
http://www.ghaemiyeh.com






نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  قعاوص 

: هدنسیون

( یمامح هب  فورعم   ) ینارهط يرون  نیدباعلانیز 

: یپاچ رشان 

يزیربت دمحا  نب  دمص  بتاک  میرک  دمحم  نب  نیدباعلا  نیز 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  17قعاوص 

باتک 17تاصخشم 

لوا 17همدقم 

نافرعلا لئالد  باتک  دروم  رد  دنچ  يراتفگ  مود : 19همدقم 

19هراشا

نآ ندوب  هزجعم  نآرق و  دروم  19رد 

دنتسه دنوادخ  تجح  همئا  ثیداحا  ربمغیپ و  27تنس 

دراد یمرب  ار  لبق  عرش  ياهترورض  يدیدج  عرش  ره  هکنیا  هب  هفئاط  نیا  32لالدتسا 

تسا دنوادخ  ینطاب  تجح  34لقع 

اهنآ زا  باوج  نافرعلا و  لئالد  35تاملک 

تسا دوعوم  مئاق  نامه  دمحم  35یلع 

35هراشا

بلطم نیا  زا  36باوج 

دنا هدرکن  هماقا  مرکا  لوسر  تیمتاخ  رب  یناهرب  مالسا  40ياملع 

40هراشا

اعدا نیا  زا  41باوج 

تسا ناشیاعدا  رس  رب  نداد  ناج  هورگ  نیا  زاجعا  49زا 

49هراشا

50باوج

هدروآ دمحم ) یلع   ) صخش نیا  هک  تسا  باتک  هزجعم  64نیرتهب 

65هراشا

65باوج
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دنک یم  دانتسا  لبق  ناربمایپ  بتک  هب  شدوخ  تابثا  يارب  ینید  66ره 

66هراشا

66باوج

هورگ نیا  مکحم  لئالد  هب  73لالدتسا 

73هراشا

73باوج

لبق ياهباتک  زا  ندوب  ربکا  حصفا و  شباتک  لبق و  ءایبنا  زا  ندوب  رترب  رب  دمحم  یلع  78ياعدا 

78هراشا

79باوج

لیجنا تاروت و  نآرق و  رب  هورگ  نیا  84لالدتسا 

84هراشا

84باوج

ناشیاعدم تابثا  يارب  نآرق  تایآ  زا  یضعب  هب  87لالدتسا 

87هراشا

88باوج

تداهش تایآ  هب  هورگ  نیا  91لالدتسا 

91هراشا

91باوج

دنک یمن  يو  نالطب  رب  تلالد  باب  دمحم  یلع  تایآ  هب  نتشادن  96داقتعا 

96هراشا

96باوج

دنداد یم  نونج  تبسن  ای  دندرک و  یم  ضرف  ناشدوخ  لثم  ار  ءایبنا  مامت  99مدرم 

99هراشا

99باوج
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باب دمحم  یلع  توبن  تابثا  يارب  نآرق  هیآ  دنچ  هب  99لالدتسا 

99هراشا

100باوج

تسا ناکرشم  نارفاک و  رب  در  هک  تایآ  هب  125لالدتسا 

125هراشا

125باوج

127دیدست

127هراشا

127باوج

مهؤاسن مهتلبق  مهرانید ، مهنید  ثیدح  هب  131لالدتسا 

131هراشا

132باوج

باب تیناقح  يارب  نآرق  هب  134لالدتسا 

134هراشا

134باوج

میناد یمن  ار  باب  دمحم  یلع  دوجو  تمیق  137ردق و 

137هراشا

138باوج

رگید تایآ  و  رکذلا ) عبتا  نم  رذنن  امنا   ) هفیرش تایآ  هب  149لالدتسا 

150هراشا

150باوج

( لوسر نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای   ) هفیرش هیآ  نآ و  ماکحا  نآرق و  هب  152لالدتسا 

152هراشا

152باوج
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تسا روهظ  نامز  يارب  تایآ  نیا  هکنیا  نآرق و  تایآ  زا  یضعب  هب  156لالدتسا 

156هراشا

156باوج

تعجر تایآ  و  تبثی ) ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) تایآ هب  157لالدتسا 

157هراشا

157باوج

هدمآ یثیدح  بتک  رد  هک  يرابخا  هب  164لالدتسا 

164هراشا

164باوج

اهنآ لیوأت  روهظ و  مئالع  هب  179لالدتسا 

179هراشا

180باوج

لومعم هلزلز  هن  تسا و  سوفن  هلزلز  نآ  تسا و  هلزلز  مئالع  زا  183یکی 

183هراشا

183باوج

تسا نیمز  ياه  جنگ  ندش  رهاظ  روهظ  مئالع  184زا 

184هراشا

184باوج

یلع ترضح  زا  یتیاور  هب  186لالدتسا 

186هراشا

186باوج

نآ لیوأت  ریبعت و  تسا و  هکئالم  لوزن  ناطیش و  لیئربج و  ءادن  روهظ  تامالع  187زا 

187هراشا

188باوج
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مالسا خسن  باب و  دمحم  یلع  يارب  ءامسلا ) نم  رمالا  ربدی   ) هفیرش هیآ  هب  197لالدتسا 

197هراشا

198باوج

( نیمسالاوذ وه   ) و هلجر ) تحت  انا  یلع و  مسا  همسا   ) تیاور هب  202لالدتسا 

202هراشا

202باوج

نآ زا  باوج  هللا و  مایا  ثیدح  هب  207لالدتسا 

رگید رابخا  و  ناجیابرذآ ) نم  انل  دبال   ) راونالاراحب زا  یثیدح  هب  209لالدتسا 

209هراشا

210باوج

( ایرثلاب اطونم  ملعلا  ناک  ول   ) ثیدح زا  211باوج 

( هکئالملاب هللا  هرصنل  دمحم  لآ  مئاق  جرخ  ول   ) یلع نب  دمحم  رفعجابا  زا  یلامث  هزمح  یبا  ثیدح  هب  لالدتسا  زا  212باوج 

( قحلا هیار  تعفر   ) ثیدح هب  لالدتسا  زا  213باوج 

ءاروز ثیدح  هب  لالدتسا  زا  214باوج 

( یبن هعبرا  نم  تامالع  عبرا  انمئاقل  نا   ) ثیدح هب  لالدتسا  زا  215باوج 

تسا هدمآ  هنتف  ناحتما و  دروم  رد  هک  ثیدح  هب  217دانتسا 

217هراشا

217باوج

باب دمحم  یلع  نارادفرط  ندش  هتشک  یسربط و  هعلق  هعقاو  رفن و  هدزیس  دصیس و  هب  225لالدتسا 

225هراشا

225باوج

( مشاه ینب  نم  یبص  رهظی   ) ماوع زا  یثیدح  هب  229دانتسا 

229هراشا

229باوج
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هتفرگ ارف  ار  ملاع  همه  داسف  روهظ  نامز  هکنیا  ترضح و  نس  هب  230لالدتسا 

230هراشا

230باوج

باب دمحم  یلع  هب  رما  نیا  باستنا  دننک و  یم  روهظ  هکم  زا  يدهم  ترضح  هک  روهظ  مئالع  زا  یکی  هب  234دانتسا 

234هراشا

234باوج

دنناد یم  هللا  الا  هلا  علاطم ال  رهاظم و  ار  ءایشا  عیمج  اهب ) یلعنیسح  باب و  دمحم  یلع   ) هکنیا هب  هقرف  نیا  238لالدتسا 

238هراشا

239باوج

تسا باب  دمحم  یلع  تازجعم  زا  نیا  هک  هدزون  ددع  باب و  ماکحا  هب  242لالدتسا 

242هراشا

243باوج

( باب دمحم  یلع  ندوب  دوعوم   ) رب نایب  هبطخ  هب  246لالدتسا 

246هراشا

247باوج

هداتسرف ورف  دمحم  یلع  رب  دنوادخ  ار  اهنیا  هکنیا  نایب و  همدقم  هب  250لالدتسا 

251هراشا

251باوج

نآ زا  باوج  ءاهب و  یلعنیسح  هللا  هرهظی  نم  روهظ  تمایق  زا  روظنم  هکنیا  هب  252دانتسا 

تسا باب  دمحم  یلع  نآ  تسا و  یکی  لصا  رد  تعجر  روهظ و  هکنیا  253رد 

253هراشا

254باوج

دراد یمرب  ار  اهعازن  اهفالتخا و  هک  دیآ  یم  یمئاق  هکنیا  هب  256لالدتسا 

256هراشا
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256باوج

دننک یم  تنطلس  دش و  دنهاوخ  عمج  هک  هدش  هداد  اهنآ  هب  تراشب  یلو  دندش  الب  ناحتما و  راچد  هک  یسوم  موق  هب  256لالدتسا 

256هراشا

257باوج

دنک یمن  جیورت  ار  لبق  نید  يربمغیپ  ره  هک  بلطم  نیا  هب  260لالدتسا 

260هراشا

260باوج

عیطم هن  تسه و  عاطم  ناسنا  هک  نیا  رد  لیجنا  تاروت و  هب  263لالدتسا 

263هراشا

263باوج

( نایبلا تایآ  ریغ  هب  لالدتسا  نم   ) نایب تاملک  هب  لالدتسا  267رد 

267هراشا

268باوج

باب دمحم  یلع  روهظ  يارب  تاروت  هب  270لالدتسا 

270هراشا

271باوج

اهنآ زا  باوج  تسا و  باب  دمحم  یلع  روظنم  هک  اهنآ  هب  لالدتسا  تعجر و  رشح و  تیفیک  دروم  رد  تایآ  زا  يدادعت  273رکذ 

هداد هللا  روهظ  هب  تراشب  و  ندوب ) ادخ  دنزرف   ) هدرک تینبا  ياعدا  یسیع  ترضح  هکنیا  278رد 

278هراشا

278باوج

باب دمحم  یلع  يارب  دنک ) یم  داشرا  یتسار  مامت  هب  ار  امش  دیایب  یتسار  حور  نوچ   ) انحوی لیجنا  هب  282لالدتسا 

282هراشا

282باوج

نآ باوج  دشاب و  تیهولا  مسا  هب  دیاب  روهظ  هکنیا  دروم  رد  تایآ  زا  یضعب  هب  284لالدتسا 
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تیبوبر تیهولا و  رما  هب  285لالدتسا 

285هراشا

286باوج

تسا میلشروا  زا  یهلا  ءادن  هکنیا  هب  287لالدتسا 

287هراشا

288باوج

مئاق روهظ  دروم  رد  لایناد  ترضح  ربخ  هب  296لالدتسا 

296هراشا

297باوج

( انحوی تافشاکم   ) لیجنا هب  299لالدتسا 

299هراشا

299باوج

ترارش ینامیا و  یب  كرش و  رفک و  هب  تسا  لیوأت  لباق  ءایبنا  مالک  رد  تیناویح  يروک و  يرک و  توم و  زا  دارم  هکنیا  هب  302لالدتسا 

302هراشا

303باوج

روهظ يارب  هلاجع ) همایقلا  تماق  مئاقلا  ماق  ذا   ) هلمج نیا  هب  306لالدتسا 

306هراشا

306باوج

( ثعبلا نم  بیر  یف  متنک  نا  سانلا  اهیا  ای   ) هفیرش هیآ  هب  310لالدتسا 

310هراشا

311باوج

( نیط نم  هلالس  نم  ناسنالا  انقلخ  دقل   ) هفیرش هیآ  هب  312لالدتسا 

312هراشا

312باوج
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( توملا دعب  نم  نوثوعبم  مکنا  تلق  نئل  و   ) هفیرش هیآ  هب  314لالدتسا 

314هراشا

315باوج

( مهنامیا دهج  هللااب  اومسقا  و   ) هفیرش هیآ  هب  317لالدتسا 

317هراشا

318باوج

( مهبولق عخشت  نا  اونما  نیذلل  نأی  ملا   ) دنوادخ لوق  هب  322لالدتسا 

322هراشا

322باوج

هدش لامعتسا  رگید  دراوم  رد  ارچ  تسا  ناشیا  ندش  ثوعبم  دمحم و  ترضح  يارب  ثعب  ظفل  هکنیا  هب  323لالدتسا 

324هراشا

324باوج

تسا خسن  کی  زا  تادوجوم  همه  حور  هکنیا  هب  324لالدتسا 

324هراشا

325باوج

تسا باب  دمحم  یلع  ایلیا و  زا  روظنم  هکنیا  هب  332لالدتسا 

332هراشا

333باوج

رشب مامت  اب  ینابرهم  باب  رد  ءاهب  یلعنیسح  راتفگ  هب  342لالدتسا 

342هراشا

342باوج

تسا یهلا  تازجعم  زا  نیا  دنا و  هتشادرب  ار  تافالتخا  مامت  ناشروهظ  اب  اهب ) یلعنیسح  دمحم و  یلع   ) ناشیا هکنیا  هب  344لالدتسا 

344هراشا

لوا 344باوج 
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مود 345باوج 

دنا هدشن  رفاک  ملع  يور  زا  رافک  هدرک  اعدا  هکنیا  زا  346باوج 

تسا هدش  اپرب  تمایق  دنا  هدرک  نامگ  اهنیا  هکنیا  زا  346باوج 

دروم نیا  رد  يرگید  347باوج 

349باوج

دوش یم  صخشم  تمایق  رد  باب  رادتقا  تردق و  هکنیا  هب  353لالدتسا 

354هراشا

354باوج

دوش یم  رهاظ  تیروهقم  تیمولظم و  هب  تیناقح  قدص و  هکنیا  هب  356لالدتسا 

356هراشا

لاکشا نیا  زا  356باوج 

نآ زا  باوج  تسا و  یهلا  مظعا  مسا  ءاهب ) مسا   ) هکنیا هب  360لالدتسا 

دننک یم  تمدخ  اهنآ  هب  دننک و  یم  فیرعت  نیطالس  زا  ءاملع  هکنیا  هب  361لالدتسا 

361هراشا

361باوج

نآ زا  باوج  ناشدوخ و  دیاقع  ندرک  363راکنا 

ینامسآ بتک  تاملک  تایآ و  ندرک  يأر  هب  364لیوأت 

364هراشا

364باوج

دنک یم  نایب  ار  ماکحا  نطاب  تیئاهب )  ) دیدج عرش  ینطاب و  دراد و  يرهاظ  يزیچ  ره  هکنیا  هب  367لالدتسا 

367هراشا

367باوج

هدوب راهطا  همئا  لثم  ناشتافص  ءاهب  یلعنیسح  باب و  دمحم  یلع  هکنیا  هب  368لالدتسا 

368هراشا
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369باوج

دنرب یم  دسح  نآ  سیئر  هقرف و  نیا  هب  املع  زا  372یضعب 

372هراشا

373باوج

تسا دوعوم  نامه  باب  دمحم  375یلع 

375هراشا

375باوج

منک یم  عمج  هملک  کی  رد  ار  نآرق  نم  هتفگ  دمحم  یلع  هکنیا  هب  382لالدتسا 

382هراشا

383باوج

دراد باب  دمحم  یلع  ياعدا  رب  تلالد  سفنا  قافآ و  تایآ  هکنیا  385رد 

385هراشا

385باوج

تسا تیب  لها  تسد  رد  یلصا  نآرق  هکنیا  و  نیلقث )  ) ثیدح هب  386لالدتسا 

386هراشا

386باوج

روهظ مئالع  زا  یکی  هب  387لالدتسا 

387هراشا

388باوج

حول ثیدح  هب  388لالدتسا 

388هراشا

388باوج

( ءاروز  ) ربخ هب  389لالدتسا 

389هراشا
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389باوج

( هرما رهظی  نیتسلا  هنس  یف   ) ثیدح هب  389لالدتسا 

389هراشا

389باوج

( افرح نورشع  هعبس و  ملعلا   ) ثیدح هب  390لالدتسا 

390هراشا

390باوج

( تامالع عبرا  انمئاقل  نا   ) ثیدح هب  392دانتسا 

392هراشا

392باوج

تسا اهنآ  تیمولظم  لیلد  نیا  دنتسه و  ینادنز  اکع  رد  هیئاهب  ياسؤر  هکنیا  هب  393لالدتسا 

393هراشا

393باوج

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  395هرابرد 
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نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  قعاوص 

باتک تاصخشم 

6776/1/1/1/1 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1320  - 1238 نیدباعلانیز ، ینامرک ، هسانشرس : 

يزیربت دمحا  نبدمص  بتاکمیرک  دمحم  نب  نیدباعلا  نیز  [ یگنس پاچ  ] نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  قعاوص  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
]ق1331 انیبزیربت  : ] رشن تیعضو 

مس 25/5x17570 ص يرهاظ :  تاصخشم 
باتک نیا  دراد . یگداتفا  ادـتبا  زا  ( 8775  ) هرامش هخسن  دراد . یگداتفا  اهتنا  زا  هحفـص   10 (، 6776  ) هرامش هخسن  خاسنتـسا :  تشاددای 

یئاهب غلبم  یناهفصا  یلع  ردیح  زا  ناهربلا " لیالد   " باتک رب  تسا  يدر 
خسن رثا :  يرهاظ  تاصخشم 

، دیدج یفاحص  ( - 8340  ) زبس روگنیلاگ  شکور  ییاوقم ، دیدج ، یفاحص  ( 6776  ) ياهوهق روگنیلاگ  شکور  ییاوقم ، دیدج ، یفاحص 
( - 8775  ) یکشم روگنیلاگ  شکور  ییاوقم ،

6776 ن.1 ث.253396 یبایزاب :  هرامش 
8340 ن.2 ث.53455
8875 ن.3 ث.56430

لوا همدقم 

هک نیدباعلانیز  میرک  دمحمنبا  نیکسم  يهدنب  دنیوگ  نینچ  دعب  یفطصا و  نیذلا  هدابع  یلع  مالس  هللادمحلا و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تسیب دصیس و  رازه و  کی  نانملا  کلملا  هللا  تاولص  هلآ  هیلع و  ناربمغیپ  متاخ  ترضح  ترجه  زا  هک  نارتقا  تنحم  ناوا  نیا  رد  نوچ 

ینب رب  ناطیش  يهبلغ  نانمشد و  نایغط  روج و  هطساو  هب  دنتـشاد  فیرـشت  قلخ  نایم  رد  هک  مادام  ترـضح  نآ  ءایـصوا  درذگیم و  لاس 
نایب عقوم  هک  اهتمکح  ببـس  هب  دوب و  هتفر  بصغ  هب  نارگید  تسد  رد  ناـشیا  قح  دـندوب و  روهقم  مولظم و  ناـشیا  ياوغا  ناـسنا و  عون 

يداعا دندرکن و  عفد  دوخ  زا  دندش و  دوخ  لتق  هب  یـضار  یتح  دندومن  اهنآ  ياهتیذا  رب  ربص  هدماین  رب  يداعا  عفد  ددـص  رد  تسین  اهنآ 
هب تیاصو  تفالخ و  تبون  هکنآ  ات  دندرک  هچنآ  دندرک  وا  تیب  لها  هب  تبسن  هدومنن  مرزآ  ادخ  ربمغیپ  زا  هدرکن و  مرـش  دنوادخ  زا  مه 

نامه هب  رظن  زین  راوگرزب  نآ  دیـسر  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  ناـمزلاو  رـصعلاو  رمـالا  بحاـص  ترـضح  رـشع  یناـث  ماـما 
نیرهاط ءابآ  لثم  هحفص 3 ] رگا [  هک  دومرف  هظحالم  نآ  دوجو  اب  دید و  ربص  رد  ار  تحلصم  دوب  شنیرهاط  ءابا  رظن  روظنم  هک  اهتمکح 

رگا دربب و  نوریب  تمالـس  هب  یناج  هک  دراذگیمن  يداعا  دراذگب  تسد  يور  تسد  دورب و  هار  قلخ  نایم  رد  نیلـصملا  تاولـص  مهیلع 
مه هک  دید  تبیغ  رد  ار  حالص  هک  دوب  نیا  دوشیمن  مامت  تسا  هدوب  رظن  روظنم  هک  اهتمکح  نآ  دنک  عفد  دوخ  زا  دروایب و  نوریب  تسد 
هنس رد  هک  دوب  نیا  دنامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یـصو  دوجو  زا  یلاخ  نیمز  دنامب و  ملاس  شکرابم  دوجو  مه  دشاب و  هدومرف  ربص 

نامه دعب  دندشیم و  فرشم  شترایز  هب  هاگهاگ  ءانما  صاوخ و  يدنچ  ات  دومرف و  رایتخا  ار  تبیغ  ابیرقت  ترجه  زا  تصـش  تسیود و 
اما درذگیم  لاس  تصـش  رازه و  نونکات  نامز  نآ  زا  يراب و  دنـسرب  شتمدخ  فرعی  ثیحب ال  هچ  ره  رگم  دش  دودـسم  شباب  مه  ردـق 
زور ره  تسا و  هتخادرپ  ناتـسود  نیکاسم  نیا  لالـض  اب  هدرک  لصاح  تغارف  اهنآ  ياوغا  زا  مهناطیـش  تسا و  مولعم  ناشلاح  هک  يداعا 
هلمج زا  دنکیم .  هارمگ  ار  ناشیا  یمـسقب  مالـسلاهیلع و  قداص  ترـضح  شیامرفب  دراذـگیم  باب  نیا  رد  ناشیا  نایم  رد  هزات  یتعدـب 
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ماـما زا  هصاـخ  تباـین  تیباـب و  ياـعدا  لوا  هک  دومن  يزاریـشزازبیاضر  ازریم  رـسپ  دـمحم  یلع  ازریم  لـبق  یتدـم  هک  تسا  يوعد  اـهنآ 
دنتسه نیا  بلاط  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  روج  ملظ و  تسا و  هدیـشک  لوط  تبیغ  نامز  هکـسب  مدرم  هک  دومن  هظحالم  دعب  درک و  مالـسلاهیلع 

یتشحو اهاعدا  یـضعب  زا  هک  دنتـسین  مهنامیا  نید و  دنب  رد  دوش و  لصاح  اهنآ  يارب  یـشیاسآ  بابـسا  هکلب  دنوش  عمج  یـسک  درگ  هک 
هک درک  هظحالم  زاب  دومن  تماما  يوعد  تیباب  ياعدا  زا  دعب  هک  دوب  نیا  دـننکیم  لوبق  ۀـبغرلاو  عوطلاب  دـیوگب  هچ  ره  دنـشاب و  هتـشاد 

ار مدرم  دراذگ  انب  دروآ و  دیدج  باتک  دیدج و  عرش  دوخ  لایخب  درک و  توبن  يوعد  تسا  رتشیب  مه  نیا  زا  ناشمیلـست  نیکمت و  مدرم 
زا هکیدحب  ات  دومن  بوکنم  لوذخم و  ار  وا  دومرف و  ترـصن  ار  ص )  ) ربمغیپ نید  دـنوادخ  هکنآ  ات  ندومن  داهج  هب  رما  ندرک و  توعد 

تشاد هک  یتمادن  دوجو  اب  درادرب  قلخ  لالضا  زا  تسد  هرـس  کی  هک  تشاذگن  وا  هینطاب  تواقـش  کلذعم  اما  دش  نامیـشپ  دوخ  هدرک 
ياجب ناشیا  زا  یضعب  لوق  هب  ار  یلعنیسح  ازریم  هتافو  دعب  رخالا  اهدقع  ذا  هتویح  یف  اهلیقتسی  وه  انیب  مالسلاهیلع  ریما  ترـضح  شیامرفب 

 ] هیلع هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  اـب  يربارب  دـهاوخب  هک  یـسک  هک  تسا  مولعم  هصـالخ و  داـهن  لفـسا  كرد  هب  اـپ  دوخ  دراذـگ و  دوخ 
رهاظ ار  وا  رما  نالطب  یمامت  فراع و  رب  ات  دیامنیم  وا  زا  ار  تالامک  عیمج  بلـس  دنوادخ  هنوگچ  دیامن  وا  راوگرزب  دج  اب  و  هحفص 4 ]

وا زا  دـنوادخ  دوب  هدرک  لیـصحت  مه  یملع  كدـنا  نآ  رب  قباـس  اـنایحا  رگا  دراذـگ  ار  يوعد  نیا  ياـنب  هکنآ  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  دـنک 
فرط نآ  زا  ندرک  لوبق  وا  زا  مه  ماعنالاک  ماوع  نتـشاذگ و  تنـس  باتک و  ار  اهنآ  مسا  نتفاـب و  مه  هب  تاـفرخزم  دراذـگ  اـنب  تفرگ و 

نیلاغ و فیرحت  ناشیا  نید  زا  دننک  یفن  هک  تسا  هدومرف  ایهم  یناوعا  لودع و  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  يارب  زا  هشیمه  دـنوادخ  نوچ 
دنزرف راوگرزب  نآ  زا  دعب  همالعا و  نیرادلا  یف  عفر  هماقم و  هللا  یلعا  نم  راوگرزب  يالوم  هک  دوب  نیا  ار  نیلهاج  لیوات  نیلطبم و  لاحتنا 

همئا زا  هک  نیهارب  هلدا و  عاونا  هب  دنتـسب و  نایم  رب  تمه  رمک  دنتـساوخرب و  هادـف  یحور  هتاـسفافا و  ماـیا  هللا  مادا  ناـشیا  دـنمجرا  دـنبلد 
دندرک رهاظ  مدرم  رب  ار  لهاج  نآ  لهج  لاعفا و  لامعا و  حـیابق  دـندرک و  ار  وا  دوب  ناـشیا  تسد  رد  نیلـصملا  تاولـص  مهیلع  نیرهاـط 
تمدخ نیا  يدحا  ناشیا  زا  ریغ  هک  اریز  دنراد  نیملسم  مالـسا و  رب  گرزب  یقح  هک  دننیبیم  هینالع  دنهدب  فاصنا  قلخ  رگا  هک  قحلاو 
ناطیش نوچ  لصاحلا  نینسحملا  ءازج  ریخ  نیملسملاو  مالسالا  عیمج  نع  هللا  امهازج  دومنن  ار  ششوک  یعس و  نیا  دیناسرن و  ماجنا  هب  ار 

دندراذگ انب  الوا  هک  ار  یـضعب  ناشیا  هنایم  زا  دینازیگنارب  دش  حـضاو  ینـسب  مدرم  رب  هفیاط  نیا  لاوقا  لامعا و  حـیاضف  هک  درک  هظحالم 
رد مه  دوب و  هتفگ  وا  هک  اهطوبرمان  ندرک  حالـصا  دوخ  لاـیخب  انمـض  دوب و  هدـش  هدینـش  نوعلم  نآ  زا  هک  ار  یتاـفرخزم  ندومن  راـکنا 

یـضعب ندرک و  هفاضا  اهنآ  رب  دـنچ  یئاهغورد  ندومن و  عمج  نیقباس  رابخا  تنـس و  باتک و  تاهباشتم  زا  هدـمآ  رب  سـسجت  صحفت و 
لئاسر مه  لیبق  نیا  زا  نتشون  دوخ  ياعدم  تابثا  رد  دوخ  لایخب  اهباتک  ندرک و  رکذ  اهنآ  هل  عوضوم  ریغ  رد  ار  همکحم  هحیحـص  رابخا 

نیا رد  ات  تسا  هدومرف  هتـسیاش  یباوج  یکی  ره  زا  هناهرب  رانا  هناش و  هللا  لجا  نم  راوگرزب  يـالوم  تسا  هدـمآ  تسد  ناـشیا  زا  هددـعتم 
زا یضعب  لوق  قفاوم  هتساوخرب و  ناتـسودنه  رد  رگید  نامزلا  رخآ  ياههنتف  زا  زاب  مه  دندوب و  اهنآ  زا  یکی  باوج  هب  لوغـشم  هک  تاقوا 

یلئاسر دناهدش و  عمج  وا  درگ  مه  یعمج  دننکیم و  تیوسیع  ياعدا  دننادیم  ع )  ) یـسیع ترـضح  ار  رظتنم  بیاغ  هک  هللا  مهنعل  ۀـماع 
مه وا  نداد  باوـج  رب  مزع  نـم  راوـگرزب  يـالوم  و  هحفـص 5 ] تسا [  هتفاـب  مه  هب  تاـفرخزم  مه  وا  هک  تسا  هدیـسر  رظن  هـب  وا  زا  مـه 
هب اپ  باتک  نیا  رد  قحلاو  هداهن  مان  نافرعلالیالد  ار  نآ  هک  دناهدیناسر  رورـس  نآ  راونا  ضعب  هیباب  زا  یکی  زا  رگید  هلاسر  زاب  دناهدومرف 

دهاوخ هبتشم  رما  نیملسم  يافعض  زا  رایـسب  تعامج  يارب  دوشن  هداد  نآ  زا  یفاک  یفاش  باوج  رگا  هک  هدراذگ  یئاجب  ار  يراک  هابتـشا 
دربب نوریب  ۀمالسب  ینید  هک  تسا  یـسک  مک  هک  الا  دنهدن و  شوگ  دننیبن و  دنناوخن و  دوش و  ناشیا  لاح  لماش  دنوادخ  ظفح  رگم  دش 

رد هتبلا  مهوت  هک  دـش  رداـص  هدنمرـش  هدـنب  نیا  مسا  هب  نم  راوـگرزب  يـالوم  فرـشلانیرق  فرط  زا  ناـعذألابجاو  ناـمرف  هک  دوـب  نیا 
دوشب و نیملسم  زا  ههبش  عفر  هک  سیونب  یباوج  باتک  نیا  زا  یشاب  هتشاد  دیاب  ششوک  یعـس و  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  تلود  تمدخ 
رب ار  ناشیا  نامرف  تعاطا  هک  اجنآ  زا  یلو  مفرتعم  دوخ  لهج  رب  منادیمن و  تامدـخ  هنوگ  نیا  لـباق  ار  دوخ  هچ  رگا  زیچاـن  يهدـنب  نیا 

زیچان نیا  هب  ناشیا  نابز  زا  یفیلکت  نینچ  هکنآ  زا  دـعب  هک  مراودـیما  دـنوادخ  هب  متـسه و  ناشیا  رما  لاثتما  زا  راچان  منادیم  ضرف  دوخ 
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ۀلیمجلا مهیعاسم  هللارکـش  ام  خـیاشم  الا  تسا و  مک  نم  لثم  تیفرظ  تیلباق و  میارب و  هدـهع  زا  ات  دـیامرف  تیاـنع  قیفوت  وا  دوخ  دـیامرف 
دیوگب و اهزیچ  دناوتیم  دشاب  يروعـش  كدنا  هاگ  ره  هک  دناهدومرف  باب  ره  رد  ریرقت  ریرحت و  ردق  نآ  دـناهدومرفن و  نایب  رد  یهاتوک 

تـسیب نونکات  هک  میدراذگ  ار  هادف  یحور  مراوگرزب  يالوم  سورد  ظعاوم و  تبث  يانب  هک  لاس  دنچ  زا  دعب  هک  تسین  یخوش  دسیونب 
هک یفیلات  فینـصت و  ياوس  هدش  تبث  اهنآ  زا  دشاب  تیب  رازه  رازه  ود  زا  ترابع  هک  رورک  راهچ  ابیرقت  نالا  ات  درذـگیم  لاس  هس  ود  و 
ام زا  کی  ره  يهنیس  هک  تسیابیم  الا  میراد و  ار  ود  ره  ریصقت  روصق و  دوب و  مک  تیلباق  ار  ام  هک  فیح  دناهدومرف  دوخ  تسد  هب  دوخ 
هب دـنوادخ  زا  مدومن و  هلاسر  نیا  نتـشون  هب  مادـقا  ناشیا  ناعذالا  بجاو  نامرف  بسح  رب  هک  تسا  نیا  ضرغ  يراب  دـشاب  مولع  زا  ولمم 

دنوادـخ هکنانچ  تعامج  نیا  رما  نالطب  داسف و  راهظا  رب  دـهد  قیفوت  ارم  هک  میوجیم  دادمتـسا  ص )  ) رمالا بحاص  ترـضح  هب  لسوت 
دنچ  یلوصف  همدقم و  هب  میجاتحم  نایب  رد  نافرعلا و  لئالد  در  یف  ناهربلا  قعاوص  هب  مدومن  یمسم  ار  نآ  تسا و  هتساوخ 

نافرعلا لئالد  باتک  دروم  رد  دنچ  يراتفگ  مود : همدقم 

هراشا

دیامنیم رابخا  تایآ و  رکذ  ماقم  ره  رد  دوریمن و  نوریب  تنس  باتک و  دافم  زا  هک  تسا  هداد  هولج  نینچ  نیملـسم  يارب  درم  نیا  نوچ 
ایناث تسا و  اهنیا  هب  دـقتعم  الوا  هک  دـننکیم  نامگ  نینچ  نیملـسم  ماوع  هراچیب  دـنکیم و  تبحـص  لـقع  هحفـص 6 ] لیلد [  اب  یهاـگ  و 
باب رد  یلمجم  لوا  دیاب  اذهل  دنروخیم  ار  وا  بیرف  هک  تسا  نیا  دسیونیم  ار  هیآ  ثیدح و  عقوم  هب  اجب و  دنکیم و  لالدتـسا  تسرد 

هک دنشاب  تفتلم  ناناملسم  مه  ار  نیا  تخادرپ و  بلطم  لصا  هب  دعب  یشاب  تفتلم  هیلک  ات  میـسیونب  لقع  لیلد  عامجا و  تنـس و  باتک و 
هکنآ زا  دـعب  دـندرک  كرت  ار  اهنآ  هرـسکی  دنتـشادن و  تنـس  باتک و  تسد  يراک  ادـبا  دنتـشاذگ  ار  تعدـب  نیا  هک  لوا  ناتخبدـب  نیا 

تاهباشتم یپ  زا  راچان  هک  دوب  نیا  دندش  رادیب  باوخ  زا  ناناملسم  دندرک و  حضاو  تهج  نیا  زا  اهنآ  رما  نالطب  دندرـشف و  اپ  ام  خیاشم 
دنتفریمن تفاب  مه  هب  تخبدـب  نآ  هک  تافرخزم  نیا  بقع  لوا  زا  دنتـشاد  تنـس  باتک و  تسد  يراک  رگا  الا  دـنتفر و  تنـس  باتک و 

دنکیمن انتعا  ادبا  درم  نیا  تافرخزم  هب  دشاب  هدـیمهف  كدـنا  یـسک  ار  تنـس  باتک و  بولـسا  رهاظ و  فرـص  توالح  نیمه  رگا  هللاو 
ام هک  ادخ  قحب  درمـشب  ص )  ) ءایبنا متاخ  تنـس  باتک و  دادع  رد  هللااب  ذایعلا  ار  اهنآ  هکنیا  ياج  هچ  دوشیم  رجزنم  اهنآ  ندینـش  زا  هکلب 
ار تافرخزم  نیا  هک  دـنیایحیب  ردـق  نیا  ناتخبدـب  نیا  مینک و  نیرق  تنـس  باتک و  مسا  اب  ار  اهنیا  مسا  هک  مینکیم  اـیح  نانخـس  نیا  زا 

کی ای  هملک  کی  رد  تسه  نآرق  رد  هچنآ  يهمه  هک  دـنکیم  اـعدا  دـشاب  ناـشیا  یلوا  هک  درم  نیا  دـننادیم و  ادـخ  باـتک  زا  فرـشا 
قرف همه  دیامرف و  روهظ  ترـضح  نآ  دیآ و  نوریب  ص )  ) رمالا بحاص  ریـشمش  هک  تسا  دیما  يراب  دراذگیم  شدوخ  باتک  زا  فرح 

یناسک هن  دشاب  هتـشاد  نید  درد  هک  دنکیم  یـسک  هب  هدیاف  مه  نآ  تسین  يزیچ  نایب  وگتفگ و  ياوس  زورما  دـیامرف  عمق  علق و  ار  هلطاب 
نیا رد  باب  راهچ  هک  هصالخ  دنهدیم  رارق  ینیدیب  هلیسو  دنراذگیم و  دوخ  رس  رب  ار  اهمسا  نیا  دننک و  ینیدیب  دنهاوخیم  ادمع  هک 

نیرهاطلا . هلآ  دمحم و  یلع  هللا  لص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  دوش و ال  نایب  دیاب  همدقم 

نآ ندوب  هزجعم  نآرق و  دروم  رد 

رگیدـکی کمک  دـنوشب و  عمج  سنا  نج و  رگا  هک  تسا  يزجعم  نآرق  هکنادـب  تسادـخ  باتک  هب  قلعتم  هچنآ  زا  یلمجم  رد  لوا  باب 
ار نآ  لثم  دـناوتیمن  يدـحا  هک  تسناد  یهاوخ  یمهفب  ار  نآ  ندوب  زجعم  تلع  رگا  دروآ و  دـنهاوخن  دـنروایب  ار  نآرق  لـثم  هک  دـننک 

تیاکح ای  تسا  میدق  هکنیا  تهج  هب  تسا  زجعم  نآرق  هک  دناهتفگ  یضعب  دنیوگیم  اهزیچ  باب  نیا  رد  ناشیا  ریغ  نییمالک و  دروایب و 
قراخ هک  يهبتر  هب  تحاصف  رد  تسا  هدش  صوصخم  نوچ  هک  دناهتفگ  یـضعب  دروآ و  ناوتیمن  ار  نآ  لثم  اذـهل  تسا  میدـق  مالک  زا 
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رگاو تسا  زجعم  اذهل  دنروایب  ار  نآ  لثم  هکنیا  زا  دومن  فرص  ار  برع  دنوادخ  نوچ  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسا  زجعم  اذهل  تسا  تداع 
نیا زا  لقع  اب  قفاوم  دراد  هحیحـص  یناعم  نوچ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دـنروایب  ار  نآ  لـثم  هحفـص 7 ] دنتـسناوتیم [  دوب  هدومرفن  فرص 
نیا نوـچ  هوـجو و  لـیبق  نیا  زا  نینچ  مه  تسا و  زجعم  اذـهل  تسا  بیغ  راـبخا  رب  لمتـشم  نوـچ  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  زجعم  تهج 

یتانایب اهنیا  يهمه  هک  يدـیدیم  الا  دوشیمن و  هداد  لیـصفت  اذـهل  دوشیم  هراشا  همدـقم  باب  زا  تسام و  رظن  لحم  زا  جراـخ  بلاـطم 
زجعم اذهل  تسا  میدق  مالک  تیاکح  ای  تسا  میدـق  نآرق  الثم  تسا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  شیامرف  فلاخم  هک  یـضعب  تسـس و  تسا 

مهبر نم  رکذ  نم  مهیتاـی  اـم  دـیامرفیم  دوخ  دـیجم  باـتک  رد  دـنوادخ  دـناهدومرف و  اـهنآ  رب  در  ع )  ) همئا تساـطخ و  فرح  نیا  تسا 
هکنیا سپ  ثداح  ریاـس  تسا و  میدـق  وا  ببـس  نیا  هب  هک  تسه  ریاـس  مـالک  نآ و  ناـیم  قرف  هچ  هچ و  ینعی  تسا  میدـق  سپ  ثدـحم 

هدش هچ  تسیچ و  تحاصف  نیا  ینعم  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  تسا  حیحص  هدیسر  هجرد  یلعا  هب  تحاصف  رد  هکنآ  اما  تساطخ و 
ادخ ندرک  فرـص  نکلو  تسین  زجعم  نآرق  دوخ  سپ  نآ  لثم  ندروآ  زا  دومن  فرـص  ار  برع  دـنوادخ  هکنآ  اما  هدـش و  روط  نیا  هک 
نیا ینک  عفد  ار  نآ  وت  دیایب و  لفط  نیا  هب  ور  يوق  رایسب  يذوم  ناویح  کی  یـشاب و  هتـشاد  يزجاع  لفط  رگا  وت  هکنآ  لثم  تسا  زجعم 

تسیچ نآ  ندوب  زجعم  تیفیک  درادن  نآرق  دوخ  ندوب  زجعم  هب  یلخد  دنوادخ  فرص  نینچمه  تسا  وت  زا  هکلب  تسین  لفط  زا  تعاجش 
هک اریز  تسا  زجعم  اـمکح  اـملع و  تاـملک  يهمه  سپ  تسا  یبـیرغ  فرح  رایـسب  تسا  زجعم  دراد  هحیحـص  یناـعم  نوچ  هکنآ  اـما  و 

تـسا زجعم  شبیغ  رابخا  نامه  تسا  بیغ  رابخا  رب  لمتـشم  هکنآ  اما  هچ و  ینعی  هلثمب  نوتای  ـال  دراد و  لـقع  اـب  قفاوم  هحیحـص  یناـعم 
مالک یتسـس  هک  يردق  نیمه  یلو  متـشادن  یثحب  در و  يانب  هصالخ  تسا  زجعم  تهج  هچ  هب  تسا  بیغ  رابخا  زا  یلاخ  هک  یتایآ  ریاس 

ظافلا و هنایم  هک  تسین  ههبـش  هک  دوشیم  هراشا  ارـصتخم  هک  تسا  نیا  تسا  بلطم  نیا  عقاو  قح  هچنآ  اما  دش  ضرع  دوشب  مولعم  اهنآ 
ات ود  یکی و  هب  رـصحنم  ینعم  ره  رد  تبـسانم  تاهج  تسا و  هدش  يراج  نیا  رب  راگدرورپ  تمکح  عضو  دـشاب و  دـیاب  تبـسانم  یناعم 
زیچ ره  رد  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دنتیاهن  دـحیب و  يادـخ  قلخ  همه  هک  اریز  تسا  تیاهنیب  تاهج  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  هکلب  تسین 

تاهج نیا  همه  هب  هلماک  همات  هطاـحا  تیلعف و  هوق و  تیمک و  تیفیک و  رد  فعـض  توق و  فـالتخا  هب  تیاـهن  هدـش  هدراذـگ  زیچ  همه 
نیب ام  ملعی  دومرف  هکنانچ  دـشاب  هتـساوخ  هک  هجرد  ره  ات  دـشاب  هتـساوخ  وا  هک  ار  سک  ره  هناش و  لـج  تسا  ملاـع  دـنوادخ  صوصخم 

تسا ملاع  هحفص 8 ] دنوادخ [  هب  صوصخم  ظافلا  عضو  هک  تسا  نیا  سپ  ءاش  امب  الا  هملع  نم  یشب  نوطیحی  مهفلخ و ال  ام  مهیدیا و 
هتساوخ وا  هک  ار  هک  ره  هناش و  لج  ملاع  دنوادخ  رگم  یـسک  دنکیمن  ظفل  ینعم و  تاهج  فارطا و  يهمه  هب  هطاحا  هک  اریز  هناش  لج 

رب ار  نآ  تسا  ینعم  نیا  اب  بسانم  هینطاب  هیرهاظ و  ياهثیح  تاهج و  عیمج  زا  هک  یظفل  نآ  دـنکیم و  هظحالم  ظافلا  عضاو  سپ  دـشاب 
اب ناشتبـسانم  تاهج  فلتخم  ظفل  ود  هک  تسا  لاحم  هک  اریز  دوب  دـنهاوخن  ددـعتم  ظفل  نیا  هک  تسین  کش  دـنکیم و  عضو  ینعم  نیا 

فورح تاملک و  هک  اریز  هدیمهفن  ار  هلئـسم  لصا  هک  تسا  مولعم  دـیوگب  یبلطم  نینچ  هک  ره  دـشاب و  یکی  ثیح  يهمه  زا  ینعم  کی 
رد تاکرح  فالتخا  هب  یتح  دوشیم  فلتخم  ناشتبسانم  تاهج  دنکیم و  قرف  ناشعیابط  دنراد  هک  يروص  فالتخا  نیمه  يهطـساو  هب 

صوصخم ینعم  رب  تلالد  یکی  ره  نآ  نوکـس  ءار و  حـتف  هب  برـض  برـض و  لـثم  دوشیم  فلتخم  یناـعم  بیترت  کـی  اـب  هداـم  کـی 
هک رگید  ظفل  دـش  بسانم  ینعم  کی  اب  تاهج  عیمج  زا  یظفل  کی  هک  دـش  ضرف  رگا  سپ  تکرح  فـالتخا  نیمه  ببـس  هب  دـننکیم 
رب ار  ود  ره  عضاو  دوشب و  نیا  اب  بسانم  تاهج  عیمج  زا  مه  نآ  هک  تسا  لاحم  دـشاب  یئزج  رایـسب  فـالتخا  ول  نآ و  اـب  تسا  فلتخم 
مه ار  نآ  دـهاش  رگا  دـید و  یهاوخ  هیلوا  تایهیدـب  زا  ار  نآ  هنیآ  ره  يوشب  تفتلم  ار  ناـیب  يهتکن  تسرد  رگا  دـنک و  عضو  ینعم  نیا 

اـمهلعن و قفتی  ـال  نینثـألا  هریبدـت و  هلعف و  فلتخی  ـال  دـحاولا  نا  دـیامرفیم  هک  مهفب  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  شیاـمرف  زا  یهاوـخیم 
ناشیکی رگا  ظفل  ود  نیا  هک  تسین  ههبـش  بلطم  نیا  رد  هصالخ  رخآ  ات  ةدارالا  ممهلا و  یفلتخم  الا  نینثا  دـجن  مل  انا  کلذ  امهریبدـت و 

حصفا یظفل  نایب  ماقم  رد  دیاش و  دشاب  بسانم  تاهج  یضعب  زا  تیاهن  تشاد  دهاوخن  ار  تبسانم  لامک  يرگید  دراد  ار  تبسانم  لامک 
قایس رب  نآرق  لضف  هک  دومرف  ص )  ) ربمغیپ ترضح  هکنیا  هجو  کی  تسا  نیا  دوب  دهاوخن  ظفل  کی  نآ  زا  لمکا  متا و  لدا و  غلبا و  و 
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نیا هب  شرما  تاملک  هنایم  رد  مه  نآرق  ظافلا  تسا  ءیش  هلثمک  سیل  دنوادخ  هکنانچ  مه  هک  اریز  وا  قلخ  رب  تسا  ادخ  لضف  لثم  مالک 
تسا وا  تفص  ادخ  مالک  هک  یلیوط  ثیدح  رد  دومرف  ع )  ) ریما ترضح  هک  تسا  نیا  تسین و  اهنآ  يارب  يدننام  لثم و  هک  تسا  لاونم 

لثم و یب  تسا  وا  فوصوم  هک  دـنوادخ  هکنانچ  مه  درادـن  دـننام  لثم و  ادـخ  مالک  سپ  منکیم  ضرع  تسا  ناشیا  لاعفا  رـشب  مالک  و 
تـسه انب  هکنآ  زا  دـعب  هک  اریز  ماهتفگ  تسرد  تسین  ظافلا  نایم  رد  یعقاو  یقیقح  فدارتم  رظن  نیا  هب  میوگب  رگا  يراـب و  تسا  دـننام 

سپ دوب  دـهاوخن  هجرد  کـی  رد  ینعم  هحفـص 9 ] کی [  اـب  ناشتبـسانم  هک  فلتخم  ظـفل  ود  دـنک و  عضو  تبـسانم  هب  ار  ظاـفلا  عضاو 
رب لاح  ظفل  قالطا  باب  زا  ءیـش  نیا  دوخ  رب  تقو  نآ  دوش  عضو  ءیـش  کی  تاهج  زا  تهج  ود  رب  ظـفل  ود  رگم  یلب  هچ  ینعی  فدارت 

کی زا  ءیـش  کی  رب  الا  دـیاش و  دـنفدارتم  ظفل  ود  نیا  هک  دوشب  هتفگ  هل  عوضوم  تیـصوصخ  زا  ضامغا  اب  سپ  دوشب  لامعتـسا  لـحم 
دهاوخیم هک  یتقو  طیحم  رداق  ملاع  يادخ  دش و  دهاوخن  يزیچ  نینچ  مه  دنـشاب  هتـشاد  تبـسانم  لامک  ود  ره  فلتخم  ظفل  ود  تهج 

ظفل نامه  دیامرفب  هدارا  هک  ار  یناعم  زا  ینعم  ره  هتبلا  دشابن  نکمم  رگید  نآ  زا  رتالاب  رتهب و  هک  دـیامرف  يراج  یهجو  رب  ار  دوخ  مالک 
هک تسا  نیا  دومرف و  دـهاوخ  رکذ  ماقم  نآ  رد  ار  نامه  تسین  یظفل  رگید  نآ  زا  بس  نآ  هک  تسه  وا  ملع  رد  هک  ینعم  نآ  رب  صاـخ 

ضرع هک  هجرد  نیا  هب  یناـعم  ظاـفلا و  نیا  ملع  اـیناث  درادـن و  دـننام  لـثم و  هک  ـالوا  هک  اریز  نیا  لـثم  ندروآ  زا  دـنزجاع  قلخ  يهمه 
هکنیا ربانب  هک  یئوگب  رگا  دروایب و  ار  نآ  لثم  دـناوتیمن  يدـحا  سپ  دـنکیمن  نآ  هب  هطاـحا  يدـحا  تسادـخ و  هب  صوصخم  دوشیم 

هب کی  ره  دناهدوب  ادخ  مالک  همه  هک  روبز  لیجنا و  ۀیروت و  هک  مینیبیم  ام  دش و  دـهاوخن  ددـعتم  فلتخم و  هتبلا  دـنوادخ  مالک  یتفگ 
هکنیا لوا  میهدیم  باوج  ود  بلطم  نیا  زا  منکیم  ضرع  دنفلتخم  رگیدـکی  اب  مه  ناشدوخ  تسا و  هدـش  نایب  نآرق  ظافلا  ریغ  یظافلا 
نآرق رد  درک و  دهاوخ  نینچ  دنکب  يراج  زاجعا  هجو  رب  ار  مالک  هک  دشاب  هتـساوخ  دنوادخ  هک  یتروص  رد  مدرک  ضرع  هک  میئوگیم 

هب يدـحت  دـندادن و  رارق  دوخ  زجعم  ار  اهنآ  ءایبنا  تسین و  لاونم  نیا  هب  رما  ینامـسآ  بتک  ریاـس  رد  یلو  هدـش  يراـج  لاونم  نیا  هب  رما 
زا زجاع  ملسم  هک  رگید  ءایبنا  لقا  دنشاب و ال  نآ  لثم  زا  زجاع  همه  قلخ  هک  دشاب  هجرد  یلعا  رد  اهنآ  هک  تسین  مزال  سپ  دندومنن  اهنآ 

ضرع هک  اجنآ  تسا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  شیاـمرف  تسا  هدوبن  زجعم  اـهنآ  بتک  هکنیا  رب  لـیلد  دـناهدوبن و  اـهنآ  لـثم  ناـیتا 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بط و  هب  ار  یسیع  هداتسرف و  رحس  تلآ  اصع و  اضیب و  دی  اب  ار  نارمع  نب  یـسوم  دنوادخ  ارچ  هک  دندرک 

ناشیا دروآ  سپ  دوب  رحس  وا  رصع  لها  رب  بلغا  داتسرف  ار  ع )  ) یـسوم هک  تقو  نآ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دومرف  بطخ  مالک و  هب 
یتسرد هب  درک و  تباث  ناشیا  رب  ار  دوخ  تجح  درک و  لطاب  ار  ناشیا  رحـس  هچنآ  هب  دوبن و  نآ  لثم  موق  عسو  رد  هچنآ  هب  ادخ  دزن  زا  ار 

ار ناشیا  دروآ  سپ  دندوب  بط  هب  جاتحم  مدرم  دوب و  هدش  دایز  ملاع  رد  نم  ياهیشوخان  هک  یتقو  رد  ار  یسیع  داتـسرف  یلاعت  يادخ  هک 
تجح دنوادخ و  نذا  هب  داد  افـش  ار  سیپ  روک و  درک و  هدنز  ار  ناگدرم  دوبن و  ناشدوخ  دزن  رد  هچنآ  هب  دـنوادخ  دزن  زا  هحفص 10 ] ] 

رصع لها  رب  بلغا  هک  یتقو  رد  داتسرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسرد  هب  درک و  تباث  ناشیارب  ار  دوخ 
تباث ار  دوخ  تجح  ار و  ناشلوق  نآ  هب  درک  لطاب  هچنآ  ماکحا و  وا و  ظعاوم  ادـخ و  باتک  زا  ار  ناـشیا  دروآ  سپ  دوب  مـالک  بطخ و 

مالک اما  هک  دومرفن  دروم  نیا  رد  ع )  ) ماما ارچ  هدوب  زجعم  ینامسآ  بتک  همه  رگا  نیبب  نک  هظحالم  منکیم  ضرع  ثیدح  رخآ  ات  درک 
دومرفن یشیامرف  نینچ  هکنیا  رب  هوالع  هکلب  دش  لزان  لیجنا  مه  یسیع  رب  دش  لزان  ۀیروت  مه  یـسوم  رب  درادن  ام  ربمغیپ  هب  صاصتخا  هک 

نیا زا  دوب  بلغا  بطخ  مالک و  نوچ  هک  دروآ  ار  ربمغیپ  يهزجعم  تلع  هکنآ  ات  درمـش  ادج  ار  یکی  ره  تلع  ندومرف و  نایب  دراذـگ  انب 
راحب رد  دـناهدومرفن و  اهنآ  هب  يدـحت  هدوبن و  زجعم  ءایبنا  ریاـس  بتک  هک  تسا  حـضاو  یلیلد  نیا  سپ  دروآ  مـالک  ص )  ) ربمغیپ تهج 

هک يراصن  دوهی و  هب  دومرف  باطخ  دنوادخ  هک  ع )  ) رفعج نب  یسوم  زا  دومرف  لقن  دوخ  ریسفت  رد  هک  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  زا  تسا 
دیباییمن امـش  هک  یتسردب  سپ  هناگهدراهچ  بتک  میهاربا و  فحـص  روبز و  لیجنا و  ۀـیروت و  زا  نآرق  نیا  لثم  زا  هلثم  نم  ةروسب  اوتاف 

زجعم ینامـسآ  بتک  همه  هب  تبـسن  نآرق  نیبب  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  نآرق  نیا  زا  هروس  کی  لـثم  ياهروس  ادـخ  بتک  ریاـس  رد 
هک یتیلباق  نآ  هکنیا  الا  تسا  زجعم  تسه و  مسق  نامه  دـنوادخ  مالک  همه  هک  تسا  نیا  میود  باوج  اما  تسا و  لک  رب  نمیهم  تسا و 
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تیلباق هب  تسا  صوصخم  دنتفاین  دوخ  لاح  تفارص  زا  دنکن و  رییغت  وا  تیلباق  رد  دیامنب و  هدومرف  لزان  هک  روطنامه  ار  وا  مالک  عامتسا 
هک روط  نآ  ار  ادخ  مالک  عامتـسا  دناوتیمن  دراد و  یئاسا  مک  باب  نیا  رد  دراد  وا  زا  هک  يرود  هزادـنا  هب  وا  ریغ  اما  و  ص )  ) ءایبنا متاخ 
هک تسا  ع )  ) قداص ترـضح  شیامرف  نیا  رب  اسده  درک و  دـهاوخ  عامتـسا  دوخ  تما  دوخ و  لاح  بسانم  يروط  هب  هکلب  دـنکب  تسه 

ثیدح رد  دسریم و  وا  موق  نابز  هب  دیـسر  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  هب  هاگ  ره  سپ  تیبرع  هب  دوشیم  لزان  دـنوادخ  بناج  زا  یحو  دومرف 
رخآ ات  دـشیم  عقاو  ناشموق  ناـبز  هب  ءاـیبنا  شوگ  رد  نکلو  تیبرع  هب  رگم  ییحو  هن  یباـتک و  هدومرفن  لزاـن  دـنوادخ  هک  دومرف  رگید 

نآ زا  هک  درک  دهاوخ  مه  ار  رثا  نیا  هتبلا  نآ  ریغ  ای  يربع  ای  دـنک  ینایرـس  ار  یبرع  هک  دـنک  رثا  ردـق  نیا  تیلباق  هک  یتقو  سپ  ثیدـح 
نابز هب  هحفـص 11 ] ییاتـسور [  يودب و  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  دوشیم  هظحالم  ردق  نیا  هک  یئاج  دـتفیب  تغالب  تحاصف و  يهجرد  یلعا 

هکنیا لثم  دندومرفیم  نخس  حالـصا  نامه  هب  تشاد  ملکت  رد  یـصوصخم  حالـصا  یـسک  رگا  دندومرفیم و  نخـس  يودب  ناسآ  لهس 
هظحالم دندشیم و  يراج  اهعضو  نیمه  هب  رگم  اذکه  رفسا و  یف  مایـص  مرب  منم  سیل  دومرف  رفـسا  یف  مایـص  مرب  متما  درک  ضرع  دمآ 

ار مالک  درکیم و  ار  ناشیا  تما  تیلباق  هظحالم  اـیناث  ص )  ) ءاـیبنا دوخ  تیلباـق  ـالوا  دـنوادخ  نینچمه  دـندرکیم  ار  صاخـشا  تیلباـق 
هیبش و هک  تسا  يدرف  دـحاو  هک  یبن  نآ  اب  تسا  ددـعتم  نارقا  ءارظن و  وا  يارب  زا  هک  ییبن  تیلباق  ملـسم  درکیم و  يراج  ناشیا  بسانم 

ریغ دـنکیمن و  ءایبنا  زا  يدـحا  هک  درک  دـهاوخ  يروط  ار  راگدرورپ  مالک  عامتـسا  درف  دـحاو  یبن  نیا  دراد و  یلک  توافت  درادـن  ریظن 
لیجنا ۀیروت و  یلو  دنروایب  دنناوتیمن  نآرق  لثم  دنوشب  عمج  سنا  نج و  رگا  هک  تسا  نیا  سپ  درک  دـنهاوخن  یلوا  قیرط  هب  هک  ناشیا 
هدـهع زا  قلخ  تسا  جردـنم  ۀـیروت  رد  هک  یمولع  نآ  هکنآ  ولو  دـندرکن  یئاـعدا  نینچ  مه  ءاـیبنا  دوـخ  هچناـنچ  تسین  روـطنیا  ناـشرما 

نیا هب  تسا  زجعم  نآرق  سپ  هصالخ  دـشاب  اهروطنیا  هک  تسین  مزال  ینک  هظحالم  هک  ظاـفلا  ثیح  زا  یلو  دـنیاین  رب  اـهنآ  لـثم  ندروآ 
داد و لیـصفت  ناوتیمن  درک و  دـیاب  نآ  هب  هراشا  هک  دراد  رگید  تیفیک  رگیدـنا  ام  يارب  بلطم  نیا  ندـیمهف  اما  دـش و  ضرع  هک  ینعم 

ههبش کش و  باب  نیا  رد  ناناملسم  تسا و  هدوب  ددعتم  فلتخم  تازجعم  ص )  ) ربمغیپ يارب  زا  هک  منکیم  ضرع  المجم  دومن  حیـضوت 
هتـشاد هددعتم  تازجعم  سپ  دـش  دـهاوخ  تابثا  هللاءاشنا  اهنآ  اب  ثحب  در و  ماقم  رد  دنـشاب و  هتـشاد  راکنا  تعامج  نیا  هچ  رگا  دـنرادن 
دنکب ار  زجعم  نآ  كرد  دیاب  رعـشم  نآ  اب  هک  هدومرف  اطع  ناسنا  هب  يرعـشم  دـنوادخ  اهنآ  زا  کی  ره  كرد  يارب  زا  راوگرزب  نآ  تسا 

دننک كرد  تسا  ناشیا  یعیبط  هک  هجرد  نامه  هب  دیاب  دشاب  ناشیا  تداع  قراخ  هک  تسین  زجعم  رگید  تما  يارب  زجعم  كرد  هک  اریز 
هار نامه  زا  هک  تسا  نامه  رتناسآ  سپ  هک  دننامهفب  ار  ناشتازجعم  زاجعا  قلخ  يداع  یعیبط و  ياههار  ریغ  زا  ءایبنا  هک  دشاب  انب  رگا  و 
هک هدـش  يراج  نیا  رب  راگدرورپ  تنـس  هک  هصالخ  دـشابن  یتداع  قراخ  زجعم و  هب  تجاح  رگید  دـننک و  رهاظ  قلخ  رب  ار  دوخ  تیقح 
 ] دـشاب رعـشم  نآ  دـقاف  یـسک  رگا  دـننکیم و  ار  زجعم  كرد  ناشدوخ  يداع  ياهرعـشم  نامه  هب  دـنکیم و  اطع  دوخ  ياـیبنا  هب  زجعم 
ره دوش  هدرک  كرد  مشچ  اب  دیاب  هک  تسا  يزجعم  رمقلاقش  الثم  تسا  رعـشم  نآ  ياراد  هک  دیوجب  یـسک  هب  ۀناعتـسا  دـیاب  هحفص 12 ]
هک تسا  يزجعم  الثم  یـصح  قاطنا  دـیوجیم  نارادمشچ  هب  ۀناعتـسا  درادـن  مشچ  سک  ره  دـنکیم و  كرد  تسا  مشچ  بحاص  سک 
هک تسا  نیا  تیاـهن  دـمهفب  ناراد  شوگ  زا  دـیاب  درادـن  سک  ره  دـنکیم  كرد  دراد و  شوگ  سک  ره  تسا  شوگ  نآ  كرد  رعـشم 

نیما يهقث  تفرعم  دنک و  لصاح  نانیمطا  وا  لوق  هب  هک  دشاب  دیاب  ینیما  يهقث  هطـساو  دروآیم و  تسد  بلطم  مهف  يارب  هک  ياهطـساو 
ره سپ  هصالخ  هداد  رارق  ناسآ  لهس و  ار  نآ  دنوادخ  میتسه و  نآ  هب  جاتحم  دوخ  یئایند  تالماعم  يهمه  رد  هک  اریز  تسا  یعیبط  مه 

اهنآ هلمج  زا  دمهفیم و  ریغ  هطـساو  هب  تسین  اراد  هک  ره  دمهفیم و  تسا  رعـشم  نآ  ياراد  هک  ره  دیمهف و  دیاب  يرعـشم  هب  ار  يزجعم 
ناسنا رد  رعاشم  نیا  ات  یتوهال  داؤف  یتوربج و  لقع  یتوکلم و  سفن  تسا و  هینطاب  رعاشم  نآ  ندوب  زجعم  كرد  رعـشم  هک  تسا  نآرق 

هک فورح  ظافلا و  بیترت  نسح  توالح و  تسالـس و  تغالب و  تحاصف و  رب  هوالع  هک  اریز  درک  دهاوخن  ار  بلطم  نیا  كرد  دـشابن 
تـسا نامه  لصا  هکلب  تسا  زجعم  زین  اهنیا  ریغ  بیغ و  هب  رابخا  رارـسا و  اهتمکح و  مولع و  تهج  زا  دراد  هجرد  یلعا  هب  ار  اهنیا  يهمه 

نیا هکنیا  ندـیمهف  تسا و  اهنآ  عرف  زاجعا  هیرهاظ  هوجو  نیا  ـالا  تسه و  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  همه  یکچوک  نیا  هب  باـتک  هک 
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حیصف ای  دمهف  ار م  بلطم  نیا  تسناد  یبرع  هک  ره  هن  دشاب  اهتمکح  مولع و  بحاص  هک  تسا  یسک  ناش  هتبلا  تسه  نرق  رد  مولع  همه 
ربمغیپ لاس  نیدـنچ  دـندوب و  مدرم  حـصفا  دـندوب و  ص )  ) ربمغیپ تمدـخ  رد  هک  اهبرع  نامه  هک  سب  نیمه  دـنادیم  ار  نیا  دـش  غیلب  و 

ود تسیاـبیم  دـننک  عمج  ار  نآرق  دنتـساوخیم  هک  تقو  نآ  کلذـعم  دوب  هدوـمرف  تیبرت  ار  اـهنآ  ینآرق  تغـالب  تحاـصف و  هب  (ص )
احـصف و ای  مدرم  هماع  هک  دوب  یناسآ  رما  نآ  زاجعا  مهف  رگا  دننک  تبث  تقو  نآ  تسا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هک  دهدب  تداهـش  دیایب  دـهاش 

دندرکیم رظن  هک  ناشدوخ  کی  ره  دـندوبن  هنیب  دـهاش و  هب  جاتحم  دـندوب  احـصف  همه  هک  تعامج  نیا  رگید  دـنمهفب  دنتـسناوتیم  اغلب 
هک دـندیمهفیمن  دنتـشونیم و  دـندناوخیم و  طلغ  ار  هیآ  هکلب  دـندیمهفیمن  مادـکچیه  هکنیا  لاح  تسا و  زجعم  نیا  هک  دـندیمهفیم 
هک نک  ضرف  ناملـس  لـثم  دـشاب  وا  دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هک  تسا  يریبخ  میکح  ملاـع  ناـش  بلطم  نیا  تفرعم  سپ  تسا  طـلغ 

یضعب مدرم  ریاس  یلب  دیآ  رب  راک  نیا  يهدهع  زا  جالح  هدنفاب و  ره  هکنیا  هن  یلع  دمحم و  ملع  ینعی  نیرخالا  نیلوالا و  ملع  ملع  دومرف 
دیاب اهنیا  همه  ءارو  زا  دـنمهفب و  امکح  املع و  زا  اـنما  تاـقث و  هحفـص 13 ] قیدصتب [  دیاب  ار  یقاب  دـنمهفب و  دـیاش  ار  هیرهاظ  هوجو  زا 

دیدست رگا  هک  دیامن  لاطبا  دیامرف و  نالذخ  ار  لطاب  دیامن و  قاقحا  دنک و  دییات  دیدست و  ار  قح  میحر  فؤر  طیحم  رداق  ملاع  يادـخ 
ربمغیپ دشاب و  يدـننام  لثم و  اضرف  نآرق  يارب  زا  رگا  سپ  درک  لصاح  ناوتیمن  زیچ  چـیه  هب  لماک  نیقی  عقاو  رد  دـشابن  ادـخ  دـییات  و 

ات دنروایب  ار  نآرق  لثم  دـنیایب و  هک  ار  یـصاخشا  ای  یـصخش  دـناسرب  هک  تسادـخ  رب  دـشاب  هدومن  ار  اعدا  نیا  غورد  هب  هللااب  ذوعن  (ص )
هب رارقا  همه  رگا  تسا و  نآ  لثم  مهنیا  هک  دـنیامنب  مه  ار  مالک  نآ  قیدـصت  دـندومن  ار  نآرق  قیدـصت  هربخ  لـها  هک  روط  ناـمه  هکنآ 

زجهتـسم و ردـق  نآ  تفگ  یطوبرمان  يهملک  راهچ  یلهاج  رگا  دـیآرب و  هضراعم  يهدـهع  زا  هک  میدـیدن  ار  سک  چـیه  دـندرک و  زجع 
وا يارب  عقاو  رد  رگا  ضرفلاب  تسا و  زجعم  نآرق  هتبلا  هک  مینکیم  نیقی  دـندیمهف  ار  نآ  تکاکر  همجع و  سک  يهمه  هک  دوب  ینعمیب 

رایـسب نآرق  زاجعا  ندیمهف  هوجو  رگید  يراب و  تسین  یتجح  نم  رب  ار  ادخ  دشاب  هدیـسرن  نم  هب  وا  ربخ  هک  یتروص  رد  دـشاب  مه  یلثم 
ار نآرق  دنتـساوخ  روج  ءافلخ  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  هکنادـب  مینکیم و  راصتقا  هجو  کی  نیمه  هب  راصتخا  هظحـالم  هب  اـم  یلو  تسا 

يهمه مهاوخب  رگا  تسا و  بلطم  نیا  دهاش  رایـسب  رابخا  هکنانچ  دندومن  رایـسب  نآرق  زا  طاقـسا  لیدبت و  رییغت و  فیرحت و  دننک  عمج 
یثیدح هلمج  زا  دوشیم  رکذ  ثیدح  دنچ  نکل  دـش و  دـهاوخ  طوسبم  یباتک  هنیآ  ره  مه  امن  عمج  دـنکیم  بلطم  نیا  رب  تلالد  هچنآ 
تلحر ایند  راد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  دعب  هک  دنکیم  لقن  هللا  همحر  يرافغ  رذیبا  زا  شدنـس  هب  راحب  رد  هک  تسا 

ار وا  ص )  ) ربـمغیپ هکناـنچمه  درک  ناـشیا  رب  هضرع  راـصنا و  نیرجاـهم و  يوس  هب  دروآ  ار و  نآرق  دومرف  عمج  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف 
یلع ای  تفگ  تسجرب و  رمع  دمآ  نوریب  موق  حیاضف  دوشگ  هک  هحفـص  لوا  رد  دوشگ  ار  نآ  رکبوبا  هک  نیمه  سپ  دوب  هدومرف  تیـصو 

دندرک رـضاح  ار  تباث  نب  دیز  موق  سپ  تشگرب  تفرگ و  ار  نآرق  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  تسین  نآ  هب  یتجاح  ار  ام  هک  نادرگرب  ار  نآ 
نیا رد  ار  حالـص  ام  دوب و  راصنا  نیرجاهم و  حـیاضف  نآ  رد  دروآ و  ار  نآرق  مالـسلاهیلع  یلع  هک  تفگ  وا  هب  رمع  دوب  نآرق  يراق  وا  و 
لوبق دـیز  ینک  طاقـسا  نآ  زا  تسه  نآ  رد  راصنا  نیرجاهم و  کـته  موق و  حـیاضف  زا  هچ  ره  ینک و  فیلاـت  ار  نآرق  وت  هک  میاهتـسناد 
هدرک فیلات  دوخ  هک  ار  ینآرق  ع )  ) یلع دـیاهدرک و  لاؤس  امـش  هک  يروطناـمه  نآرق  عمج  زا  مدـش  غراـف  نم  رگا  هک  تفگ  دـعب  درک 

دیرتاناد هلیح  هب  امـش  هک  تفگ  دـیز  تسا  زیچ  هچ  راک  نیا  هراـچ  تفگ  رمع  دوشیم  لـطاب  دـیتسناد  هچنآ  هک  تسا  نیا  هن  درک  رهاـظ 
 ] دنک دیهـش  دیلو  نب  دلاخ  تسد  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  درک  ریبدت  سپ  میوش  هدوسآ  وا  زا  میـشکب و  ار  وا  رگم  تسین  هلیح  تفگ  رمع 

دنیامن فیرحت  اـت  دـهدب  اـهنآ  هب  ار  نآرق  هک  ترـضح  نآ  زا  درک  لاوس  تساوخرب  تفـالخب  رمع  هکنآ  زا  دـعب  تسناوتن  و  هحفص 14 ]
یهار تاهیه  دومرف  ترـضح  میوش  عمج  نآ  رب  همه  هکنیا  ات  يدروآ  رکبوبا  دزن  هک  ار  ینآرق  يدروآیم  رگا  نسحلااـبا  اـی  درک  ضرع 

هک دیئوگب  ای  میدوب  لفاغ  نیا  زا  ام  هک  تمایق  زور  دیئوگن  منک و  مامت  امش  رب  ار  تجح  ات  مدروآ  رکبوبا  دزن  تسین  بلطم  نیا  يوس  هب 
درک ضرع  رمع  نم  نادنزرف  زا  ءایـصوا  نورهطم و  رگم  ار  وا  دنکیمن  سم  تسا  نم  دزن  رد  هک  نآرق  نآ  هک  یتسردـب  ار  نآ  يدرواین 

رب ار  مدرم  دنکیم و  رهاظ  دزیخرب  نم  نادنزرف  زا  مئاق  هاگره  یلب  دومرف  ترـضح  دشاب  مولعم  هک  تسه  نآرق  راهظا  يارب  یتقو  ایآ  هک 
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رد هنوگچ  نیعدبم  هک  نیبب  امن و  هظحالم  ثیدـح  نیا  رخآ  ات  لوا  زا  منکیم  ضرع  یهتنا  دوشیم  نآ  رب  يراج  تنـس  درادـیماو و  نآ 
عمط دنـشکیمن و  تلاجخ  دـنرادن و  كاب  دـنیوگیم و  هدیـسر  امب  انما  تاقث و  زا  هچنآ  فلاخم  دـنیوگیم و  غورد  بلاطم  نیا  يهمه 
نسح ماما  ترضح  جاجتحا  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلآ  دمحم و  قحب  نتفلا  نم  انافاع  للزلا و  نم  هللا  انمـصع  دنراد  ام  زا  مه  قیدصت 

ترضح نم  دزن  تسرفب  هتشون  نآرق  زا  هچنآ  مسیونب  یفحـصم  رد  ار  نآرق  مهاوخیم  هک  مردپ  دزن  داتـسرف  رمع  هک  هیوعم  اب  تسا  (ع )
يادخ هکنیا  تهج  هب  دومرف  ارچ  درک  ضرع  دسرب  وت  هب  نآرق  هکنآ  زا  شیپ  ینزیم  ارم  ندرک  ادخ  قح  هب  دومرف  دروآ و  فیرـشت  دوخ 
شدزن رد  ملع  وا  ریغ  يدحا  هک  دنکیم  نامگ  بلاطیبا  نبا  تفگ  درک و  بضغ  رمع  ار  وت  باحصا  هن  ار و  وت  هن  هدرک  دصق  ارم  یلاعت 

الا تشوـنیم و  دوـب  وا  اـب  رگید  دـهاش  هک  يزیچ  دـناوخیم  دـمآیم و  يدرم  هکنیمه  دـیایب  دـناوخیم  ار  نآ  زا  يزیچ  سک  ره  تسین 
دزن رد  تسا  ظوفحم  تسا و  عومجم  نآ  هکلب  هللاو  دنتفگ  غورد  هکلب  دیدرگ  توف  دش و  عیاض  ناشیا  زا  رایـسب  دـنتفگ  سپ  تشونیمن 

هکنیا هب  ع )  ) ماما دـهدیم  صیـصخت  یلو  نوظفاحلا » هل  انا  رکذـلا و  انلزن  نحن  انا   » هک تسا  هیآ  هب  هراشا  هک  نک  هظحـالم  یهتنا  شلها 
هدـیاف دوبن و  مه  نآ  رگید  ناـمتک  هب  یتجاـح  رگید  دـندوب  هدرک  ظـفح  مهنآ  رگا  نارگید و  دزن  رد  هن  تسا  ظوفحم  شلها  دزن  رد  نآ 
يهروس هک  یثیدح  رد  دومرف  ع )  ) قداص ترضح  یـشاب و  تفتلم  تجاح  ماقم  رد  هک  منکیم  بلاطم  نیا  هب  هیبنت  صوصخم  تشادن و 

لوطا نآ  برع و  زا  ار  شیرق  ياهنز  درک  حضتفم  بازحا  يهروس  نانـسنبا  يا  دوب  ناشیا  ریغ  شیرق و  زا  ءاسن  لاجر و  حـیاضف  بازحا 
درک و لزاـن  ناشاهمـسا  هب  نآرق  رد  ار  رفن  تفه  دـنوادخ  هک  دومرف  یثیدـح  رد  دـندرک و  جـک  دـندرک و  مک  نکل  دوب و  هرقب  هروس  زا 

هدشن مک  ادخ و  باتک  رد  دوب  هدـشن  دایز  رگا  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  دـندرک و  كرت  ار  بهلابا  دـندرک و  وحم  ار  ات  شـش  شیرق 
درک و دهاوخ  قیدـصت  ار  وا  نآرق  دـنک  هحفـص 15 ] قطن [  دزیخرب و  ام  مئاق  رگا  دـنامیمن و  ناهنپ  یلقع  بحاـص  چـیه  رب  اـم  قح  دوب 

مدرم میلعت  دناهدز و  هفوک  دجسم  رد  ار  دوخ  ياهرداچ  هک  ار  مجع  منیبیم  ایوگ  دومرفیم  هک  ار  مالسلاهیلع  یلع  مدینش  تفگ  هتابننبا 
زا هدش  وحم  هن  دومرف  هدـش  لزان  هک  روطنآ  نآرق  نیا  تسین  ایآ  نینمؤملاریما  ای  مدرک  ضرع  هدـش  لزان  هک  روطنامه  ار  نآرق  دـننکیم 

تهج هب  ص )  ) ربمغیپ رب  يریگبیع  تهج  هب  رگم  بهلوبا  دـشن  هدرک  كرت  ناـشئابآ و  ءامـسا  ناشئامـسا و  هب  شیرق  زا  رفن  داـتفه  نآ 
هدوبن و روطنیا  شلوزن  هیآ  نالف  هک  دناهدومرف  اصوصخم  هک  يرابخا  اما  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا  هک  هصالخ  هدوب  وا  مع  هکنیا 
ناهرب و لثم  ریـسافت  بتک  راـحب و  هب  یهاوخ  رگا  درذـگب  مه  دـص  زا  اـسب  هکلب  تسین  اـت  هد  اـت و  ود  یکی و  هک  تسا  هدوب  مسق  نـالف 

بلاغ هکلب  تسا  هدش  نآرق  رهاظ  رد  نیرـسفم  يارب  هک  یتالاکـشا  بلاغ  ینادـب و  ات  نک  عوجر  اهنیا  ریغ  راونالا و  تارم  قیاقدـلازنک و 
تسا رهاظ  رابخا  زا  هکنانچ  تسا  هدش  عقاو  نارق  رد  هک  تسا  یتافیرحت  نیمه  يهطـساو  هب  دندروآ  دراو  نآرق  رب  نیدناعم  هک  یتاداریا 
ۀیروت لثم  نآرق  رما  ناراوگرزب  نآ  زا  نیدناعم  طایتحا  ناشیا و  ظفح  قلخ و  هنایم  رد  ع )  ) دمحم لآ  دوجو  تکرب  هب  هللادـمحلا  زاب  یلو 

زا یلو  دـش  دـنهاوخ  دوخ  ماقم  رد  بلطم  نیا  هب  هراشا  هکنانچ  دنـسیونب  دوخ  يار  زا  ار  همه  دـننک و  شومارف  یلک  هب  هک  دـشن  لیجنا  و 
دنتـسناوت هک  يردقب  دوشیم  عقاو  مه  تما  نیا  رد  تسا  هدـش  عقاو  فلـس  ياهتما  رد  هچ  ره  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  هب  ملـسم  هکنیا  باب 

دعب هک  یناسک  دوشب و  مامت  دـنوادخ  تجح  هک  يردـقب  دـنوادخ  ظفح  يهطـساو  هب  کلذـعم  اما  دـش  عقاو  باتک  رد  فیرحت  صفت و 
هک ع )  ) رفعجوبا زا  تسا  هدومرف  تیاور  نیبملا  باتک  رد  هکنانچ  دـنام  یقاب  باتک  زا  دـنمهفب  ار  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  قح  دـنیآیم 

تیاور راحب  رد  ناگدنـسیون و  نآ  رد  دـندرک  اطخ  هک  یفورح  رگم  وا  رد  دـشن  دایز  دـش و  حرط  وا  زا  رایـسب  تایآ  نآرق  هک  یتسردـب 
اب يدـمآ  نوریب  مدـید  هک  منکب  لاؤس  مهاوخیم  یبلطم  زا  نسحلابا  اـی  هک  ع )  ) ریما ترـضح  هب  درک  ضرع  هحلط  هک  میلـس  زا  دـنکیم 

هکنیا ات  ادخ  باتک  هب  مدـش  لوغـشم  دـعب  ص )  ) ربمغیپ نفد  نفک و  لسغ و  هب  مدوب  لوغـشم  نم  مدرم  يا  هک  يدومرف  یموتخم و  بوث 
هتـشون وت  هچنآ  مدـیدن  نم  هدـشن و  طـقاس  نم  زا  فرح  کـی  تسا و  عومجم  نم  دزن  رد  هک  تسادـخ  باـتک  نیا  مدرک و  عمج  ار  نآ 

مدرم دناوخ  رمع  دعب  يدومرف  ابا  وت  نم و  يوس  هب  ار  نآ  تسرفب  هک  وت  يوس  هب  داتـسرف  هک  مدید  ار  رمع  يدوب و  هدرک  فیلات  يدوب و 
سپ تخادـنایم  ربـخ  اـت  دادیمن  تداهـش  رفن  کـی  زا  ریغ  رگا  تشوـنیم و  ار  نآ  يهـیآ  رب  دـندادیم  تداهــش  رفن  ود  هـک  نـیمه  ار 
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ناـشیا ریغ  هک  هحفـص 16 ] دـندناوخیم [  ار  ینآرق  هـک  دـندش  هتـشک  یعمج  هماـمی  زور  رد  تـفگ  هـک  مدینــش  رمع  زا  تشوـنیمن و 
نآ رد  بتاک  تفر و  نایم  زا  دوب  نآ  رد  هچنآ  دروخ و  دنتشونیم  هک  ار  هفیحص  دمآ و  يدنفـسوگ  زین  تفر و  نایم  زا  نآ  دناوخیمن و 

يهروس دنتفگیم  هک  نامثع  رمع و  دـهع  رد  دنتـشون  هک  ار  هچنآ  دـندرکیم  فیلات  هک  وا  باحـصا  رمع و  زا  مدینـش  دوب و  نامثع  زور 
عنم هچ  تسا و  تیاکح  هچ  نیا  هدوب  هیآ  دـنچ  دون و  رجح  هدوب و  ـالاب  هیآ  دـنچ  دـصکی و  رون  تسا و  هدوب  هرقب  يهروس  ردـقب  بازحا 
رمع هچنآ  تفرگ  هکنیا  ات  ناـمثع  درک  دـهع  هک  قیقحتب  مدرم و  يوس  هب  ار  ادـخ  باـتک  يرواـیب  نوریب  هک  هللا  کـمحری  ار  وت  دـنکیم 

هب ار  ود  نآ  درک و  هراپ  ار  دوعسمنبا  بعک و  نب  یبا  فحـصم  سپ  تئارق  کی  رب  تشاداو  ار  مدرم  ار و  باتک  نآ  رب  دوب  هدرک  فیلات 
نم هلاـسم  زا  باوج  هک  نسحلااـبا  اـی  منیبیمن  هک  درک  ضرع  هحلط  هکنیا  اـت  ندومرف  تاـشیامرف  تشاذـگ  اـنب  ترـضح  تخوس  شتآ 

ناـمثع رمع و  هچنآ  زا  ارم  هد  ربـخ  سپ  متفگن  ار  وت  باوـج  ادـمع  هحلط  يا  دوـمرف  مدرم  يارب  ینکیمن  رهاـظ  اـیآ  نآرق  رما  زا  یهدـب 
هب رگا  دومرف  ترـضح  تسا  نآرق  شاهمه  هکلب  درک  ضرع  هحلط  تسه  نآرق  ياوـس  يزیچ  وا  رد  اـی  تسا  نآرق  شاهمه  اـیآ  دنتـشون 

ضرف ام و  قح  نایب  ام و  تجح  تسا  نآ  رد  هک  یتسردب  سپ  دیوشیم  تنج  لخاد  دیباین و  تاجن  شتآ  زا  دیریگب  تسه  نآ  رد  هچنآ 
زا تسا  وت  تسد  رد  هچنآ  زا  ارم  هدـب  ربـخ  هک  درک  ضرع  دـعب  تسا  سب  ارم  سپ  تسا  نآرق  رگا  درک  ضرع  هحلط  اـم  تعاـط  ندوـب 

ربـمغیپ هک  سک  نآ  يوس  هب  دومرف  تسیک  وت  زا  دـعب  نآ  بحاـص  ینکیم و  عفد  هک  يوس  هب  مارح  لـالح و  ملع  نآ و  لـیوات  نآرق و 
هب دـنکیم  عفد  وا  دـعب  نسح  مدـنزرف  مدرم  هب  نم  زا  دـعب  مدرم  هب  يـالوا  میـصو و  يوسب  منکیم  عفد  منک  عفد  هک  هدرک  رما  ارم  (ص )
رـس ادـخ  لوسر  رب  ناشیا  يرخآ  دوشب  دراو  هکنیا  اـت  نیـسح  نادـنزرف  زا  یکی  زا  دـعب  یکی  يوس  هب  دوشیم  لـقتنم  دـعب  نیـسح  يوس 

ضرغ فیرـش  ثیدح  دش  مامت  دنکیمن  ناشیا  زا  تقرافم  تسا و  ناشیا  اب  نآرق  دـننکیمن و  نآ  زا  تقرافم  دـننآرق و  اب  ناشیا  ضوح 
هچنآ همه  تفگ  هحلط  هکنیا  هک  شاـب  هتکن  تفتلم  تسه و  دـنهدب  زیمت  لـطاب  زا  ار  قـح  هکنیا  ردـق  هب  باـتک  نیمه  رد  هک  تـسا  نـیا 

قیدـصت هب  هک  دـننک  ماـمت  وا  رب  ار  تجح  هک  دـنتفرگ  ار  وا  فرح  يهمزـال  مه  ترـضح  تسا و  وا  مـالک  نیا  تسا  نآرق  هدـش  هتـشون 
فیرحت چیه  تسا و  نآرق  نآ  همه  هک  دنشاب  هدومرف  قیدصت  ترـضح  هکنیا  هن  ینکیم  تفلاخم  وت  کلذعم  تسا و  نآرق  نیا  تدوخ 

تـسه نآرق  زا  باتک  نیا  رد  دوشب  مامت  دـنوادخ  تجح  هک  يردـق  هب  هک  تسا  نیا  ضرغ  دـشاب  فلاخم  رابخا  ریاس  اب  هکنیا  اـت  هدـشن 
دناهدومرف رابخا  رد  عون  ظفح  ضحم  هدـشن و  اپب  تیب  لها  راـبخا  رد  مه  نآ  بلاـغ  تسا و  هدـش  نآ  وزج  نآرق  زا  ریغ  یمک  زیچ  ینعی 

دنک دایز  ار  اهنآ  باذع  دنوادخ  دـش  بلـس  ناناملـسم  هماع  زا  ناتخبدـب  نیا  هطـساو  هب  هک  اهتمعن  رایـسب  هچ  ياو  دـیناوخب  ار  نیمه  هک 
ره ناش  نآ  هب  جاجتحا  باتک و  نیا  ندیمهف  نکم  نامگ  هک  منکیم  ضرع  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  و  هحفص 17 ] هصالخ [ 

مهیلع و هللا  مالـس  تیب  لها  هب  تسا  صوصخم  نآ  ملع  هکلب  دنک  لماک  ار  تیبرع  هکلب  ات  دـنک  لیـصحت  تیبرع  كدـنا  هک  تسا  سک 
باتکلا و ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم  باتکلا  کیلع  لزن  يذلاوه   » شدوخ دیجم  باتک  رد  دیامرفیم  دنوادخ  دریگب  ناشیا  زا  سک  ره 

ملعلا یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعی  ام  هلیوات و  ءاغتبا  ۀنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هب  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف  تاهباشتم  رخا 
نآ زا  ضعب  ار  باتک  وت  رب  تسا  هدومرف  لزان  هک  یـسک  نآ  تسا  وا  ینعی  بابلالا » اولوا  الا  رکذی  ام  انبر و  دـنع  نم  لک  هب  انما  نولوقی 

تعباـتم لـطاب  هب  تسا  یلیم  ناـشیا  لد  رد  هک  یناـسک  اـما  تاـهباشتم  اـهنآ  ضعب  تسا و  باـتکلاما  اـهنآ  هک  تـسا  یتاـمکحم  تاـیآ 
ملع رد  نوخـسار  ادـخ و  رگم  ار  باتک  لیوات  دـنادیمن  هکنیا  لاـح  باـتک و  لـیوات  بلط  هنتف و  بلط  تهج  هب  دـننکیم  ار  تاـهباشتم 
باب نیا  رد  زاب  ثیدح  دنچ  لقع و  نابحاص  رگم  دـنوشیمن  رکذـتم  تسام و  هدـنرورپ  دزن  زا  همه  میدروآ  نآ  هب  نامیا  هک  دـنیوگیم 

ترضح نآ  ناردپ  زا  ع )  ) اضر ترـضح  زا  تسا  راحب  رد  دومن  باتک  لیوات  ریـسفت و  ناوتیمن  یناسآ  نیا  هب  هک  ینادب  ات  منکیم  لقن 
دنک ریسفت  دوخ  يارب  هک  یسک  تسا  هدرواین  نم  هب  نامیا  هک  هلالج  لج  دنوادخ  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا 

زا دنک و  لامعتسا  نم  نید  رد  ار  سایق  هک  یسک  تسین  نم  نید  رب  نم و  قلخ  هب  ارم  دنک  هیبشت  هک  یسک  ارم  تسا  هتخانـشن  ارم و  مالک 
یلیزنت اسب  هک  یتسردب  سپ  املع  زا  ار  نآ  یمهفب  ات  تدوخ  يارب  ار  نآرق  ینک  ریسفت  هکنیا  زا  زیهرپب  هک  مالسلاهیلع  تسا  نینمؤملاریما 
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وا هیبش  وا  قلخ  زا  زیچ  چیه  هکنانچ  مه  تسین  رـشب  مالک  هیبش  نآ  لیوات  تسادخ و  مالک  نآ  هکنیا  لاح  رـشب و  مالک  هب  تسا  هیبش  هک 
یلاعت كرابت و  يادـخ  مالک  سپ  تسین  رـشب  مالک  هب  هیبش  وا  مالک  زا  يزیچ  تسین و  رـشب  لاعفا  زا  يزیچ  هیبش  وا  لعف  نینچمه  تسین 

مامت يدرگیم  هارمگ  يوشیم و  كاله  سپ  رشب  مالک  هب  ار  ادخ  مالک  نکم  هیبشت  سپ  تسا  ناشیا  لاعفا  رشب  مالک  تسارآ و  تفص 
تخومآ و املع  زا  دیاب  دنرادن و  مدرم  ار  باتک  ملع  هک  تسا  هدومرف  تباث  تمکح  لیلدب  هنوگچ  هک  نک  هظحالم  فیرـش  ثیدح  دش 
ار خسان  ایآ  هک  دومرف  سپ  ةاضق  زا  یکی  رب  ترضح  نآ  تشذگ  يراب و  نوملعتملا  انتعیش  ءاملعلا و  نحن  دندومرف  هکنانچ  املع  دنناشیا 
ع)  ) رقاب ترضح  تسا و  یهوجو  رب  نآرق  زا  یفرح  ره  لیوات  يدرک  كاله  يدش و  كاله  دومرف  هن  درک  ضرع  یسانشیم  خوسنم  زا 
رد نآ  طـسوا  تسا و  يزیچ  رد  نآ  لوا  دوشیم  لزاـن  هیآ  هک  یتسردـب  نآرق  ریـسفت  زا  مدرم  لوـقع  زا  رترود  يزیچ  تسین  هک  دوـمرف 

نآرق و زا  مدرم  لوقع  زا  رترود  يزیچ  تسین  هک  دومرف  ع )  ) قداص هحفص 18 ] ترضح [  ثیدح و  رخآ  ات  يزیچ  رد  نآ  رخآ  يزیچ و 
نآرق رد  سک  ره  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  دوشیم و  رفاک  دنک  ریـسفت  يار  هب  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  سک  ره  هک  هدومرف  رگید  ثیدح  رد 

رح خیـش  تسا و  هدرک  اطخ  دیوگب  تسرد  دنک و  نآرق  رد  ملکت  سک  ره  هک  دومرف  دوشیم و  شتآ  زا  رپ  وا  هاگیاج  دیوگب  ملع  نودب 
سپ نآرق  زا  هدرک  لاؤس  هچنآ  اما  ۀلاسر  رد  ع )  ) هللادبعوبا ترـضح  دومرف  هک  سینخ  نب  یلعم  زا  لئاسو  رد  دـنکیم  لقن  ۀـمحرلا  هیلع 

تـسین هدرک  رکذ  وت  هک  روطنآ  نآرق  هکنآ  تهج  هب  تسا  فلتخم  توافتم و  هدرک و  روطخ  وت  رطاخب  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  زین  مه  نآ 
یموق يارب  زا  تسا  اـهلثم  نآرق  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  هتفر و  نآ  يوـس  هب  وـت  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نآ  ینعم  ياهدینـش  هچ  ره  و 

ار نآ  دـنراد و  نآ  هب  نامیا  هک  دـنیناشگ  نآ  ناشیا  توالت و  قحب  ار  نآ  دـننکیم  توالت  هک  یموق  يارب  ناـشیا و  ریغ  هن  دـننادیم  هک 
ربمغیپ دومرف  تهج  نیا  زا  ناشیا و  ياهلد  بهاذم  زا  تسا  رود  ناشیا و  رب  لاکشا  تسا  تخس  ردق  هچ  سپ  ناشیا  ریغ  اما  دنسانشیم و 

نیا دهاوخب و  ادـخ  هک  سک  ره  رگم  قلخ  همه  دـنوشیم  ناریح  نآ  رد  نآرق و  ریـسفت  زا  مدرم  ياهلد  زا  رترود  يزیچ  تسین  هک  (ص )
نآ طارـص  نآ و  باب  يوس  هب  مدرم  دنوشب  یهتنم  هکنیا  تهج  هب  نآرق  ندرک  ینعم  هب  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و 

ار هچنآ  دننکب  طابنتـسا  هکنیا  وا و  رما  زا  نیقطان  وا  باتک  هب  ماوق  تعاط  يوس  هب  وا  لوق  رد  دنوشب  یهتنم  ار و  وا  دننکب  تدابع  هکنیا  و 
باب نیا  رد  رابخا  هک  هصالخ  رخآ  ات  لوسرلا  یلا  هودر  ول  دومرف و  سپ  ناشدوخ  زا  هن  ناشیا  زا  نآرق  زا  دـندش  نآ  يوس  هب  جاتحم  هک 

ترابع تسا  مسق  راهچ  رب  لجوزع  يادخ  باتک  دومرف  هک  یثیدح  ع )  ) قداص ترضح  زا  راحب  رد  دنکیم  تیاور  یلب  تسا  رایـسب  زین 
رد حیرص  یلو  ءایبنا  يارب  قیاقح  ءایلوا و  يارب  فیاطل  صاوخ و  يارب  هراشا  تسا و  ماوع  يارب  ترابع  سپ  قیاقح  فیاطل و  هراشا و  و 
زا دـننک و  تئارق  هک  تسا  ماوع  لام  ترابع  هک  دـشاب  نیمه  دارم  اسب  دـنیامن و  لمع  تسا  رهاظ  ترابع  زا  هچنآ  هب  ماوع  هک  تسین  نیا 

تمسق دنوادخ  هک  دومرف  یثیدح  رد  هک  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  دیامرفیم  لقن  باطخلا  لصف  رد  هک  تسا  یثیدح  وت  حضاو  نیا 
ار نآ  دمهفن  هک  يروط  ار  یمـسق  دـنمهفب و  ار  نآ  همه  لهاج  ملاع و  هک  يروط  ار  یمـسق  داد  رارق  سپ  مسق  هس  ار  دوخ  مالک  هدومرف 

حرـشنم ار  اهنآ  يهنیـس  دـنوادخ  هک  یناـسک  زا  تسا  حیحـص  وا  زییمت  تسا و  فیطل  وا  سح  تسا و  یفاـص  وا  نهذ  هک  سک  ره  رگم 
هک تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ملع و  رد  نیخسار  وا و  هکئلم  ادخ و  رگم  ار  نآ  دنادن  هک  هداد  رارق  يروط  ار  یمـسق  مالـسا و  هب  هدومرف 

ناشیا يارب  ادخ  هچنآ  باتک  ملع  زا  دندش  ص )  ) ربمغیپ ثاریم  رب  یلوتـسم  هک  یناسک  زا  لطاب  لها  دـننکن  اعدا  هکنیا  ات  هدرک  روط  نیا 
دناهدرک رابکتسا  وا  تعاط  زا  تسا و  رما  یلاو  هک  یـسک  هب  مامتیا  يوسب  رارطـضا  ار  هحفـص 19 ] ناشیا [  دناشکب  هکنیا  ات  هدادن و  رارق 

دنناوتیمن دـنمهفیم  هک  نامه  هب  کلذـعم  اـما  دـمهفیم  همه  لـهاج  ملاـع و  ار  یمـسق  هک  دـیامرفیم  ۀحارـص  هچرگا  ثیدـح  نیا  رد 
مکحم و زیمت  هکلب  تسا  هبتـشم  اهنآ  یناعم  هک  تسه  تاهباشتم  رهاظ  نیمه  رد  هکنیا  رب  هوالع  ثیدح  رخآ  تداهـشب  دـنوشب  ینغتـسم 

لابلا غراف  هدوسآ  هک  يروط  رما  زاب  سپ  میروایب  تسد  ار  بلطم  هباشتم  زا  هکنیا  ياج  هچ  دـهاوخیم  ار  رایـسب  ملع  شدوخ  الوا  هباشتم 
لالدتسا دوخ  لایخب  تارضح  هک  یناسآ  نیا  هب  هک  نیبب  نک  هظحالم  لاح  هصالخ  تسین  میشاب  هتشاد  تأرج  لالدتسا  ماقم  رد  میشاب و 

نیا هن  دننکیم  باتکب  لالدتـسا  رگا  هن  ای  تسا  حیحـص  هعیـش  بهذم  رد  نیا  ناشدوخ  يارب  ار  اهنآ  دننکیم  لیوات  دننکیم و  تایآ  هب 
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همئا ربمغیپ و  ادخ و  هک  تسا  اور  ایآ  دننک و  لالدتـسا  نآ  هب  سپ  دنبایرد  ع )  ) تیب لها  رابخا  ار  نآ  لیوات  ریـسفت و  لوا  دیاب  هک  تسا 
انب دزیخرب و  ناـیم  زا  یناداـن  لـهاج  کـی  تقو  نآ  تسا  اـمب  صوصخم  باـتک  ملع  هک  دـننکیم  داـیرف  راـبخا  همه  نیا  رد  ع )  ) راـهطا
هب میوشب  رورغم  میریذپب و  وا  زا  هنیب  دـهاش و  نودـب  میراد  عیـشت  مالـسا و  ياعدا  هک  وت  نم و  ندرک و  باتک  لیوات  دوخ  يارب  دراذـگب 

مـسرب ار  نآرق  مامت  رـس  تشپ  دروآ و  یتعدـب  یـسک  رگا  سپ  دـیوگیم  قح  هک  تسا  مولعم  سپ  دـناوخیم  باتک  هیآ  همه  نیا  هکنیا 
داتفه و همه  مالسا  بهذم  زا  هللاو  نیا  تسین  هدرک  نآرق  تئارق  هک  اریز  یئوگیم  قح  هک  تسا  مولعم  میوگب  نم  درک  تئارق  داهـشتسا 
ع)  ) ماما تمدـخ  منک  قیدـصت  ار  همه  نم  سپ  دـنروآیم  دوخ  بهذـم  رب  دـهاش  یکی  ره  دـنناوخیم و  ار  نآرق  تایآ  مالـسا  هقرف  هس 

الا دنکیم و  تیافک  دنبایب  نآ  يارب  يرسفم  رگا  ارسفم  هل  اودجو  ول  یلب  دومرف  دنکیم  تیافک  ارم  درم  نیا  نآرق  ایآ  هک  دندرک  ضرع 
دسرب انما  تاقث و  هطساو  هب  هک  يرابخا  رگم  تسین  بلطم  نیا  يوس  هب  یهار  زورما  مالسلامهیلع و  تیب  لها  رگم  تسین  نآ  رسفم  الف و 

يوهلا . فلاخ  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

دنتسه دنوادخ  تجح  همئا  ثیداحا  ربمغیپ و  تنس 

تنـس لیـصفت  همه  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لها  رابخا  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  هک  تسین  یکـش  تسا و  تنـس  لیلد  هب  هراشا  رد  میود  باب 
تنـس تفرعم  يارب  زا  دنچ  یطورـش  یلو  تسا  مارح  نآ  تفلاخم  نآ و  عابتا  تسا  بجاو  ام  رب  تسا  دنوادخ  ۀـجح  تسا  ص )  ) ربمغیپ

ره دنک و  لمع  دشاب  هتـساوخ  ار  يربخ  ره  دوخ  لیم  هب  دـنکن و  هظحالم  ناسنا  ار  طورـش  نآ  رگا  هک  تسه  نآ  تعباتم  و  ص )  ) ربمغیپ
هک نک  هظحالم  تسا  هدرک  ار  دوخ  ياوه  يار و  تعباتم  هکلب  هدرکن  ار  تنس  تعباتم  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  كرت  دشاب  هتساوخ  ار  هچ 
هب ار  یـضعب  ینک و  رایتخا  دوخ  لیم  هب  ار  یـضعب  وت  یئامن و  لامعتـسا  مه  اب  ار  همه  هک  دنچ  يهیود  اب  دـنک  اوادـم  ار  وت  یبیبط  هاگ  ره 
 ] نیا هب  ار  دوخ  اسب  تساوه و  تعباتم  نیا  هتبلا  ار  دوخ  ياوه  يار و  تعباتم  ای  ياهدرک  ار  بیبط  تعباـتم  وت  اـیآ  ینک  كرت  دوخ  لـیم 

یتهج زا  تسا و  رـضم  یتهج  زا  اـهنآ  ضعب  هک  تسا  نیا  بلاـغ  دـهدیم  بیبط  هک  ياهیودا  هک  اریز  هتفرگ  ندرک  هطـساو  هحفص 20 ]
يدرک و رایتخا  ار  لوا  وت  هاگ  ره  سپ  تسه  یکی  نآ  رد  هک  تسا  يررـض  عفد  تهج  هب  دنکیم  نآ  هب  قحلم  هک  رگید  ياود  حلاص و 
زا ینکب و  ینعم  تدوخ  يارب  ار  اهنآ  وت  دشاب  انب  رگا  دنکیم  رکذ  هک  هیودا  نینچ  مه  دش و  یهاوخ  ررـضتم  هتبلا  يدرک  كرت  ار  میود 

دوصقم وا  مسا  هکنیا  رگم  ياهتفرگ  ندرگ  ار  دوخ  نوخ  هدرک و  يار  هب  لمع  وت  هتبلا  زاب  ینک  فرص  هتفگ  تدوخ  هکنامه  يریگن و  وا 
دناهدومرف هک  یهجو  نامه  هب  تیب  لها  رابخا  هب  هک  تسا  نیا  نخـس  هصـالخ  ینک  لامعتـسا  يزوماـیب و  بیبط  دوخ  زا  ار  ود  ره  نآ  زا 

دمآ وت  تسد  يربخ  اج  ره  زا  هکنیا  هن  یهدب  زیمت  مه  زا  ار  اهنآ  میقس  حیحص و  هک  تسا  نیا  لوا  طرـش  سپ  دومن  لمع  تفرگ و  دیاب 
هب نیعدـم  همه  هک  یئاـج  دوشیم  هداد  سک  همه  هب  تبـسن  غورد  راـبخا  هک  اریز  تسا  نیب  حـضاو و  يرما  نیا  ینکب و  لـمع  يریگب و 

غورد هب  اـعدا  هک  دـنیوگیم  تارـضح  رگا  دوـشیم و  هتـسب  غورد  یلوا  قـیرطب  ماـما  ربـمغیپ و  رب  رگید  دـندنبیم  ادـخ  رب  غورد  لـطاب 
دوخ يارب  مه  فلاخم  تسا  تهج  هچ  زا  فلاخم  فلاوم و  هب  تبـسن  ناشیا  يربت  یلوت و  سپ  تسا  قدـص  لیلد  اعدا  سفن  دوشیمن و 

ناشیا لد  رد  دننزب  یفرح  نینچمه  مه  نابز  هب  رگا  هک  تسا  یلوق  نیا  دش و  لک  حلـص  دومن و  قیدـصت  دـیاب  ار  همه  سپ  دراو  یئاعدا 
تقفاوم و دوخ  فلاخم  اب  ۀقیقح  رد  میلک  حلـص  ام  دـنیوگیم  احیرـص  هک  اهنامه  یتح  دـنراد  يربت  دوخ  فلاخم  زا  هتبلا  تسین و  انیقی 
هب دننکیم  ینمشد  هینالع  ناشیا  نید  اب  هک  یسک  اب  هک  اریز  تسا  ناشیا  ینیدیب  لیلد  نیمه  دنـشاب  هتـشاد  تبحم  رگا  دنرادن و  تبحم 
انا نبلغال  هللا  بتک  نیلذألا  یف  کئلوا  هلوسر  هللا و  نوداحی  نیذلا  نا   » دیامرفیم دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  دننکیم و  یتسرد  رهاظ 

مهناوخا وا  مهئانبا  وا  مهئابآ  اوناک  ولو  هلوسر  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخـالا  مویلاو  هللااـب  نونمؤی  اـموق  دـجت  ـال  زیزع  يوق  هللا  نا  یلـسر  و 
اب دننکیم  تفلاخم  ینمـشد و  هک  ناسک  نآ  هکیتسردـب  ینعی  رخآ  ات  هنم » حورب  مهدـیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  کئلوا  مهتریـشعوا 
نم نالوسر  هتبلا و  هتبلا  نم  موشیم  بلاـغ  هنیآ  ره  هک  تسا  هتـشون  دـنوادخ  دـنناراوخ و  کلـس  رد  تعاـمج  نیا  ص )  ) لوسر ادـخ و 
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رخآ زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ار  یتعاـمج  یباـییمن  هک  دـیامرفیم  دـعب  تـسا  تزع  بحاـص  توـق و  بحاـص  دـنوادخ  هـک  یتسردـب 
ای ناردارب  ای  نادـنزرف  ای  ناردـپ  تعاـمج  نآ  هچ  رگا  دـندرک و  ینمـشد  لوسر  ادـخ و  اـب  هک  یناـسک  اـب  دـننکب  یتسود  هک  دـناهدروآ 
زا یحو  رب  ار  ناشیا  هدرک  دـییات  ار و  ناـمیا  ناـشیا  ياـهلد  رد  دـنوادخ  تسا  هتـشون  ار  نینمؤم  تعاـمج  نیا  دنـشاب و  ناـشیا  ناـشیوخ 

قحلا نم  مکءاج  امب  اورفک  دـق  ةدوملاب و  مهیلا  نوقلت  ءایلوا  مکودـع  يودـع و  اوذـختت  ـال  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی  دـیامرفیم «  شدوخ و 
ةدوملاب و مهیلا  نورـست  یتاضرم  ءاغتبا  یلیبس و  یف  داهج  متجرخ  متنک  نا  مکبر  هللااب  اونمؤت  نا  هحفص 21 ] مکایا [  لوسرلا و  نوجرخی 

نمشد نم و  نمـشد  دیریگن  دندروآ  نامیا  هک  یناسنا  يا  ینعی  لیبسلا »  ءاوس  لض  دقف  مکنم  هلعفی  نم  متنلعا و  ام  متیفخا و  امب  ملعا  انا 
نوریب قح  زا  ار  امـش  تسا  هدـمآ  هچنآ  هب  دـندش  رفاک  هکنیا  لاـح  اـهنآ و  اـب  هبتاـکم  هب  دـینکیم  یتسود  حرط  ناتـسود  ار  نآ  اـت  دوخ 

بلط داـهج و  تهج  هب  دـیاهدمآ  نوریب  رگا  دـیاهدروآ  دوـخ  هدـنرورپب  ناـمیا  هکنیا  تهارک  تهج  هب  ار  امـش  و  ص )  ) ربـمغیپ دـننکیم 
ای دـیاهدرک  ناهنپ  هچنآ  هب  مرتاناد  نم  هکنیا  لاح  تدوم و  هب  اهنآ  يوسب  دـیتسرفیم  یناهنپ  هب  دـینکن  اـهنآ  اـب  تبحم  ءاـقلا  نم  ياـضر 

تسا بطاح  ناش  رد  هیآ  لوزن  لصا  تسار و  هار  زا  تسا  هدش  هارمگ  هک  قیقحتب  سپ  ار  راکنیا  دنکب  امش  زا  هک  ره  دیاهدرک و  راکشآ 
رد دراد  یلوزن  ناش  هک  باتک  تایآ  همه  یلو  دراد  امـش  اب  گنج  هدارا  ادخ  لوسر  هک  هکم  لها  هب  تشون  هک  دوب  هعتلبیبا  نب  درم  هک 
لک حلـص  دـناهدومرف و  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  ضغب  بح و  نامیا  نید و  هک  تسا  نیا  دوصقم  هصالخ  دوشیم  يراـج  مه  مدرم  ریاـس 

نمف هدومرف  ادـخ  هکنانچ  دـندنبیم  دـنوادخ  رب  غورد  لطاب  هب  نیعدـم  هکنانچمه  هک  تساوخرب  اجنآ  زا  نخـس  تسین و  نامیا  زا  ندوب 
دوشیم و هتـسب  مه  ص )  ) ربمغیپ رب  غورد  نینچمه  نیرفاکلل  يوثم  منهج  یف  سیلا  هئاج  ذا  قدصلاب  بذک  هللا و  یلع  بذـک  نمم  ملظا 
ای تسا  وگغورد  هک  دسانـشب  ار  يوار  لوا  ثیدـح  نتفرگ  رد  ناـسنا  دـیاب  دوشیم و  هتـسب  مه  مهیلع  هللا  تاولـص  راـهطا  همئا  رب  غورد 
ام یلع  اوحبـصتف  ۀلاهجب  اموق  اوبیـصت  نا  اونیبتف  أبنب  قساف  مکءاج  نا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دیامرفیم  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  تسا  وگتـسار 

یناسک يا  هک  دـیامرفیم  دـنوادخ  تیاور و  کی  قفاوم  دز  تمهت  ار  یطبق  هنوعلم  هشیاع  هک  دوب  یتقو  نآ  هیآ  لوزن  لصا  نیمدان  متلعف 
دینک حبـص  دینکب و  یلتق  هک  ادانب  دینک  مولعم  ار  نآ  بذک  قدـص و  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یئوگغورد  هک  نیمه  دـناهدروآ  نامیا  هک 

هب لمع  رد  تقو  نآ  دیمهف  دناهدومرف  هک  اههار  نآ  زا  ار  رابخا  بذک  قدص و  دـیاب  راچان  سپ  دینامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  هک  یتلاح  رد 
ترضح زا  دنکیم  لقن  راحب  رد  دوش  مولعم  هلئسم  ات  درک  لقن  دیاب  باب  نیا  رد  ثیدح  دنچ  تفر و  هار  ناشیا  لمعلاروتـسد  هب  زاب  اهنآ 

بذـک هطـساو  هب  ار  ام  قدـص  ددـنبب و  ام  رب  غورد  هک  یـسک  زا  میتسین  یلاخ  نایوگتـسار و  میتسه  یتیب  لها  اـم  دومرف  هک  ع )  ) قداـص
قدصا ع )  ) نینمؤملاریما تسبیم و  وا  رب  غورد  هملیـسم  هجهل و  ثیح  زا  دوب  ادخ  قلخ  قدص  ادخ  لوسر  دزادـنایب  مدرم  رظن  زا  شدوخ 

یماش و ثرح  دوب و  راتخم  هب  يالتبم  نیـسحلا  هللادبعوبا  تسبیم و  غورد  وا  رب  هغلابـس  نب  هللادبع  و  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  دوب  ادـخ  قلخ 
راشب رمعم و  باطخلاوبا و  يرس و  عیزب و  دیعـس و  نب  ةریغم  هحفص 22 ] دومرف [  رکذ  دعب  دنتسبیم  غورد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  رب  نانب 

میتسین ددنبب  ام  رب  غورد  هک  یسک  زا  یلاخ  ام  زا  کی  ره  هک  ار  ناشیا  دنک  تنعل  ادخ  دومرف  ار و  يدنهن  دئاص  يزیرب و  هزمح  يرعشا و 
دارم هک  ینز  کـلام و  نب  سنا  هریرهوبا و  دنتـسبیم  غورد  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  دـندوب  رفن  هس  هک  دومرف  یثیدـح  رد  ثیدـح و  رخآ  اـت 

رب نتـسب  غورد  دیعـس  نب  ةریغم  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  هدرک و  ریـسفت  هر  یـسلجم  هچنانچ  ارهاظ  دشاب  هشیاع 
هب ار و  بتک  دنتفرگیم  دندوب و  رتتسم  مردپ  باحصا  هنایم  رد  وا  باحصا  ار و  مردپ  باحـصا  بتک  تفرگیم  درکیم و  دمعت  ار  مردپ 

هعیـش يهنایم  رد  هک  درکیم  رما  مردپ و  باحـصا  اب  دادیم  مردپ  هب  دانـسا  درکیم و  هسیـسد  اهنآ  رد  هقدنز  رفک و  وا  دندادیم و  هریغم 
نیا هب  هک  هصالخ  ناشیا  بتک  رد  تسا  دیعس  نب  ةریغم  ياههسیسد  زا  اهنآ  تسه  ولغ  زا  مردپ  باحصا  بتک  رد  هچ  ره  سپ  دننک  نهپ 

نم رب  ناـیوگغورد  مدرم  يا  هک  دومرف  عادولا  تجح  رد  ص )  ) ربمغیپ یتـح  تسا  هدـش  تیاور  هریغ  راـحب و  رد  رایـسب  راـبخا  نیماـضم 
نینچ رما  هک  یتقو  سپ  دوش  شتآ  زا  رپ  وا  هاگیاج  ددنبب  نم  رب  غورد  هک  یـسک  ره  سپ  دنوشب  رتدایز  هک  دـشاب  دوز  دـناهدش و  رایـسب 
راحب رد  دوب  نیا  رب  ناشانب  هعیش  ناینیـشیپ  هکنانچ  نداد  زیمت  لطاب  زا  ار  قح  ندومن و  نیبت  ندرک و  مامت  طایتحا  زج  تسیچ  هراچ  تسا 
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ینکیم راکنا  رایـسب  هچ  یتخـس و  ثیدح  باب  رد  ردق  هچ  دمحموبا  يا  هک  تفگ  نمحرلادـبع  نب  سنوی  هب  یـصخش  هک  دـنکیم  لقن 
زا تسا  هدینش  هک  مکحلا  نب  ماشه  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف  ثیداحا  در  رب  هتشاداو  ار  وت  هچ  سپ  دننکیم  تیاور  ام  باحصا  هک  ار  هچنآ 

هدیـسر امـش  هب  ام  زا  رتشیپ  هک  یثیداحا  زا  ای  دشاب  تنـس  نآرق و  قفاوم  هچنآ  رگم  ار  یثیدح  ام  رب  دینکن  لوبق  هک  ع )  ) قداص ترـضح 
سپ تسا  هدومرفن  مردپ  هک  ار  یثیداحا  مردپ  باحصا  بتک  رد  تسا  هدرک  هسیسد  دیعس  نب  ةریغم  هکنآ  تهج  هب  دیبایب  نآ  رب  يدهاش 

ثیدـح تقو  ره  ام  هکنیا  تهج  هب  ص )  ) دـمحم اـم  یبن  تنـس  تساـم و  هدـنرورپ  لوق  فلاـخم  هچنآ  دـینکن  لوبق  ار و  ادـخ  دـیزیهرپب 
ار ع )  ) رفعجوبا باحـصا  زا  یتعاـمج  قارع و  هب  مدیـسر  هک  تفگ  سنوی  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هدومرف و  ادـخ  میئوگیم  مینکیم 

اضر نسحلاوبا  رب  مدرک  ضرع  دعب  متفرگ و  ار  ناشیا  بتک  مدرک و  ثیدح  عامتسا  ناشیا  زا  دندوب و  رایـسب  هللادبعوبا  باحـصا  مدید و 
نآ رب  غورد  باطخلاوبا  هک  دومرف  دشاب و  ع )  ) قداص ترضح  ثیداحا  زا  هک  دومرف  راکنا  ار  اهنآ  زا  رایسب  ثیداحا  ترـضح  نآ  و  (ع )

هللادبعیبا باحصا  بتک  رد  ار  ثیداحا  نیا  دننکیم  هسیسد  زورما  ات  هک  ار  وا  باحصا  باطخلاوبا و  دنک  تنعل  دنوادخ  هتسب  ترـضح 
تقفاوم نآرق و  تقفاوم  هب  مینکیم  ثیدح  مینک  ثیدح  هحفـص 23 ] رگا [  ام  هک  یتسردب  سپ  ار  نآرق  فالخ  ام  رب  دینکن  لوبق  سپ 

لثم ام  رخآ  مالک  هک  یتسردب  دوشب  ضقانتم  ام  مالک  سپ  دناهتفگ  نالف  نالف و  میئوگیمن  مینکیم و  ثیدح  لوسر  ادخ و  زا  ام  تنس 
هچنآ ینادیم و  رتهب  وت  دیئوگب  دنکیم  نیا  فالخ  هب  ثیدح  هک  یسک  ار  امش  دروآ  هاگ  ره  تسام و  رخآ  مالک  قادصم  ام  لوا  مالک 

ناطیـش لوق  نآ  درادن  رون  تسین و  وا  اب  تقیقح  هچنآ  سپ  تسا  يرون  وا  رب  تسا و  یتقیقح  ام  زا  یلوق  ره  اب  هک  یتسردـب  سپ  هدروآ 
رایـسب تعامج  مه  زورما  دـندوبن  مایا  نامه  هب  رـصحنم  نایوگغورد  دومن و  صحفت  نیبت و  دـیاب  سپ  فیرـش  ثیدـح  دـش  ماـمت  تسا 

زین تبیغ  رابخا  رد  دش و  دنهاوخ  رتشیب  نایوگ  غورد  نیا  زا  دعب  هک  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  دندنبیم  دمحم  لآ  رب  غورد  هک  دنتسه 
هکلب تفریذپ  ناوتیم  وا  زا  داد  ع )  ) تیب لها  هب  تبـسن  ار  ثیدح  هک  سک  ره  هن  دومن و  دیاب  مات  طایتحا  سپ  تسه  بلطم  نیا  دهاوش 

تیاور قیدصت  ار  اهنآ  هتفرگ و  انما  تاقث و  زا  ای  تسا  هتفرگ  دوخ  لثم  یقساف  زا  ای  هتسب  غورد  صخش  نیا  دوخ  ایآ  هک  دومن  نیبت  دیاب 
رب هک  دناهدومرف  هکنیا  هک  منکیم  ضرع  دوشن  ههبـش  بابـسا  زاب  دوشب و  رهاظ  رابخا  نیا  لامجا  هکنیا  تهج  هب  دنرادن و  ای  دنراد  ار  وا 

درک و هضرع  ار  ثیدـح  ناوتیم  یئاهیف  فلتخم  تنـس  ای  یلمجم  یهباشتم و  يهیآ  ره  اـب  هک  تسا  نیا  هن  دـینک  ضرع  تنـس  باـتک و 
ع)  ) نینمؤملاریما زا  تسا  هدرک  لقن  لئاسو  رد  هکنانچ  دناهدومرف  لمعلاروتسد  ناشیا  دوخ  مه  ار  نیا  هکلب  دیمهف  ار  نآ  میقس  حیحص و 

دشاب نآ  رد  یبیغ  هک  روما  زا  وت  رب  دوشب  دراو  هچنآ  و  ص )  ) لوسر ادخ و  يوس  هب  نک  ور  هک  دومرف  رتشا  کلام  هب  دوخ  باتک  رد  هک 
نیذلا اهیا  ای   » هک ار  ناشیا  داشرا  تسا  هتـشاد  تسود  هک  یموق  يارب  زا  هدومرف  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  سپ  روما  زا  وت  رب  دوشب  هبتـشم  و 

ادـخ رب  هدـننک  در  سپ  دومرف  دـعب  لوسرلا » هللا و  یلا  هودرف  یـش  یف  متعزانت  ناـف  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ 
سپ فیرـش  ثیدح  دش  مامت  تسا  وا  هقرفتم  ریغ  هعماج  تنـس  هب  هدـنریگ  لوسر  يوس  هب  هدـننک  در  وا و  باتک  مکح  هب  تسا  هدـنریگ 

هیآ رهب  هکنیا  هن  ربمغیپ  هعماج  تنـس  تسا و  باتک  تامکحم  ارم و  دـینک  تنـس  باتک و  رب  هضرع  هک  دـناهدومرف  قباس  رابخا  رد  هکنیا 
نیا يراب و  دنتسه  ندرک  هضرع  هب  جاتحم  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  هلمج  زا  مه  اهنآ  هکلب  درک  ضرع  ناوتب  اهیف  فلتخم  تنـس  ای  یهباشتم 

باتک صنب  دیـسر  ناشیا  زا  رگا  الا  دسرب و  انما  تاقث و  ریغ  زا  ثیدح  هک  تسا  اهیلا  جاتحم  یئاج  رد  ابلاغ  تمحز  نیا  هک  نادـب  مه  ار 
ریغ نینچمه  نیقداصلا و  عم  اونوک  تسا  هدومرف  نینمؤملل و  موی  نمؤی هللا و  تسا  هدومرف  هکناـنچ  تسین  ندرک  قیدـصت  زج  هراـچ  ادـخ 
امیف کیکـشتلا  یف  انیلاوم  نم  دحأل  رذع  دومرف ال  ع )  ) رمالا هحفص 24 ] بحاص [  ترـضح  تسا و  بلطم  نیا  دهاش  رایـسب  تایآ  اهنیا 

تسین ههبش  لحم  هلئـسم  تسا و  رایـسب  رابخا  زا  نیا  ریغ  نینچمه  مهیلا و  هایا  مهلمحن  انرـس و  مهـضوافن  اناب  اوفرع  دق  انتاقث و  انع  هیوری 
تفرگ دیاب  ار  مکحم  ثیدح  هکلب  درک  لمع  ناوتیم  زاب  دسریم  ءانما  تاقث و  يهطساو  هب  هک  يربخ  ره  هن  طم )  ) هک تسا  نیا  تیاهن 

يوس هب  ار  نآرق  هباشتم  دـنک  در  سک  ره  دومرف  هک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  دـنکیم  لقن  لئاسو  رد  هکناـنچ  درک  كرت  ار  هباـشتم  و 
نآرق و مکحم  لـثم  تسا  یمکحم  اـم  راـبخا  رد  هک  دوـمرف  سپ  تسار  هار  يوـس  هب  تسا  هتفاـی  تیادـه  هک  قـیقحت  هب  سپ  نآ  مکحم 
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سپ اهنآ  مکحم  نودـب  ار  اهنآ  هباشتم  دـینکن  تعباتم  ناشمکحم و  يوسب  ار  اهنآ  هباشتم  دـینک  در  سپ  نآرق  هباشتم  لثم  تسا  یهباشتم 
مینکن رگا  هک  دومن  دـیاب  تامکحم  رب  هضرع  ار  ههباشتم  رابخا  درک و  دـیاب  طاـیتحا  ردـق  هچ  هک  نک  هظحـالم  سپ  یهتنا  دـیوش  هارمگ 
تـسا ههبـش  لحم  هک  هباشت  روطب  یلو  دـنکیم  روهظ  رما  رد  تیقوت  رب  تلالد  هک  تسه  يرابخا  نک  هظحالم  الثم  تسا  یهارمگ  ببس 

هدـش تیاور  اهیلع  دـمتعم  همکحم  هحیحـص  رابخا  تسا و  یفانم  باتک  زا  هیآ  نیدـنچ  اب  هک  تسا  يرما  شدوخ  تیقوت  لوا  هک  نیبب  وت 
ای ثیدح  کی  هب  یهاوخیم  ینکیم و  عیـشت  مالـسا و  ياعدا  هک  وت  لاح  دینک  بیذکت  ار  وا  دیـسرتم و  درک  تیقوت  سک  ره  هک  تسا 

یفانم تیب  لها  مکحم  رابخا  ادـخ و  مکحم  باتک  اب  هک  نآ  رب  هوالع  تسین و  مولعم  نیقی  روط  هب  اـهنآ  ینعم  هک  هباـشتم  ثیدـح  دـنچ 
لآ نید  زا  هللاو  نیا  يراذـگب  نیا  رب  ار  دوخ  نید  يانب  تقو  نآ  ینک  قیبطت  مه  اب  زارد  رود و  تالایخ  هب  ار  اهنآ  ینک و  لالدتـسا  تسا 
هک اریز  دوشیمن  لصاح  ناسنا  يارب  ملع  نیقی و  تاهباشتم  زا  هک  تسین  یکـش  درک و  زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  تسین و  مالـسلامهیلع  دـمحم 

ینعی ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  دیامرفیم و ال  دنوادخ  دوشیمن و  لصاح  نآ  زا  ملع  دش  تسا  هابتـشا  لحم  هک  تسا  نیمه  هباشت  ینعم 
ادیپ ناحجر  ترظن  رد  ینعم  کی  يروایب  تسد  دوخ  لایخ  هب  هک  نیارق  یضعب  زا  هک  ضرف  رب  ورم و  يرادن  نآ  هب  ملع  هک  يزیچ  بقع 

قح زا  ار  وت  هنظم  ائیـش  قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  دـیامرفیم  دوخ  مکحم  باـتک  رد  دـنوادخ  دوش و  لـصاح  هنظم  وت  يارب  یهتنم  دـنک 
لاونم نیا  هب  رما  هک  یئاج  سپ  تسا  رتغورد  اهغورد  يهمه  زا  هنظم  بذـکلا  بذـکا  نظلا  نا  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنکیمن و  زاـینیب 

نیا رب  ار  دوخ  نید  عـیمج  ياـنب  تقو  نآ  دریگب  یمهو  هکلب  ینظ  لیلدـب  ناـسنا  تسا  نید  لـصا  هک  يزیچ  رد  ناوـتیم  هنوـگچ  دـشاب 
هللاو درادنپب  خوسنم  دنزب و  مه  رب  ار  همه  میتشاد  تسد  نیقی  روطب  شیپ  زا  هک  نیما  تعیرـش و  نید و  ساسا  يهمه  هک  يروط  دراذـگب 

زا سپ  لوا  زا  دشاب  هداد  رارق  ایند  هحفص 25 ] ماطح [  بلج  هکبش  ار  نید  هکنیا  رگم  دنکیمن  يراک  نینچ  دشاب  شرواب  نید  ناسنا  رگا 
ار تاهباشتم  ارچ  سپ  هک  یئوگ  رگا  تفرگ و  ناوتیمن  تاهباشتم  هب  هصالخ  دورب  دریگب و  اره  ار  نآ  دـش  نآ  لیـصحت  رتهب  هک  هار  ره 

اهنآ هب  کسمتم  تسا  ثیبخ  وا  تنیط  هک  یـسک  نآ  دـننک و  شیاـمزآ  ار  قلخ  هک  تسا  نیمه  شتهج  کـی  منکیم  ضرع  دـناهدومرف 
لئاسو رد  دبایب  تاجن  دریگب و  تامکحم  هب  دنک و  رذح  اهنآ  زا  تسا  هزیکاپ  كاپ و  وا  تنیط  هک  ینسحلا  هللا  نم  هل  تقبس  نم  دوشب و 

تهج هب  نآ  هک  دیزیهرپب  ۀهبش  زا  ینعی  ۀنتفلل  تعـضو  اهناف  ۀهبـشلا  رذحا و  هک  یثیدح  رد  دومرف  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) ریما ترـضح  زا 
تـسا نیا  یعدم  هک  یـسک  دننکیم  تاهباشتم  هب  نتفرگ  زا  عنم  روطنیا  ناشیا  دوخ  ناشیا  دوخ  هک  یتقو  سپ  تسا  هدش  عضو  شیامزآ 

لقن ع )  ) ریما ترـضح  زا  زین  راحب  رد  نینچمه  دـشاب و  لاحـشوخ  دریگب و  اهنآ  هب  دـناوتیم  هنوگچ  متـسه  ناشیا  نیدـب  نیدـتم  نم  هک 
دندشن و نآ  ینعم  رب  فقاو  هکنیا  تهج  هب  هباشتم  رد  مدرم  دندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  تسا  نیا  هک  یثیدح  رد  دومرف  هک  دنکیم 

هلاسم نیا  هب  دـندش  ینغتـسم  ناشدوخ و  ءاراب  ناـشدوخ  سفنا  دزن  زا  تـالیوات  نآ  يارب  زا  دـندرک  عضو  سپ  دنتخانـشن  ار  نآ  تقیقح 
قفتم نآ  زا  فرح  هک  تسا  يزیچ  نآ  هک  هباشتم  ریسفت  رد  دومرف  هکنیا  ات  ناشرس  تشپ  ار  ص )  ) ادخ لوسر  لوق  دنتخادنا  سپ  ءایصوا 

دومرف و رکذ  لالض  يارب  زا  دنچ  یناعم  دعب  ءاشی  نم  يدهی  ءاشی و  نم  هللا  لضی  لجوزع  يادخ  لوق  لثم  ینعملا  فلتخم  تسا و  ظفللا 
هظحـالم دـیاب  هک  تسه  تیب  لـها  راـبخا  هب  نتفرگ  يارب  رگید  طورـش  نینچ  مه  هصـالخ و  دومرف  تئارق  دوب  ینعم  کـی  هب  هک  هیآ  ره 

رد هک  تسا  هیقت  هظحـالم  اـهنآ  هلمج  زا  دوشیم  هداد  حرـش  هقف  لوـصا  بتک  رد  تسین و  ۀـلاسر  نیا  بساـنم  اـهنآ  همه  حرـش  دوـمن و 
هچ رگا  تفرگ  دـیابن  تسا  هماع  لوق  قفاوم  هچنآ  هب  میراد  رگید  ثیدـح  نآ  فالخ  رب  تسا و  هدـش  دراو  هماع  لوق  قفاوم  هک  یثیدـح 
رد هک  یتروص  رد  یلو  تسین  ام  رابخا  رد  فلاـخم  یثیدـح  رگید  اـهنآ  رد  یلو  دـشاب  مه  ناـشیا  تسد  رد  قح  لوق  لـئاسم  یـضعب  رد 

بلطم نیا  درک و  كرت  ار  نآ  دـیاب  هتبلا  دـشاب  هدـش  دراو  اهنآ  قفاوم  مه  یثیدـح  تسه و  هماع  لوق  فلاخم  ناـمدوخ  هحیحـص  راـبخا 
نم اوسیل  مهناف  متعطتـسا  ام  مهوفلاخ  هک  دندومرف  دـنکیم و  ینعم  نیا  رب  تلالد  احیرـص  مه  رایـسب  رابخا  هکنآ  رب  هوالع  تسا  یهیدـب 

دینادیم هک  دندومرف  یثیدح  رد  دنتسین و  زیچ  چیه  رد  هیفینح  نید  زا  ناشیا  هک  دیناوتب  هچ  ره  ناشیا  اب  دینک  تفلاخم  ءیـش  یف  ۀیفیخلا 
دیاب اهنآ  اب  هک  تسا  نیا  لئاسم  رد  ع )  ) ریما ترـضح  تفلاخم  رب  دندرک  دمع  هماع  هک  تسا  نیا  تهج  تسا  زیچ  هچ  بلطم  نیا  تهج 
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ثیدح هکنآ  زا  دعب  تسین و  راثآ  رابخا و  همه  هحفص 26 ] رکذ [  بانط و  اب  تجاح  تسا  حضاو  هلئـسم  نوچ  هصالخ و  دومن  تفلاخم 
هب دـیاب  تقو  نآ  يدرک  هظحالم  تسا  روکذـم  هقف  لوصا  رد  هک  رگید  طورـش  نینچمه  يدروآ و  تسد  هیقت  زا  یلاـخ  مکحم  حـیحص 

نیا نودب  الا  یـشاب و  هتـشاد  دهاش  نآ  رب  رگید  رابخا  رهاظ  زا  هکنیا  رگم  دومنن  يار  هب  لیوات  تفر و  تفرگ و  ثیدـح  رهاظ  ظفل  دافم 
رد ینک و  لـیوات  دوخ  يارب  اـی  يوشب  تیب  لـها  راـبخا  رکنم  هرـسکی  هک  دـنکیمن  قرف  يدرک  لـیوات  رگا  ندرک و  لـیوات  تسین  زیاـج 

ادـخ نید  رد  ءارم  لادـج و  زا  یهن  ار  وا  ار و  ثیدـح  درم  هب  مهدیم  ربخ  نم  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  لئاسو 
راحب زا  نیبملا  باتک  رد  شلیوات و  ریغ  رب  ارم  ثیدح  دـنکیم  لیوات  سپ  نم  دزن  زا  دوریم  نوریب  سپ  منکیم  سایق  زا  یهن  منکیم و 
هکنیا اـت  نم  دزن  زا  دوریمن  نوریب  سپ  ثیدـح  هب  ار  ناـشیا  زا  یکی  مهدیم  ربخ  نم  دومرف  یثیدـح  رد  هک  ترـضح  نآ  زا  تسا  لـقن 

دزن رد  هک  ار  هچنآ  اـم  یتسردـب  اـم و  ثیدـحب  دـننکیمن  بلط  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تهج  هـب  نـیا  شلیواـت و  ریغ  رب  ارنآ  دـنکب  لـیوات 
ياعدا نیلاغ و  فیرحت  نید  زا  دننکیم  یفن  هک  هداد  رارق  یلودـع  ام  زا  یقلخ  ره  اب  دـنوادخ  هک  دـندومرف  رایـسب  رابخا  رد  تسادـخ و 
نودـب مه  قح  لیوات  تسین و  حیحـص  قح  لـیوات  ریغ  هب  ندرک  لـیوات  هک  تسین  ههبـش  بلطم  نیا  رد  سپ  ار  نیلهاـج  لـیوات  نیلطبم و 

رابخا رد  لیوات  یلب  دتسیایمن  ندب  نودب  یحور  چیه  دنتسه و  ندب  حور و  يهلزنم  هب  رهاظ  لیوات و  هک  اریز  تسین  حیحـص  رهاظ  ینعم 
ار تیب  لها  رابخا  تعباتم  دـیاب  تفگ و  ناوتیمن  يار  هب  مه  ار  نامه  تسا و  رهاظ  نامه  نآ  دوشیم و  لامعتـسا  رهاظ  ینعم  هب  یهاـگ 

ناشیا هک  هار  نامه  زا  دومن و  ع )  ) دـمحم لآ  زا  تعباتم  دـیاب  زین  مه  نآ  رد  دوشیم و  لامعتـسا  نطاـب  ینعم  هب  مه  یهاـگ  اـسب  دومن و 
یحالطـصا لیوات  تسا  نآ  رب  ناشلمع  تاماقم  بلاغ  رد  هیباب  تارـضح  اجنیا  رد  تسا  نخـس  لحم  هک  لیوات  نیا  اماو  تفر  دـناهدومرف 

هظحالم هک  دنرادن  حالطصا  زا  هتشر  رس  مه  نادنچ  دننک و  ریسفت  رگید  ینعم  هب  دننک و  فرـص  رهاظ  ینعم  زا  ار  ظفل  یلک  هب  هک  تسا 
شلمجم دناهدومرف و  نایب  دوخ  بتک  رد  مهماقم  هللا  یلعا  ام  خـیاشم  ار  نآ  تقیقح  دـننکیم و  لیوات  فالتخا  روطب  هکلب  دـننکب  ار  نآ 

ضرع رد  رگا  دوشیم و  نطاب  يداد  تکرح  دشاب  رثؤم  ماقم  هک  الاب  هب  ور  يدرک و  فرـص  رهاظ  ینعم  زا  ار  ظفل  هاگ  ره  هک  تسا  نیا 
دشاب هیلا  لوویام  هک  يوغل  ینعم  هظحالم  هب  دنناوخب  لیوات  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دشاب  هاگ  دوشیم و  یحالطـصا  لیوات  يداد  تکرح 
تباث شدوخ  ماقم  رد  رهاظ  هک  تسا  نیا  شطرـش  اهنیا  زا  کی  ره  یحالطـصا  لیوات  اـی  دوشب  هدرک  هدارا  نطاـب  ینعم  هاوخ  هصـالخ و 

 ] درادن روهظ  زورب و  کلـسم  رد  رثا  نودب  یلک  چیه  تسا و  یلک  راثآ  دارفا و  هلزنم  هب  وا  يارب  نآ  رهاظ  تسا  نطاب  رگا  هک  اریز  دـشاب 
سپ دوشیمن  لعفلاب  دوجوم و  کلم  رد  ندب  نودب  یحور  چـیه  رهاظ و  ندـب  يارب  زا  تسا  حور  هلزنمب  تسا  لیوات  رگا  و  هحفص 27 ]
مهف يور  زا  ار  فرح  رگا  وت  دشاب و  دوخ  ماقم  رد  مه  رگید  ياهینعم  دـشاب و  دوخ  ياج  رـس  رهاظ  ینعم  هک  تسا  نیا  ود  ره  يهمزال 
شاب هتـشادن  قیدصت  عقوت  رگید  ینزب  فرح  یهاوخیم  هدیجنـسن  هدیمهفن و  رگا  دراذگب و  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  سپ  هک  ینزیم 

دنکیم بذـج  ار  دوخ  بسانم  حور  یندـب  ره  هکلب  دوشیمن  یحور  ره  بذاج  یندـب  ره  هک  تسین  ههبـش  لقاع  دزن  مهنیا  رد  هصالخ و 
هب هطاحا  نوچ  وت  ام و  دوش و  حیحص  لیوات  هکنآ  ات  دومن  ار  تبـسانم  هظحالم  دیاب  هکلب  درک  لیوات  ناوتیمن  ینعم  رهب  ار  ظفل  ره  سپ 

رهوج تسا و  ضارعا  هصرع  ایند  هک  هصاخ  میربب  یندب  ره  حور  هب  یپ  نامدوخ  صقان  لقع  هب  میناوتیمن  میرادن  ءایشا  تابسانم  تاهج 
دشاب یسک  هکنآ  رگم  درب  اهنآ  حاورا  هب  یپ  ناوتیمن  نادب  اب  ندرک  رظن  فرصب  سپ  میهدیمن  زیمت  تسرد  ام  اهنآ  ضارعا  زا  ار  نادبا 

دراب و نآ  جارم  هک  تفگ  یهاوخ  ینیبب  ار  وا  گنر  يدیفـس  ار و  ماعط  حلم  ینک  هظحالم  رگا  وت  هکنیا  لثم  دنیبب  دـنک و  رظن  الاب  زا  هک 
وا زا  تسا  هتـشادرب  نیمز  زا  هک  نآ  هیـضرع  تبوطر  دـنریگیم و  ار  نآ  رهوج  هک  نیمه  دـنامیم  فرب  لثم  هکنیا  تهج  هب  تسا  بطر 
هک اریز  دوشیم  هدـید  هصرع  نیا  رد  هچنآ  مامت  رما  تسا  نینچمه  تسا  سبای  راـح و  هک  دوشیم  مولعم  دوشیم و  زمرق  دوشیم  هتفرگ 

میهدـب و میناوتیمن  وت  نم و  ار  حاورا  زیمت  ضارعا  يهطـساو  هب  سپ  همزلی  ضرعلاـف  هروـهظ  مسجلاـب  اـملک  هک  تسا  هدوـمرف  ع )  ) ماـما
اهزیچ هقیقح  هب  رظن  ناشیا  هک  میریگب  دنتسه  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  هک  ملع  نداعم  زا  هکنیا  رگم  تساجیب  همه  مینکب  ام  هک  یتالیوات 

نیا نوچ  هک  تسا  نامه  ضرغ  میتسین و  یلقع  ياهلیلد  ددـص  رد  نادـنچ  هک  هصـالخ  دـنهدیم  زیمت  ار  يزیچ  ره  رهوج  دـنیامرفیم و 
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يارب زا  هک  دـننادب  نیملـسم  ماوع  هک  میهاوخیم  ردـق  نیمه  دـنکیم  تابثا  رابخا  راثآ و  زا  ار  دوخ  بلطم  هک  دـهدیم  هولج  نینچ  درم 
دوشیم . لصاحیب  اجیب و  ناسنا  لالدتسا  دوشن  هظحالم  طورش  نآ  رگا  هک  تسا  یطورش  اهنآ  دوخ  صنب  تایآ  رابخا و  هب  لالدتسا 

دراد یمرب  ار  لبق  عرش  ياهترورض  يدیدج  عرش  ره  هکنیا  هب  هفئاط  نیا  لالدتسا 

یترورض فالخ  زا  كاب  هک  تسا  هدش  هدینش  هفیاط  نیا  نیغلبم  ضعب  زا  تیاکح  هب  نوچ  تسا  ترورض  رما  زا  یلمجم  رد  مویـس  باب 
انب رگا  درادیم و  رب  ار  قباس  عرـش  ياهترورـض  یکی  ره  تسا  هدـش  ددـجتم  ملاع  رد  هک  ینایدا  همه  هک  تسا  نیا  اهنآ  لـیلد  دـنرادن و 

اهترورض دروآ  فیرشت  هک  ع )  ) یسوم ترضح  الثم  مینکن  لوبق  قباس  عرش  زا  دعب  ار  يدیدج  عرش  چیه  دیاب  میریگب  ترورض  هب  دشاب 
نینچمه یـسوم و  زا  دعب  ع )  ) یـسیع ترـضح  نینچمه  دومرف و  خوسنم  دوب  هدش  ادیپ  ع )  ) میهاربا ترـضح  عرـش  هحفـص 28 ] رد [  هک 

داریا وا  رب  هقباس  ياهترورـض  هب  ناوتیمن  هتـساوخرب  هک  مه  درم  نیا  تارـضح  داقتعا  هب  نینچمه  ع )  ) یـسیع زا  دـعب  ص )  ) ءایبنا متاـخ 
داریا وا  رب  نیقباس  ترورـض  هب  ناوتیم  هنوگچ  مدـیدج  باتک  دـیدج و  عرـش  بحاص  نم  هک  دـیوگیم  احیرـص  درم  نیا  هک  اریز  درک 

تسا و فرص  ياطخ  هکنیا  لاح  تسا و  یحیحص  فرح  هک  دننکیم  نامگ  دونشیم  هک  یتقو  هراچیب  ماوع  هک  تسا  یفرح  نیا  درک و 
قح و نازیم  یلکب  دوشب  خوسنم  اهنآ  هک  دـشاب  انب  رگا  هدومرفن و  خوسنم  يربمغیپ  چـیه  تسا  هدوب  ایبنا  عیارـش  رد  هک  هیلک  ياـهترورض 

ربمغیپ سوماـنلا و  ریغ  ـال  تئج  اـم  دومرف  اـصوصخم  ع )  ) یـسیع ترـضح  داد و  زیمت  مه  زا  ار  اـهنآ  ناوتیمن  دوریم و  تسد  زا  لـطاب 
تسا تایئزج  رد  تسا  هدش  عقاو  هک  یخسن  دناهدراذگ و  اج  رب  ار  هیلک  ياهترورـض  همه  سپ  لسرلا  نم  اعدب  تنک  ام  دیامرفیم  (ص )

هب ندرک  ور  ندرک  خسن  الثم  درادن  مه  اب  تافانم  ندروآ  دیدج  مکح  اهنآ و  ندـش  خـسن  هک  تسه  تایرورـض  یـضعب  هکنیا  رب  هوالع 
ار شیامرف  نیا  نیملـسم  دوهی و  اب  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  تسا  قح  ود  ره  درادن و  مه  اب  تافانم  هبعک  هب  ندرک  ور  هب  رما  سدـقملاتیب و 
فیص و راهن و  لیل و  لثم  دوب  یتقوم  رما  هکلب  دشاب  هدش  نآ  ماود  رد  یئادب  هک  دوبن  یمئاد  رما  سدقملاتیب  هب  ور  ندرک  زامن  دومرف و 

نایب ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  تسا  لاونم  نیمه  هب  مه  رما  نیا  تسا  ینادب  لیبق  زا  لیل  زا  دعب  راهن  فیـص و  زا  دـعب  اتـش  رما  هکنانچ  مه  اتش 
نآ ندرک  خسن  دناسریم و  ار  رما  ود  نآ  دوخ  سفن  هک  تسه  تایرورض  زا  یـضعب  یلو  دوهی  اب  هجاحم  رد  تسا  هدومرف  ار  بلطم  نیا 
زا نآرق  زا  دعب  یباتک  هک  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  راثآ  رابخا و  تسا و  ناناملـسم  يرورـض  الثم  تسا  هدـننک  خـسن  نالطب  لیلد  شدوخ 

هچنآ تیاهن  تسا  باتک  نیمه  دروآیم  ع )  ) ماما هک  مه  يدیدج  باتک  تسا و  ینامـسآ  ياهباتک  يرخا  نیا  دوشیمن و  لزان  نامـسآ 
لاح دروآیم  ار  ناـمه  هدومرف  عمج  ع )  ) ریما ترـضح  هک  هخـسن  ناـمه  دـنکیم و  تسرد  دـناهدومن  فیرحت  دـناهدرک و  طقـس  نآ  زا 
نینچ دشاب  نآرق  فالخ  رب  زیچ  همه  رد  هکلب  دشاب  هتـشادن  نآرق  هب  لخد  چـیه  هک  دروایب  یباتک  دـنک و  تماما  ياعدا  دزیخرب و  یـسک 

لطاـب رب  نیا  رگا  دوشیم و  لـطاب  میتـشاد  تسد  رد  نونکاـت  هک  یمالـسا  ترورـض  تسا  قح  نیا  رگا  هک  اریز  دـیآیمن  تسرد  يزیچ 
رهاظ و وا  عضو  زا  هکنانچ  دـنکیم  توبن  ياعدا  یهاگ  صخـش  نیا  نینچمه  بولطملا و  تبث  دـقف  تسا  قح  مالـسا  ترورـض  تسا و 
باتک و ملاعب  یطبر  چیه  هک  ندروآ  عضو  نیا  هب  دیدج  عرـش  دیدج و  باتک  ندومن و  سیـسات  روطب  یحو  ياعدا  هک  اریز  تسادـیوه 
ص)  ) ربمغیپ زا  دعب  هحفص 29 ] هک [  تسا  هدش  مئاق  نیا  رب  ناناملسم  ترورـض  تسا و  توبن  ياعدا  نیا  دوخ  درادن  ص )  ) ربمغیپ عرش 

نآ تسا  قح  درم  نیا  ياعدا  رگا  تسا و  لطاب  رب  درم  نیا  ياعدا  هدوب  قح  دوخ  ماـقم  رد  ترورـض  نآ  رگا  سپ  دـیآیمن  رگید  ربمغیپ 
هک يوشیمن  یضار  هدوب  ناملسم  رگا  اعقاو  ار  ود  نیا  زا  یکی  نک  رایتخا  لاح  هدوب  لطاب  دوخ  ياج  رد  دنتشاد  ناناملـسم  هک  ترورض 
هک هصالخ  تسا  لطاب  رب  درم  نیا  ياعدا  هلاحم  هدوب ال  قح  نآ  رگا  سپ  تسا  هدوب  لطاب  رب  چوپ و  فرح  لوا  زا  مالـسا  بهذم  یئوگب 
زا اهنآ  دـشاب  زیاج  رگا  هک  دـنالطاب  قح و  نازیم  تسین و  اهنآ  يارب  زا  ندـش  خـسن  هک  تسه  نایدا  همه  رد  هیمئاد  هیلک  ياهتایرورض 

كربت نمیت و  يارب  دروم  نیا  رد  زاب  ثیدح  دنچ  دنامیم و  تجح  ادخ  رب  ار  قلخ  دوشیمن و  هتخانـش  لطاب  زا  قح  دوشب  هتـشادرب  نایم 
هک تسا  یثیدـح  هلمج  زا  دروخن  ار  نیعدـبم  لوگ  دریگب و  اهنآ  هب  تسه  شنت  رد  نامیا  مالـسا و  قرع  هک  سک  ره  اـت  منکیم  تیاور 
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دیشر دومرف  هک  ع )  ) یسوم ماما  ترـضح  زا  منکیم  تیاور  اجنآ  زا  نم  باطخلالصف و  لئاسو و  راحب و  لثم  هدش  لقن  رایـسب  بتک  رد 
نآ نآ و  ریسفت  دوشب  هدیمهف  دشاب و  عورف  لوصا و  نآ  يارب  هک  یسیونب  يرصتخم  مالک  نم  يارب  هک  مرادیم  تسود  هک  تفگ  نم  هب 
نآ تسین و  نآ  رد  یفـالتخا  هک  تسا  رما  ود  ناـیدا  روما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  متـشون  نم  سپ  یـشاب  هدینـش  تراوـگرزب  ردـپ  زا  ار 

دومن و هضرع  دیاب  اهنآ  رب  ار  ههبـش  ره  هک  اهیلع  عمتجم  رابخا  دنتـسه و  نآ  يوسب  رطـضم  هک  ینانچ  نآ  ترورـض  رب  تسا  تما  عامجا 
وا رب  تجح  ار  نآ  شلها  ندومن  حاضیتسا  هار  تسا و  راکنا  کش و  لـمتحم  هک  تسا  يرما  درک و  طابنتـسا  دـیاب  اـهنآ  زا  ار  هثداـح  ره 

یسایق ای  دشابن  نآ  رد  فالتخا  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  یتنس  ای  هلیوات  یلع  عمجتسم  یباتک  زا  نآ  نیعدم  يارب  زا  دش  تباث  هچنآ  سپ  تسا 
نآ لوبق  وا  رب  تسا  بجاو  نآ  ندرک  در  ار  تجح  نیا  دشاب  هدومن  حاضیتسا  هک  یـسک  رب  تسا  گنت  دنمهفب  ار  نآ  تلادـع  لوقع  هک 

فالتخا هک  ص )  ) ربمغیپ زا  یتنس  ای  هلیوات  یلع  عمجتـسم  یباتک  زا  نآ  نیعدم  يارب  زا  دشاب  هدشن  تباث  هچنآ  نآ و  هب  تناید  رارقا و  و 
نآ رم  ندرک  راکنا  نآ و  رد  ندرک  کش  ار  نآ  ماع  تما و  صاخ  دراد  تعسو  دنمهفب  ار  نآ  تلادع  لوقع  هک  یـسایق  ای  دشابن  نآ  رد 

هدرک هضرع  هک  یناـنچنآ  ضورعم  تسا  نیا  سپ  نآ  نوداـمف  شدـخ  شرا و  اـت  نوداـمف و  دـیحوت  رما  زا  رما  ود  نیا  تسا  نینچمه  ار 
ةوق ینکیم و ال  یفن  نآ  ینـشور  وت  زا  دش  ناهنپ  هچنآ  ینکیم و  رایتخا  شناهرب  وت  يارب  زا  دش  تباث  هچنآ  سپ  نید  رماوا  رب  دوشیم 

رد هثداح  ره  هک  دـناهتفرگ  تجح  ار  يرورـض  عامجا  هنوگچ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  نک  هظحالم  لیکولا  معن  هللا و  انبـسح  هللااـب و  ـالا 
هحفـص 30] ینیئآ [  نید و  ثودـح  زا  هثداح  مادـک  دوشیم و  هداد  زیمت  نآ  هطـساو  هب  لطاب  قح و  دوشیم و  هدرک  هضرع  نآ  رب  نایدا 

کی رگا  هک  يروط  دـنهد  رارق  تجح  ام  رب  ار  ترورـض  دـنراذگن و  او  دوخ  هب  ار  ام  لـئاسم  تاـیئزج  رد  تسه  اـنب  رگا  رتگرزب  دـیدج 
روـما مظعا  هک  یگرزب  رما  نیا  رد  میاهدرک و  عـلخ  رگید  راـبخا  ياـضتقم  هب  دوـخ  ندرگ  زا  ار  مالـسا  يهقبر  مینک  يرود  نآ  زا  بجو 
روطنیا ینید  چـیه  رد  هکلب  مالـسا  بهذـم  زا  هللاو  تسین  نیا  میهدـب  زیمت  ار  نآ  لـطاب  قح و  هک  دـنهدن  اـم  تسد  شیپ  زا  ینازیم  تسا 

هک ص )  ) ربمغیپ زا  یتنس  هب  ای  هلیوات  یلع  عمجتـسم  باتک  هب  دوشن  مولعم  لطاب  قح و  ترورـض  زا  هچنآ  هک  نک  هظحالم  تسا و  هدوبن 
رگا تما  ماع  صاخ و  دشن  تباث  اهنیا  زا  یکی  هب  رگا  دوش و  تباث  دیاب  دنمهفب  ار  نآ  لوقع  همه  هک  یـسایق  هب  ای  دشابن  نآ  رد  فالتخا 

تـسین مولعم  اهنآ  تقیقح  هک  دـنچ  یتاهباشتم  هب  ار  یگرزب  نیا  هب  رما  ناوتیم  روط  هچ  سپ  تسین  نآ  رد  یجرح  دـننک  کـش  نآ  رد 
دیـشرلا نوراه  اب  نخـس  یمور  هک  اریز  تسا  هدوب  هیقت  باب  زا  ثیدـح  نیا  رد  سایق  رکذ  هک  نادـب  مه  ار  نیا  تفرگ و  نآ  هب  دـیمهف و 

ناـیب هک  یعـضو  ـالا  دـننک و  تکاـس  ار  وا  هک  دناهتـساوخ  ردـق  نیمه  ع )  ) ماـما هکنیا  رب  هوـالع  دـننکیم  زیوجت  ار  ساـیق  هماـع  هدوب و 
قیدـصت همه  ایآ  هک  دـمهفب  دـیامن و  لوقع  همه  هب  هطاحا  هک  تسا  لاحم  یئزج  صخـش  دـناهدومرف و  لاحم  رب  قلعم  ار  نآ  دـناهدومرف 

هیوعم صوصخ  رد  هک  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  زا  تسا  يورم  نیبملا  باـتک  رد  زین  هصـالخ و  دـنرادن  اـی  دـنراد  ار  ساـیق  نیا  تحص 
تسین و ادخ  زج  یئادـخ  هکنیا  هب  تداهـش  هب  تسین  ناشیا  نایم  عزانت  فالتخا و  هک  يرایـسب  روما  رب  دـناهدرک  عامتجا  مدرم  هک  دومرف 

مرحت رب  دنراد  عامجا  هک  دومرف  هکنیا  ات  درمـش  ار  دنچ  یئاهزیچ  دعب  هناگ  جنپ  ياهزامن  رب  تسا و  وا  هدـنب  ادـخ و  لوسر  دـمحم  هکنیا 
دندش فلتخم  ياههقرف  دندرک و  اهنآ  رد  هلتاقم  هک  یئاهتنـس  رد  دناهدرک  فالتخا  دومرف و  هکنیا  ات  ار  دنچ  یئاهزیچ  دـعب  تقرـس  انز و 

ادخ باتک  تعباتم  هک  ياهقرف  رگم  دنتـسه  نآ  هب  يالوا  ناشیا  زا  کی  مادک  هک  دومرف  هکنیا  ات  دننکیم  نعل  ار  یـضعب  ناشیا  ضعب  هک 
هک ار  هچنآ  ملع  درک  در  دنرادن و  نآ  رد  فالتخا  دننآ و  رب  همه  هلبق  لها  هچنآ  هب  تفرگ  سک  ره  سپ  دندرک  ار  ص )  ) ربمغیپ تنس  و 

سپ دنمـسق  هس  مدرم  دومرف  هکنیا  ات  دش  تنج  لخاد  شتآ و  زا  نآ  هب  تفای  تاجن  دنام و  ملاس  دنوادخ  يوس  هب  دندش  فلتخم  نآ  رد 
هچنآ ملع  تسا  هدرک  در  تسین و  نآ  رد  فالتخا  هچنآ  هب  تسا  هتفرگ  هک  تسا  يدرم  دومرف و  هکنیا  اـت  دومرف  ار  بصاـن  نمؤم و  رکذ 
هکنیا میراودیما  ام  سپ  دسانشن  ار  ام  قح  دنکن و  ام  اب  ینمـشد  دنکن و  ام  هب  مامتیا  ام و  تیالو  اب  ادخ  يوس  هب  وا  رب  تسا  هدش  لکـشم 

روما رد  هک  نک  هظحالم  فیرـش  ثیدح  دش  مامت  تسا  فیعـض  ملـسم  نیا  سپ  دـنک  تشهب  لخاد  ار  وا  وا و  يارب  زا  دزرمایب  دـنوادخ 
تناث راگدرورپ  هحـضاو  تجح  هب  ات  دـنک و  در  دـنوادخ  يوس  هب  ار  نآ  ملع  دـنک و  فقوت  ناسنا  هک  تسا  نیا  تاجن  هار  اهیف  فلتخم 
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هک تسا  هدوب  نیا  رب  لوا  ردـص  زا  مالـسا  يانب  هک  دنمالـسا  یعدـم  رگا  تعاـمج  هحفـص 31 ] نیا [  سپ  دـنکن  راـیتخا  ار  یفرط  دوشن 
تسین و يراک  رـس  ناشیا  اب  ار  ام  دوخ  بهذـم  دـنناد و  دوخ  دنتـسین  مالـسا  لـها  زا  رگا  درک و  ترورـض  زا  فلخت  ناوتیمن  یتسناد و 

بهذـم رد  ام  رب  تسا و  مالـسا  تایرورـض  فالخ  رب  ناشیا  يواعد  هک  اریز  میورن  تعامج  نیا  یپ  زا  هک  تسا  نیا  ام  مالـسا  يهمزـال 
هب جاتحم  هک  دیامرف  تیانع  یتباث  نیقی  یخسار و  مدق  مالسا  رد  ام  هب  هک  میئامنیم  تلئسم  دنوادخ  زا  اهنآ و  تعباتم  تسا  مارح  مالـسا 

افتکا ثیدح  ود  نیمه  هب  تسا و  ددعتم  عامجا  ترورـض و  باب  رد  رابخا  هصالخ و  میدرگب  دوخ  يارب  ینید  بقع  هزات  هک  میـشابن  نآ 
مینکیم .

تسا دنوادخ  ینطاب  تجح  لقع 

لقع هک  تسین  ههبـش  ناگدـنب و  هنایم  رد  تسا  هداد  رارق  ینطاب  تجح  ملاع  دـنوادخ  ار  لقع  هکنادـب  تسا  لقع  لیلد  رد  مراـهچ  باـب 
رگا اما  تسا  تجح  دـش  صلاخ  فرـص و  لقع  رگا  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  تسا  نیا  هاوگ  رایـسب  رابخا  هکنانچ  تسا  تجح  هیلک 

دینیبـب هچنآ  تسا و  هدوـمرف  تقلخ  ندـید  يارب  ادـخ  ار  مشچ  هکنیا  لـثم  تسین  تجح  تاـیئزج  رد  ضارغا  ضارعا و  هـب  دـش  بوـشم 
دنیبب و تسا  تمالس  وا  مشچ  هک  یئانیب  صخش  دیاب  دنیبیمن  تسرد  تفرگ  رابغ  دش و  دومرم  هک  یمـشچ  کلذعم  اما  دنیبیم  تسرد 
وا ياطخ  دنک  دوخ  تیؤر  هب  دامتعا  رگا  مه  وا  دوخ  درک و  دامتعا  ناوتیمن  دومرم  صخش  نآ  دوخ  لوق  هب  الا  دنکب و  تیاکح  وا  يارب 

يزیچ ره  لکـش  گنر و  ۀهادب و  تسا  جراخ  عقاو  رد  هک  تسا  یعـضو  نآ  ریغ  رب  دینیبیم  هچنآ  همه  هکلب  دوب  دهاوخ  باوص  زا  شیب 
هک اریز  ام  صقان  لقع  رما  تسا  نینچ  مه  دـنیبیمن  اقلطم  دوشب  رود  كدـنا  وا  رظن  زا  هک  اـهزیچ  یـضعب  هکلب  دـهدیمن  زیمت  تسرد  ار 

فیرش ثیدح  رد  هکنانچ  میدوبن  ناربمغیپ  نداتـسرف  هب  جاتحم  میدوبن  روطنیا  رگا  تسا و  تاوهـش  عیابط و  تاداع و  هب  بوشم  شاهمه 
رگا هک  دومرف  هدـش  لقن  راحب  زا  باطخلالصف  رد  دنتـشون و  سایق  يار و  باحـصا  يارب  ع )  ) قداص ترـضح  هک  هلاسر  رد  دـیامرفیم 

درکیمن یخوش  لزه و  زا  یهن  تسا و  لصف  نآ  رد  هچنآ  هب  ار  ناربمغیپ  داتـسرفیمن  دوب  زیاج  ادخ  دزن  رد  سایق  يار و  هب  ندرک  لمع 
ریبادـت ناشدوخ و  لهج  هب  انغتـسا  وا  ار  تمعن  دندرمـش  کچوک  ار و  قح  دـندش  لهاج  نوچ  مدرم  نکلو  ار  لـهج  تفرگیمن  بیع  و 

كرد ام  لوقع  هچ  ره  رگم  تسین  يزیچ  دـنتفگ  وا و  رما  هب  ماوق  ادـخ و  لسر  نود  زا  نیا  هب  دـندرک  افتکا  دـنوادخ و  ملع  زا  ناـشدوخ 
درک كرت  یعار و  نودب  ار  اهنآ  درک  كرت  ود  رب  ار  ناشیا  دنتفر  هک  فرط  نامه  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  سپ  دسانشب  ام  بابلا  دنک و 

ار ناشیا  رظن  داهتجا و  ناشیا  زا  دوب  هدیدنسپ  دنوادخ  رگا  نوملعی و  ثیح ال  نم  دندرک  ار  دوخ  سفن  تدابع  هکنیا  ات  ار  ناشیا  ترـصن 
فصو زا  هدننک  یهن  هن  تسه و  هحفص 32 ] ناشیا [  هنایم  هچنآ  يارب  زا  هدننک  ادج  ناشیا  يوسب  داتسرفیمن  نیا  زا  دندرک  اعدا  هچنآ  و 

همیق روم  اـب  ار  نـالوسر  وا  نداتـسرف  هب  تسا  نیا  زا  ریغ  ادـخ  ياـضر  هکنیا  رب  میدرک  لالدتـسا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ناـشیا و 
يروما ببـس  هب  شدوخ  رب  ءالدا  شدوخ و  طارـص  شدوخ و  باوبا  ار  ناشیا  داد  رارق  سپ  هدسفم  هلکـشم  روما  زا  ندیناسرت  هحیحص و 
یگدـنز میتسناوتیم  دوخ  صقان  لقع  هب  ام  رگا  هک  نیبب  نک  هظحالم  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  اـت  ساـیق  يوار و  زا  تسا  بوبحم  هک 

يوس هب  نحم  ایالب و  همه  نیا  اب  ار  ادخ  ناربمغیپ  هک  دوب  تجاح  هچ  میسرب  تسا  راگدرورپ  تدابع  تفرعم و  هک  یلـصا  تیاغب  مینک و 
دنکیم نآ  ياضتقم  هب  لمع  رتهب  رتدوز و  بتارم  هب  دـمهفب  شدوخ  لقع  هب  ناسنا  هچنآ  هکنیا  لاح  دـننک و  توعد  ار  ام  دنتـسرفب و  ام 

دهاوخ لمع  قوذ  قوش و  تیاهن  اب  دـمهفب  ار  یبلطم  شدوخ  هاگ  ره  دـنکب و  يرگید  زا  نیکمت  هک  تسا  راوگان  ناسنا  عبط  رب  هک  اریز 
رگم تسین  نیا  دندرک  نآ  زا  یهن  احیرـص  هکلب  میریگب  دوخ  لقع  هب  ام  هک  دندشن  یـضار  کلذعم  هک  تسا  تیاکح  هچ  نیا  سپ  درک 
لوا هک  اریز  ءوسب  هراما  سفن  تالویم  تاداع و  عیابط و  هب  تسا  بوشم  میمهفیم  هچنآ  تسا و  هدـشن  لماک  ام  رد  لقع  هکنآ  تهج  زا 

زیچ همه  زا  لقع  هب  وا  تهابـش  اذـهل  لقع  ماقم  زا  تسا  زیچ  همه  زا  رترود  كاخ  نوچ  دریگیم  كاـخ  زا  ار  ناـسنا  تنیط  دـنوادخ  هک 
یئاج اجنآ  دوشیم و  لماک  وا  رد  لقع  هکنیا  ات  دیامرفیم  لقع  ماقم  هب  کیدزن  دهدیم و  یقرت  ار  وا  دنوادخ  زور  هب  زور  تسا و  رتمک 
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شلقع لامک  زا  دعب  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  هک  دندومرف  ثیدـح  رد  هکنانچ  دوشیم  توبن  بصنم  لباق  هک  تسا 
حالـص و نامدوخ  هک  يدـحب  دوشیمن  لماک  اـم  رد  لـقع  زگره  میتسه  تیعر  تما و  هبتر  رد  هشیمه  هک  وت  نم و  هک  تسا  مولعم  سپ 

ینیبب ملاع  روما  رد  ار  دوخ  تلاهج  تریح و  یهدـب و  فاصنا  رگا  دوب و  وغل  ءایبنا  نداتـسرف  رگید  دـشیم  رگا  میمهفب و  ار  اهزیچ  داسف 
زا باطخلا  لصف  رد  میرذگیم  مینکیم و  رکذ  زاب  ثیدح  دنچ  تسین و  نداد  لیصفت  هب  تجاح  دیمهف و  یهاوخ  هینالع  ار  بلاطم  نیا 

سیئاـقم هلطاـب و  ءارآ  هصقاـن و  لوقع  هب  دوشیمن  هدیـسر  ادـخ  نید  هک  یتسردـب  دومرف  هک  تسا  هدومرف  تیاور  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع 
ره دش و  تیاده  تفای  تیاده  امب  سک  ره  دنام و  ملاس  دومن  ام  يارب  زا  میلـست  سک  ره  سپ  میلـست  هب  رگم  دوشیمن  هدیـسر  هدساف و 

هدـش رفاک  مینکیم  مکح  ای  میئوگیم  ام  هچنآ  زا  تفای  یجرح  دوخ  سفن  رد  سک  ره  دـش و  كاله  دـیزرو  نید  يار  ساـیقب و  سک 
هروس هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـنادیمن و  وا  هکنیا  لاح  هدومرف و  لزان  ار  میظع  نآرق  یناثملا و  عبـس  هک  یـسک  نآ  هب  تسا 
هکنیا ات  نم  زا  دعب  هنتف  رد  نینمؤم  رب  داهج  هب  تسا  هدومرف  مکح  دنوادخ  هک  یتسردب  هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  دش  لزان  هللا  رصن  ءاج  اذا 
تسا نیا  تسین  نید  رد  هحفـص 33 ] يار [  هکنیا  لاح  نید و  رد  يار  هب  دننکب  لمع  هاگ  ره  نید  رد  ثادحا  رب  دننکیم  هدهاجم  دومرف 
دوشب ادـج  هک  دـشاب  دوز  هک  ص )  ) ربمغیپ هک  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  نآ و  یهن  نآ و  رما  تسا  هدـنرورپ  زا  نید  هک  تسین  نیا  زج  و 

دـنوشب و امـش  تیالو  هب  کسمتم  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  نوجان  کلاه و  یقاب  دنتـسه و  یجان  هقرف  کـی  هقرف  هس  داـتفه و  رب  نم  تما 
هتفرگن نمؤم  هک  یتسردب  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  نینچمه  تسین و  ناشیا  رب  یلیبس  تعامج  نیا  سپ  دننکن  دوخ  يارب  لمع  زا  سابتقا 

فیرـش و ثیدـح  دـش  ماـمت  نآ  هب  تسا  هتفرگ  سپ  شاهدـنرورپ  بناـج  زا  ار  وا  تسا  هدـمآ  نکلو  شدوخ  يار  زا  ار  دوخ  نید  تسا 
ینیبیم انایحا  رگا  درک و  مکح  ناوتیمن  لـقع  هب  سپ  تسین  اـهنآ  يهمه  رکذـب  تجاـح  تسا و  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  رایـسب  راـبخا 

نایب دیاوف  حرـش  رد  هماقم  هللا  یلعا  موحرم  خیـش  هکنانچ  تسا  تنـس  باتک و  نآ  دنتـسم  دـننکیم و  رکذ  یلقع  لیلد  ام  خـیاشم  یهاگ 
رد خیاشم  ریاس  نینچمه  دریگیم و  تنـس  باتک و  زا  هلداجم  هظعوم و  دـشاب و  تمکح  هک  ار  هثلث  هلدا  زا  کی  ره  دنتـسم  دـیامرفیم و 

تسین نآ  رب  دامتعا  الا  میریگیم و  نآ  هب  تسه  یلقع  لیلد  قدص  دهاش  تنـس  باتک و  لیلد  رگا  سپ  دناهدومرف  نایب  دوخ  بتک  ریاس 
همدـقم رد  هک  اهنایب  نیا  رد  رگا  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  بلطم و ال  لصا  رد  منکیم  عورـش  دیـسر  اجنیا  هب  نخـس  نوچ  و 

لوا زا  ار  باتک  نیا  مامت  میهاوخب  رگا  ام  هکنادب  دوشیم و  هداد  حرش  هللا  ءاشنا  دشاب  رورض  نخـس  يانثا  رد  دشاب و  یمامتان  دش  ضرع 
نیا دنوشیمن  عفتنم  نآ  زا  دنوشیم و  لولم  ناگدنناوخ  دوب و  دـهاوخ  بانطا  بجوم  میئوگب  باوج  مینک و  رکذ  ار  نآ  تارابع  رخآ  ات 

دیآ . مزال  لئاطالب  لیوطت  هن  دوش و  توف  يزیچ  همهم  بلاطم  زا  هن  هک  درک  رایتخا  ار  نیب  نیب  دیاب  هک  تسا 

اهنآ زا  باوج  نافرعلا و  لئالد  تاملک 

تسا دوعوم  مئاق  نامه  دمحم  یلع 

هراشا

مئاق نآ  هک  دنکیم  ضرع  ناگرزب  املع و  تمدخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  يهصالخ  هک  دنکیم  رکذ  دـنچ  یتارابع  هبطخ  رکذ  زا  دـعب  لصف 
دعب هدومرف  قارـشا  راثآ  میالع و  ناهرب و  لـیالد و  عیمج  هب  کـنیا  دـیتفگیم  هجرف  هللا  لـجع  دـیتشاد و  ار  وا  راـظتنا  همه  هک  يدوعوم 
نیا دوجو  اب  دیوگیم  دعب  تسا  صخـش  نیا  لضف  رکذ  شروظنم  دنکیم و  عیـصرت  هدرک  هوزج  دوخ  تاملک  اب  ار  باتک  زا  دنچ  یتایآ 

دوشیم هتـشون  ترابع  نیع  هک  تسا  تهج  ود  زا  نیا  یلو  دنتـسین  قح  بلاط  هک  منزیمن  املع  هب  تمهت  دـندومن و  ار  وا  بیذـکت  املع 
دنـشاب هدیمهفن  ار  اهنآ  تقیقح  هدش  دراو  روهظ  ۀمایق و  تعجر و  هرابرد  رابخا  راثآ و  تایآ و  زا  هچنآ  دیاش  هکنیا  ندومنن  روصت  یکی 

یف نم  مایق  روص و  ران و  تنج و  روهظ و  تعجر و  تعاس و  تمیق و  هب  قلعتم  رابخا  تایآ و  زا  هچنآ  هک  تسا  هیلع  عمجم  هکنآ  لاح  و 
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یبن وا  برقم  کلم  الا  هلمتحی  بعـصتسم ال  بعـص  انثیدـح  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیواـت  ملعی  اـم  تسا و  هباـشتم  تسا  روبقلا 
هحفـص 34] نمؤم [  رهاظ و  تایآ  قیداصم  تسا و  روهظ  تعجر و  موی  عامجالاب  لـیوات  موی  ناـمیالل و  هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  لـسرم 
هتـسناد و لماع  بکترم و  یهانم  حیابق و  روجف و  قوسف و  عیمج  هب  ار  بزح  نیا  هکنآ  رگید  تسا و  مئاق  باحـصا  زا  عامجألاب  نحتمم 
لسوتم و هللا  رفغتـسن  اـی  دناهتـسناد و  تلاـسر  توبن و  تیبوبر و  تیهولا و  رکنم  ار  ناـشیا  هللااـب  ذوعن  دـناهدرک و  داـقتعا  ریرـش  دـسفم و 
ار ربخیب  ادخ  زا  ياهنیدیب  ملاع و  ياهبهذم  یـضعب ال  لاوقا  لاعفا و  دیاش  مالعا  ياملع  دنتـسین و  تراهط  تیب  لها  تیالو  هب  ثبـشتم 

نیا دناهتـسناد و  بزح  نیا  تامیلعت  دیاقع و  نازیم  دنهدیم  هداد و  بزح  نیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ناش  ضارما  ضارغا و  يهطـساو  هب  هک 
دیجمت دوخ و  یـضرغیب  زا  یحرـش  دعب  باتک  هب  نیکـسمتم  نینمؤم و  تاکرح  تسا و  رما  بحاص  تانایب  نازیم  تسا  دیعب  فاصنا  زا 

داسف زا  دیوگیم و  دعب  دهدیم  اهنیا  ریغ  هنسح و  لامعا  يوقت و  هدیدس و  دیاقع  هدیمح و  قالخا  هب  ناش  ندوب  فصتم  تعامج و  نیا 
نا نم  مکل  ریخ  اولتقت  نا  تسا  بزح  نیا  تناید  لوصا  زا  براه و  داهتجا  دـج و  لامک  هب  لوقعلا  ردـکی  امع  بولقلا و  هب  رذـکتی  ام  و 

تبث یلعا  ملق  زا  حاولا  ریز و  رد  هدـش و  ررقم  عاـطقنا  يوقت و  لاـمعا و  قـالخا و  هب  مظعا  روهظ  نیا  رد  ترـصن  هرکذ  زع  هلوق  اولتقت و 
هللا وحمی  ۀملک  نم  اظوفحم  هللا  هلعج  مکح  اذه  الیوحت  الیدبت و ال  هللا  ۀنسل  دجت  نل  مظعالا و  روهظلا و  اذه  یف  هللا  ۀنس  نم  هذه  هتـشگ 

رمالا بحاص  ترضح  هک  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  هچنآ  دیوگیم  هکنآ  ات  یهتنا  باتکلاما  هدنع  تیثزارطب و  انیزم  ءاشی و  ام 
تقد هب  قاروا  نیا  رد  هک  دـنکیم  شهاوخ  تسا و  هداد  دوخ  مالـسا  زا  یحرـش  زاب  تسا و  هتـشگ  رهاظ  تامالع  تایآ و  عیمج  هب  (ع )

دینک و حضاو  مدرم  رب  تسا  فلاخم  دـیدید  رگا  دـیریگب و  اهنآ  هب  تسا  هیلقع  هلدا  تنـس و  باتک و  قباطم  هک  دـیدید  رگا  دـیئامن  رظن 
اب دـننک و  رـضاح  ار  تعامج  نیا  هک  دـنیامن  اعدتـسا  يرای  رهـش  كرابم  ياپ  كاخ  زا  هک  تسا  نیا  شهار  دـیناسرب و  ار  اـهنآ  نـالطب 

باذع قحتـسم  دندرکن  رگا  دنریگب و  نآ  هب  دـندرک  تباث  تنـس  باتک و  لیلد  هب  ار  دوخ  دـقتعم  اهنآ  رگا  دـننک  هملاکم  مالـسا  ياملع 
دنشاب .

بلطم نیا  زا  باوج 

هب تجاح  ۀـلاجع  هک  میدرک  رکذ  ار  نآ  هصالخ  هک  تسا  هتـشون  هک  یلوا  بلطم  اما  هللااب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  منکیم و  ضرع  باوج 
روصت مالعا  ءاملع  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  دش و  دهاوخ  نایب  یلاعت  هللا  ءاشنا  لصفم  تسا و  نیمه  رب  باتک  يانب  هک  اریز  درادن  باوج 

تمیق و هب  قلعتم  راثآ  رابخا و  زا  هچنآ  هک  تسا  هیلع  عمجم  هکنیا  لاح  دنـشاب و  هدیمهفن  ار  راثآ  رابخا و  نیا  دیاش  هک  دناهدومنن  ار  نیا 
ياملع نیا  رگا  تسیک  نآ  لها  تساجک و  زا  تسا  هدش  ققحم  ناشیا  يارب  هک  تعامج  نیا  منادیمن  تسا  هباشتم  تسه  تعجر  روهظ 

نعط در و  ددص  رد  قافتالاب  دنشکیمن و  تلاجخ  رگیدکی  زا  هک  تسا  تیاکح  هچ  تسا  هباشتم  رابخا  نیا  همه  هک  دنراد  عامجا  مالعا 
رب یتمهت  هکنیا  ضحم  رگم  نیا  تسین  دـناهدومن  ار  عامجا  نیا  ياـعدا  هک  هحفـص 35 ] یناسک [  نآ  دننایک  دناهدمآ و  رب  امـش  رب  نعل  و 

قیقحت ددص  رد  دنرهاط و  لها  یـضعب  دنمـسق  ود  لئاسم  هکنیا  رد  مالعا  ياملع  الا  دیهدب و  بیرف  ار  هراچیب  سانلا  ماوع  دـیدنبب و  اهنآ 
لها یضعب  دنرادن و  دروم  نیا  رد  یمعن  دننکیم و ال و  ظفح  ار  دوخ  نید  ص )  ) راهطا همئا  يارب  زا  میلست  فرصب  دنتسین و  لئاسم  نیا 

دـناهدومن و هدـیعب  تالیوات  هدرواین  تسد  ار  بلطم  دـناهدوبن و  نآ  لها  دـناهدش و  رما  لحتنم  یـضعب  مه  اـهنآ  دـنلئاسم  هنوگنیا  قیقحت 
ولو تسا  رایـسب  راثآ  رابخا و  نیا  رد  تامکحم  اهنآ  دزن  رد  دـناهدروآ و  تسد  مه  ار  بلطم  دنتـسه و  ماقم  نیا  لها  هک  دنتـسه  یـضعب 

زا ار  دـنچ  یتایآ  نیبب  نک و  هظحالم  رابخا  رد  دـتفیب  ندوب  مکحم  زا  هیآ  اـی  ثیدـح  هک  تسین  نیا  ثعاـب  نیا  دـنمهفن  یتعاـمج  هکنیا 
مکیدیا مکهوجو و  اولـسغاف  ةولـصلا  یلا  متمقا  اذا  هفیرـش  هیآ  لثم  ای  هدش  دراو  اهزیچ  تمرح  تیلح و  رد  هک  یتایآ  لثم  ماکحا  تایآ 
ياوسام الوا  درمـشیم و  باتک  همکحم  تایآ  زا  ماما  ار  اهنیا  همه  اهنیا  لاثما  نیبعکلا و  یلا  مکلجرا  مکـسؤرب و  اوخـسنا  قفارملا و  یلا 

تایآ ندوب  مکحم  اب  تافانم  چـیه  نیا  دـنمهفیمن و  يزیچ  دـنرادن و  هرهب  اهنآ  زا  اقلطم  دـناهدرک  لیـصحت  تیبرع  هک  یناـسک  برع و 
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عقاو فالخ  ياـهینعم  دـندشیم و  زجاـع  تاـیآ  نیا  ینعم  ندـیمهف  زا  ناـشیا  زا  يرایـسب  دـندوب  هک  برع  دوخ  هتـشذگ  مجع  زا  درادـن 
هدومرف و وا  هک  تسا  نامه  قح  هک  تشاذـگیم  اهنآ  ندرک  تیبرع  دـعاوق  هب  دومرفیم و  ار  اهنآ  حیحـص  ینعم  ع )  ) ماـما دـندرکیم و 

دنمهفب سک  همه  هک  تسین  نآ  مکحم  سپ  ار  نآ  ینعم  دندوب  هدیمهفن  رایـسب  تعامج  هکنیا  اب  دـتفایمن  ندوب  مکحم  زا  هیآ  کلذـعم 
هیملع بتک  همه  نیاربانب  سپ  دـمهفن  لهاج  هک  تسین  نآ  هباشتم  دنـشابن و  ای  دنـشاب  ملع  لها  هاوخ  دنـشابن و  ای  دنـشاب  ناسل  لها  هاوخ 

یهاوـخیم دـبال  ناـک و  نا  ینعمیب  اـطخ و  تسا  یفرح  هکنیا  دـنمهفیمن  ار  اـهنآ  ینعم  لاـهج  هکنیا  تهج  هـب  دـنتاهباشتم  وزج  ملاـع 
هلهاج و یلع  هبتشا  ام  هباشتملا  هک  دندومرف  هکنانچ  تسا  هباشتم  تسا  اهنآ  هب  لهاج  هک  سکنآ  يارب  رابخا  تایآ و  نیا  هک  وگب  یئوگب 

نحتمم نمؤم  تسا  حیحـص  میوگیم  تسا  مئاـق  باحـصا  ار  وا  دـمهفیم و  ار  اـهنآ  لـیوات  نحتمم  نمؤم  هک  متفگ  نم  هک  یئوگب  رگا 
نیا هک  یهاوخیم  لوا  وت  يراذـگب  مسا  طلغ  هب  ار  وا  وت  هکنیا  هن  یعقاو  یقیقح  مئاق  یلو  تسه  مه  مئاـق  باحـصا  زا  ار  وا  دـمهفیم و 

دمهفیم و نحتمم  نمؤم  هک  یئوگب  تقو  نآ  يزادـنایب  دامتعا  هجرد  زا  ندوب  هباشم  مساب  تسا  هعیـش  همه  دنتـسم  هک  ار  رابخا  تایآ و 
منکیم تباث  وا  رب  رابخا  نیا  لیوات  هب  نم  هک  یفصو  ره  دیـسانشب و  نم  لوق  هب  مه  ار  مئاق  دیونـشب و  نم  زا  لاح  نحتمم  نمؤم  نآ  منم 

هعیـش ياـملع  دزن  هک  یلیلد  هب  ار  وا  تیمئاـق  یئوگیم  تسار  رگا  لوا  وت  دوشیمن  هدرک  لوـبق  رهاـط و  تسا  يرود  هکنیا  دـینک  لوـبق 
لیوات وگب  ار  رابخا  هدـنام  یقاب  تقو  نآ  نکب  تباث  دـشابن  نآ  رد  ناشیا  وت و  دوخ  داقتعا  هب  یهباـشت  هحفـص 36 ] دشاب و [  هیلع  دمتعم 

ههبـش هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  تاهباشتم  وزج  رابخا  تایآ و  نیا  همه  هک  منکیم  ضرع  لـیلد  هب  زاـب  يراـب و  دیونـشب  نم  زا  ار  اـهنآ 
راهطا همئا  ربمغیپ و  رب  میزرو و  داقتعا  اهنآ  هب  دـیاب  ام  هک  تسا  هیداقتعا  روما  وزج  روهظ  تعجر و  ۀـمیق و  رما  ینعی  روما  نیا  هک  تسین 

نآ زا  ار  ام  هک  دشاب  تاهباشتم  وزج  دناهدومرف  اهباب  نیا  رد  هچنآ  مامت  هک  دشاب  انب  رگا  دـنیامرف  غالبا  ام  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  (ص )
نامیا دـیاب  هباشتم  هب  هک  تسا  نامیا  فرـص  ضحم  رگا  تسیچ  اهنآ  هب  ندومن  داقتعا  هب  فیلکت  اـهنآ و  نتفگ  رمث  سپ  هک  تسین  هرهب 

هب ناـمیا  تیلک  روطب  روط  نیمه  سپ  هک  میـشاب  هتـشادن  نآ  تفرعم  زا  هرهب  هجرد  چـیه  هکنیا  وـلو  دـناهدومرف  راـبخا  رد  هکناـنچ  دروآ 
مل امیف  مهنع و  ینغلب  امیف  اونلعا و  امیف  اورـسا و  امیف  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  لوق  ءایـشالا  عیمج  یف  یلوق  هکنیا  نتفگ  ندروآ و  لوسر 
هتفر مه  يور  بلاطم  همه  رد  هتبلا  هک  دنیامرفب  اهباب  نیا  رد  تاهباشتم  همه  نیا  هک  دوب  نیا  هب  تجاح  هچ  رگید  درکیم  تیافک  ینغلبی 

ضحم رگا  دـنیامرفیم  نایب  هچ  يارب  ار  تاهباشتم  همه  نیا  دـشاب  هدیـسر  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  زا  زواجتم  ثیدـح  رازه  تسیب  اـسب 
رگا تسا  زیچ  هچ  دوشیم  نآ  هب  کسمتم  دنکیم و  نآ  هب  در  ار  همه  هنایم  نیا  رد  نحتمم  نمؤم  هک  یمکحم  نآ  تسا  ناتتفا  ناحتما و 

هار هدرک و  مهارف  ار  تکاله  بابـسا  دـنوادخ  سپ  هک  تسین  رگا  تسا و  تباث  ام  بولطم  هک  تسه  اهنآ  هنایم  رد  تاـمکحم  نینچ  مه 
ارکاش و اما  لیبسلا  هانیده  انا  دیبعلل  مالظب  هللا  سیل  دوش و  هداد  دنوادخ  هب  تبـسن  هک  گرزب  تسا  یملظ  نیا  تسا و  هدادـن  رارق  تاجن 

یئاقثولا ةورع  تاجن و  لیبس  نونکات  مالـسا  ردص  زا  تاهباشتم  همه  نیا  هنایم  رد  ایآ  سپ  انلبـس  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذـلا  اروفک  اما 
دریگب ناناملسم  تسد  زا  ار  نید  هک  دهاوخیم  نیریش  برچ و  ياهنابز  هب  وا  هکنانچ  مه  هدوب و  تاهباشتم  فرص  شاهمه  ای  تسا  هدوب 

رد امش  هچ  ره  لوا  دهاوخیم  ناطیـش  هک  دیـشاب  ربخ  اب  هک  مینکیم  تفتلم  ار  اهنآ  راگدرورپ  يهوق  لوح و  تمحر و  لضف و  هب  مه  ام 
ار دوخ  تاهبش  كوکش و  ءاقلا  تقو  نآ  دش  یلاخ  امش  تسد  هک  نیمه  دریگب  امـش  تسد  زا  ص )  ) ربمغیپ نییآ  نید و  زا  دیراد  تسد 
نآ تشگ  دوخ  هدیقع  زا  لفاغ  هک  نیمه  دنکیم  رثا  رتمک  وا  رد  تاهبـش  كوکـش و  تسا  خسار  دوخ  هدیقع  رد  ناسنا  ات  هک  اریز  دنکب 
ایآ هک  دـندومرف  فیرـش  ثیدـح  رد  دوشیم و  تاهبـش  كوکـش و  هب  کـسمتم  شیـشح  لـکب  ثبـشتی  قـیرغلا  باـب  زا  هک  تسا  تقو 
ود دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  تسا  تقو  نآ  دومرف  یلب  درک  ضرع  يوار  رفک  هن  دـشاب و  ناـمیا  هن  وت  لد  رد  هک  یتقو  وت  رب  درذـگیم 

دیهدب تسد  زا  ار  دوخ  هحفص 37 ] نید [  تامکحم  تافرخزم  نیا  هب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  سپ  هصالخ  رفک  هن  رگا  دهدیم و  نامیا  هبترم 
دیاـب هک  تسه  دـنچ  یتاـمکحم  هتبلا  اـهنآ  هب  داـقتعا  تسا  بجاو  وـت  نم و  رب  هـک  هیداـقتعا  روـما  رد  سپ  دـیروخب  ار  ناطیـش  لوـگ  و 

نیا رد  هچنآ  همه  هلکـشم  لئاسم  نوچ  هک  یئوگیم  هلئـسم  لاکـشا  ضحم  رگا  دومن و  در  اهنآ  هب  ار  تاهباشتم  دـش و  اهنآ  هب  کسمتم 
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رد هچنآ  سپ  تسا  رتبعـص  شتفرعم  رتلکـشم و  لـئاسم  نیا  زا  هبترم  رازه  دـیحوت  لـئاسم  منکیم  ضرع  تاـهباشتم  زا  دـناهدومرف  اـهباب 
دش هباشتم  ۀمیق  تعجر و  روهظ و  لئاسم  ببـس  همه  هک  مهن  ام  داعم  تماما و  توبن و  رما  تسا  تاهباشتم  زا  همه  دناهدومرف  مه  دیحوت 
زا دـیاش  زین  نیا  زا  دـعب  هصالخ و  تسیچ  دز  نآ  هب  گنچ  دـیاب  هک  یقیثو  نکر  نآ  سپ  تسا  تاهباشتم  رب  همه  مالـسا  نید  يانب  سپ 

دنادیمن ار  تاهباشتم  لیوات  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  تسا و  یفاک  ار  وا  مه  نیمه  دنک  رظن  نیدتم  فصنم  رگا  دـیایب و  تانایب  لیبق  نیا 
هک مهنا  صقنا و  مث  شرـألا  تبث  تسا  وت  يارب  دوس  هچ  تسا و  راـک  هچ  وـت  نم و  هب  یلو  تسا  حیحـص  ملع  رد  نیخـسار  ادـخ و  رگم 

حیحـص مه  نآ  نحتمم  نمؤم  ای  لسرم  یبن  ای  برقم  کلم  رگم  تسین  نآ  لمحتم  تسا و  بعـصتسم  بعـص و  ص )  ) دـمحم لآ  رابخا 
ای دـنهاوخب  هک  سک  رهب  تسا  صوـصخم  دنتـسین و  لـمحتم  تعاـمج  نـیا  هـک  تـسه  ص )  ) دـمحم لآ  راـبخا  زا  یـضعب  هـکلب  تـسا 

نحتمم نمؤم  یئوت  هک  نک  تباث  لوا  تسین  وت  يارب  يدوس  مه  نیا  رد  یلو  دناهدومرف  تیاور  رد  هکنانچ  ناشیا  دوخب  تسا  صوصخم 
نحتمم نمؤم  رهاظ و  تاـیآ  قیداـصم  تسا و  روهظ  تعجر و  موی  عاـمجألاب  لـیوات  موی  هکنیا  اـما  نک و  ثیدـح  هب  لالدتـسا  تقو  نآ 

ار وا  تافرخزم  قیدـصت  نامیا  مسا  عمطب  دروآ و  شوجب  ار  رورغ  لها  تریغ  تراـبع  نیا  هب  هتـساوخ  تسا  مئاـق  باحـصا  زا  عاـمجالاب 
لیللا و فلتخا  ام  مهیلع  هللا  تاولـص  راهطا  همئا  رابک و  هکئلم  باقلا  هب  ار  راجف  قاسف و  دـنهدیم و  بصنم  ناتخبدـب  هکنیا  لـثم  دـننکب 

تعجر موی  عامجالاب  لیوات  موی  هک  منادیمن  زاب  مه  اجنیا  يراب  رابکلا  مهرکم  راجفلا و  دـیک  نم  هللا  انذاعا  دـننکیم  راختفا  نیرق  راهنلا 
هک دنزب  یپوت  دهاوخیم  هک  مدرک  ضرع  هکنامه  رگم  تسین  مه  نیا  دـیوگیم  هک  لوق  زا  تساجک و  عامجا  نیا  ذـخام  تسا  روهظ  و 

نوریب نادـیم  زا  اـهفرح  نیا  هب  تسه  وا  هراـبرد  راـگدرورپ  تیاـنع  سک  ره  هک  تسا  نیا  زا  لـفاغ  یلو  دـنک  نوریب  نادـیم  زا  ار  اـفعض 
اـسب دزرلیم و  دوخ  رب  نانخـس  نیا  زا  رارق  نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ۀـثیبخ  ةرجـشک  تسا  ۀلالـض  لـها  هک  سک  ره  دوریمن و 

حیحص یتهج  زا  تسا و  حیحـص  یتهج  زا  تسا  روهظ  تعجر و  موی  لیوات  موی  هک  لاح  رهب  رگید  فرطب  ای  فرط  نیا  هب  دوشیم  لئام 
ماقم نیا  رد  هک  لیوات  نیا  هکنآ  یناث  دنکیم  زورب  یتقو  رد  یثیدـح  ای  هیآ  ره  لیوات  درادـن و  زود  نآ  هب  صاصتخا  هکنآ  لوا  تسین و 

رد هکلب  طـقف  تسین  نآ  دارم  دـننکیم  ینعم  شرهاـظ  فـالخ  رب  ار  هملک  ره  دـنراد و  روـظنم  تارـضح  هک  یلیواـت  نآ  دوـشیم  هـتفگ 
یتای موی  هلیوات  الا  نورظنی  لـه  هدومرف «  هحفـص 38 ] دنوادخ [  هک  تسا  تسار  دننکیم  هدارا  ار  رهاظ  ینعم  نامه  تاماقم  زا  يرایـسب 

اورـسخ دق  لمعن  انک  يذلا  ریغ  لمعنف  درن  وا  انل  اوعفـشیف  ءاعفـش  نم  انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تئاج  دق  لبق  نم  هوسن  يذـلا  لوقی  هلیوات 
له هلوق  تسا  هتفگ  هک  میهاربا  نب  یلع  زا  دنکیم  لقن  ناهرب  رد  هللا  همحر  یلب  وت  مشاه  دیس  و  نورتفی »  اوناک  ام  مهنع  لض  مهـسفنا و 

لوقی ۀـمیقلا  موی  لوقی  و  ع )  ) مئاقلا موی  یف  کلذ  لاق  لاق  اهلیزنت  دـعب  اهلیوات  یتلا  تایالا  نم  وهف  هلیواـت  یتاـی  موی  هلیواـت  ـالا  نورظنی 
ای هکرابم  هیآ  نیا  رد  لیوات  موی  هک  تسا  تسار  سپ  تسا  فیرـش  ثیدح  زا  ذوخام  هک  وا  لوق  رخآ  ات  هوکرت  يا  لبق  نم  هوسن  نیذـلا 

دهاش مه  رگید  رابخا  رد  تسا و  مئاق  مایق  موی  نآ  لاثما  اذـه و  مهموی  ءاقلا  اوسن  امک  مهاسنن  مویلاف  لـثم  تسه  نیا  زا  شیپ  هک  یتاـیآ 
ای تسا  زور  نآ  صوصخم  لیوات  قلطم  ایآ  تسا و  زیچ  هچ  لیوات  زا  دارم  هک  دیمهف  تیب  لها  رابخا  دوخ  زا  دیاب  یلو  تسه  بلطم  نیا 

دومرف هک  ع )  ) ریما ترضح  زا  ع )  ) قداص ترضح  زا  دنکیم  لقن  ینامعن  ریسفت  زا  راحب  رد  دنکیم  زورب  یثیدح  ای  هیآ  لیوات  یتقو  ره 
یضعب تسا و  نآ  لیزنت  زا  شیپ  شلیوات  نآ  زا  یضعب  تسا و  نآ  لیزنت  رد  شلیوات  ادخ  باتک  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ 

هک تسا  يا  همکحم  يهیآ  ره  نآ  سپ  تسا  شلیزنت  رد  شلیوات  هچنآ  اما  تسا  لیزنت  زا  دـعب  شلیوات  یـضعب  تسا و  لیزنت  اب  شلیوات 
هچنآ اما  دومرف و  هکنآ  ات  اهنآ  لاثما  حاکن و  تامرحم  تایآ  لثم  هدوب  برع  ناـیم  رد  فراـعتم  هک  روما  زا  يرما  میرحت  رد  هدـش  لزاـن 

رد یعورـشم  مکح  دـنوادخ  نآ  زا  شیپ  هک  دـش  ثداح  ربمغیپ  رـصع  رد  هک  تسا  يروما  لثم  نآ  سپ  تسه  شلیزنت  زا  شیپ  شلیوات 
شلیوات هچنآ  اما  دومرف و  هکنیا  اـت  هظیرقینب  دوهی  رما  لـثم  دوبن  يزیچ  باـب  نآ  رد  ص )  ) ربمغیپ دزن  رد  دوب و  هدومرفن  لزاـن  باـب  نآ 

هچنآ لثم  دـش  دـهاوخ  عقاو  روما  نیا  هکنیا  هب  ص )  ) ار شلوسر  دـنوادخ  تسا  هداد  ربخ  هک  تسا  يروما  اهنیا  سپ  تسا  لیزنت  زا  دـعب 
له تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  لثم  تعجر و  ۀعاس و  رابخا  تسا و  لیبق  نیا  زا  رامع  لتق  جراوخ و  نیفـص و  لمج و  گنج  زا  داد  ربخ 
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اهثری ضرالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  وا و  لوق  ۀـیالا و  نیذـلا  لوقی  هلیوات  یتاـی  موی  وا  لوق  ۀـیالا و  هلیواـت  ـالا  نورظنی 
دومرف زاب  دعب  هیالا  اونما  نیذلا  هللا  دـعو  هیالا و  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  لثم و  تسا  روهظ  رب  لاد  هک  رگید  تایآ  نوحلاصلا و  يدابع 

هیالا و ندـسفتل  لیئارـساینب  یلا  انیـضق  دـنوادخ و  لوق  تسا  نآ  لثم  تسا و  لیزنت  زا  دـعب  شلیوات  هک  تسا  یتایآ  زا  مورلا  تبلق  رملا 
هدارا هچ  ار  لیوات  ینعم  هک  نیبب  الوا  فیرش  ثیدح  نیا  رد  فاصنا  هب  نک  هظحالم  لاح  رخآ  ات  تسا  لیزنت  زا  دعب  ناشلیوات  اهنیا  همه 
لیوات زا  دارم  اهنیا  عیمج  دناهدروآ  دهاش  هک  هیآ  ود  رد  مه  هدش و  رکذ  ثیدـح  رد  هک  تاماقم  نیا  رد  ارم  هک  تسین  ههبـش  دـناهدومرف 

هدـش دراو  اهزیچ  لیلحت  میرحت و  رد  هکیتای  لـثم  تسه  شیلزنت  رد  شلیواـت  هچنآ  رد  هحفـص 39 ] اما [  رگید  زیچ  هن  تسا  رهاـظ  ینعم 
و ص )  ) ربمغیپ دـندومنیم و  لمع  دـنتفرگیم و  نیملـسم  هماع  هک  تسا  رهاظ  ینعم  نامه  لـیوات  نیا  زا  دارم  هک  تسین  ههبـش  هک  تسا 

دعب دشیم و  عقاو  هک  يروما  زا  تسا  شلیزنت  زا  شیپ  شلیوات  هک  مه  هچنآ  اما  دـندومرف و  ریرقت  لامعا  نآ  رب  ار  اهنآ  ص )  ) راهطا همئا 
زا الثم  تیاهن  دراد  تقفاوم  رهاظ  ینعم  اب  هک  تسا  نامه  قباس  لیوات  زا  دارم  هک  تسین  ههبـش  هک  مه  اهنآ  دشیم  لزان  باب  نآ  رد  هیآ 

درادن و دشاب  رهاظ  ینعم  نامه  دارم  هکنیا  اب  تافانم  اهنیا  دناهتـشادرب  نیقفانم  دـعب  دـناهدرب و  ای  دـناهدربن  ار  یـسک  مسا  وفع  رتس و  باب 
نیمه هب  مه  اهنآ  هدش  عقاو  لیزنت  زا  دـعب  شلیوات  هچنآ  نینچ  مه  تسین  ناشدوصقم  نیا  دـننک  تابثا  دـنهاوخیم  تارـضح  هک  یلیوات 
هنیعب ندش  عقاو  تقو  رد  دعب  هدشن  عقاو  زونه  هک  يرما  هب  دـنهدب  ربخ  هک  تسا  نیا  لیزنت  زا  دـعب  لیوات  زا  بلطم  لصاح  هناک  تسجهن 

ماما و روهظ  نینچمه  دندش  ادیپ  لاس  دنچ  زا  دعب  نیثکان  نیقرام و  نیطـساق و  دش  بولغم  لاس  دنچ  زا  دعب  مور  الثم  دوش  عقاو  روطنامه 
ۀماما يوعد  دـیایب  ماما  زا  ریغ  يرگید  دـشاب  ماما  روهظ  رد  الثم  هیآ  الاح  رگید  ههبـش  نودـب  دـش  دـهاوخ  عقاو  نیـضحام  تاوما  تعجر 
رـسپ ماما  رظتنم  بئاغ  الثم  هک  دـناهدومرف  رابخا  ریاس  رد  اجنیا و  رد  هک  تسا  ناشیا  شیامرف  حیرـص  هکنانچ  تسین  نیا  دارم  اعطق  دـنکب 

زا یمهدزای  هک  تسا  همئا  زا  یمهدزاود  ای  تسا  ع )  ) اضر ماما  نادـنزرف  زا  یمراـهچ  اـی  تسا  يرکـسع  نسح  ماـما  رـسپ  اـی  تسا  ماـما 
تسا يزور  زور  نآ  هک  تسا  نیا  دارم  یلو  تسا  لیوات  موی  زور  زور  نآ  هک  تسا  تسار  سپ  اذکه  دشاب و  بلاطیبا  نب  یلع  نادنزرف 
ضوع رد  دنزادنایب و  شرهاظ  ینعم  زا  ظفل  هک  دشاب  یحالطصا  لیوات  دارم  هکنیا  هن  دوشیم  رهاظ  میداد  شروهظ  زا  ربخ  هک  یماما  هک 
مهمور ندش  بولغم  زور  هکلب  درادن  زور  نآ  هب  صاصتخا  لیوات  موی  هک  دـش  رهاظ  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  زاب  نینچمه  دـننکب و  ینعم 
دندوب هداد  ربخ  شیپ  زا  هک  عیاقو  زا  یـضعب  هکنیا  تهج  هب  دوب  لیوات  موی  مه  نیطـساق  نیقرام و  نیثکاـن و  جورخ  تقو  دوب  لـیوات  موی 

نآرق لیوات  رب  دنکیم  لاتق  امش  زا  یضعب  هک  دندومرف  باحصا  هب  يزور  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  لقن  راحب  رد  دش و  رهاظ  مایا  نآ  رد 
دومرف دـعب  هن  دومرف  نم  هک  درک  ضرع  رمع  هن  دومرف  هللا  لوسر  ای  نم  هک  درک  ضرع  رکبوبا  مدرک  لاـتق  نآ  لـیزنت  رب  نم  هکناـنچ  مه 

ءابآ تعجر  موی  هجرف و  هللا  لجع  مئاق  روهظ  موی  مه  یـضعب  لـیوات  يراـب و  دومرف  ع )  ) یلع هب  هراـشا  تسا و  لـعنلا  فصاـخ  نآ  هکلب 
نآ ره  سپ  ءیـش  لک  نایبت  هیف  دومرف  هکنانچ  تسه  همه  نوکی  ام  ناکام و  ربخ  نآرق  رد  هکنیا  باـب  زا  هکلب  دـنکیم  زورب  شنیرهاـط 

اهلیزنت زا  یـضعب  تیاهن  تسا  لیزنتلا  دـعب  لیوات  هدـمآ  دـعب  هچنآ  تسا و  لیزنتلا  لبق  لیوات  هدوب  شیپ  هچنآ  تیاهن  تسا  یلیوات  موی 
رد تسه  هک  تروص  ره  رد  تسا  ناهنپ  یـضعب  تسه و  شلیواـت  اـب  قباـطم  هک  میوشیم  تفتلم  مه  اـم  و  هحفـص 40 ] تسا [  رتحضاو 
زا دعب  اهنآ  لیوات  هک  تایآ  نیا  رد  زین  تامکحم  هک  دوشیم  رهاظ  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  زاب  میتسین و  ددص  رد  لاح  هک  هلدا  هب  باتک 
هدز لثم  ع )  ) ماما هک  تایآ  نیمه  رد  هکنانچ  تسه  تسا  موصعم  زا  رودـص  زا  دـعب  اهنآ  لیوات  هک  يراـبخا  رد  نینچمه  تسا و  لـیزنت 

هب فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  رگا  هصالخ  تسین  حیحـص  تسا  تاهباشتم  زا  هدـنیآ  راـبخا  يهمه  هک  نتفگ  قـالطا  روطب  سپ  تسه  تسا 
راـحب هب  یهاوخ  رگا  میتشون  نآ  همجرت  هصـالخ  راـصتخا  تهج  هب  اـم  دوشیم و  رهاـظ  وت  يارب  تارـضح  تاـسیبلت  ینک  يرظن  تربـع 
هکنیا باـب  زا  یلو  تسین  باوج  هب  جاـتحم  تقیقح  رد  دـسیونیم  روجف  قسف و  زا  دوخ  لاـثما  دوخ و  يربـت  رد  هچنآ  اـما  نک و  عوـجر 

سدقت و يوقت و  نیا  زا  وت  دارم  میئوگیم  میاهتفگن  یباوج  هک  میاهتفر  نوریب  نادیم  زا  فرح  نیا  زا  ام  هک  ماوع  دـننکن  نامگ  نینچمه 
نیملسم ياحلص  املع و  لثم  لاعفا  لامعا و  دیاقع و  رد  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسیچ  هداد  تبـسن  دوخ  هب  هک  هحیحـص  دیاقع  دهز و 
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دنراد و رارق  ار  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  لیاضف  دنیوگیم و  نینمؤم  نیملسم و  ياملع  هک  روطنامه  تماما  توبن و  دیحوت و  رد  یتسه و 
راثآ و اب  رظتنم  بئاغ  ماما  یئوگیم  وت  هک  تسا  نیا  رد  طـقف  عازن  هنیعب و  يروطناـمه  دـننکیم  ص )  ) ربمغیپ هسدـقم  تعیرـش  هب  لـمع 

همه زا  یئوگیم  غورد  هک  ینادیم  مه  وت  دوخ  تسین و  يزیچ  نینچمه  هک  دـنرادن  داـقتعا  اـهنآ  تسا و  هدـش  رهاـظ  هروثاـم  تاـمالع 
دیاهدـش رکنم  امـش  اهنآ  ریغ  مولع و  تازجعم و  لیبق  زا  ار  راهطا  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ لئاضف  همه  هچ  نیبب  نک  هظحالم  رتنیب  رترهاـظ و 

دمحم لآ  لـیاضف  رکنم  هـک  تـسا  نـیا  اـم  داـقتعا  هـکنیا  لاـح  دــینکب و  زجاـع  لـهاج  ره  يارب  تماـما  ياـعدا  دــیناوتب  هـکنیا  ضحم 
مه حیرصت  دینادیم و  ناتدوخ  هیعرش  لامعا  رد  نینچمه  رفکلا و  وه  مهلئاضفل  راکنالاو  دندومرف  ثیدح  رد  تسا و  رفاک  مالسلامهیلع 

مـسر رب  امـش  سدقت  يوقت و  هتبلا  سپ  دیاهدروآ  دیدج  عرـش  ناتدوخ  لایخ  هب  دیاهدرک و  خوسنم  یلک  هب  ار  عرـش  ماکحا  هک  دـینکیم 
دـشاب هک  مه  ضرف  رب  تسین و  مه  روط  نآ  دینک و  لمع  دیاهدراذگ  دوخ  هک  یئاسایب  دینکب  راک  یلیخ  تسین  هک  نیملـسم  نایم  لومعم 

اهیعـس و دناهتفریم  هک  هار  نآ  رد  دناهتـشاد و  هلطاب  بهاذـم  هک  رایـسب  هچ  تسین  امـش  هب  تبـسن  نیملـسم  نانیمطا  دامتعا و  ببـس  نیا 
يداد و تمحز  ار  دوخ  ثبع  سپ  تسا  هدش  اهنآ  هب  قح  لها  نانیمطا  ببـس  هن  هدیـشخب و  اهنآ  دوخ  هب  يرمث  هن  دناهدومن و  اههدهاجم 

نکب راهظا  ار  نامه  دـنراد  رتشوخ  روجف  قسف و  اـب  اـهنآ  هک  تسا  ملاـع  ياـهنیدیب  لالـضا  دوصقم  رگا  يدرک  فرـص  ار  ذـغاک  ملق و 
هک ینکیم  اهنآ  هحفـص 41 ] يارب [  یئابرلد  سدقت  دهز و  راهظا  نیا  هب  تسا و  نینیدتم  لالـضا  دوصقم  رگا  دنوشیم و  رتشیب  تعابتا 

اهفرح نیا  همه  هک  دش  دهاوخ  رترهاظ  باتک  يانثا  رد  هللا  ءاشنا  نیا  زا  دعب  یتسناد  هکنانچ  دندنـسپیمن  ار  سدقت  دهز و  مسق  نیا  اهنآ 
تناید لوصا  زا  دـنراد و  زارتحا  داسف  زا  تعامج  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  اما  تسین و  ماقم  رد  نیا  رب  هدایز  لیـصفت  هب  تجاـح  تسا و  هواـی 

درم نیا  جورخ  يادتبا  زا  يرایسب  نامز  زونه  هک  هدرک  محر  ادخ  هتفگ  هک  یتافرخزم  رخآ  ات  اولتقت  نا  نم  ریخ  اولتقت  نا  هک  تسا  ناشیا 
رد تخیرن و  هک  اهنوخ  هچ  درکن و  اپ  رـس  هک  اههنتف  هچ  هک  دـنهدیم  دای  ار  نامز  نآ  هک  دنـشاب  يرایـسب  تعامج  اسب  زونه  هتـشذگن و 

هتـشون دوخ  طخ  هب  هماقم  هللا  یلعا  نم  راوگرزب  يالوم  هب  هک  هضیرع  رد  یتح  دماین  رب  هک  املع  ناطلـس و  زا  قلخ  يهمه  هچ  لتق  ددـص 
رکذ راهطا  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ مسا  نیرق  ناذا  رد  هک  نک  رما  ارم  مسا  ایب و  سراـف  هب  رادرب و  نوشق  هک  دوب  هدرک  ضرع  صوصخم  دوب 

يالوم دوب و  هتـشون  شتارابع  رد  طلغ  تسیب  ذـغاک  ناـمه  رد  دوب و  هداتـسرف  یناردـنزام  یلع  دـمحم  ـالم  طـسوت  هب  ار  ذـغاک  دـننک و 
ار مالـسا  نید  دـنوادخ  هللادـمحلا  هک  زورما  یلب  دومرف  هناور  اـبوکنم  الوذـخم و  دومرف و  باوج  ار  وا  هرین  نیهارب  هلدا و  اـب  نم  راوگرزب 
زا يروتسم  حالطصا  هب  دننزیم و  ار  اهفرح  نیا  تسا  هدش  هاتوک  ناشتـسد  هدومرف و  روصحم  اکع  رد  ار  اهنآ  ياسؤر  هدومرف و  ترـصن 
رب دوخ  ترارـش  زا  تسد  نالا  دـندوب و  يدـسفم  ریرـش  ناـمدرم  هچ  هک  دـندید  سک  همه  دـندوب  ناریا  رد  هک  زور  نآ  تسا  يرداـچیب 

دنیوگب مه  تسار  رگا  دننک و  اپرـس  یبوشآ  هنتف و  دنوش و  عمج  اهنآ  درک  یتعامج  هکلب  زاب  هک  دـننکیم  ار  اهناج  نیا  همه  دـنرادیمن 
هک اهلتق  هروج  نیا  دننکب و  دیاب  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ریشمش  برـض  هب  ص )  ) رمالا بحاص  هک  اریز  تسا  ناشیا  نالطب  لیلد  نیمه 

دش . دهاوخ  نایب  دعب  هکنانچ  درادن  نامز  نیا  هب  صاصتخا  هدوب و  تقو  همه  دنیوگیم  لیوات  هب  اهنآ 

دنا هدرکن  هماقا  مرکا  لوسر  تیمتاخ  رب  یناهرب  مالسا  ياملع 

هراشا

تبرغ اهلاس  ماهدرک و  رایـسب  ریـس  دالب  رد  بلطم  نیا  صحف  تهج  هب  نم  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  یتاـملک  تسا  هتفگ  زاـب  لـصف و 
ای ترـضح و  نآ  روهظ  اب  ص )  ) ءایبنا متاخ  رما  رب  دـننک  هماقا  یناهرب  هک  ماهتـساوخ  ماهتـشاد و  رایـسب  تبحـص  املع  اب  ماهدومن و  رایتخا 

قدص دهاش  دـنکن و  تقفاوم  اهنآ  نیهارب  اب  دوشن و  لخاد  بزح  نیا  تاهبـش  هک  يروطب  دـننکب  تباث  ار  ترـضح  نآ  هزجعم  تجح و 
موقا و یلعا و  مظعا و  یلوا و  قیرط  هب  هدوب  بزح  نیا  ياوعد  قدـص  ناهرب  ناـمه  هکنآ  رگم  ماهتفاـین  لاـح  اـت  دوشن و  ناـشیا  ياعدـم 
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نم دندرکیم  یکولـس  دب  تسا و  بزح  نیا  زا  هک  دـندرکیم  شمهتم  دومن  يرارـصا  بلق  نانیمطا  بلطم و  حاضیا  يارب  نوچ  يوقا و 
المجم تسا  نیا  شترابع  نیع  هتفگ و  هکنآ  ات  دـیدرگیم  رتلعتـشم  بلط  ران  دـشیم و  هداـیز  بلق  هجوت  اـنطاب  یلو  هدـش  تکاـس  مه 

هحفص 42] تسا و [  لوقنم  عومـسم و  هک  تسا  تازجعم  تاداع و  قراوخ  تانئاک  رورـس  تلاسر  توبن و  ناهرب  لیلد و  رگا  دنیوگیم 
لبق للم  زا  مهریغ  هدش و  يرورـض  رتاوتم و  لاح  هدوب  داح  لوا  دناهدومن و  تیاور  نعنعم  مانا  دیـس  رما  هب  نینعذم  مالـسا و  هب  نیدقتعم 

دننکیم و تیاور  هطـساو  نودـب  دـناهدید و  رما  نیا  بحاص  زا  مه  بزح  نیا  دـننادیمن  طانم  ار  اهنآ  راکنا  رکنم و  دـندوجوم  مویلا  هک 
هچ دننادیمن  طانم  ار  نیرخآ  راتفگ  راکنا و  هدش و  یهیدب  ناشدزن  هتـشذگ  رتاوت  زا  دناهدرک و  داقتعا  هدیمهف و  هتـسناد و  هدـید و  دوخ 
نا توملا  اونمتف  يهیآ  دنیامنیم و  رکذ  ار  دوخ  لام  ناج و  راثیا  قافنا و  دوخ  هدهاشم  قدص  رب  لیلد  دـندرکن و  هدـهاجم  دـنتفرن و  هک 
عمط فوخ و  لبق  هک  هچ  دـنیامنیم  رکذ  مویلا  زا  هدایز  لبق  رد  ار  هابتـشا  نیمه  دورب  هابتـشا  لامتحا  رگا  دـنناوخیم و  ار  نیقداـص  متنک 

تسا و ناشیا  زجع  زا  لتق  رب  املع  مکح  هک  تسا  نیا  شمالک  هصالخ  دـیوگیم و  هکنآ  ات  دوبن  مویلا  لثمب  ناشکرادـم  رعاشم و  دوب و 
رـضاح یـسلجم  کی  رد  لاس  هاجنپ  تدـم  نیا  رد  ارچ  سبح  برـض و  هن  تسا  سفنا  قافآ و  عامجا و  لـقع و  تنـس و  باـتک و  لـیلد 

نانخس . لیبق  نیا  زا  اذکه  دندرکن و  تارظانم  تارضح  اب  دندرکن و  راتفر  هدهاجم  طیارش  هب  دندشن و 

اعدا نیا  زا  باوج 

تابثا رد  ماهدرک  باوج  لاؤس و  املع  زا  سک  ره  اب  هک  دـیوگیم  هک  بلطم  نیا  اما  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  منکیم و  ضرع  باوج 
ناشیا ياعدم  قدص  دهاش  دـنکن و  تقفاوم  بزح  نیا  نیهارب  اب  دوشن و  لخاد  بزح  نیا  تاهبـش  هک  هدرواین  یناهرب  ءایبنا  متاخ  توبن 

بزح هک  بزح  نیا  تاهبـش  رگا  دـناهدروآ  اـملع  هک  ینیهارب  هک  وـشب  تفتلم  تسا  وا  تراـبع  نیع  هـک  ار  هـملک  نـیا  دوـخ  لوا  دوـشن 
هک تسا  مولعم  هدش  اهنآ  دوخ  ياعدم  قدص  دهاش  هنوگچ  یلیلد  نینچ  تسا  هتخادنا  دامتعا  زیح  زا  ار  اهنآ  هدش و  اهنآ  لخاد  دنناطیش 

نیقی رب  هک  دوشیم  رهاظ  ررکم  زاـب  وا  مـالک  ياوحف  زا  هکناـنچ  تاهبـش  هب  کـسمتم  دـنلزلزتم و  دوخ  يهدـیقع  رد  اـههراچیب  نیا  دوخ 
مهارف تاهبـش  زا  شاهمه  ناشیا  هلدا  دیوگیم و  مه  تسار  هتبلا  دورب و  تلالـض  هار  نیا  زا  هک  هتـشاداو  ار  وا  ناطیـش  کلذعم  تسین و 
تسا لاحم  هک  تسا  نیا  شلصاح  هک  یشیامرف  دیامرفیم  فیرش  ثیدح  رد  ع )  ) ماما هک  اریز  دنرادن  دوخ  بهذم  رب  مه  نیقی  هدمآ و 

هک دننک  هماقا  یلیلد  دنتـسناوتن  هک  ینکیم  اهنیا  هب  هراشا  هک  یئاملع  نیا  هکنیا  یناث  دنوشب  نیقی  بحاص  دوخ  بهذم  رد  لطاب  لها  هک 
دیآ رب  بلاطم  روج  نیا  تابثا  يهدهع  زا  هدرک  تبحص  وا  اب  هدرک و  تاقالم  وت  هک  ار  هبلط  ره  هک  تسین  متح  دوشن  رب  هار  نآ  رد  ههبش 

هچ ره  هک  تسین  متح  تسا و  ناشیا  زا  يرایسب  هجرد  یهتنم  نیا  هکلب  دناهدرکن  لیصحت  یلوصا  هقف و  زا  شیب  هک  دنتسه  یضعب  بالط 
دنتـسه امـش  دوخ  نایم  رد  هکنانچ  دیآ  رب  هدهع  زا  هک  یـسک  دشابن  رگید  نیملـسم  هنایم  رد  دندماین  رب  نآ  تابثا  هدهع  زا  املع  هروجنیا 

راک ردق  نیمه  هدرک  رکذ  عقوم  ریغ  رد  ار  هحفـص 43 ] دنچ [  يرابخا  تایآ و  ياهتفاب و  مه  هب  وت  هک  تافرخزم  ردق  نیمه  هک  یتعامج 
نیطـسوتم تسه و  لاهج  مه  نیملـسم  هنایم  رد  نینچمه  تسین  اهنآ  هنایم  رد  یئوت  لثم  هک  تسین  نیا  لـیلد  نیا  دـننکب و  دـنناوتیمن  ار 

ياملع رـضحم  رد  هک  دیاهتـسناوت  هدرک  ناتبولغم  روهقم و  دنوادخ  هک  اهنامز  نیا  رد  اهامـش  یک  دنتـسه و  مه  گرزب  ياملع  دنتـسه و 
اثلاـث یهدـب و  بیرف  ار  ماوـع  هک  ینکیم  یلـصا  یب  ياـعدا  روـط  نیمه  دـینک  ملکت  دـیوش و  رـضاح  موـلعم  نیا  رد  تراـهم  اـب  گرزب 
لیلد نیا  تسا  هدماین  وت  تسد  دنکن  هنخر  نآ  هب  ههبش  هک  یلیلد  هدرک و  تبحـص  هتـسشن و  مه  املع  رباکا  اب  هک  ضرف  رب  هک  میوگیم 
بلط ماقم  رد  گرزب  طرـش  هک  اریز  تسا  شوشغم  وت  نهذ  هک  تسا  نیا  لیلد  نیا  هکلب  دـناهدرواین  یلیلد  نینچمه  اـملع  هک  تسین  نیا 
اهنآ هب  سنا  هک  يدعاوق  زا  دنک و  فاص  ار  دوخ  نهذ  ناسنا  هک  تسا  نیا  دشاب  ندرک  رکفت  هب  هچ  دشاب و  داتـسا  دزن  ذـملتبم  هچ  ملع 
مالک زا  دنیشنب و  داتسا  رـضحم  رد  تقو  نآ  درادرب  تسد  هدرک  خوسر  وا  نهذ  رد  هک  یئاهبـش  هداد و  رارق  دوخ  يهدیقع  تسا و  هتفرگ 

دـناهدرک و اههلداجم  دناهتـسشن و  ادـخ  ءایبنا  راهطا و  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ اـب  هک  یـصاخشا  نیا  يهمه  ینکیم  ناـمگ  وت  دوش  عفتنم  وا 
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نامیا کلذعم  تفر و  نوریب  ام  لد  زا  تاهبش  میدرک و  امـش  تقیقح  هب  نیقی  رخآ  هک  دنتفگیم  هینالع  روطنیمه  دناهدرواین  نامیا  رخآ 
مه روط  نیمه  عقاو  رد  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهبا و  دـحج و  دـنوادخ و  لوق  ياضتقم  هب  ولو  دـنزیمن  لـقاع  چـیه  ار  فرح  نیا  میروآیمن 
مه ناضرغیب  هکنانچ  دوب  هدشن  هماقا  اهنآ  رب  یقح  ناهرب  هک  دوبن  نیا  لیلد  نیا  دـنتفگیم و  وت  لثم  همه  رهاظ  رد  کلذـعم  یلو  دـشاب 

تـسد یلیلد  یهاوخیم  رگا  مه  وت  دـندروآیم  ناـمیا  تسین و  رب  هار  نآ  رد  ههبـش  تسا و  قح  ناـهرب  هک  دـندیدیم  دـندرکیم و  رظن 
دشاب هداتفا  هاچ  رد  هفیج  رگا  هکنانچ  ورب  لیلد  یپ  تقو  نآ  نک  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  تاهبـش  لوا  دوشن  رب  هار  نآ  رد  ههبـش  هک  يروایب 

حزن هک  دـنچ  ره  تسا  هاچ  رد  هفیج  هک  ماداـم  ینکب  ریهطت  ار  هاـچ  نیا  يزیرب  نآ  يور  هک  جراـخ  باـب  اـی  ندرک  حزن  هب  یهاوخب  وت  و 
رود يدروآ و  نوریب  ار  هفیج  رگا  اـما  تسین  يرمث  رمثم  دوـشیم و  هفیج  تساـجن  هـب  ثوـلم  زاـب  دـشوجب  نـیمز  زا  ددـجم  بآ  ینک و 

نوریب دوخ  لد  زا  ار  تاهبـش  هفیج  لوا  وت  سپ  ددرگیم  لمعتـسم  نآ  بآ  دوشیم و  ریهطت  هاچ  نیعم  لود  دـنچ  هب  تقو  نآ  یتخادـنا 
لخاد بزح  نیا  تاهبـش  هک  یلیلد  یتفگ  هک  باب  نآ  زا  هکنیا  هصـالخ  يوشب  عفتنم  نآ  زا  هکنآ  اـت  ورب  قح  لـیلد  یپ  زا  تقو  نآ  نک 

راصتخا هب  بلطم  نیا  زا  باوج  دوشیم  مئاق  بزح  نیا  ياعدم  قدص  رب  یلیلد  نامه  هنیعب  هک  یئوگیم  هکنآ  اما  دـندرکن و  هماقا  دوشب 
نیهارب هک  نادب  ردـق  نیمه  دـمآ  دـهاوخ  هللا  ءاشنا  الـصفم  دـنکیم  نانهرب  يهماقا  دـنکیم و  رکذ  هک  یبلاطم  يانثا  رد  داد و  ناوتیمن 

بلطم نیا  هب  فرتعم  رفم و  ناشدوخ  درادـن و  تلالد  اهنیا  ياعدـم  قدـص  رب  زگره  تسه  ص )  ) ءایبنا متاـخ  توبن  يارب  زا  هک  یقدـص 
همه نآ  دنک  لوک  ار  نیملـسم  يافعـص  هک  دنزیم  ار  فرح  نیا  غورد  هب  اجنیا  دمآ و  دهاوخن  نآ  دهاوش  هحفص 44 ] هکنانچ [  دنتسه 
دییات دیدست و  تنس و  باتک و  هنسح و  قالخا  مولع و  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  همه  نآ  ترضح و  نآ  هرابرد  قباس  يایبنا  صوصن 

زا هک  یـصوصن  دـمآ  دـهاوخ  هللا  ءاش  نا  اهنیا  همه  لیـصفت  تسا و  هدـمآ  تسار  درم  نیا  هرابرد  اجک  ترـضح  نآ  يهرابرد  راگدرورپ 
قراوخ تازجعم و  هدـمآ  تسار  وا  يهرابرد  اجک  تسه  رمالا  بحاص  ترـضح  يهرابرد  مسر  مسا و  هب  راهطا  همئا  ءاـیبنا و  دـنوادخ و 

هدش هدید  درم  نیا  زا  اجک  تنـس  باتک و  مولع و  هنـسح و  قالخا  نآ  هدش  هدید  درم  نیا  زا  اجک  هدش  هدید  ترـضح  نآ  زا  هک  یتاداع 
وا تجح  هک  دنوادخ  دیئات  دیدست و  دننکیم و  تبحـص  رتغیلب  رتحیـصف و  اهنیا  زا  برع  ياهیچرطاق  هک  هتفاب  مه  هب  هک  یتافرخزم  رگم 
درگ یتعامج  درک و  یئاعدا  هک  ره  رگم  تسه  وا  هرابرد  اجک  دیامرف  راکـشآ  ار  وا  لوق  قدص  دیامرف و  زین  ار  وا  ناهرب  دـنک و  رهاظ  ار 

رب زورما  ات  دروآ و  ثیلثت  بهذم  هک  نوعلم  سلوب  نیاربانب  تسا  ادخ  دیدست  نیا  درک  یماود  مدرم  هنایم  مه  وا  تعدب  دـندش و  عمج  وا 
تجح هدومرف و  نالذخ  دنوادخ  هک  هللاو  هن  تسا  ادخ  دـیدست  زا  نیا  ینیبیم  هک  تسا  يدـحب  مه  ناشتلود  تکوش  توق و  تسا و  اج 
تـسا اهنآ  تنیط  زا  هک  سک  ره  ات  دـهد  یتلهم  مه  ار  لطاب  لـها  هک  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  نوچ  ۀـیاهن  تسا  هدومرف  ضحاد  ار  اـهنآ 

رد دوصقم  دـمآ و  دـهاوخ  لیـصفت  هب  بلاطم  نیا  همه  نایب  هک  هصالخ  تسا  هداد  جاردتـسا  باـب  زا  ار  تلهم  ردـقنیا  دورب  اـهنآ  يوسب 
تلاسر توبن و  ناهرب  لیلد و  رگا  دـیوگیم  هک  تسا  نآ  وا  ترابع  رکذ  زا  تسا  ام  دوصقم  هدـمع  هچنآ  اما  تسا و  هدـش  هراشا  اـجنیا 
نامزلا رخآ  نیا  رد  هک  ار  نوعلم  ناطیـش  دنک  تنعل  دـنوادخ  الوا  منکیم  ضرع  رخآ  ات  تسا  تازجعم  تاداع و  قراوخ  تانیاک  رورس 

هک نیمه  هک  تسا  مسر  هلداـجم  ملع  رد  نوـچ  تسا  قـلخ  لالـضا  ددـصرد  هجرد  هـچ  اـت  هدروآ و  تـسد  ار  يزیچ  ره  مـلع  ردـق  هـچ 
دننکیم انب  هدروخ  هدروخ  دعب  دننک  مار  ار  وا  هکنیا  ات  دننکیم  ار  وا  لوق  قیدصت  هزادنا  کی  ات  لوا  دنیوگب  نخـس  مصخ  اب  دنهاوخیم 

راوید رد و  هب  ار  دوخ  دراد  هک  یتوق  هب  راـم  دنـشکب  نوریب  خاروس  زا  ار  راـم  دـنهاوخیم  هک  اـهریگرام  هکنیا  لـثم  ندرک  در  ار  وا  لوق 
وا مد  هک  تسا  نیا  مسر  دوش  هصح  ود  رمک  زا  اسب  هکنآ  ات  دیاین  نوریب  دنشکب  ار  نآ  توق  هب  هچ  ره  اسب  هک  يروط  دنابسچیم  خاروس 

تـسس ار  دوخ  دوش  هدوسآ  يردق  مه  وا  ات  دننکیم  تسـس  ار  وا  مد  يردق  دینابـسچ  ار  دوخ  هک  نیمه  دنـشکیم  نوریب  دنریگیم و  ار 
ار بلطم  نیا  مه  ناطیـش  تسا و  لاونم  نیمه  هب  مه  هلداجم  مسر  دیآ  نوریب  ات  روط  نیمه  هب  زاب  دنـشکیم  نوریب  يردق  تقو  نآ  دـنک 
زا يراک  دنور و  نوریب  نادیم  زا  ادابم  هک  دـنکیمن  ضرع  دراد  لد  رد  هک  یلطاب  مامت  هبترم  کی  هک  تسا  نیا  رب  وا  يانب  تسا  هتخومآ 

نمؤم دیوگیم و  رگید  زیچ  زاب  درک  قیدصت  صخش  هک  ار  نیا  هحفص 45 ] دنکیم [  هضرع  یه  هزیر  هزیر  هدروخ و  هدروخ  دربن  شیپ 
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دمآ ادخ  ءایبنا  زا  یکی  دزن  نوعلم  نآ  هکنانچ  دریگب  دنوادخ  لوقب  اما  دیوگب  وا  لوقب  دیوگب  قح  ولو  لوا  نامه  زا  دشاب و  رایـشه  دـیاب 
تفتلم سپ  هصالخ  میوگیمن  وت  لوقب  نم  اما  تسا  یقح  يهملک  کـلوقب  اـهلوقا  ـال  قح  ۀـملک  دومرف  هللا  ـالا  هلا  ـال  وگب  درک  ضرع  و 

نا دهـشی  هللاو  تسین  وا  لد  رد  ادبا  دیوگیم و  غورد  تاداع  قراوخ  تازجعم و  زا  تسا  مهوم  وا  مالک  هک  یقیدصت  ردـق  نیا  هک  شاب 
تاموهوم وزج  دـنکیم و  راکنا  ار  تازجعم  هک  تسا  ناشیا  گرزب  دوخ  مالک  لوا  دـیوگیم  غورد  هکنیا  لـیلد  نوبذاـکل و  نیقفاـنملا 

هک دـنکیم  تابثا  دـنچ  یقاروا  رد  درم  نیا  دوخ  هکنیا  یناث  دـیآیم  صخـش  نیا  دوخ  تیاکح  زا  نیا  زا  دـعب  ترابع  نیع  درمـشیم و 
هک تسا  هدومن  کیکـشت  هدرک و  فیعـضت  مسق  هچ  هک  نک  هظحالم  تراـبع  نیمه  رد  هکنیا  ثلاـث  تسین  تاـیآ  نیمه  زا  ریغ  يزجعم 

همه دننادیمن  طانم  ار  اهنآ  راکنا  رکنم و  دندوجوم  نآلا  هک  لبق  للم  زا  مهریغ  هدش و  يرورـض  رتاوتم و  لاح  هدوب  داحا  لوا  دـیوگیم 
هکنیا دوجو  اب  لاح  دزادنایب  اهنآ  هب  نیقی  داقتعا و  زا  ار  وت  هدروخ  هدروخ  هک  دـیوگیم  کیکـشت  ضحم  هک  نک  هظحالم  ار  ظافلا  نیا 

عومـسم ناشیا  زا  دـننکب  دوخ  ناـگرزب  هراـبرد  زجعم  ياـعدا  هچ  ره  سپ  دنتـسین  تازجعم  هب  دـقتعم  اـهنیا  هک  تسین  باـب  نیا  رد  ههبش 
اوغا ار  اهنآ  لوپ  ولپ و  ياچ و  هب  دنتفر  هک  اجنآ  دنهدب و  تکرح  ار  نیملسم  يافعض  هک  دیوگیم  لیوست  ضحم  ار  اهنیا  دوب و  دهاوخن 
اعون تازجعم  قدص  تحص و  تابثا  لوا  دوش  مولعم  دیاب  بلطم  دنچ  اجنیا  رد  لاح  تسین  نیا  ياوس  يروظنم  چیه  هک  هللااب  دهـشا  دننک 
راهطا يهمئا  ربمغیپ و  زا  هزجعم  رازه  نیدـنچ  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رب  اـم  باحـصا  نیدـمتعم  راـبخا  تاـیاور و  زا  هچنآ  میئوگیم  سپ 
دنشاب هتـسب  غورد  نیبذاک  نیـساد و  زا  یـضعب  ار  اهنیا  زا  یـضعب  هکنیا  لامتحا  ضرف  رب  تسا و  هدش  رداص  ع )  ) ادخ ءایبنا  ریاس  و  (ص )

تسا و یفاک  ار  ام  دـش  مولعم  ینیقی  ملـسم  حیحـص و  زجعم  کی  رگا  اهنیا  همه  هنایم  زا  دوریمن و  لامتحا  نیا  رگید  اـهنیا  همه  رد  یلو 
زجعم ود  یکی  ردق  نیمه  میتسین  ۀلاجع  تایاور  نیا  لک  حیحـصت  ددـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  ضرغ  بولطملا  معن  هک  دـشاب  ددـعتم  رگا 

کی هک  تسا  نیا  فرح  نیا  زا  وت  دوصقم  هدش و  رتاوتم  دعب  هدوب و  داحآ  اهنیا  لوا  یتفگ  هچ  رگا  سپ  تسا  یفاک  ار  ام  دـش  تباث  هک 
رعاشم فعض  كرادم و  تلق  یگداس و  باب  زا  دناهدینـش و  وا  زا  نیریاس  تسا و  هدز  یفرح  الثم  دمآ  شوخ  ای  سرت  زا  لوا  زور  يرفن 

باتک هک  ینکیم  قیدصت  وت  دوخ  دهدیم و  اهنآ  عوقو  هب  تداهـش  ادخ  باتک  هک  یتازجعم  رد  ایآ  هدش  رتاوتم  هکنآ  ات  دـناهدرک  لوبق 
دعب هدوب  داحآ  لوا  هک  تسه  ههبـش  مه  اهنیا  رد  دیمح  میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  تسا و ال  حیحـص  ادخ 

 ] ۀـنعللا هیلع  رمع  دـنداد  تداهـش  هکنآ  زا  دـعب  دناهدینـش و  ص )  ) ربـمغیپ زا  رفن  ود  رفن  کـی  لوا  هک  منکیم  ضرف  تسا  هدـش  رتاوـتم 
ریرقت دـندوب و  علطم  نآرق  نیا  زا  همه  ص )  ) اـم همئا  هکنآ  زا  دـعب  یلو  یتفگ  وت  هک  تسا  ناـمه  نیا  هدرک و  تبث  نآرق  رد  هحفص 46 ]
یفورح رگم  هدـشن  هدایز  يزیچ  نآ  رب  دـندومرف و  ینعم  تساک  مک و  هصیقنب و  ار  نآ  تسا  هدـش  نآ  رد  هک  یفیرحت  دـندومن و  ار  نآ 

هیآ هب  تفگ و  یهاوخ  نیا  زا  دـعب  هکناـنچ  يرکنم  وت  مه  ار  ردـق  نیمه  هکنیا  اـب  دـناهدومرف  ناـیب  دوخ  راـبخا  رد  مه  ار  اـهنآ  هک  دـنچ 
وت و دزن  رد  تسین  ههبش  هک  هصالخ  ینکیم  نآ  فیرحت  مدع  نآرق و  تحص  رب  لالدتـسا  نوظفاحل  هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  هکرابم 
دواد و فسوی و  میهاربا و  ترـضح  تازجعم  زا  نآرق  رد  هک  همه  نیا  سپ  تسا  حیحـص  هتبلا  دـهد  تداهـش  هچنآ  نآرق  هک  اـم  دزن  رد 

کی هدش و  هدناوخ  نمشد  تسود و  ءالم  رد  تسین و  اهنآ  رد  ههبش  هک  تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  نامیلس و 
نآ هکلب  دندرک  ار  دوخ  ششوک  یعس و  دننکب  يداریا  دنتسناوتیم  هک  یبلطم  ره  رد  هکنیا  لاح  تسیچ و  تسا  هدرکن  اهنآ  رب  داریا  رفن 

دوبن و نینچ  هکنیا  لاح  يدومرف و  يزیچ  نینچ  ارچ  هک  هدش  يداریا  اهباب  نیا  رد  هک  یئوگیم  وت  دنتـسناوتن  دننک و  باجم  ار  ترـضح 
هدمع هک  بلاطم  هروج  نیا  تسا و  هدش  لقن  هدش  باوج  لاؤس و  هک  نیا  زا  رتلباقان  روما  رایسب  منکیم  ضرع  تسا  هدشن  لقن  ام  يارب 

همه نیا  اـب  تسا و  هتـشاد  ترـضح  نآ  هک  نانمـشد  همه  نیا  اـب  تسا  هدـشن  لـقن  هدـش و  باوج  لاؤس و  تساـهنیمه  رب  مالـسا  ياـنب 
هرـسکی راهطا  همئا  تناما  وا و  توبن  دـیحوت و  رکنم  دـننیچرب و  ار  وا  هداوناخ  دنتـشاد  مزع  هک  دـندوب  وا  دوخ  تما  هنایم  رد  هک  ینیقفانم 

هک تسا  تیاکح  هچ  دنتشونیم  الط  باب  ار  نآ  هنیآ  ره  دندروآیم  تسد  دوب  مالسا  نهو  ثعاب  هک  یتیاور  وچمه  غورد  هب  رگا  دندوب 
دماین رفن  کی  ییوگیم  غورد  ارچ  دـش  مالـس  درب و  وا  يارب  دـنتخادنا و  شتآ  هب  ار  میهاربا  یک  دـمحم  اـی  هک  دـیوگب  دـماین  رفن  کـی 
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نامیلــس يارب  ار  باـتفآ  یک  تخاـسیم  هرز  درکیم و  هـقلح  ار  نآ  تـسد  اـب  هـک  دــش  مرن  دواد  يارب  نـهآ  یک  دــمحم  اــی  دــیوگب 
وا رـس  رب  هیاـس  هـمه  اـهغرم  یک  دادیم  تـکرح  رهــش  اـهحاور  رهــش و  اهودـغ  ار  وا  طاـسب  داـب  یک  ینکیم  لـعج  ارچ  دـندینادرگرب 
ربخ داد و  افش  ار  همکا  صربا و  یـسیع  یک  دومرف  رهاظ  تایآ  عست  درک و  نانچ  نینچ و  دوخ  ياصع  اب  ربمغیپ  ياسوم  یک  دندنکفایم 

نکمم هک  هدب  فاصنا  یئوگیم  غورد  ارچ  یهدیم  هک  ار  بیغ  رابخا  همه  نیا  دش  قشنم  وت  يارب  هام  یک  دروآ  هدئام  دومرف و  بیغ  زا 
نم لطابلا  هیتای  نم ال  باتک  یئوگیم  هک  وت  دـمحم  يا  هک  دـنکن  داریا  رفن  کی  دوش و  راـهظا  باـتک  نیا  رد  تازجعم  همه  نیا  تسه 

ام يارب  تیاکح  نیا  دـنکن و  باجم  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  عمج  دوخ  باـتک  رد  هک  تسیچ  لـیطابا  همه  نیا  هفلخ  نم  ـال  هیدـی و  نیب 
وت میوگیم  هدوبن  رهاظ  عضوب  اما  تسین  مه  غورد  هدومرف و  ترـضح  نآ  هک  تسه  تالیوات  ار  همه  اهنیا  هک  تفگ  یهاوخ  دوشن  لـقن 
وت لوقب  الوا  سپ  تسا  مئاق  باحـصا  زا  وا  تسا و  نحتمم  نمؤم  دـمهفب  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  مئاق  روهظ  موی  لیوات  موی  هک  یتفگن 

يهنایم رد  هصاخ  دناهدوبن و  مدرم  هماع  دناهدوب  مه  يدودـعم  هک  ضرف  رب  هدوبن  هحفص 47 ] زور [  نآ  الصا  دشاب  لیوات  لها  هک  یـسک 
هلطاب للم  میاهدش  لیوات  لها  الاح  درم و  نیا  تعباتم  يهطساوب  هتفر  الاب  نامگ  ردم  ام  هک  دیئوگیم  امش  هک  اریز  تسا  هدوبن  هلطاب  للم 
غورد ضرفلاب  تسین و  تسرد  رهاظ  عضو  اب  ادبا  هک  دنونشیم  ار  یفرح  اهنآ  سپ  دناهدوب  کلسم  نیا  زا  وت و  داقتعا  هب  اعطق  دندوب  هک 

دنداد و شوگ  دنتـسشن و  مکب  مص  روط  نیمه  دـنریگب و  ربمغیپ  رب  دـنناوتب  داریا  وچمه  کی  هک  دـنکیم  زاورپ  ناشحور  تسا و  ضحم 
عقوت ام  زا  دیوگیم و  هینالع  غورد  امـش  ربمغیپ  سانلل  ای  هک  دـشن  دـنلب  دایرف  رفن  کی  زا  دـندراذگ و  دوخ  رب  ار  يراوخ  تلذ و  هیزج و 

يراصن دوهی و  دوخ  ارچ  هدـش  لقن  اههجاحم  تایئزج  هکنیا  اـب  دـناهدرواین  ربخ  اـم  يارب  دـناهدرک و  ار  داـیرف  نیا  هکنآ  اـی  دراد  نیکمت 
سپ دنیامن  بیذـکت  ار  نآرق  دـنوش و  رکنم  یلکب  ای  دـننک  لیوات  رهاظ  عضو  زا  ار  دوخ  ءایبنا  تازجعم  هک  دـننزیمن  یفرح  نینچ  زورما 
نیقی هکنیا  لاـح  يراـصن و  دوهی و  قیرط  زا  هن  دـشاب  هدرک  ار  وا  لوـق  بیذـکت  یـسک  هک  تسا  اـم  دوـخ  قرط  زا  یتـیاور  هن  هک  یتـقو 
راهچ یـصخرم  ایند و  ماطح  عمج  ضحم  هک  هتـشاداو  هار  نیا  هب  ار  وت  ناطیـش  ارچ  دـناهدوبن  لیوات  لها  هک  ینکیم  حیرـصت  ینادیم و 

تازجعم رکنم  دـنیام  ربـمغیپ  تازجعم  رکنم  يراـصن  دوـهی و  هک  یئوـگیم  یهتنم  وـت  يوـشیم  تازجعم  رکنم  هدرک  مهوـت  هک  حاـبص 
راکنا يراذـگب  ینادان  لهاج  رـس  رب  ار  قح  مسا  یهاوخیم  وت  تیاهن  انیقی  تسه  تیقح  تسا  ياهزجعم  سپ  دنتـسین  هک  دوخ  ناربمغیپ 

اور تلم  بهذم و  چیه  رد  هک  تسا  يرما  ندرک  اهنآ  راکنا  ندومن و  تسا  هدـش  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  فیعـضت  هکنآ  رگید  هدرک و 
تـسا هدومرف  نینمؤملل و  نمؤی  هللااب و  نمؤی  هدومرف  دـنوادخ  تسا و  ءاـنما  تاـقث و  قیدـصت  رب  مدآ  ینب  ماـظن  ملاـع و  ياـنب  هکلب  هدوبن 
مهلعل مهیلا  اوعجر  اذا  مهموقا  ورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوـهقفتیل  ۀـفئاط  مهنم  ۀـقرف  لـک  نم  رفن  ـالولف  تسا  هدوـمرف  نیقداـصلا و  عـم  اوـنوک 

نیا دـیفم  رایـسب  تایآ  نینچ  مه  اریـصم و  تءاس  منهج و  هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  نم  تسا و  هدومرف  نورذـحی و 
هک منکیم  رکذ  باـب  نیا  رد  تولاـجلا  سار  اـب  هجاـحم  رد  تسا  هدیـسر  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  زا  هک  یثیدـح  هصاـخ  تسا و  ینعم 
زا ار  وت  منکیم  لاؤس  تولاجلا  سأر  هک  دومرف  هجاحم  ءانثا  رد  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  تسا  اعدم  نیع  هب  کیدزن 

يدوهی تسا  زیچ  هچ  دوشیم  تباـث  یـسوم  توبن  هکنیا  رب  تجح  دومرف  ع )  ) ماـما نک  لاؤس  تفگ  سپ  ع )  ) نارمع نب  یـسوم  وت  یبـن 
رحب و نتفاکـش  لثم  درک  ضرع  زیچ  هچ  لثم  دومرف  وا  زا  لـبق  ءاـیبنا  زا  يدـحا  ار  نآ  درواـین  هچنآ  هب  دروآ  وا  هک  یتسردـب  درک  ضرع 

دوخ تسد  وا  ندروآ  نوریب  دش و  يراج  نآ  زا  اههمشچ  سپ  گنـس  رب  نآ  ندز  درکیم و  ریـس  هک  يرام  تروصب  اصع  ندومن  بلقنم 
تجح هک  یتفگ  تسار  دومرف  ترـضح  دنتـسین  اهنآ  لثم  رب  رداق  قلخ  هک  یتامالع  ناگدننک و  رظن  يارب  زا  دوب  نشور  هک  یتلاح  رد  ار 

نآ زا  سپ  دـنک  توبن  ياـعدا  هک  ره  هک  تسین  هحفـص 48 ] ایآ [  نآ  لثم  رب  قلخ  دنتـسین  رداـق  هچنآ  هب  دروآ  هک  دوب  نیا  شتوبن  رب  وا 
يریظن وا  يارب  زا  ع )  ) یسوم هکنیا  تهج  هب  هن  درک  ضرع  وا  قیدصت  امـش  زا  تسا  بجاو  دنتـسین  نآ  لثم  رب  رداق  قلخ  هچنآ  هب  دروایب 
دروایب هکنیا  ات  دنکب  ار  نآ  ياعدا  سک  ره  توبن  هب  رارقا  ام  رب  تسین  بجاو  وا و  زا  وا  یکیدزن  شاهدـنورپ و  زا  وا  ناکم  تهج  هب  دوبن 

ع)  ) یـسوم زا  شیپ  هک  ینانچنآ  ءایبنا  هب  دیدرک  رارقا  هنوگچ  سپ  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دروآ  یـسوم  هچنآ  لثم  هب  اههمالع  زا 
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هک دندروآ  نوریب  یـسوم  لثم  ار  دوخ  تسد  هن  دندرک و  يراج  همـشچ  هدزاود  گنـس  زا  هن  دنتفاکـش و  ار  ایرد  هن  هکنیا  لاح  دـندوب و 
توبن رب  دندروآ  هک  نامز  ره  هک  ار  وت  مداد  ربخ  نم  هک  تفگ  يدوهی  دندومن  دنک  یعـس  هک  يرام  هب  بلقنم  ار  اصع  هن  دشاب و  نشور 

دروآ یسوم  هچنآ  عضو  ریغ  رب  هکنآ  ای  درواین  ع )  ) یسوم هچنآ  هب  دنروایب  هچ  رگا  دشابن و  نآ  لثم  رب  رداق  قلخ  هچنآ  هب  تایآ  زا  دوخ 
هدنز ار  ناگدرم  هکنیا  لاح  میرم و  نب  یـسیع  هب  رارقا  زا  ار  وت  دـنکیم  عنم  هچ  سپ  دومرف  ترـضح  ناشیا  قیدـصت  تسا  بجاو  دـشاب 

تولاجلا سأر  هللا  نذاب  دشیم  غرم  سپ  نآ  رد  دیمدیم  سپ  غرم  تبیه  هب  لک  زا  درکیم  قلخ  دادیم و  افش  ار  سیپ  روک و  درکیم و 
نیا هن  ایآ  هدرک  هدهاشم  وت  دروآ  تایآ  زا  یـسوم  هچنآ  هک  ارم  هدب  ربخ  دومرف  میاهدـیدنام  هدرک و  ار  راک  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  تفگ 

ار امش  تسا  هدمآ  زین  نینچمه  سپ  دومرف  یلب  درک  ضرع  هدرک  ار  راکنیا  وا  هک  تسا  هدیسر  یـسوم  باحـصا  تاقث  زا  رابخا  هک  تسا 
باجم يدوهی  سپ  یسیع  هب  دیدرکن  قیدصت  یسوم و  هب  دیدرک  قیدصت  هنوگچ  سپ  تسا  هدرک  میرم  نب  یسیع  هچنآ  هب  هرتاوتم  رابخا 

زا هداتـسرف و  دنوادخ  هک  ییبن  ره  رما  نآ و  هب  دروآ  هچنآ  و  ص )  ) دمحم رما  نینچمه  دومرف و  ترـضح  دیوگب  یباوج  تسناوتن  دـش و 
دروآ نآ  زا  دـعب  دوب  هدرکن  یملعم  دزن  دـش  دـمآ و  ار و  یباـتک  دوب  هتفرگن  میلعت  ریجا  یعار و  ریقف و  دوب و  میتـی  هک  دوب  نیا  وا  تاـیآ 

ار ناشیا  دادیم  ربخ  هک  دوب  سپ  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  فرحب و  فرح  اهنآ  ياهربخ  دوب و  ایبنا  صـصق  نآ  رد  هک  ینارق 
حیحـص هک  درک  ضرع  تولاجلا  سار  دوشیمن  اصحا  هک  دروآ  رایـسب  تایآ  دـندرکیم و  لمع  ناشاههناخ  رد  هچنآ  ناشیراوازـس و  اب 
هدـشن حیحـص  هچنآ  هب  ناشیا  يارب  زا  مینکب  رارقا  هکنیا  ام  يارب  زا  تسین  زیاج  و  ص )  ) دـمحم ربخ  هن  یـسیع و  ربخ  ام  دزن  تسا  هدـشن 

دش و باجم  يدوهی  سپ  تسا  روز  دهاش  ص )  ) دمحم يارب  زا  یـسیع و  يارب  زا  تسا  هداد  تداهـش  هک  يدـهاش  سپ  دومرف  ترـضح 
مدرک لقن  کلذعم  یلو  دوب  ینالوط  ثیدح  هرقف  هچ  رگا  دومرف و  نخـس  نارگید  اب  هک  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  دیوگب  تسناوتن  یباوج 

یتح دننکیم  دامتعا  نیقثوم  رابخا  هب  هک  تسا  نیاربانب  نایدا  يهمه  رد  نینچمه  دناهتشاد و  ار  زجعم  عون  قیدصت  للم  همه  هک  ینادب  ات 
یتح دزیریم  مه  زا  ناشیا  یگدنز  ساسا  دننکن  دامتعا  تاقث  رابخا  هب  دشاب  انب  رگا  دنتـسین  ینید  ددـص  رد  چـیه  هک  فرـص  يایند  لها 

رد دنوادخ  و  هحفـص 49 ] ینکیم [  تایاور  نم  يارب  يراد  تقادـص  تقاثو و  ياعدا  هب  نـالا  تسا و  نیمه  رب  ناـتانب  نـآلا  امـش  دوخ 
ره ار  دوخ  موق  دـنناسرتب  نید و  رد  دـننکب  هقفت  هکنیا  ات  هفیاط  ناشیا  زا  يهقرف  ره  زا  دوریمن  نوریب  ارچ  هک  هدومرف  دوخ  دـیجم  باـتک 
نک هظحالم  سپ  دوشیم  لامعتسا  همه  رب  هدایز  رفن و  ود  رفن و  کی  رب  تغل  رد  هفیاط  دنـسرتب و  ناشیا  دیاش  دندرگ  رب  اهنآ  يوسب  هاگ 

تسا و نیا  رب  همه  اهنیا  ریغ  لمع و  نامیا و  نید و  يانب  دنریگب و  نیقثوم  رابخا  هب  هک  تسا  هدراذگ  نیا  رب  ار  شکلم  يانب  دنوادخ  هک 
نیا رب  وت  يانب  دنروآیم و  رابخا  دنوریم و  دـنیآیم و  ررکم  ءاکرـش  دزن  زا  وت  يوسب  نالوسر  رجات و  یتسه  يدرم  وت  هک  نک  هظحالم 

وا يهدیقع  هن  ینکیم  وا  بهذم  زا  لاؤس  هن  رگید  تسین  ای  تسه  دامتعا  قوثو و  لحم  ایآ  هک  ینکیم  ار  وا  صخـش  هظحالم  هک  تسا 
دوشیمن اهنیا  هظحالم  ادـبا  تسا  ینمـشد  ای  تسا  یتسود  ۀـیلک  امـش  هنایم  رد  ایآ  تفلاخم و  ای  دراد  تقفاوم  وت  بهذـم  اب  اـیآ  هکنیا  و 

هک ینیبیم  ار  یـسک  کی  اـههچب  هناـیم  رد  یتح  تسا  ینعمیب  اـی  تسا  یلوق  تسرد  درم  اـیآ  هک  ینکیم  هظحـالم  ار  وا  صخـش  هکلب 
بلطم نیا  هتساوخ  ادخ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  تهج و  نالف  هنیرق و  نالف  هب  دیوگیم  تسار  هصاخ  ار  نیا  هک  دمهفیم  اعبط  ناسنا 

دوش هتـشادرب  نایم  زا  دامتعا  دـشاب  انب  رگا  هک  اریز  دروخن  مه  رب  ناشترخآ  ایند و  رما  ماـظن  هکنآ  اـت  دوش  مولعم  قلخ  يارب  زا  یناـسآ  هب 
شترخآ اـیند و  روما  همه  هب  دـناوتب  هک  تسا  نآ  لـقع  زا  لاـحم  رفن  کـی  دـنک و  یگدیـسر  شروما  همه  هب  شدوخ  ناـسنا  دـیاب  دـبال 

هک هصالخ  دسانـشیم  وا  ریغ  زا  ار  نیما  هقث  دنکیم و  یعـس  كدنا  تیاهن  دریگب  رابخا  هب  هکنیا  زج  تسیچ  هراچ  سپ  دـنک  یگدیـسر 
دناهدومرف و رما  نیمه  هب  ص )  ) راهطا همئا  تسا و  هدوب  نیمه  ربانب  مایا  هشیمه  درادـن و  دایز  طسب  هب  تجاح  تسا و  حـضاو  بلطم  نیا 
رد هک  یمومع  تقاثو  رب  هوالع  هک  مهیلع  هللا  ناوضر  ام  ياملع  لـثم  ءاـنما  یتاـقث  کـنیا  دـناهدومرف و  تاـقث  لوق  رد  کیکـشت  زا  یهن 

یعـس ياهتنم  دنیامن و  بذک  رب  مادقا  تسا  لاحم  هک  دنتـسه  یئاوقت  عرو و  بحاص  ناشیا  دوشیم  ادیپ  همه  ترخآ  ایند و  لها  يهنایم 
تیاور و رد  دنوش  همذ  لوغـشم  ادابم  هک  دننکن  مک  هدایز و  فرح  کی  هک  دننکیم  دهج  دج و  دوخ  باتک  رد  هک  مینیبیم  ناشیا  زا  ار 
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یسک ۀناما  قدص و  رب  ات  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  ناشیا  يانب  یتح  تسا  هدوب  نیمه  تسا  تسد  مهقباس  نیفنـصم  نیفلؤم و  زا  هک  یعـضو 
تسا لصتم  ناشیا  تازاجا  هلسلس  دندادیمن و  وا  هب  ار  رابخا  تیاور  هزاجا  دندیدیمن  ار  وا  تناید  تفرعم و  ملع و  دندرکیمن و  دامتعا 

رما لثم  رما  نیا  تسین  بلطم و  نیا  تسا  ههبـش  لحم  هچ  سپ  تسا  هدوب  تبیغ  نامز  لیاوا  رد  هک  ۀـمحرلا  هیلع  ینیلک  نامز  اـت  نـآلا  زا 
هکلب دتفایب  دامتعا  يهجرد  زا  هک  يدحب  ات  دشاب  هدش  هزادنا  یب  تافیحصت  اهنآ  رد  هک  تسا  هدنام  میدق  زا  هک  رگید  ياهزیچ  خیراوت و 
نیساد سد  هک  هحفص 50 ] یتفگ [  دوخ  وت  هک  یئوگ  رگا  زورما و  ات  دناهدومن  اهنآ  ظفح  رد  اهششوک  اهیعـس و  هتـشاد و  هظفح  هشیمه 

هب اورپیب  روـط  نیمه  هک  دـندوب  هدرپـس  باحـصا  هب  صوـصخم  هک  متفگ  رب  یلو  تسا  تـسار  میوـگ  تـسه  اـهنآ  رد  نـیریغم  رییغت  و 
سپ یتسناد  شیپ  تایاور  زا  هکنانچ  هدوب  نیمه  رب  اهنآ  يانب  دیهدب و  زیمت  مه  زا  ار  میقس  حیحص و  دینکب و  تقد  هکلب  دیریگن  تایاور 
تحص رب  ولو  تسا  هدزرـس  ص )  ) ام همئا  ربمغیپ و  زا  تازجعم  نینچ  هک  دوشیم  لصاح  تایاور  نیا  زا  امیا  رب  يداع  نیقی  ههبـش  نودب 

نیا هکنآ  ای  دشاب  هدـش  ادـیپ  فیحـصت  یکی  نیا  رد  هک  تسا  لمتحم  مه  ةداع  هکلب  مینک  هماقا  یلمع  لیلد  میناوتن  ۀـصاخ  اهنیا  زا  یکی 
دنوادـخ تقیقح  سپ  دـشاب  کش  بجوم  دورب و  لامتحا  رگا  دوریمن و  لامتحا  نیا  زگره  رابخا  نیا  مامت  رد  یلو  دـشاب  لوعجم  یکی 

تاداقتعا وت  رگا  هللااب و  ذایعلا  تسا  هدومرف  تمکح  یب  صقان و  یقلخ  تسا و  هداد  رارق  يرمث  یب  تسـس  رایـسب  رما  رب  ار  شکلم  ياـنب 
موشب وا  نید  هب  نیدـتم  نم  هک  تسین  مزال  نینچ  یئادـخ  هک  اریز  يدرگن  نید  بقع  رگید  تسا  بوخ  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  يهرابرد 

تسا و نیمه  نامفرح  مه  ام  هک  یئوگ  رگا  دـنکیم و  ادـیپ  گرب  خاـش و  بلطم  یه  منک  رـصتخم  ار  مـالک  مهاوخیم  هچ  ره  هصـالخ 
درم نیا  هک  مینکیم  تیاور  امـش  يارب  میراد  دنتـسه و  یتاقث  ام  هناـیم  رد  اـی  میتاـقث  وزج  مه  اـم  دوخ  یلو  میوشیمن  تاـقث  لوق  رکنم 

وا میتفگ  ام  يدینش  هک  ینیما  ۀقث  نا  ءایشا  کنع  تباغ  ائیش و  تلع  میوگ  دریذپیمن  ام  زا  ارچ  هدوب  تاداع  قراوخ  تازجعم و  بحاص 
باتک تایآ  ياوس  هزجعم  هک  دـینکیم  تباث  ناهرب  لـیلد و  هب  امـش  هکنآ  زا  دـعب  دـنک  بیذـکت  ار  وا  دوخ  فرح  هک  تسین  یـسک  نآ 

منادیم نیقی  هکلب  مریذـپیمن  ار  وت  لوق  نم  هتبلا  نیبب  ورب  ایب و  تسا  زجعم  بحاص  درم  نیا  هک  دـینکیم  اعدا  اجنیا  رد  تقو  نآ  تسین 
ندـش مامت  ثعاب  وت  لوق  فـالتخا  هک  لوا  یتفایم  نم  دزن  رد  تقاـثو  تناـما و  هجرد  زا  یلک  هب  یتسه و  ییوگغورد  روزم  درم  وت  هک 
يهمه هک  تسا  هیلوا  تایهیدـب  زج  همه  يراصن  دوهی و  نیملـسم و  هنایم  رد  هک  هدـش  یترورـض  ناـنچ  مه  رکنم  یناـث  تسا  نم  داـقتعا 
یئاجیب عقوت  نیا  هداد  درم  نیا  هب  ار  زجعم  تبسن  هک  منک  ادیپ  نانیمطا  وت  لوق  هب  نم  هک  يراد  عقوت  زونه  دناهدوب و  زجعم  بحاص  ءایبنا 

دوشب و لقاع  ههبش  بابـسا  هک  تسین  قثوم  رفن  کی  هللا  لوحب  امـش  هنایم  رد  کلذعم  میراد  دامتعا  ام  ار  نیقثوم  لوق  هکنیا  اب  سپ  تسا 
لیلد نیا  دوخ  دیوگب  ینخس  اهنآ  فالخ  رب  دیایب  یسک  رگا  هدش و  ملسم  ام  دوخ  رب  هک  تسه  دنچ  یبلاطم  هک  میئوگیم  اهنیا  رب  هوالع 

تسا و نهپ  باتفآ  هک  ینیبب  یئآ و  نوریب  دوخ  هرجح  زا  هدـش  علاط  باتفآ  هک  حبـص  وت  رگا  ـالثم  تسا  اـپ  یب  نخـس  نیا  هک  تسا  نیا 
تسا و بش  فصن  نآلا  دیوگب  دـیایب و  يرگید  يوش و  هرجح  لخاد  نآ  زا  دـعب  الثم  درک  مرگ  مه  ار  وت  ندـب  ینـشور و  لامک  رد  اوه 

شمشچ ای  هدش  نونجم  ای  صخش  نیا  هک  تفگ  یهاوخ  يرایـشوه  لقع و  لامک  اب  وت  هک  تسا  نیا  هن  يدرـس  تیاهن  رد  کیرات و  اوه 
نمیا اهنیا  يهمه  زا  رگا  دـیوگیم و  هحفـص 51 ] غورد [  یخوش  لزه و  ضحم  اـی  دوریم  هار  باوخ  رد  تسا و  باوخ  اـی  هدرک  بیع 
زورما ام  يارب  تماما  رما  لاح  درادـن  رهاـظ  عضو  اـب  تاـفانم  هک  تسا  وا  ضرغ  فرح  نیا  زا  ینعم  کـی  نیقی  هک  تفگ  یهاوخ  یـشاب 

لثم هنیع  هب  دننکیم  تبحص  تارضح  هک  روطنیا  عضو و  نیا  هب  دومرف و  ع )  ) ماما هکنانچ  هیاس  هب  تبـسن  تسا  باتفآ  نآ  لثم  هللادمحلا 
شنخس هک  مهدب  اهنیا  لاثما  لزه و  ای  هابتشا  ای  نونج  لامتحا  هک  یتروص  رد  ملسم  تسا و  بش  لاح  تفگ  صخش  نآ  هک  تسا  نامه 

هدرک دصق  تسا  ام  دوصقم  هچنآ  زا  ریغ  ینعم  کی  صخـش  نیا  نیقی  هک  تفگ  مهاوخ  مشاب  نمیا  اهنیا  زا  رگا  تسین و  انتعا  لحم  ادـبا 
اریز وا  تعباتم  تسین  متح  ام  رب  تسا  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  هک  دشاب  ام  رـشع  یناث  ماما  زا  ریغ  وت  دوصقم  هک  مه  تروص  نیا  رد  و 

هدـهاشم ياعدا  زا  دـعب  هچنآ  اما  هصالخ و  تسین  ۀـعاطالا  بجاو  زورما  یـسک  وا  زا  ریغ  هک  هلدا  همه  هب  میاهدرک  ملـسم  دوخ  رب  اـم  هک 
نیقداص متنک  نا  توملا  اونمتف  يهیآ  دنیامنیم و  رکذ  ار  دوخ  لام  ناج و  راثیا  قافنا و  دوخ  هدهاشم  قدـص  رب  لیلد  هک  هتفگ  تازجعم 
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دنونـشیم حیحـص  باوج  هعفد  هد  دنیوگیم و  هک  ار  یطوبرمان  هک  دنروعـش  مک  دمجنم و  ردق  هچ  اهنیا  منادیمن  رخآ  ات  دـنناوخیم  ار 
ار تاـفرخزم  نیا  روـط  نیمه  هک  ادـخ  زا  تسا  یتـمعن  مه  نیا  ناـشیا و  روعـش  زا  رگم  تسین  نیا  هللاو  دـننکیمن  اـیح  دـنیوگیم و  زاـب 

لیلد اجک  ندرک  راثن  راثیا و  يزابناج و  هک  منیبب  دـیئوگب  الوا  دـنمهفب  ار  اهنآ  ياعدا  نالطب  دـننک و  روبع  اـهنآ  رب  ـالقع  هکلب  دـنیوگب 
دومرفیم و دوعـص  ربنم  رب  اهراب  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دوبن  رگم  تسا  هدوب  نالطب  لیلد  اجک  نداد  ناج  رد  هقیاـضم  تسا و  هدوب  قدـص 

ضرع اعد  رد  ترـضح  نآ  دندرک و  لولم  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دندیزرویم  دـعاقت  اهنآ  دومرفیم و  هیوعم  لاتق  رب  صیرحت  ار  مدرم 
لیلد چـیه  باحـصا  دـعاقت  نیا  ینم و  ارـش  یب  مهلدـبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدـباف  ینومئـس  مهتمئـس و  ینولم و  مهتللم و  ینا  مهللا  درک 
نیا دـنکیمن  یعیـش  چـیه  دزن  رد  دـندوب  هدـیدن  ترـضح  نآ  زا  یتیآ  هزجعم و  هتبلا  هکنیا  رب  یتلالد  دوبن و  ترـضح  نآ  يوعد  نـالطب 

هدومرف تمذم  هدرک و  دای  اهنآ  زا  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  دندیزرویم و  دعاقت  داهج  زا  ص )  ) ربمغیپ دـهع  رد  هک  نیقفانم  يهمه 
بلاطیبا نب  یلع  ترـصن  زا  تسد  هک  ناورهن  جراوخ  هن  ای  دنکیم  تایآ  زورب  مدع  و  ص )  ) ربمغیپ تجح  فعـض  رب  یتلالد  چـیه  تسا 
موشیم هتشک  نیمز  نیا  رد  نم  دومرف  ترضح  هکنآ  زا  دعب  ءانثلاو  هیحتلا  فالا  هیلع  ءادهشلادیس  باحصا  تسیچ  شتلالد  دندیشک  (ع )

دندش هتشک  ص )  ) ربمغیپ ياهگنج  رد  نایفـسوبا  نوشق  زا  هک  همه  نآ  تسیچ  شتلالد  يدودعم  رگم  دندش  قرفتم  وا  درگ  زا  جوف  جوف 
داتسرف كرد  هب  ع )  ) ریما ترضح  هک  ار  جراوخ  هیوعم و  باحصا  لمج و  باحصا  زا  هک  همه  نآ  تشاد  نایفسوبا  تیقح  رب  تلالد  هچ 

زا دـنکیم  لـقن  راـحب  رد  هک  هحفـص 52 ] دـندوب [  صیرح  دوـخ  گرم  رب  يروـط  ناتخبدـب  جراوـخ  تشاد  اـهنآ  تیقح  رب  تلـالد  هچ 
دیسر ات  تفریم  ورف  وا  دسج  هب  هزین  دمآیم و  شیپ  نوعلم  دز  نعط  ار  جراوخ  زا  یکی  ع )  ) نینمؤملاریما باحصا  زا  یکی  هک  هدیبعیبا 
قدـص رب  تلـالد  هچ  ندـش  هتـشک  رب  صرح  نیا  یـضرتل  بر  کـیلا  تلجع  هک  دـناوخیم  تشک و  ریـشمش  اـب  ار  وا  هزین و  بحاـص  هب 

ار اهنآ  وا  باحـصا  ءادهـشلادیس و  مهرد و  ود  مهرد و  کی  هزیاج  هب  دندوب  هدش  رـضاح  البرک  رد  هک  همه  نیا  رد  ار  یجراخ  ياعدـم 
هک ار  تاعامج  نیا  يهمه  دـیاب  یئوگیم  داقتعا  يور  زا  ار  فرح  نیا  رگا  تشاد  دایزنبا  دـیزی و  اهنآ و  تیقح  رب  تلـالد  هچ  دنتـشک 
زاب ینکب  یبیرف  ماوع  هک  تسا  یلوق  ضحم  رگا  يوشب و  اهنامه  اب  روشحم  هک  ار  وت  تسا  سب  ینادـب و  قح  لها  دـندرک  لطاب  ترـصن 

تیلباق یب  ناشدزن  رد  ناشناج  ردـقنیا  مدرم  نالطب  لیلد  هن  تسا  تیقح  لیلد  هن  اهنیا  هک  هصـالخ  دـناسرب  تیازج  هب  ار  وت  دـنوادخ  مه 
تارـضح در  رد  هک  دوخ  لئاسر  زا  یکی  رد  نم  يالوم  دننکیم و  كاله  ار  دوخ  دـنروخیم و  مس  دـننکیم  یئزج  عازن  کی  هک  تسا 
روصحم یلت  کی  يور  ار  اهجولب  زا  رفن  دصیس  تفر و  ناتسجولب  دمآ و  نامرک  هناخبوت  ریما  هک  لاس  نآ  هک  هدومرف  تیاکح  دسیونیم 

ریزارـس لت  زا  نارود  نآ  رد  تقو  نآ  دندرک  تعامج  هب  زامن  نآ  زا  دعب  دندز و  ندرگ  ار  همه  دندیناشن و  ار  دوخ  هچب  نز و  دوب  هدرک 
پوت ناهدب  اسب  ار  ینس  هک  هدش  هدید  ررکم  تسا و  اهنآ  بهذم  تیقح  لیلد  نیا  سپ  دندش  هتـشک  رخآ  هناد  ات  دندرک  گنج  دندش و 

ار زابرـس  نایگنرف  تسین  چـیه  لیلد  اهنیا  سپ  دـناهدرک  كاله  ار  وا  دـناهداد و  شتآ  ار  پوت  ات  هدرکن  نکب و  نعل  دـناهتفگ  دناهتـسب و 
دـننکیم و دـس  ار  هناـخدور  هک  دزیریم  باـب  زابرـس  زا  ردـقنآ  دـنهدیم  ناـمرف  دنـسریم و  هناـخ  دور  هب  هک  دـننکیم  تیبرت  يروـط 

دوخ ناطلـس  ای  بصنم  بحاص  زا  ای  تسا  اهنآ  بهذم  تیقح  لیلد  نیا  سپ  دـنهدیم  روبع  اهنآ  ياهدـسج  يور  زا  ار  پوت  ياههدارع 
نیا هب  ار  وا  دـنک و  كاله  ار  اهنآ  دـهاوخیم  تسه  هلیح  ره  هب  هک  دازیمدآ  اب  تسا  نمـشد  نانچ  ناطیـش  هک  هللاو  هن  دـناهدید  هزجعم 

رد دنوادخ  هک  دوبن  تجاح  درکیمن  ار  راکنیا  عبطلاب  زگره  دازیمدآ  هک  دوب  يرما  نیا  رگا  دـنک و  كاله  ار  دوخ  ات  درادیم  او  اههار 
نآ زا  یهن  دـنوادخ  تسه و  تلاح  نیا  ناـشعبط  رد  هک  تسا  مولعم  سپ  ۀـکلهتلا  یلا  مکیدـیاب  اوقلت  ـال  دـیامرفب و  دوخ  دـیجم  باـتک 

تسا و رجزنم  اـیند  زا  هکـسب  نمؤم  هکلب  تساـههروجنیا  هن  دوصقم  نیقداـص  متنک  نا  توـملا  اوـنمتف  تسا  هدوـمرف  هکنآ  اـما  هدوـمرف و 
ینعی دـننکیم  گرم  يوزرآ  ادـخ  ءایلوا  هک  تسا  لقن  ۀـیروت  زا  هکنانچمه  دـنکیم  اسب  ار  بلطم  نیا  يوزرآ  راگدرورپ  ياقل  قاتـشم 
دنراد تهارک  ار  گرم  هک  ناـشیا  زا  رایـسب  هچ  هکلب  نینمؤم  يهمه  رب  دـشاب  متح  هک  تسین  يرما  مه  نیا  دـنرادیم و  تسود  ار  گرم 
ضبق یف  يرد  رثک  هحفـص 53 ] لعاف [  انا  ءیـش  یف  تددرت  ام  تلق  کنا  لاق  ص )  ) نیمألا قداصلا  نا  مهللا  هک  تسا  اـعد  رد  هکناـنچ 
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تسین ناشیا  بهذم  نالطب  لیلد  نیا  دنراد و  تهارک  ار  گرم  هک  نینمؤم  رایسب  هچ  سپ  هتءاتسم  هرکا  توملا و  هرکی  نمؤملادبع  حور 
وا ار و  وا  دـنکب  تدایع  هک  يدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لخاد  هک  تسا  هدومرف  تیاور  ملاوع  زا  نیبملا  باـتک  رد  و 

یناسحا یـشاب  راکوکین  رگا  وت  هک  یتسردب  سپ  نکم  گرم  يوزرآ  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف  سپ  درک  گرم  يور  زا  سپ  دوب  یکاش 
سپ دینکم  گرم  يوزرآ  سپ  ینکب  اضر  بلط  هکنیا  ات  يوشیم  هتخادنا  ریخات  سپ  یـشاب  راکدـب  رگا  ینکیم و  دایز  دوخ  ناسحا  رب 

تـسار رگا  دـینک  گرم  يوزرآ  دـناهدومرف  هک  هفیرـش  هیآ  رد  تسین و  مه  یبوـخ  راـک  تسین  تیقح  لـیلد  هـکنیا  رب  هوـالع  هـک  نیبـب 
لقن ناهرب  رد  هک  تسا  یتیاور  بلطم و  نیا  دـهاش  دوشیم و  رهاظ  نآ  هطـساو  هب  بذـک  قدـص و  هک  تسا  هلهابم  ماقم  رد  دـیئوگیم 

هب دمحم  يا  وگب  هک  ص )  ) دوخ ربمغیپ  هب  دومرف  دنوادخ  هک  دومرف  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  هک  رکـسع  نسح  ماما  زا  دینکیم 
ریاس همئا و  یلع و  دـمحم و  ینعی  مدرم  نود  زا  امـش  يارب  زا  تسا  صلاخ  نآ  میعن  تنج و  ینعی  ترخآ  رد  رگا  هک  دوهی  تعامج  نیا 

يوزرآ سپ  دوشیمن  دودرم  تسا و  باجتـسم  امـش  ياعد  دیتسه و  نحتمم  وا  هیرذ  دـمحم و  هب  امـش  هکنیا  تما و  نینمؤم  باحـصا و 
هللا ءایلوا  دـنناشیا  هک  دـنیوگیم  دـناهیرذ و  یلع و  دـمحم و  هک  یتسردـب  سپ  ناتتیفلاخم  زا  ناتدوخ و  زا  نیبذاک  يارب  زا  دـینک  گرم 

دینانچ مه  امش  دوهی  هورگ  يا  رگا  سپ  دنتسه  هوعدلا  باجتـسم  ناشیا  ناشنید و  رد  اهنآ  اب  دنراد  تفلاخم  هک  یمدرم  نود  زا  لجوزع 
باحتـسم دیقحم و  امـش  هک  دیئوگیم  تسار  رگا  ناتتیفلاخم  زا  ناتدوخ و  زا  بذک  يارب  زا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ  دـیراد  نامگ  هک 

نآ دعب  احوضو  کتجح  دادزتل  نوقداصلا و  هنم  حیرتسیل  انیفلاخم  نم  انم و  بذاکلا  تما  مهللا  دیئوگب  ناتدوخ و  نیفلاخم  رب  دیاةوعدلا 
ار هملک  نیا  امـش  زا  يدحا  هک  دومرف  هضرع  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دعب  ناشیا  هب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ نآ  زا  دعب  تبجو  تحص و 

غورد اـم  ياـملع  هک  دـنتفگ  دوهی  سپ  درم  دـنهاوخ  دوخ  ناـکم  ناـمه  رد  دریگیم و  وا  يولگ  هب  وا  ناـهد  بآ  هکنیا  رگم  دـیوگیمن 
رگا هک  دنتـسناد  هکنیا  تهج  هب  دنیوگب  ار  تاملک  نآ  هک  دندرکن  تارج  دننایوگتـسار و  دنانیقدصم و  و  ع )  ) یلع دـمحم و  دـنیوگ و 
ههبـش ياج  هک  دینک  هظحالم  لاح  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  ادبا  هونمتی  نل  دومرف و  دنوادخ  سپ  دوب  دنهاوخ  ناگدرم  ناشیا  دـندرک  اعد 

هک دوب  یهاوخ  ص )  ) ربمغیپ شیاـمرف  قادـصم  ینکب  ریـسفت  نیا  ریغ  هب  رگا  دـشاب و  يزیچ  هلهاـبم  ياوس  توم  ینـس  زا  دارم  هک  تسه 
ینکیم هک  یناملـسم  ياعدا  یناد و  دوخ  رگید  كرـشا  دقف  ورفک  دـقف  نینچمه  رانلا و  نم  هدـعقم  ءوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  دومرف 

 ] تالیوستب اهروطنیا  يدنچ  ات  دـیآ  مهارف  یتنطلـس  بابـسا  دـیاش  هک  یماخ  عمطب  لوا  زور  اهنیا  هک  نکب  هظحالم  مه  ار  نیا  هصالخ و 
هچ دنربب  نوریب  تمالس  هب  ار  دوخ  ناج  دنناوتب  هلیسو  ره  هب  هک  تسا  هدش  یمـسق  هللادمحلا  زورما  دندرک و  تکرح  ناطیـش  هحفص 54 ]

هکلب دننکیم  یعـس  ندومن  هیقت  مالـسا و  زا  هجراخ  لود  هب  یتح  ندرب  نآ  نیا و  هب  هانپ  نداد و  اههوشر  تاقلمت و  هب  هچ  ندرک  نعل  هب 
زا دننکیم و  اجیب  ياعدا  هچ  يارب  رگید  هدش  حـضاو  بوخ  نالطب  هلدا  ناشدوخ  بهذـم  هب  الاح  سپ  دنـشاب  هتـشاد  شیاسآ  زور  دـنچ 

رگید دنوشیم  هدنز  ناشگرزب  شیپ  زور  لهچ  زا  دعب  دنوشیم  هتـشک  ای  دنریمیم  هک  اهنآ  هک  تسا  ناشیا  دیاقع  زا  ماهدینـش  هک  يرارق 
هک تسا  حضاو  ردقنآ  تسا  ناشیا  ياهلیلد  مظعا  هک  لیلد  نیا  نالطب  هک  هصالخ  دنراد  اهزور  نیا  ندش  هتـشک  زا  مغ  هچ  هک  منادیمن 

رعاشم و دناهتـشاد و  عمط  فوخ و  دـناهدرک  تازجعم  تیاور  نیا  زا  شیپ  هک  اهنآ  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  اما  درادـن و  لیـصفت  هب  تجاح 
امش مسر  نوچ  عمط  مه  دنراد و  فوخ  مه  یتعامج  مه  زورما  تسین  ملـسم  مه  نیا  تسا  سکع  رب  زورما  هدوبن و  اهردقنیا  ناشکرادم 
دوخ يارقف  يارب  رود  دالب  زا  هک  میونشیم  یتح  دینکیمن  هقیاضم  نادنچ  لاهج  لالضا  تهج  هب  لام  فرـص  زا  هک  هدش  يراج  نیا  رب 
امـش دنیوگیم  یـسوجم  ینارـصن و  يدوهی و  زا  قلمت  لام  عمط  تهج  هب  هک  دنتـسه  عامط  ردقنیا  مه  مدرم  دیتسرفیم و  فحت  ایاده و 

نینچمه دنزاسیم و  اهغورد  دننکیم و  تیاور  یهاوخب  هچ  ره  دوشیم  نکمم  يولپ  ياچ و  هک  دندرب  یئوب  هکنیمه  اهنآ  لثم  یکی  مه 
ات دنتـشاد  ار  دوخ  راک  طایتحا  هک  دوب  نیا  دینک  ادـیپ  یتوق  دریگب و  الاب  امـش  راک  ادابم  هک  دنتـشاد  مه  فوخ  رایـسب  تعامج  لیاوا  رد 
هک یلیلق  تعامج  دـنتفر و  دوخ  راک  یپ  دـندش و  هدوسآ  مدرم  زا  يرایـسب  درک و  بولغم  روهقم و  لـیلذ و  ار  امـش  همه  دـنوادخ  هکنآ 

ینادان تلاهج و  لامک  زا  هک  تسا  سب  نیمه  تسین  اعد  اب  تجاح  ناـشرعاشم  نتفر  ـالاب  اـما  دـندنام و  امـش  درگ  دوب  ثیبخ  ناـشتنیط 
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دوهی و يهنایم  هک  يرما  هک  روعـش  تسا و  لقع  زا  نیا  نیملـسم  يا  هللااـب  مکدـشنا  دـننکیم  لوبق  ار  امـش  هفیخـس  هلدا  هلطاـب و  يواـعد 
ادـمع دوخ  سفن  لـتق  نداد و  ناـج  زا  هقیاـضم  ناـشیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  كرتشم  لـقعیب  نادرم  ناـنز و  هکلب  تسرپتب  يراـصن و 

رتهب و یلیخ  هبلط  هچب  کی  هک  یتافرخزم  نیا  هللااب  مکدشنا  درمشب و  قدص  ناهرب  دریگب و  نالطب  تیقح و  لیلد  ناسنا  ار  نیا  دننکیمن 
هب كرادم  رعاشم و  یقرت  رگا  دنکب  یقمحا  وچ  مه  تسد  لیلذ  ریـسا و  ار  دوخ  درادـنپ و  هب  زجعم  ار  اهنیا  دـسیونیم  رتغیلب  رتحیـصف و 

هصق ای  دیاب  ملع  ای  میسانش  رتمک  نادان  خیـش  ام  دناهتفگ  هک  تسا  شوخ  میدق  ياهیگداس  نامه  ار  ام  دشاب  اهنآ  دوخ  ینازرا  تسا  نیا 
دندرکیم هلداجم  دندرکیم و  رضاح  مه  ار  هفیاط  نیا  دندشیم و  رـضاح  سلجم  کی  رد  املع  شاک  هک  هدرک  وزرآ  هکنآ  اما  هاتوک و 

هحفـص 55] ازریم [  دوخب  یـضعب  هچ  رگا  هتـشذگ  ردق  هچ  شنـس  زا  تسیک و  فنـصم  نیا  منادیمن  دوش  رهاظ  ناهرب  لیلد و  هب  قح  ات 
وا دوخ  زا  دوشن  مولعم  هک  دشاب  هتشون  مسق  نیا  ادمع  هکنیا  رگم  دشاب  وا  دوخ  لام  هک  تسا  رود  عضو  زا  یلو  دناهداد  تبسن  یلعنیـسح 

ترارـش ياـنب  زونه  دوب و  هدـنز  دـمحم  یلع  ازریم  دوخ  هک  لوا  ناـمه  رد  اـهراک  نیا  دـندش  رادـیب  باوخ  زا  رود  هک  لاـحره  هب  تسا 
يدوزب وا  نالطب  دندینـشن و  يزیچ  وا  زا  تافرخزم  زج  دندرک و  اهتبحـص  وا  اب  دش و  اپ  رب  رایـسب  سلاجم  دـش و  ررکم  دـندوب  هدراذـگن 

یلعدـمحم ـالم  یکی  هک  داتـسرف  نـم  راوـگرزب  يـالوم  دزن  ار  دوـخ  كریز  يـالم  نادرگاـش  زا  رفن  ود  یتـح  دـش  رهاـظ  هـمه  لوـقعلا 
ردق هچ  وا  دزن  رد  نم  يالوم  لثم  توعد  يارب  هدرک  رایتخا  هک  ار  یسک  هک  تسا  مولعم  یناسارخ و  قداص  الم  یکی  دشاب و  یناردنزام 

تاجتـشون لاوقا و  اهراک و  بیاعم  هک  تسا  ملـسم  نیا  هک  اریز  دندوب  رتكریز  شدوخ  زا  اعطق  هکلب  كریز  رایـشه و  دناهدوب و  دمتعم 
هدنامرد دوخ  راکرشب  دوب و  قمحا  شدوخ  الا  دندوب و  حالصا  ددصرد  میاد  دندوب  هتفرگ  ار  وا  درگ  هک  دسفم  هبلط  رفن  دنچ  نیمه  ار  وا 

دوب هتشون  مه  دوخ  طخ  هب  هدرک  لزان  هروس  دوب و  هداتسرف  ار  رفن  ود  نیا  هک  هصالخ  درادرب  هنتف  زا  تسد  هک  دنتـشاذگیمن  اهنآ  دوب و 
مـسا نیرق  ناذا  رد  ار  وا  مسا  هک  دنیامرفب  مکح  دنورب و  سراف  هب  دنرادرب و  نوشق  هک  دوب  هدرک  رما  دوب و  هداتـسرف  یلع  دمحم  الم  اب  و 

ار وا  ياهطلغ  دومن و  حرـش  دومرف و  یباتک  ناونع  ار  ناـمه  نم  يـالوم  دوب و  طـلغ  تسیب  هروس  کـی  ناـمه  رد  دـننک و  لوسر  ادـخ و 
کبس رب  هروس  دنچ  اب  دوب  هداتسرف  هک  ار  یناسارخ  قداص  الم  نینچ  مه  دومرف و  هناور  ابوکنم  الوذخم  ار  یلع  دمحم  الم  درک و  حضاو 
یلعا نم  يالوم  هداد و  رارق  دوخ  زجعم  بابسا  ار  اهنیا  ۀغالبلاجهن و  کبس  رب  هبطخ  دنچ  هیداجس و  هفیحـص  کبـس  رب  اعد  دنچ  نآرق و 

نآلا هدش و  هتشون  دوش و  هلاسر  سلجم  تروص  ات  دنسیونب  ار  نیفرط  مالک  هک  دومرف  رما  هدرک و  رضاح  ار  وا  ماع  یـسلجم  رد  هماقم  هللا 
نافرعلا لیالد  باتک  فنصم  هک  هصالخ  تفر  نامرک  زا  مه  وا  دش و  رهاظ  صاوخ  ماوع و  رب  سلجم  نآ  رد  اهنآ  نالطب  تسا و  دوجوم 

زا لفاغ  دشاب و  ناشراک  يارب  یتفر  شیپ  بابـسا  دیاش  دنکیم  لهاجت  ادـمع  هکنآ  ای  درادـن  یئاج  زا  ربخ  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  رود  ای 
نیعمجا مکادهل  ءاش  ولف  ۀـغلابلا  ۀـجحلا  نورفاکلا و هللا  هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبای  مهاوفاب و  هللا  رون  اؤفطیل  نودـیری  هک  تسا  نیا 

رد هچنآ  زا  رتهزیکاپ  رتهب و  يرایرهش  ترـضح  روضح  اب  هصاخ  نیملـسم  روضح  رد  ماع  سلجم  رد  دیـشاب  تسدربز  هچ  ره  امـش  رگید 
تبث زا  هتـشادهاگن و  تسد  ارچ  دـیناوتیم  رگا  دـیئوگب و  نخـس  دـیناوتیمن  دیـسیونیم  عمج  ساوح  اـب  ینما  هشوگ  رد  دوخ  ياـهباتک 
یلع رکـشلا  هل  هئالا و  یلع  هللادـمحلا  کلذـعم  تسا  یـسلجم  تبحـص  زا  شیب  هبترم  رازه  شعفن  هک  دـینکیم  هقیاضم  باتک  رد  ندرک 

دوشیم هتشون  ص )  ) بایطا هللا  لآ  رابخا  باتک و  هلدا  هب  نومشم  باوص  هب  نورقم  یباوج  دمآ  نوریب  امـش  زا  هک  باتک  کی  ره  هئامعن 
یقلا ذا  بلق  هل  ناـک  نمل  يرکذـل  کـلذ  یف  نا  دـیوشن  عفتنم  امـش  دوخ  وـلو  دـنربیم  هرهب  نآ  زا  باـبلالا  یلوا  همه  هک  هحفص 56 ] ] 

ول تانیب و  تایآ  زا  اهنیا  لاثما  روبقلا و  یف  نم  عمـسمب  تنا  ام  ءاشی و  نم  عمـسی  هللا  نا  بابلالاولوا و  رکذـتی  امنا  دیهـش و  وه  عمـسلا و 
نونمؤی . موق ال  نع  رذنلاو  تایالا  ینغت  ام  رذنلا و  ینغتا  یف  ۀغلاب  ۀمکح  دیرواین  نامیا  امش 

تسا ناشیاعدا  رس  رب  نداد  ناج  هورگ  نیا  زاجعا  زا 

هراشا
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رب ناج  هک  بزح  نیا  زا  لاح  تسا  لبق  هنس  هد  دصیس و  رازه و  زا  یعامـس  تاداع  قراوخ  ناهرب  رگا  دنیوگیم  يراب  تسا  هتفگ  لصف 
نانیمطا و نیقی و  تلع  تسین و  هیقاب  هغلاب  هیفاک  زجعم  تاداع  قراوخ  هچنانچ  رگا  دننک و  لوبق  دنونـشب و  دنهدیم  دوخ  هدهاشم  قدص 

فارطا هب  دومن  ملکت  هک  رامسوس  ای  دش و  رهاوج  هک  هزیر  گنس  تسین  نکمم  هک  دوب  دهاوخن  هللا  یلا  برقت  كرادم و  رعاشم و  یقرت 
قطان هدـنز و  تداع  فالخ  هب  رگا  لیدـبت و  رییغت و  رد  نآ  دـنام و  دـهاوخن  قطان  هدـنز و  نیا  هشیمه  هک  هچ  داد  ناشن  داتـسرف و  ملاـع 

تسیچ و شاهزجعم  دشاب  هزیرگنس  رگا  نآ  نینچ  مه  تسین و  میلعت  تیبرت و  قطن  نیا  هار  هچ  زا  تسا و  رامـسوس  نامه  اجک  زا  دنامب 
دیآ مزال  ناـشیورد  يهضوح  لاـفطا و  تیعمج  هبعلم و  هناـسفا و  تسا  لیدـبت  رییغت و  رد  لـصتم  رگا  هار و  هچ  زا  شزاـجعا  رهاوج  رگا 
هزیر گنـس  دـننک  هدـهاشم  رگا  دـناهدش  روجهم  بهذـم  زا  بهذ  تیجم  هب  هدـنام و  رود  ادـخ  زا  اـیند  بلط  هب  هک  ملاـع  قلخ  یهگنآو 
اینغا هچ  ایمیک  عمط  هب  هک  میاهدینـش  هدید و  هچنانچ  دنیامن  فاوط  ناجب  دننک و  ناعذا  قیدصت و  اروف  دومن  قطن  رامـسوس  دش و  رهاوج 

مه لاح  تسا  تاعومسم  تایاکح و  اهنیا  همه  تاعنتمم  همه  نیا  اب  هتـشذگ و  مه  لایخب و  کلمی  ام  زا  هک  سوفن  هچ  دندش و  ریقف  هک 
دننک . لوبق  دنیامن و  عامتسا 

باوج

تابثا دوخ  لایخ  هب  هک  ار  باتک  تایآ  رگم  دنتـسه  اهنیا  يهمه  رکنم  اـهنیا  هک  دـیروخن  ار  وا  زاـجعا  ياـعدا  لوگ  مدرک  ضرع  باوج 
هب سک  ره  رما  لام  دـنیبیم و  سک  همه  تسا و  نهپ  تافرخزم  نیا  زا  اج  همه  درادـن  تجاح  یندـمآ  نتفر و  هک  مه  تایآ  دـننکیم و 

هیفـست ار  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دـننکیم  ار  مدرم  لوقع  هیفـست  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  لحم  هللاو  هصالخ  دوریم  اجنآ  هب  تسه  اـج  ره 
تـسا مدرم  ریاس  زا  بجع  دنـسرب  دوخ  يوزرآ  هب  هکلب  هک  دنراد  رظن  رد  یبلطم  دننیچیم و  یتسایر  بابـسا  دوخ  يارب  اهنآ  دناهدرک و 
سکنآ عیطم  ارچ  یشاب  علطم  دیاب  لاح  ره  رد  هک  وت  درم  يا  دننکیم  اهنآ  تافرخزم  نانخس  زا  شیع  دنهجیم و  رب  اهنآ  درگ  ثبع  هک 

ناـیم نیا  رد  هکنیا  لاـح  یهدیم و  ربـخیب  ادـخ  زا  صاخـشا  هروجنیا  تسد  هدرک  راـسفا  ار  دوخ  هک  يوـشیمن  تسا  تعاـط  لـها  هک 
يارب هک  یبویع  اما  دش و  هداد  باوج  نیا  رب  قباس  الامجا  هک  شلوا  تاملک  اما  هصالخ  تمحز  یکدـن و  ود  زج  دـسریمن  وت  هب  يدوس 

هب ار  اـهنآ  ناوتیمن  دوشیمن و  سوـفن  یقرت  ثعاـب  تسین و  هیقاـب  هغلاـب  هیفاـک  هزجعم  اـهنیا  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  اـما  هدرمـش  تازجعم 
میتسین نآرق  زاجعا  رکنم  ام  هک  الوا  میئوگیم  دنامیمن  هدنز  هشیمه  هک  اریز  تسین  دیفم  مه  دـعب  ياهنامز  يارب  داتـسرف و  ملاع  فارطا 

دوخ ربمغیپ  هب  نآرق  لثم  يزجعم  دـنوادخ  هکنیا  دوجو  اب  رگا  لاح  دـمآ  دـهاوخ  مه  نیا  هحفـص 57 ] زا [  دعب  تشذگ و  قباس  هکنانچ 
رد راگدرورپ  تجح  هماقا  نآ و  ندرب  دـشاب  رـسیم  زین  ناکم  ره  رد  دـشاب و  یقاب  هشیمه  دوشن و  هنهک  مایا  رورمب  هک  دـیامرف  اطع  (ص )

یصقن نیا  رد  ایآ  دیامرف  اطع  وا  هب  اهنیا  ریغ  رامسوس و  یصح و  قاطنا  لثم  دنچ  یتازجعم  نآرق  رب  هوالع  هلک  کلذعم  دوشب و  اج  همه 
لایخب تیاهن  تسین  یـصقن  هکنآ  ای  دـشاب  تاملک  نیا  هب  هتـسارآ  تافـص و  نیا  هب  فصتم  ادـخ  ربمغیپ  دـیابن  هک  ص )  ) ربمغیپ رب  تسا 

نآرق نامه  هب  ام  تسین و  تجاـح  هک  یئوگیم  ینکیم و  راـیتخا  ار  یناـث  قش  رگا  تسا  یفاـک  نآرق  ناـمه  تسین و  تجاـح  وت  یهاو 
تجاح هک  یتسه  یعدم  وت  تیاهن  دشاب  مه  رگید  تازجعم  بحاص  ربمغیپ  هک  تسین  نیا  رد  مه  یبیع  سپ  هک  میئوگیم  میراد  تعانق 

ام هک  دنوش  نیا  هب  رذتعم  دـننکن و  نآرق  هب  افتکا  هک  دنـشاب  نارگید  دـیاش  يرادـن  ربخ  هک  نارگید  زا  يراد  ربخ  دوخ  سفن  زا  تسین و 
لثم هکنیا  هب  میجاتحم  ام  دوشیمن و  مامت  اـهنت  نآرق  هطـساو  هب  اـم  رب  ادـخ  تجح  میمهفیمن و  ار  نآرق  تیاـهن  میرادـن  قح  اـب  يداـنع 

ره يارب  عامـس  ضحم  هب  هک  تسین  يرما  نآرق  زاـجعا  ندـیمهف  هک  اریز  دـنیوگیم  مه  تسار  هک  قحلاو  مینیبب  يزجعم  یـصح  قاـطنا 
هکلب دوشیمن  مولعم  بلطم  نیا  نتسناد  یبرع  هب  یتح  دمهفب  ار  بلطم  نیا  ناسنا  هکنیا  ات  دهاوخیم  رایسب  مولع  هکلب  دوش  نکمم  سک 
مولعم بلطم  نیا  يرهاـظ  تمکح  مـالک و  لوصا و  هقف و  هب  هکلب  دوشیمن  موـلعم  بلطم  نیا  قـطنم  ناـیب و  یناـعم  وـحن و  فرـص و  هب 
دمهفب ناسنا  هک  دـهاوخیم  تسه  فورعم  قلخ  يهنایم  رد  هک  اهتمکح  مولع و  تارابع و  هب  هطاحا  ردـقنیا  هدـب  فاـصنا  رخآ  دوشیمن 
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فینصت و نابحاص  گرزب و  ياملع  هک  بلطم  نیا  زا  ریگب  تربع  دهاوخیمن  ای  هدرواین  ار  نیا  لثم  يدحا  تسا و  رتالاب  همه  زا  نیا  هک 
هکنانچ دشابن  داریا  لحم  هک  دـننکب  ینایب  دنتـسناوتن  ناشیا  زا  يرایـسب  دـننکب  ار  نآرق  زاجعا  نایب  هک  دناهتـساوخ  اغلب  احـصف و  فیلات و 
هنوگچ لاهج  ماوع و  تسا  تیاکح  هچ  نیا  زاجعا  هک  دـنوش  ناریح  یگرزب  نآ  هب  املع  هک  یتقو  سپ  میدرک  هراشا  همدـقم  رد  یلمجم 

میئوگیم تسین  یفاک  نآرق  وت  داقتعا  ربانب  سپ  هک  یئوگ  رگا  دنکیم و  تعانق  نآ  هب  دـنمهفیم و  یناسآ  نیا  هب  ار  گرزب  بلطم  نیا 
فاصنا دمهفب  ار  نآ  زاجعا  ندینـش  ضحم  هب  نادان  لهاج  ره  هک  يرما  تسین  کلذعم  یلو  تسا  هغلاب  هزجعم  تسه و  یفاک  نآرق  هک 

هک اریز  مدرم  بلاغ  لثم  دنشاب  هتشادن  طبض  متخلا  یلا  ودبلا  نم  ار  نآرق  هک  ناشیا  ریغ  ءاملع و  زا  یعمج  روضح  رد  یسک  رگا  هک  هدب 
ناشیا روضح  رد  تسین  روطنیا  ناشرما  مدرم  هماع  یلو  دننک  ظفح  ار  نآ  يهمه  هک  دنراد  هظفاح  ردقنیا  هک  دـنوشیم  ادـیپ  مدرم  داحآ 
دمهفب یتیبرع  بحاص  ره  هک  یشحاف  طلغ  نانچ  مه  هن  دناوخب  طلغ  ار  هیآ  انایـسن  اوهـس و  ای  ادمع  دنک و  توالت  ار  نآرق  يهیآ  یـسک 

هن و ای  هحفص 58 ] دناوخ [  طلغ  هک  دنوشیم  تفتلم  همه  دیاهتسشن  هک  تعامج  نیا  ایآ  دنک  لیدبت  رگید  حیحص  ظفل  هب  ار  یظفل  هکلب 
يراک ندروآ  نآرق  لثم  سپ  دشاب  زجعم  مهنآ  رگا  هچ  تسا  هدرک  جراخ  زاجعا  دـح  زا  ار  ترابع  تسا  هدـناوخ  هکنآ  اعطق  هکنآ  لاح 

نیا هب  هک  تسا  يرما  نآرق  زاجعا  ندـیمهف  رگا  لاح  درادـن  مه  یتوبن  ياعدا  هراچیب  تسین و  زجعم  هدـناوخ  وا  هکنآ  انیقی  تسا و  لهس 
دوـخ يور  شیپ  هـک  ینآرق  رد  رگا  هـکلب  دــنوشیمن  تـفتلم  ار  هـیآ  طـلغ  اـملع  تعاـمج  نـیا  ارچ  دوـشیم  نـکمم  يدوز  تلوـهس و 

ندیمهف سپ  دننکب  حیحـص  ياهنآرق  هب  عوجر  ات  دننکیمن  نآ  ندوب  طلغ  هب  نیقی  یناسآ  نیا  هب  دـشاب  اهطلغ  دـنناوخیم  دـنراذگیم و 
زجاع همه  هدینـش  هک  تقو  نآ  دش  تفتلم  يزیچ  کی  ات  دیـشک  تمحز  دیاب  اهتدم  تسین  يدرک  لایخ  وت  هک  اهیناسآ  نیا  هب  بلطم  نیا 

ره دوب و  راختفا  بابسا  تشاد و  همات  ترهش  ناشیا  نایم  رد  يرونخس  فیرش  ثیدح  قفاوم  نامز  نآ  رد  دندرک  زجع  هب  رارقا  دندش و 
میاد رایسب  تعامج  دننک و  بجعت  دننیبب و  دنیایب و  مدرم  هک  دنتخیوآیم  هبعک  هناخ  راوید  هب  دندروآیم و  دنتخاسیم  هک  هدیـصق  کی 
رگید دروآ و  ناوتیمن  نیا  لثم  هک  دـندید  اهنآ  تغالب  تحاصف و  لها  اروف  دروآ  ار  نآرق  هک  ترـضح  نآ  دوب  باـب  نیا  رد  ناـشیعس 
هکنیا هن  تسا  زجعم  هک  دندش  تفتلم  یتقو  کی  ادخ  دـیدست  دـییات و  جاجل و  دانع و  دوجو  اب  اهنآ  زجع  هب  دـندوبن  ملع  لها  هک  مه  نآ 
هتشاد فیرشت  ترـضح  نآ  هک  رگید  ياج  ای  هنیدم  هب  شروبع  هدمآ  شرتش  ای  دنفـسوگ  رـس  تشپ  زا  هراچیب  هک  نادان  لهاج  يودب  ره 

زا رگا  هکلب  دوشیمن  هدـیمهف  اهیناسآ  نیا  هب  هللاو  هن  تسا  هزجعم  نیا  هک  دـمهفیم  نیا  زا  دونـشیم  نآرق  هیآ  هک  ضحم  هب  تسا  هداتفا 
ۀغالبلاجـهن ترابع  ای  تسا  رتشیب  شاتغالب  تحاصف و  نآرق  تراـبع  هک  دـشابن  هلئـسم  تفتلم  هک  يروط  ینک  لاؤس  ملع  لـها  بلاـغ 

هدومرف تئارق  هک  یبطخ  نیا  هب  ترـضح  نآ  هکنیا  لاح  ار و  تیفیک  دـنمهفیمن  هک  اریز  دـهدیم  حـیجرت  ار  ۀـغالبلاجهن  تراـبع  اـعطق 
دوخ تاـملک  ریاـس  هکلب  تسین  نآرق  هبترم  هب  ع )  ) ریما ترـضح  مـالک  هجرد  اـعطق  تسا و  هدرکن  يزاـجعا  ياـعدا  هدوـمرفن و  يدـحت 
هکلب ناداـن  یماـع  دناهدرمـشن و  دوـخ  تازجعم  وزج  ار  اـهنآ  تسین و  نآرق  هبترم  هب  دوـمرفیم  ینخـس  مسرلایلع  هک  مه  ص )  ) ربـمغیپ
نامه هب  رگم  داد  دنهاوخن  دنهدب  ار  بلطم  نیا  زیمت  دوخ  رعـشم  تدح  ملع و  فرـصب  دـشاب  انب  رگا  رهام  یلیخ  ياملع  هکلب  نیطـسوتم 

دناهدوب وا  نمـشد  همه  هک  اغلب  احـصف و  زا  يدـحا  هدومرف و  يدـحت  ربمغیپ  میدـید  اـم  هکنآ  زا  دـعب  هک  میاهدرک  نآ  هب  هراـشا  هک  هجو 
هب نآ  ربخ  هتبلا  دندوب  هدرک  ار  اهنآ  قیدصت  هربخ  لها  رفن  راهچ  دندوب و  هدروآ  رگا  میروآیم و  ار  نآ  لثم  ام  هک  دـناهدشن  نیا  یعدـم 

دوشیم رهاظ  ربمغیپ  بذک  هللااب  ذوعن  سپ  ناکما  تروص  رد  هک  هوالع  دنامیمن  موتکم  تسا و  گرزب  رایسب  يرما  هک  اریز  دیسریم  ام 
ندیمهف و مسق  نیا  هدشن و  يزیچ  نینچمه  هک  تسا  مولعم  دیـسرن  ربخ  امب  هک  نیمه  سپ  دراذگیمن  ناهنپ  ار  بذاک  بذک  دـنوادخ  و 

نیا هب  دیاب  يدروم  وچمه  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  ییوگیم  ایآ  لاح  دوش  رسیم  هیآ  ندینش  ضحم  هب  هک  تسین  يرما  نتسناد  هحفص 59 ] ] 
رگا هک  دنکیمن  ههبـش  لقاع  چیه  تسا  یلوا  دنکب  راهظا  اروف  يزجعم  هکنآ  ای  یمهفب  ار  لک  زجع  ات  درگب  ورب  هک  دـیامرفب  يودـب  درم 

ریغ ای  هقان  ای  بض  یـصح و  قاطنا  لثم  سپ  تسا  یلوا  دشاب  لهـس  نآ  لثم  ندروآ  زا  لک  زجع  ندـیمهف  هک  دـنکب  راهظا  يزجعم  اروف 
هک یئوگب  رگا  دشاب و  هتـشاد  دیاب  ار  نآ  لثم  تسا  راگدرورپ  لامک  رهظم  هک  یلوسر  هتبلا  تسا و  تمکح  لامک  زا  عقوم  لثم  رد  اهنآ 
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هب نآرق  زا  هک  یتعامج  دنتـسه  مه  اهنآ  هنایم  رد  هکنآ  لاح  دـنک و  زورب  تازجعم  هنوگنیا  دـیابن  دـنیآیم  دـعب  هک  ناسک  نآ  يارب  ارچ 
تـسا دیفم  نامز  ره  لها  يارب  هک  تسا  يزجعم  نآرق  هک  میئوگیم  مه  ام  یئوگیم و  هک  وت  هک  میئوگیم  باوج  دـنمهفیمن  تلوهس 

قح هب  ماما  نابز  زا  ای  تسین  يزیچ  نینچ  هک  میونـشیم  ربمغیپ  ناـبز  زا  رهاـظ  هب  ار  نآرق  يهمه  هک  یئوگیم  اـیآ  یئوگیم  وحن  هچ  هب 
لاحم ضرف  رب  تسین و  مه  نیا  هک  دروآیم  نآرق  دوشیم و  لزان  ام  کی  کی  ره  رب  راـگدرورپ  هکئلم  اـی  تسین  مه  نیا  هک  میونـشیم 

ره دناهتـشاد  مه  هب  هیبش  تازجعم  هک  یناربمغیپ  هکنانچ  هدش  لزان  وا  رب  کلم  هک  دـشاب  صخـش  نآ  دوخ  زجعم  تسا  ربمغیپ  زجعم  ارچ 
تباث ار  متاخ  توبن  دـسریم و  وت  اـم و  هب  هک  نآرق  سپ  تسین  روط  نیا  هک  تسین  مه  ههبـش  دناهتـشاد و  دوخ  توبن  تاـبثا  يارب  کـی 

رما میاهدیمهف  دناهدیناسر  ام  هب  دناهدروآ و  ار  نآرق  نیا  تسدـب  تسد  نیما  هقث  نامدرم  نوچ  هک  تسا  نیا  هن  تسا  وحن  هچ  هب  دـنکیم 
هک یفرح  یهتنم  ار  ربمغیپ  تیقح  میمهفیم  اهنآ  زا  دـنهدیم و  ربخ  ام  هب  نیما  هقث  نامدرم  مه  ار  اهنآ  لاونم  نیمه  هب  مه  تازجعم  ریاس 

دنناـم لـثم و  هک  ممهفیم  مدوخ  رـصع  رد  نیا  دوخ  زا  دـندروآ  هکنآ  زا  دـعب  ار  نآرق  یئوگب  هک  تسا  نیا  ینک  اـعدا  ماـقم  نیا  رد  وـت 
يدنه و یگنرف و  یمور و  مجع و  برع و  طالتخا  هطـساو  هب  زورما  هک  دنک  ههبـش  یـسک  هک  تسه  نیا  زا  یعنام  القع  میوگیم  درادن 
هک دـنیوگیم  نخـس  یناـبز  برع  قارع  رد  هک  تسا  سوسحم  هکناـنچ  دـناهدنام  مورحم  میدـق  تغـالب  تحاـصف و  زا  برع  اـهنیا  ریغ 

زاجح لها  ۀبـسنلاب  زاب  هدـنامن  یقاب  دـشاب  تسرد  شوحن  فرـص و  تغل و  هک  هحیحـص  هملک  کی  اهنآ  هملک  هد  رد  هک  تفگ  ناوتیم 
لها ۀبسنلاب  زاب  تسا  یمور  ناشتاملک  رتشیب  هک  ینیبیم  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  مهنآ  هدش  شوشغم  رتمک  دناهدوب  رترود  يردق  نوچ 

الاح ياج  هچ  دناهدوبن  اغلب  احصف و  وزج  میدق  زا  تسا  مولعم  هک  مه  اهنیا  دنیوگیم و  نخـس  رتهب  دنراد  ترـشاعم  رتمک  هک  اهنآ  هیداب 
نآ رد  همجع  هبئاش  چـیه  هک  غیلب  حیـصف  یبرع  هک  یـسک  تسین  قلخ  هنایم  رد  زورما  تهج  نیا  هب  هدـش و  طلتخم  زاـب  دـشاب  هچ  ره  هک 
هچ درادن  تیبرع  دعاوق  ای  تقفاوم  ادبا  هک  دنیوگیم  نخـس  یعـضو  زورما  برع  ياملع  هک  میاهدید  دوخ  هکنانچ  دیوگب  نخـس  دـشابن 
رد اما  دیوگب  هحفص 60 ] نخس [  نآرق  تحاصف  هب  هک  یـسک  تسین  هزورما  هک  تسا  نیا  سپ  مدرم  ریاس  ياج  هچ  ناشیا و  لاهج  ياج 

نخـس نآرق  لثم  هک  دـناهدوب  رایـسب  تعامج  هک  دـیاش  دناهتـشادن  طالتخا  ادـبا  هدوب و  ملع  نیا  لیمکت  رد  ناشیعـس  همه  هک  ناـمز  نآ 
دروایب ار  نآ  لثم  هک  یسک  هدوبن  مه  شیپ  هک  بلطم  نیا  هب  یلقع  لیلد  مادک  هب  هک  منیبب  وگب  وت  هدیسرن  نم  هب  اهنآ  ربخ  دناهتفگیم و 

عیمج دـنرادن و  لقع  لیلد  زا  هرهب  هک  هماع  دـنکب  بلطم  نیا  رب  هماـقا  دـناوتب  یلقع  لـیلد  هک  دـشاب  یـسک  هک  ضرف  رب  ینکیم و  نیقی 
تسا هدرواین  نآرق  لثم  یـسک  مه  نیا  رب  قباس  هک  دیربیم  بلطم  نیا  هب  یپ  اجک  زا  اهنآ  دشاب  قطن  عمـس و  هار  زا  دیاب  دنمهفیم  هچنآ 

نامز نآ  زا  هک  دـناهداد  ربخ  امب  میتسه  ناشیا  بذـک  زا  نمیا  هک  نیما  هقث  نامدرم  نوچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیملـسم  يا  هللااب  مکدـشنا 
ار بلطم  نیا  نوچ  دروایب و  ار  نآ  لثم  تسناوتن  شـشوک  یعـس و  لاـمک  اـب  داـحآ  زا  يدـحا  نونکاـت  هدروآ  ار  نآرق  ص )  ) ربمغیپ هک 
دـناهدرک و ار  تیاور  نآ  هک  نیما  هقث  ناـمدرم  ناـمه  کـنیا  میدروآ  ناـمیا  تسا و  زجعم  نآرق  هک  میدـیمهف  میدرک  نـیقی  میتـسناد و 

تداهـش نآرق  لثم  ندرواین  تیاور  هکلب  دوشب  دیابن  لوبق  مه  بلطم  نآ  دوشیمن  لوبق  بلطم  نیا  رگا  دناهدرک  مه  ار  تازجعم  تیاور 
زا ار  نآرق  زاجعا  مدرم  هماع  سپ  تسا  حضاو  هچنانچ  تسا  یلوا  زا  يوقا  بتارم  هب  نیا  تابثا و  تداهـش  تازجعم  تیاور  تسا و  یفن 

تـسین عومـسم  تازجعم  باب  رد  ناشتیاور  دنتـسه  يروعـش  مک  هداس و  نامدرم  نوچ  هک  دیئوگیم  هکنانچ  یئوگب  رگا  دنمهفب و  اجک 
رد نآرق  رما  ملاـع و  هلوقعم  روما  اـی  تسا  رتلکـشم  اـهنآ  ندـیمهف  تسا  تاعومـسم  اـی  تارـصبم  لـیبق  زا  هک  هسوسحم  تازجعم  میوگ 
نآ میوگیم  تسا  تاعومـسم  زا  دـشاب  هدروآ  ارنآ  لثم  یـسک  میدینـشن  هکنیا  تیاور  فرـص  هک  یئوگ  رگا  تسا و  تالوقعم  تقیقح 

دـنریگب و ار  وا  درگ  كریز  رفن  راـهچ  دروخب  لوگ  هک  تسا  نکمم  مه  باـب  نیا  رد  هزجعم  تیاور  رد  دروـخب  لوـگ  هک  یحوـل  هداـس 
دوخ ماوع  هک  تسا  نیا  رب  ناتدوخ  يانب  نألا  هیبشت  الب  هکنانچ  دروخیم  لوگ  اروف  هدرواین  ار  شلثم  يدحا  تسا و  زجعم  نآرق  دنیوگب 

ار دوخ  ترابع  هکنیا  زا  دـنراد  راع  دـناهتفگ و  اهنیا  زا  رتهب  هبترم  رازه  هکنیا  لاـح  هتفگن و  اـهنیا  لـثم  سک  چـیه  هک  دـینکیم  لوگ  ار 
ینیبیم ینک  هظحالم  تسرد  هک  یتقو  یلو  تسین  نآرق  ندوب  زجعم  رد  ههبش  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  دنراذگب  امش  ترابع  يولهپ 
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میمهفیم و هار  نیمه  زا  مه  زورما  نیمه  هکلب  ریغ  تستامتم ال  رابخا  قیرط  زا  تداع  بسح  رب  هماع  يارب  زا  نآ  زاجعا  ندـیمهف  هار  هک 
رد یئوگیم  نآرق  باب  رد  هچ  ره  سپ  تسا  نیا  هب  همه  لام  رخآ  رگا  سپ  دوشیم  رادربخ  لاونم  هچ  هب  نیمز  يور  ماـمت  زا  رفنکی  ـالا 
رب ار  تازجعم  نیا  لصا  هک  تسا  ردـقنیا  وت  كاردا  مهف و  لامک  رگا  زادـنایم و  ههبـش  هب  ار  هراچیب  ماوع  وگب و  مه  تازجعم  ریاس  باـب 

یباوج ار  یمالک  ره  هکنیا  باب  زا  هکنیا  الا  درادن  مهباوجب  یتجاح  ددنخیم و  نخس  نیا  زا  یلکش  تقیقح  رد  يریگیم  بیع  ناربمغیپ 
لثم هنیعب  دنزب  رس  تسین  هتسیاش  ادخ  ناربمغیپ  زا  هک  تسا  ياهحیبق  لامعا  لامعا  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  هک  میئوگیم  تسا 

رهاوج همه  تسا و  هدومرف  رهاوج  هب  بلقنم  ار  یـصح  دـنوادخ  تسا  دوجوم  دـنوادخ  لاعفا  رد  اهنآ  ریظن  ای  لامعا  نیمه  هحفص 61 ] ] 
هک اریز  هدومرف  قاـطنا  دـنوادخ  ار  كاـخ  نینچمه  تسا و  هدـش  نوکم  تسا  یـصح  عون  زا  اـهکاخ  نیمه  زا  تسه  ملاـع  رد  هک  تسا 

بویع عیمج  زا  هزنم  هک  یئادـخ  رب  رگا  تسا و  یئادـخ  لاعفا  لامعا  عون  نیا  سپ  تسا  هدومن  قاطنا  ار  وا  هدـیرفآ و  كاخ  زا  ار  ناـسنا 
رب بیع  هتبلا  دراذگب  وا  رد  ار  دوخ  تردق  دنک و  تیانع  وا  هب  ار  دوخ  تفـص  دیامرف و  رختفم  مه  ار  يهدـنب  رگا  تسین  بیع  اهنیا  تسا 
درت هب  شاهمه  تسین و  تیعقاو  ناشلمع  رد  هک  نآ  زاب  هدبعـش  لامعا  هب  ینکیم  رظن  نادان  يا  وت  تسا و  نسح  لامک  هکلب  تسین  هدـنب 

زا مه  ایلوا  ایبنا و  لامعا  هک  ینکیم  نامگ  دنرمـشیمن  نسحتـسم  نادـنچ  القع  ار  لاـمعا  نیا  هک  ینیبیم  تسا و  يدـنبمشچ  اـی  یتسد 
لجا اهنآ  ناش  دننکیم و  راهظا  هک  تسا  مسق  نامه  رمالا  سفن  عقاو  رد  اهنآ  مامت  هکلب  دشاب  لیبق  نیا  زا  هک  تاهیه  تسا و  لیبق  نیمه 

یناوتیمن راکنا  ار  بلطم  نیا  وت  یتا و  ثیح  رحاسلا  حلفی  دیامرفیم و ال  دنوادخ  هکنآ  لاح  دننکب و  يراک  رحاس  لثم  هک  تسا  نیا  زا 
هدبعـش رحـس و  ياوس  لامعا  هروج  نیا  يارب  یهار  هک  هدرک  نامگ  نوچمه  تکاردا  یمک  زا  تیاـهن  دـناهدوبن  رحاـس  ناـشیا  هک  ینکب 

ام هدرکن و  ضرف  يزیچ  رتنوزفا  دوخ  هلـصوح  زا  هدرک و  کچوک  ار  وا  تمظع  هدرمـش و  مک  ار  دـنوادخ  تردـق  هکنیا  لاـح  تسین و 
تیب لها  رابخا  رد  نوکرـشی و  امع  یلاعت  هناحبـس و  هنیمیب  تایوطم  تاومـسلاو  ۀمیقلا  موی  هتـضبق  اعیمج  ضرألا  هردق و  قح  هللا  اوردـق 

نوعیابی امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  هک  تسا  دیجم  باتک  رد  دنتـسه و  دنوادخ  تسد  ع )  ) دمحم لآ  هک  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  دهاش  (ع )
تسین و تیعقاوی  هب  هیمـس  تافراعت و  ص )  ) ربمغیپ اـب  ار  ادـخ  یمر و  هللا  نکل  تیمر و  ذا  تیمراـم  نینچمه و  مهیدـیا و  قوف  هللادـی  هللا 

امب اونعل  مهیدیا و  تلغ  ۀلولغم  هللادی  دوهیلا  تلاق  تسین  مه  لولغم  تساهتـسد و  يالاب  هک  تسادخ  تسد  ناشیا  تسد  تقیقح  اعقاو و 
رد نخس  هب  ار  رامـسوس  لثم  هک  تسا  نیا  زا  زجاع  راگدرورپ  تردق  هک  یئوگیم  وت  ایآ  سپ  ءاشی  فیک  قفین  ناتطوسبم  هادی  لب  اولاق 
نآ نکب و  ار  ادخ  تفرعم  لیـصحت  ورب  لوا  هک  ینادیم  ردقنیا  ار  ادخ  تردـق  رگا  دـیامن  قاطنا  ای  دـنک  رهاوج  ار  هزیر  گنـس  ای  دروآ 
رب تسین  بیع  نیا  ههبـش  الب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ۀلاجع  دمآ  دهاوخ  هللا  ءاشنا  دـعب  بلطم  نیا  مامت  يآرب و  بلطم  نیا  ددـص  رد  تقو 

تسا و یلامک  هکلب  دشابن  مه  هدبعش  رحس و  لیبق  زا  دشاب و  هتـشاد  مه  تیعقاو  هک  یهجوب  دننکب  دنناوتب  يراک  نینچ  هک  ادخ  ناربمغیپ 
همه هکنیا  لاح  دنزیم و  رـس  ناشیا  زا  بیرغ  ياهراک  دناهدرک و  لیمکت  ار  عیانـص  هک  ینکیم  ار  نامز  لها  حدم  تمالک  يانثا  رد  وت 

ءایشا رد  هحفـص 62 ] ار [  عیابط  نیا  دـنوادخ  هک  اهزیچ  عیابط  زا  دـناهدروآ  تسد  اههبرجت  هک  یئاهزیچ  تسا و  يرهاظ  بابـسا  هب  اهنیا 
یـصقن هچ  سپ  دـننکیم  لصاح  عیانـص  زا  ربارب  هیرهاـظ  تردـق  دـنروآیم و  تسد  هدروخ  هدروخ  هبرجت  لوطب  قلخ  تسا و  هدراذـگ 

عیمج هک  دـنوادخ  هکئالم  هکنیا  لاح  دـنزب و  رـس  ناشیا  زا  لامعا  لیبق  نیا  زا  هیرهاظ  بابـسا  تنوعم  نودـب  هک  ادـخ  ناربمغیپ  رب  تسا 
راثآ رابخا و  قفاوم  تسا و  لک  لقع  هک  یـسدقلا  حور  دنتـسه و  ع )  ) دـمحم لآ  ناـمرف  هب  دوشیم  يراـج  ناـشیا  تسد  رب  کـلم  روما 

هب منکیم و  یهن  وت  هب  منکیم و  رما  وت  هب  هک  هدومرف  وا  هب  باطخ  قالطا  روطب  دـنوادخ  دوشیم و  يراج  وا  تسد  رب  ملاـع  روما  عیمج 
دنوادـخ هچنآ  دوشیم و  لزان  ناشیا  رب  ردـق  بش  ره  رد  ناشیا و  نامرف  عوط  هکلب  تسا  ناشیا  دـیؤم  سدـقلا  حور  نیا  منکیم  اطع  وت 

نامرف هب  رگا  سپ  تسا  رابخا  نیماضم  اهنیا  همه  هک  دـناسریم  کلم  ریاس  موجنم و  وا  دـعب  دـیامرفیم  باطخ  اـب  لوا و  دـشاب  هتـساوخ 
رما هب  دـیوگب  ینخـس  ص )  ) ربمغیپ يرهاظ  ناـبز  زا  حور  نیمه  هک  دراد  ررـض  هچ  دوشیم  يراـج  ملاـع  هیعیبط  روما  عیمج  حور  نیمه 

هطساو هب  قلخ  نامزلا  رخآ  نیا  رد  هک  هللاو  راکنیا  رد  ترضح  نآ  رب  تسا  یـصقن  هچ  دنکب و  يراج  دشاب  هتـساوخ  هچ  ره  راگدرورپ و 
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هک دنتـساوخ  هکنآ  زا  دعب  تعامج  نیا  دنیوگیم  دنهاوخب  هک  لایخ  ره  هب  ار  یفرخزم  ره  دناهدش و  يرج  راگدرورپ  جاردتـسا  تلهم و 
تسا نیا  دنربب  الاب  دنتسه  هک  هجرد  نآ  زا  ار  دوخ  دنتسناوتن  تسین و  ناشیا  يارب  زا  لامک  چیه  هک  دندید  دننکب و  توبن  ۀماما و  ياعدا 
تاهیه دنراذگب و  دوخ  رـس  رب  ار  ناشیا  مسا  دنناوتب  هکلب  دنروایب  نیئاپ  ناشدوخ  ماقم  زا  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  هکلب  دـنراد  یعـس  هک 

نآ لثم  تسا  هدش  اهنآ  لثم  دنروایب و  نیئاپ  دوخ  دح  زا  ار  ناشیا  دنناوتب  ای  دسرب  ع )  ) دمحم لآ  يایربک  لالج و  ناماد  هب  ناشتـسد  هک 
دشیم و مک  دیشکیم  وا  يارب  هک  يرکـش  زا  دروجنم  لک  هچ  ره  دروخیم  دیئابریم و  شورف  رکـش  يوزارت  زا  ار  لک  هک  يروخ  لک 
ار دوخ  دنروایب و  نیئاپ  دوخ  هجرد  زا  ار  دمحم  لآ  دنهاوخیم  نانخس  نیا  هب  مه  تعامج  نیا  دمآیمن  دراو  شورف  رکش  رب  ررـض  چیه 

صقن چیه  دوشیم و  رترود  ناشیا  زا  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  لالج  ناماد  دوریم و  رتنیئاپ  اهنیا  كرد  نآ  هب  یه  دننابـسچب  ناشیا  هب 
رب تسین  یـصقن  نیا  هک  تسا  نیا  ضرع  يراب  درک  دنیـشنن  شایربک  نماد  رب  دـندرگ  رفاک  تانیاک  يهلمج  رگ  دـیآیمن  دراو  ناشیا  رب 

هکنانچ تسین  هتـسیاش  زاجعا  ماقم  رد  یلو  تسین  صقن  هسفن  دـح  یف  لـمع  نیا  هک  یئوگ  رگا  دنـشاب و  هیهلا  لاـعفا  ردـصم  هک  ناـشیا 
فارطا هب  دـمآ  رد  ملکت  هب  هک  رامـسوس  ای  دـش  رهاوج  هک  هزیر  گنـس  تسین  نکمم  دـیوگیم  هک  تسا  نیا  شتاملک  زا  یـضعب  رهاظ 

يردق تاملک  نیا  هتفگ و  هچنآ  رخآ  ات  لیدبت  رییغت و  رد  نآ  دنام و  دـهاوخن  قطان  هدـنز و  نیا  هشیمه  هک  هچ  داد  ناشن  داتـسرف و  ملاع 
ندنام و هکلب  تسین  يدبا  ةاویحب  جاتحم  نداتـسرف  ملاع  فارطا  فرـص  هک  اریز  دهدیم  شدشرم  تاملک  هب  یتهابـش  تسا و  بیترتیب 
رد تسا  مولعم  بلطم  نوچ  هک  هصـالخ  يدرکن  اـجنیا  رد  نآ  زا  يرکذ  وـت  و  هحفـص 63 ] دهاوخیم [  يدبا  ةویح  نامز  ره  لها  ندـید 

ار وا  نامز  ناکم و  ره  لها  هک  تسین  نکمم  تسین  هدنز  الثم  رامسوس  نیا  هشیمه  نوچ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  متـسین  اهنایب  نیا  ددص 
ره لها  هب  میاد و  یقاب و  وا  تسا و  ترـضح  نآ  گرزب  هزجعم  نآرق  هک  تسا  ملـسم  هکنآ  لوا  تساهباوج  ار  ام  بلطم  نیا  زا  دـننیبب و 

تـسین نکمم  مدرم  هماع  يارب  مه  نآرق  زاجعا  ندـیمهف  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  هک  میدرک  ضرع  هکنامه  یناـث  دـسریم  مه  ناـکم 
دـش روطنیا  هک  یتقو  دناهدرواین و  ار  نآ  لثم  رـصع  چیه  رد  اج و  چیه  رد  هک  دـمهفب  ناسنا  نیما  ۀـقث  تاور  لوق  زا  هک  تایاور  هب  رگم 

درواین یـسک  نآرق  لثم  هک  دـندروآ  ربخ  نم  يارب  هک  روطناـمه  دوشیم و  يوسلا  یلع  ماوع  لاـهج و  يارب  تازجعم  ریاـس  اـب  نآرق  رما 
تشادهاگن نامز  ره  يارب  درب و  اج  رهب  دوشن  ار  قطان  رامسوس  هک  انملس  هکنیا  ثلاث  دومرف  مه  بض  یصح و  قاطنا  هک  دنروآیم  ربخ 

نامه هب  دـشاب  صوصخم  نیا  دـشاب و  هتـشاد  هلماک  تاـیآ  رب  هوـالع  مه  یتیآ  نینچ  مه  هک  ربمغیپ  يارب  تسین  یبیع  نیا  کلذـعم  یلو 
لها يهمه  هب  تبـسن  دوشیم  ثوعبم  هک  ص )  ) ربـمغیپ هک  تسین  متح  تسا و  هدوـمن  هدـهاشم  ار  تیآ  هدیـسر و  وا  تمدـخ  هک  یـسک 

هب قلخ  كرادم  رعاشم و  یقرت  دـیامن و  غالبا  مسق  کی  هب  همه  هب  دـیامرف و  راتفر  مسق  کی  رهاظ  بسحب  اهنامز  همه  لها  نیمز و  يود 
میئوگیم ار  ردق  نیمه  ماقم  نیا  رد  دمآ و  دـهاوخ  بلطم  نیا  زا  باوج  هللا  ءاشنا  نیا  زا  دـعب  ترابع  رد  هکنانچ  دوش  لصاح  مسق  کی 

دندیسریم وا  تمدخ  هک  ینآ  نآ  یتح  دنکیم  قرف  مدرم  ریاس  اب  دنوشیم  ناشیا  تمدخ  زا  بایفرش  هک  ناسک  نآ  رما  ههبش  نودب  هک 
تمدخ هک  نیمه  ام  هللا  لوسر  ای  هک  دـندرکیم  ضرع  ررکم  درکیم و  قرف  دـنتفریم  دوخ  ياههناخ  هب  دـندشیم و  رود  هک  نآ  نآ  ات 

میوریم و دوخ  ياـههناخ  هب  هکنیمه  میوـشیم و  ترخآ  هب  بغار  اـیند و  رد  دـهاز  دوـشیم و  عـطق  اـیند  زا  اـم  قیـالع  میـسریم  اـمش 
نم شیپ  هک  دیـشاب  لاح  نآ  هب  هشیمه  امـش  رگا  هک  دومرفیم  دوشیم و  یمـسق  ام  بولق  زاب  مینکیم  ار  دالوا  لایع و  لـها و  مامـشتسا 

کی دنکیم و  قرف  رایسب  تاهج  زا  نیبئاغ  نیرضاح و  رما  اعطق  هک  نیا  نخـس  هصالخ  دننکیم  هحفاصم  امـش  اب  هکئالم  هنیآ  ره  دیتسه 
نامیا دیاب  ندینـش  ضحم  هب  میاهدنام و  مورحم  ضیف  نیا  زا  ام  دندیدیم و  مه  ار  تامالع  تایآ و  مسق  نیا  اهنآ  هک  تسا  نیمه  شتلع 
نیقباس زا  تسوا  دوخ  يهجرد  رد  هک  سکنآ  زا  وا  لضف  تفایرد  ار  نامیا  تداعس  هک  ام  زا  سک  نآ  هک  تسا  باب  نیمه  زا  میروایب و 
اوقحلی مل  نامزلا  رخآ  یف  نونوکی  موق  انیقی  سانلا  مظعا  نا  ملعا  یلع و  اـی  دـندومرف  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هکناـنچ  دـش  دـهاوخ  رتشیب 

ار بلطم  نیا  ثیدـح  رد  هکناـنچ  تسین  ندـید  ردـقب  ندینـش  رثا  هک  اریز  ضاـیب  یف  داوـسب  اونماـف  ۀـجحلا  مهنع  بـجح  و  ص )  ) یبـنلا
هب وت  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  لیئارـساینب  هک  دومرف  یحو  وا  هب  روط  رد  دـنوادخ  هک  دـندروآ  ربـمغیپ  ياـسوم  لـمع  زا  دـهاش  دـندومرف و 
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نادنچ کلذعم  تسا و  قدص  دنوادخ  یحو  هک  هحفص 64 ] تشاد [  نیقی  یسوم  دندیتسرپ و  هلاسوگ  دندش و  هارمگ  يرماس  يهطساو 
هب ندینـش  زا  ندید  رثا  سپ  هصالخ  هیلا  هرجی  هیخا  سأرب  ذخا  حاولالا و  یقلاف  دش  ریغتم  هدرک  هچ  هک  دید  دـمآ و  هک  نیمه  دـشن  ریغتم 

دوب نآ  بلطم  هصالخ  دـنوشیم  رثاتم  رتشیب  هتبلا  ندـید  هب  دـنوشیم  رثاتم  روط  نیا  ندینـش  هب  هک  نامزلا  رخآ  لها  تسا و  رتشیب  بتارم 
مه لسر  غالبا  رما  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  دنمورحم و  اهنآ  زا  نیبئاغ  هک  تسا  رـسیم  نیرـضاح  يارب  تاریخ  ضویف و  رایـسب  هچ  هک 

زاربا ردـق  نیمه  تاداع  قراوخ  زا  یلو  دنتـسه  تداع  قراخ  بحاـص  ناـشیا  هچ  رگا  تسا  راـگزور  تداـع  عضو  رب  تسا و  یعیبط  رما 
قلخ همه  هب  تبسن  هک  تسین  متح  تسا و  راگزور  يداع  عضو  رب  روما  ریاس  تشذگ  هکنیا  زا  دنیامرفب  ار  دوخ  قح  قاقحا  هک  دنهدیم 

دنتشادن ترضح  نآ  زا  يربخ  دالب  راش  رد  دومرف و  هکم  رد  ار  دوخ  رما  راهظا  لوا  دروآ  فیرشت  هک  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  دشاب  ناسکی 
مه نآ  زا  يربـخ  مدرم  راـش  دوـمرف و  تئارق  هکم  لـها  يارب  طـقف  تسا  نارق  هب  رـصحنم  وـت  لوـقب  هک  دوـمرف  راـهظا  هک  مه  يزجعم  و 

تفر و ربخ  دالب  ریاس  هب  هدروخ  هدروخ  دـش  اهاجنآ  رد  ـالثم  وا  زجعم  رکذ  تفر و  هکم  فارطا  هب  وا  ربخ  هدروخ  هدروخ  دـعب  دنتـشادن 
روما نیا  همه  سپ  دنـسرتب  دیاش  دننکب  زاذنا  ار  دوخ  موق  دندرگرب و  دننکب و  نید  رد  هقفت  دنیایب و  هفیاط  یموق  ره  زا  هک  دـش  لزان  هیآ 

یلو تسا  تداـع  قراـخ  هچ  رگا  زجعم  دوخ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدوب  تداـع  عـضو  رب  مهتازجعم  رما  هلمج  نم  دوـب  تداـع  عـضو  رب 
هب شندیسر  رامـسوس  یـصح و  قاطنا  لثم  تازجعم  لیبق  نیا  زا  سپ  تداع  فالخ  رب  هن  تسا  تداع  عضو  رب  یموق  ره  هب  نآ  ندیـسر 

تیاده دیامرفب و  غیلبت  هب  داتعم  عضو  ریغ  رب  هک  دشاب  انب  ادخ  ربمغیپ  رگا  هدیـسر و  امب  ینکیم  هظحالم  هک  تسا  جـهن  نیمه  هب  نیبیاغ 
تسا نیا  هب  تجاح  هچ  دراد  او  میقتسم  طارـص  رب  دنک و  بلقنم  ار  قلخ  هبترمکی  روط  نیمه  سپ  دیامنب  ار  ناشیا  رعاشم  لیمکت  قلخ و 

نیا همتت  زاب  تساجیب و  اهنیا  زا  ریغ  عقوت  هدـش و  يراج  هک  تسا  نیمه  داتعم  تسا و  داتعم  ربانب  سپ  دـشاب  هتـشاد  لاذـنا  تاـساقم  هک 
دناسریمن و ترضح  نآ  توبن  رب  يررـض  ملاع  فارطا  هب  بض  ندرب  ندوبن  رـسیم  هک  تسا  نیا  ضرغ  دمآ  دهاوخ  دوخ  لحم  رد  نایب 

وت دوـخ  هللا  رفغتـسا  هیبـشت و  ـالب  دـننامیم  مورحم  مه  ریاـس  دـنوشیم و  زجعم  نیا  تیؤرب  زارفارـس  مه  نیرـضاح  تسه و  نـیمه  رباـنب 
اما هصالخ و  تسا  نتفر  هب  تجاح  هچ  دـنکیمن  قرف  بئاـغ  اـب  رـضاح  لاـح  رگا  دـننیبب  دـنورب و  مدرم  هک  تدوخ  يوعد  رد  یئوگیم 

تـسین میلعت  تیبرت و  قطن  نیا  هار  هچ  زا  تسا و  رامـسوس  نامه  اجک  زا  دـنامب  قطان  هدـنز و  تداع  فـالخ  هب  رگا  تسا و  هتفگ  هکنآ 
وت و تاهبـش  نیمه  دـناهدادن  رارق  یمومع  ار  تازجعم  هنوگنیا  هکنیا  تلع  کـی  دـیاش  وگم و  فرخزم  سرتـب و  ادـخ  زا  درم  يا  میوـگ 
وا و دوخ  يارب  زا  هک  دـنکیم  ناـهنپ  دوخ  نیتسآ  رد  دـنکیم و  دیـص  ناـبایب  زا  ار  رامـسوس  یبارعا  هک  لوا  زور  نآ  اـما  تسا  وت  لاـثما 

قطن هب  ار  نآ  هکنیا  زا  هحفص 65 ] دومرفن [  ابا  ادخ  ربمغیپ  اذهل  هتفرگن  مه  یمیلعت  تسین و  قطان  رامسوس  نیا  هک  تسین  ههبـش  نارگید 
نآ نیا  دـیوگب  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسوسوم  وت  لثم  دـنادیم  ادـخ  ربمغیپ  هک  نامز  نآ  زا  دـعب  اـما  تسین  ههبـش  لـحم  هک  اریز  دروآ  رد 
نیا زا  اذهل  دنـشاب  هدرک  قطان  روطنیا  میلعت  هب  ار  نیا  تسا  نکمم  دـنامیم و  روط  هچ  نونکات  لاس  دصیـس  رازه و  زا  تسین و  رامـسوس 

ار وت  باوج  وت  دوـخ  ناـبز  رب  هک  لـماک  تسا و  ماـمت  روـط  هچ  دـنوادخ  ۀـجح  هک  نیبـب  سپ  دادـن  رارق  میاد  یقاـب و  ار  تازجعم  لـیبق 
رد یـسک  دـشاب  نکمم  هک  يزجعم  هک  تسا  هدوب  نیا  ص )  ) راهطا همئا  ربمغیپ و  بأد  يوشن و  رکنم  راگدرورپ  تمکح  هک  دـیامرفیم 

متـسیایم و دوخ  ماقم  رد  نم  هک  درک  ضرع  ع )  ) ریما ترـضح  هب  یـصخش  هکنانچ  دندومرفیمن  دشاب  لامتحا  لحم  دـنکب و  ههبـش  نآ 
يارب راکنیا  دومرف  دـیناوخب  شیپ  هداد  تکرح  دوخ  ياـج  زا  زاـجعا  توق  هب  ارم  امـش  منکن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  هکنیا  رب  منکیم  مزع 

نم زا  وت  یلو  تسین  نم  توق  زا  نیا  ندـمآ و  رد  هدرک  تقفاوم  نم  اب  نطاب  رد  وت  دـیوگب  یـسک  هک  تسا  لمتحم  یلو  تسا  لهـس  نم 
ار تخرد  ترـضح  درک و  لوبق  دـش و  تفتلم  مه  وا  دـشابن  ههبـش  لـحم  اـت  مهد  تکرح  شدوخ  ياـج  زا  ار  تخرد  نیا  نم  هک  هاوخب 

یقاب هک  تسا  نیا  دـننک  لوبق  تسا  ههبـش  لحم  هک  يزیچ  هک  تسین  نیا  رب  تازجعم  رد  ناـشیا  ياـنب  هک  هصـالخ  دـمآ  دـناوخ و  شیپ 
ههبـش نیمه  هکنیا  اب  دنراذگیمن  یقاب  تاهابتـشا  نیمه  تهج  هب  اما  تسا  ناسآ  لهـس و  ناشیا  رب  هچرگا  قطان  رامـسوس  لثم  ندراذگ 

هک تسادـیپ  دوشیم  قطاـن  هک  مه  یطوط  درک و  قطاـن  ار  نآ  میلعت  هب  ناوـتب  هک  تسین  یطوـط  رامـسوس  تسا  هلیح  رکم و  نیع  زا  مه 
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یـسک لثم  دـیوگیم  نخـس  هک  عضو  نآ  هب  رامـسوس  اما  تسین  نآ  رد  لقعت  ادـبا  دـیآیم و  نوریب  وا  ناهد  زا  هک  تسا  یتوص  فرص 
يراج نیا  رب  ادخ  تمکح  رگا  هک  اهنیا  رب  هوالع  لوصو  ات  هشیدنا  زا  دشاب  قرف  رایسب  سپ  دشاب  هتفرگ  قلعت  وا  هب  هقطان  سفن  هک  تسا 

نیا هک  دنکن  ههبـش  يدـحا  هک  دراذـگب  وا  اب  تامالع  راثآ و  زا  ردـقنآ  هک  تسه  نکمم  دراذـگب  یقاب  ار  قطان  رامـسوس  لثم  هک  دوشب 
نیا رب  تمکح  هک  لاـح  رهاوج  هزیر و  گنـس  باـب  رد  رما  تسا  نینچمه  تسا و  هدومرف  قطاـن  زاـجعا  هب  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  ناـمه 

راثآ و اب  دراذگب  یقاب  ار  اهنآ  هک  دهاوخب  دنوادخ  رگا  یلو  میئآرب  وت  ههبـش  عفر  ددـص  رد  ام  هک  دـشاب  یقاب  اهنیا  لثم  هک  هدـشن  يراج 
نکمم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  تسا  زجعم  هتبلا  تسا و  جراخ  تاداع  زا  اهنیا  عضو  هک  دصق  هب  روعش  يذ  ره  هک  یتامالع 

ههبـش لحم  تسین و  زجعم  دنونـشب  دـننیبب و  هینالع  سک  همه  هک  لفحم  سلجم و  ره  رد  دـشاب  قطان  هک  هزیر  گنـس  ناـمه  رگم  تسه 
نانخـس نیا  زا  ینـسحلا  هللا  نم  هل  تقبـس  نم  دننزیم و  لوگ  ار  هراچیب  ماوع  دـنیوگیم و  مه  رـس  تشپ  هوای  تاملک  هک  هصالخ  تسا 
نیذـلا اوبـست  ـال  تسین و  باوج  هب  جاـتحم  تقیقح  رد  رخآ  اـت  تسا  لیدـبت  رییغت و  رد  لـصتم  رگا  هتفگ  هکنآ  اـما  دروـخیمن و  لوـگ 

ناربمغیپ هب  تبسن  تشز  نانخـس  هنوگنیا  هحفـص 66 ] دنکیم [  مالـسا  ياعدا  هک  یـسک  ملع  ریغب  اودع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدی 
لوق زا  لـفاغ  دـننکیم و  ءازهتـسا  هنوگنیا  هک  دـنراد  ناراوـگرزب  نآ  اـب  دوـخ  ياـهلد  رد  هک  یتوادـع  رگم  هللاو  تسین  دـیوگیمن  ادـخ 
همه لثم  داد  دهاوخ  دادش  ظالغ  هکئلم  تسد  رب  دوخ  دنوادخ  ار  هملک  نیا  باوج  سپ  نیئزهتـسملا  كانیفک  انا  دیامرفیم  هک  دنوادخ 

تسا و سدقلا  حور  دیئات  هب  شعیمج  دشاب و  هتشادن  یتیعقاو  هک  تسین  يزاب  هقح  ناربمغیپ  ياهراک  هک  دننادب  ناناملسم  یلو  شتاملک 
هاگآ ام  هک  تسا  یـصاخ  عضوب  يزیچ  ره  تیعقاو  تیاهن  تسا  یعقاو  همه  مه  اهنآ  دراد  تیعقاو  ملاع  هیداع  روما  ریاس  هکنیا  لثم  هنیعب 
دننک هدـهاشم  رگا  دـناهدش  روجهم  بهذـم  زا  بهذ  تبحم  هب  رود و  ادـخ  زا  اـیند  بلطب  ملاـع  قلخ  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  يراـب و  میتسین 

دنک و تیاده  ار  وت  دنوادخ  ات  نکب  ادخ  هار  رد  هدهاجم  هک  یتیاده  بلاط  اعقاو  رگا  درم  يا  تافرخزم  رخآ  ات  دـش  رهاوج  هزیر  گنس 
قاطنا اما  هصالخ  ملاع  ياهنیدیب  همه  لثم  ریگم  دوخب  ار  ینید  چیه  روط  نیمه  زیچ  هچ  يارب  ندنک  ناج  همه  نیا  هک  یتسین  بلاط  رگا 

هبترم کی  تیاهن  دوشیم  ایند  هتفیش  ببـس  نیا  هب  دنتـسه و  ایند  بلاط  مدرم  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  لخد  هچ  هک  ار  رامـسوس  یـصح و 
هک هزیر  گنـس  اما  درواین و  هتـساوخن  هک  ره  هدروآ و  نامیا  هتـساوخ  هک  ره  تسا و  قح  رب  ربمغیپ  هک  دناهتـسناد  دناهدید و  ار  لمع  نیا 

يرفن کی  هب  دناهتـساوخ  تیاهن  دـنوشب  لام  بحاص  ینغ و  هطـساو  نیا  هب  ملاـع  قلخ  همه  هک  تسا  هدوبن  یفولا  فـالا  نیا  دـش  رهاوج 
شـشخب و روز  هب  ار  یعمج  هدومرف  تیاده  ار  قلخ  مسق  يهمه  هب  هک  ص )  ) ادخ ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رد  ررـض  هچ  دناهدومرف و  یئاطع 

یـسک نآ  اعطق  دنوشیم و  ثوعبم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ناربمغیپ  هصاخ  شـشخب  عضو  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دـنک  دوخ  هب  ور  اطع 
هرـس کی  هک  دوشیم  يوس  ام  زا  ضرعم  ناشیا و  هب  لبقم  نانچ  درک  هدهاشم  ار  عضو  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسا  تداعـس  لها  تقیقح  هک 
راکب تجاح  ماقم  رد  هک  تشاد  دوخ  اب  ریسکا  يردق  ع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  زینک  هضف  هک  تسا  يورم  هکنانچ  دننکیم  كرت  ار  ایند 
یـسم هعطق  رب  ار  ریـسکا  نیا  هک  نیا  زا  رتهب  هچ  هک  درک  لایخ  دوخ  اب  دـننکیم  نارذـگ  ینخـس  هب  وا  یلاوم  هک  درک  هظحالم  یتقو  درب 

الط نآ  رب  یبیع  یلاوم و  زا  کی  ره  دروآ و  ناـشیا  تمدـخ  یئـالط  هعطق  درک و  ناـنچ  منک و  دوخ  یلاوم  تشیعم  فرـص  منک و  حرط 
تفاکش نیمز  دز و  نیمز  هب  ار  دوخ  سدقم  ياپ  ع )  ) ریما ترضح  نآ  زا  دعب  دنتـسه  اراد  ار  ملع  نآ  يهمه  هک  تسناد  هکنیا  ات  دنتفرگ 
تخادنا مه  وا  اهنیا  يور  زادنایب  ار  دوخ  يالط  یشاب  ام  اب  یهاوخیم  رگا  مه  وت  دومرف  هتخیر  مه  يور  هک  دش  رهاظ  الط  ياههکیبس  و 

ایند زا  دید  تازجعم  نینچ  هکنآ  زا  دعب  تسا  تداعس  لها  هک  یسک  نآ  هک  هصالخ  تسا  مولعم  شلـضف  هکنانچ  دومن  ضارعا  ایند  زا  و 
نیا هب  تجاـح  هک  تسین  تداعـس  لـها  هکنآ  دـتفایم و  اـیند  بلطب  هکنیا  هن  دوشیم  راـخ  شرظن  رد  نآ  ماـطخ  همه  دوشیم و  ضرعم 

هب قلخ  زا  يرایـسب  ببـس  نیمه  هب  دوشیم و  هحفـص 67 ] رورغم [  مه  میانغ  يویند و  عاضوا  رهاظ و  تنطلـس  نامه  هب  درادـن  تازجعم 
رد ار  تعامج  نیا  مسا  دنوادخ  دـننک و  لابقا  هکنآ  ات  دومرفیم  اهتمارک  يرایـسب  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـمع  هکلب  دـندروآ  نامیا  قافن 

دـندرکن و لـصاح  ار  همئا  ۀـفرعم  یلو  دـندرک  لوبق  ار  دـیحوت  هک  دـندوب  یتعاـمج  اـهنآ  هدوـمرف و  مهبوـلق  فـلؤم  دوـخ  دـیجم  باـتک 
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رایـسب میانغ  هک  تاوزغ  زا  یکی  رد  ص )  ) ربمغیپ دوشب و  ناشیا  بولق  فیلاـت  هک  هداد  رارق  ناـشیا  يارب  تاقدـص  زا  یمهـس  اـصوصخم 
تسا و نوریب  اههلـصوح  زا  هک  دومرف  اطع  ردقنآ  نآ  لاثما  برح و  نب  نایفـسوبا  لثم  مهبولق  ۀـفلؤم  تعامج  نیمه  هب  دوب  هدـمآ  تسد 

دیشاب اهنآ  لثم  مه  امش  مهدب و  مه  امش  هب  دیراد  لیم  هک  دومرف  ناشیا  هب  ترضح  نآ  دندروخیم و  ترسح  فیعض  نینمؤم  زا  یـضعب 
ام ار  اهگنج  دنتفگیم  دوب و  اهنآ  ریگنماد  عمط  زاب  هک  دندوب  مه  اینغا  زا  یـضعب  دندش و  دنـسروخ  مک  ياطع  نامه  هب  دندرکن و  لوبق 

اهنم اوطعا  ناف  تاقدـصلا  یف  كزملی  نم  مهنم  دـش و  لزان  اهنآ  هراـبرد  هیآ  دـهدیم و  نارگید  هب  ار  تاقدـص  ص )  ) ربمغیپ مینکیم و 
رگا تعاـمج  نیا  لـثم  هکنیا  یکی  تسا  رایـسب  نآ  ياـهتمکح  بلطم و  نیا  دـیاوف  هصـالخ و  نوطخـسی  مـه  اذا  اوـطعی  مـل  نا  اوـضر و 
لیبق نیا  زا  هکنیا  رگید  هدیاف  دنوش و  نمؤم  دننکیم  امن  وشن و  مالسا  هزوح  رد  هک  ناشیا  دالوا  دیاش  دننکن  ادیپ  یقیقح  نامیا  ناشدوخ 

دنتـسه هک  نینمؤم  رـس  يادف  دنوشب  مه  هتـشک  رگا  ار و  قح  دننک  ترـصن  لام  عمط  هب  دنوش و  عمج  قح  لها  درگ  هک  تسا  مزال  مدرم 
هک هدوب  روطنیا  هیآ  لوزن  هک  دـندومرف  فیرـش  ثیدـح  رد  نیقفانملا و  رافکلا و  دـهاج  هدومرف  دوخ  دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  هکناـنچ 

نیا اب  درم  نیا  هک  هصالخ  دیهد  رارق  دوخ  يالب  رگنـس  ریـسا و  ار  اهنآ  دـینک و  گنج  رافک  اب  نیقفانم  هب  ینعی  نیقفانملاب  رافکلا  دـهاج 
هک یناسآ  نیا  هب  رما  هک  تسا  ربخ  یب  ناربمغیپ و  رب  دریگیم  بیع  هک  تسا  نیا  تسا و  لفاغ  یـسب  راگدرورپ  ياهتمکح  زا  اـعدا  همه 
زا باوج  هادف  یحور  نم  راوگرزب  يالوم  دناهدرمش و  هحفـص 68 ] تسه [  هتبلا  یئادرف و  دوب  زورما  سپ  زا  رگا  هآ  تسین  هدرک  نامگ 

تانایب زا  دـعب  تسا و  نکمم  همه  تسین و  تالاحم  وزج  اهنیا  هک  هدومرف  تباث  ناـهرب  لـیلد و  اـب  تسا و  هدومرف  لیـصفت  هب  بلطم  نیا 
باوج یب  مهماقم  نیا  رد  لاکـشا  هکنیا  تهج  هب  هملک  دنچ  یلو  دـیآ  رب  نایب  ددـص  رد  زیچان  نیا  هک  تسین  هتـسیاش  تقیقح  رد  ناشیا 
تـسار تسا  یندـشن  نیا  تسا  هدومرف  هک  کی  ره  تروص  ظفح  اب  هضیب  رد  ایند  ندرک  لخاد  لثم  رد  هک  منکیم  ضرع  دـشاب  هدـنامن 
تـسا يزیچ  رگا  راگدرورپ  تردق  ذوفن  عنام  هک  تسنآ  نآ  تلع  دیآیمن و  دراو  دنوادخ  تردـق  رب  هطـساو  نیا  هب  مه  یـصقن  تسا و 
يرما نیا  رگا  یلو  تسادخ  تردق  صقن  نیا  دـنک  فرط  رب  ار  نآ  دـناوتیمن  تسین و  وا  فرـصت  هطیح  رد  تسا و  وا  ریغ  بناج  زا  هک 

هطیح رد  زاـب  هداد  رارق  روـطنیا  هک  مهنـالا  تسا و  روـطنیا  هک  تسوا  تمکح  تردـق و  لاـمک  زا  هداد و  رارق  دوـخ  دـنوادخ  هـک  تـسا 
ع)  ) ریما ترضح  هکنانچ  دهدیم  رارق  دهاوخب  اج  ره  رد  ار  هچ  ره  دنکیم و  بلقنم  ار  وا  دشاب  هتساوخ  هک  یضحمب  تسا و  وا  فرـصت 

شیاـمرف تسه  بلطم  نیا  هب  هراـشا  تسا و  وا  تردـق  رب  یـصقن  هچ  سپ  عاـفتنا  یـش  ۀـعاطب  هل  ـال  عاـنتما و  هنم  یـشل  سیل  دـیامرفیم 
دنک و هضیب  رد  لخاد  ار  نیمز  هکنیا  رب  تسه  رداق  وت  هدنرورپ  ایآ  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  ناطیـش  هک  یتقو  نآ  ع )  ) یـسیع ترـضح 

دوشیمن هدرک  فصو  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  وت  رب  ياو  دومرف  ع )  ) یـسیع ترـضح  دنکن  گرزب  ار  هضیب  دـنکن و  کچوک  ار  نیمز 
تمکح هب  دـنوادخ  دوخ  هک  تسا  نیا  نخـس  هصالخ  ار  هضیب  دـنک  گرزب  ار و  نیمز  دـنک  فیطل  هک  یـسک  زا  رترداق  تسیک  زجعب و 
تردق دوخ  دشاب و  يرما  کی  نیا  هکنیا  هن  دوشن  یکچوک  دوجو  اب  هضیب  لخاد  یگرزب  دوجو  اب  نامـسآ  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  هغلاب 
هکنانچ تسا  هداد  رارق  هداضم  اهنیا  ریغ  یکشخ  يرت و  یمرگ و  يدرس و  نایم  دوخ  دنوادخ  هکنیا  لثم  دشاب  هدشن  نآ  ببس  راگدرورپ 

عمج تملظ  نیع  اـب  رون  نیع  رگا  لاـح  مهبلاـب  ءایـضلاو  ۀـملظلاب  رونلا  داـض  دومرف  هل و  دـض  ـال  نا  فرع  ءایـشألا  نیب  هتداـضمب  دوـمرف 
ار یضعب  دهدیم و  رارق  یضعب  دح  ار  یضعب  هک  تسادخ  تسا و  وا  تردق  هب  نیمه  هکلب  تسین  دنوادخ  تردق  صقن  زا  نیا  دوشیمن 

ببـس بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  نخـس  هصالخ  عیب  عماوص و  تمدهل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  الول  دـیامنیم و  عفد  عنم و  یـضعب  هب 
بلـس ببـس  هدش  عونمم  هک  تسد  نآ  سپ  ینکب  عنم  ینیعم  راک  زا  ار  ترگید  تسد  تسد  کی  هب  رگا  وت  هکنانچ  تسین  تردق  صقن 
ضیقن دض و  دوخ  هغلاب  تمکحب  دوخ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  سپ  يراب  یطعم  یئوت  دوخ  عنام و  یئوت  دوخ  هکلب  تسا  هدشن  وت  زا  تردق 

ببـس هک  تسه  یتیدض  هچ  دوشیم  روکذم  هک  روما  هروج  نیا  رد  هک  درک  هظحالم  دیاب  لاح  دـنوشیمن  عمج  رگید  کی  اب  هداد  رارق 
ظفح اب  ایآ  دـناهدرک  رهاوج  هک  ار  هزیر  گنـس  الثم  يونـشیم  هک  رابخا  هنوگنیا  زا  ینکیم  نامگ  هچ  تسا و  هدـش  تردـق  قلعت  مدـع 

زا ار  تیرجح  تروص  هکنآ  زا  دعب  یلو  هتفگن  یسک  يزیچ  نینچ  هک  دناهداد  رارق  فافـش  یفاص  رهاوج  ار  نآ  قساغ  تیرجح  تروص 
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تسین و نآ  زا  یعنام  دـندرک  تروص  نآ  هب  روصم  ار  نآ  درادـن  هحفـص 69 ] رهاوج [  تروص  اب  یتیدـض  هک  وا  هدام  دـندرک و  رود  وا 
یلو تسا  لوا  ياهتروص  نامه  هکلب  هدـشن  هتفرگ  یلکب  اهنآ  زا  اـهنآ  تروص  هچرگا  رامـسوس  یـصح و  قاـطنا  لـثم  رد  اـما  دوشیم و 

زا عنام  هچ  دـنهدب  زاجعا  توقب  دوشب  ملکت  لباق  هک  رییغت  كدـنا  ار  رامـسوس  ناـهد  ـالثم  درک  عنم  ناوتیم  لـیلد  هچ  هب  ار  یئزج  رییغت 
تاملکب هیبش  یتاوصا  اهنآ  زا  هک  دـننک  ثادـحا  اهنآ  رد  زاجعا  توقب  یتکرح  هک  تسا  نکمم  یـصح  رد  نینچمه  تسا و  ناشیا  يارب 

نیا اعطق  هک  تسا  نیا  نخـس  هصالخ  دـننک  قطن  دـنریگب و  اهنآ  هب  قلعت  هک  دـننک  رما  ار  هکئلم  حاورا  زا  یکی  الثم  هکنآ  ای  دوش  جراـخ 
دراد ناکما  هک  تسا  یهجو  زا  یلو  تسین  هتبلا  هجو  نآ  زا  نوکی  امم ال  اذـه  دومرف  هک  هداـضم  هجو  نآ  زا  دوشیم  عقاو  هک  روما  روج 
هلزان تاروهظب  هبـسنلاب  تسا  اهتروص  رد  ای  تروص  نودـب  تسه  هدام  رد  هک  یتیناـکما  ینعی  هک  یبسن  ناـکما  اـی  یقیقح  ناـکما  هاوخ 

نآ دـننادرگرب  یلک  هب  ار  نآ  دـیاب  دـننک  هساک  دـننک و  بلقنم  ار  نآ  دـنهاوخب  رگا  دـنریگیم و  لگ  زا  ار  هزوک  تروص  الثم  ناشدوخ 
نیا دوخ  تسین و  مزال  لکب  ندنادرگ  رب  رگید  دننک  زبس  دننک و  بلقنم  دنهاوخب  ار  دیفـس  هزوک  رگا  یلو  دـنزاسب  هساک  تروصب  تقو 
رارق رهاوج  ار  نآ  قساغ  رجح  تروص  ظفح  اب  الثم  ناشیا  هک  هتفگن  یـسک  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  تساهنیا  يود  ره  ناکما  هزوک 

تـسا هدرک  هولج  وا  رد  راگدرورپ  تردـق  هک  یـسک  يارب  تسا و  یندـش  هک  تسا  یهجو  نآ  زا  هکلب  يوشیم  لاحم  وت  هک  دـنهدیم 
ای نآ  لاثما  لعج و  لثم  دنتـسه  ۀـعاسلا  قلخ  هک  یتاناویح  ینیبیم  ررکم  کلم  ریاس  رد  هک  تسا  هدـش  هچ  تسا  لهـس  یـسب  اهنیا  همه 
هب هک  تسا  هدـش  هدـید  ررکم  الثم  دوشیم  ثداح  يروف  دوشیم  ثداح  اوه  رد  هک  یئزج  تافالتخا  هب  ـالثم  تاـناویح  رد  هک  یتارییغت 

دوش دعاصتم  تاراخب  دشاب و  مرگ  اوه  هک  یتروص  رد  هصاخ  دوشیم  ادـیپ  یتبوطر  ناراب و  كدـنا  دوشیم و  بلقنم  اوه  هکنیا  ضحم 
اهنآ دوخ  رـسمه  ود  هک  دنراد  گرزب  رایـسب  لاب  ود  کی  ره  دنیآیم و  نوریب  دوخ  خاروس  زا  اههچروم  اروف  هک  تسا  هدش  هدـید  ررکم 

هک نامه  دزیریم و  ناشاهلاب  اهنیا  همه  دریگیم  مارآ  اوه  درذـگیم  یتعاـس  دـنراذگ  یهار  زاورپ  ياـنب  ضرع و  لوط و  ثیح  زا  تسا 
ار نآ  تدم  تقلخ و  نایب  هک  اجنآ  فیرش  ثیدح  رد  تسا و  رایـسب  دنوادخ  قلخ  رد  يروف  تارییغت  لیبق  نیا  زا  سپ  دنوشیم  دناهدوب 
هک هتساوخ  نوچ  یلو  دیامرف  تقلخ  تلهم  یب  ار  قلخ  هک  دوب  رداق  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ  دیامرفیم  ع )  ) ماما دناهدومرف 

همه قلخ  ادخ و  دریگیمن و  لاحم  هب  قلعت  تردق  یتفگ  وت  هصالخ و  هدومرف  تقلخ  روطنیا  دننک  لصاح  تفرعم  دنریگب و  تربع  قلخ 
لاعفا رد  رگا  سپ  دنیآیمن  رب  لاحم  رما  هدهع  زا  یلوا  قیرط  هب  هک  مهقلخ  تسادـخ و  تردـق  رد  هصاخ  ثیدـح  هک  اریز  یئوگب  دـیاب 
یلقن دنکب  يراج  روما  لیبق  نیا  زا  مه  ادخ  ربمغیپ  رگا  سپ  دنکیم  يراج  هیرهاظ  بابـسا  نودب  ار  هیروف  روما  هنوگچ  هک  ینیبیم  ادخ 

رد رگا  سپ  تسا  زیاـج  مه  هیلک  روما  رد  دـشاب  زیاـج  هیئزج  روما  رد  رگا  هک  ینیبیم  یـشاب  تمکح  تفتلم  رگا  و  هحفص 70 ] تسین [ 
دروایب و نوریب  لاب  مه  یمدآ  هک  تسین  لاحم  هتبلا  دوشب  رئاط  دروایب و  نوریب  لاب  ۀـعاس  کی  رد  هچروم  هک  تسین  لاـحم  ادـخ  تردـق 

روما رد  مدرم  هک  تسا  بجع  تارییغت و  ریاس  نینچمه  تسا و  باب  کی  زا  همه  هدمآ  وت  رظن  هب  هک  لاکـشا  هجو  هک  اریز  دـیامن  ناریط 
رکنم دـسریم  ءایلوا  ءایبنا و  هب  رما  هکنیمه  دـنوشیمن  رکنم  هدراذـگ  ناشدوخ  رد  ار  نآ  هوق  دـنوادخ  هک  یئاـهزیچ  ناـشدوخ و  هیعیبط 
باتک رد  دنوادخ  دوشیم و  هدید  هینالع  هبیرغ  هبیجع و  راثآ  مسق  هچ  هک  ینکیم  هظحالم  ار  نایع  مشچ  رثا  الثم  دنوشیم  ناشیا  لضف 
ردـق رب  يزیچ  دوب  اـنب  رگا  هک  ظـفل  نیا  هب  یتـح  دـناهدومرف  دوخ  راـبخا  رد  تیب  لـها  و  ص )  ) ربـمغیپ هدومرف و  ار  نآ  رکذ  دوخ  دـیجم 
کی رد  هک  تسا  هدـش  هدـید  تسین و  لقاع  چـیه  دزن  هابتـشا  لحم  چـیه  بلطم  نیا  تفرگیم و  تقبـس  مشچ  رثا  هنیآ  ره  دریگب  تقبس 
هدـنز ار  هدرم  هک  تسا  یتردـق  وچمه  ار  ادـخ  ربمغیپ  هک  دوشب  هتفگ  رگا  لاـح  دـناسریم  کیدـب  ار  رتش  دـناریمیم و  ار  هدـنز  تعاـس 
مـشچ هب  وا  دـنزیم  ریت  هب  ار  وـهآ  دایـص  هکنیا  لـثم  هک  مهرـش  نم  هللا  اـنذاعا  نیناـیع  رد  تسا  هدـش  هدـید  دـننکیم و  بجعت  دـنکیم 

دوشیم و مارح  هک  دیودب  تفگ  دناهداد  ناشن  هک  نیمه  دیهاوخیم  ار  ناوهآ  زا  کی  مادـک  دـیوگیم  هک  هدـش  هدـید  یتح  دزادـنایم 
لقن یبیرغ  رما  ادخ  ربمغیپ  زا  رگا  تسین و  بیرغ  مدرم  دزن  رد  اهنیا  هدرک و  زیر  زیر  رظن  کی  هب  ار  گرزب  رایـسب  گنـس  هک  هدش  هدـید 
ایلوا ایبنا و  لضف  راکنا  هک  هداد  مدرم  ناشن  ار  روما  هروجنیا  هک  وا  تجح  تیمامت  زا  تسادخ و  تمکح  زا  نیا  دننکیم و  راکنا  دندرک 
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كوکش تاهبش و  دمآ  نایم  نید  مسا  هک  نیمه  دنریذپیم  یئوگب  هچ  ره  درادن  نامیا  نید و  هب  لخد  هک  یئاج  ات  مدرم  نیا  یلو  دننکن 
تـسد زا  دهاوخیم  ار  نید  یلو  دـنک  ههبـش  ءاقلا  هک  تسین  ددـص  رد  ناطیـش  هیعیبط  روما  رد  هک  تسا  نیا  زا  همه  دوشیم  رایـسب  ناش 
هدنورپ زا  دیما  دـنراد و  یهاو  نانخـس  لیبق  نیا  زا  ماقم  ره  رد  نوچ  يراب و  دـیوگیم  تافرخزم  لیبق  نیا  زا  هک  تسا  نیا  دریگب  ناشیا 

اپ نیا  زا  شیب  ماـقم  کـی  رد  هک  تسین  تجاـح  دوش  هداد  تاهبـش  زا  یفاـش  یباوـج  دـیامرفب و  ار  قـح  ءاـقلا  ماـقم  رد  هک  میراد  دوـخ 
لها تاشیامرف  لولدم  زا  میئوگیم  هچ  ره  هللا  نوعب  ام  هک  نک  هظحالم  ردـق  نیمه  تسا  سب  فرح  کی  تسا  سک  هناخ  رد  میرـشفیب 

نیدلا یف  يأر  هک ال  دندومرف  هکنیا  لاح  دـیوگیم و  دـهاوخیم  هک  یفرخزم  ره  دوخ  يارب  وا  میوریمن و  نوریب  مهیلع  هللا  مالـس  تیب 
هب هک  هزجعم  دیاب  تسا  يداه  رداق و  ملاع و  ادخ  نوچ  تسا و  هتفگ  لصف  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  هیهن  هرما و  برلا  نم  نیدلا  امنا 

رگا روک  اـنیب و  روجهم و  فرـشم و  رود  کـیدزن و  ـالهج و  هحفـص 71 ] لهج [  ار  املع  ملعا  نیب  ام  دـیامرفیم  تیانع  شرما  بحاـص 
هزجعم کلذ  فالخ  دننک و  نیقی  دنوش و  فراع  دنهد و  زیمت  دنناوتب  لک  دشاب و  ناسکی  دنیامن  مایق  هدهاجم  طیارـش  هب  دنوش و  بلاط 

نیب ام  تجح و  دیاب  روهظ و  رهظم  زا  رود  روضحب و  فرشم  لهاج و  ملاع و  رب  تسا  یبن  یبن  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  لماک  غلاب  مامت 
الب حـیجرت  هک  اریز  دوش  نایتا  لک  يارب  زا  دـیاب  دـش  ناتیا  دومن و  یتداع  قراخ  ندـید  بلط  یـسفن  رگا  کلذـک  دـشاب و  يواسم  لـک 
هکم لها  يارب  دومن  مورحم  لضف  نیا  زا  ار  يرگید  هکنیا  ای  تساوخیمن  ار  يرگید  نامیا  تساوخیم و  ار  وا  نامیا  تسا  لطاب  حـجرم 
نیا دراذگب و  دوخ  نامز  دعب  يارب  دیاب  هکلب  دروایب  مه  يرخا  کلامم  يرق و  ندـم و  ریاس  لها  يارب  دـیاب  دروآ  هرونم  هنیدـم  همظعم و 
نیا تسا و  قلخ  اب  هزجعم  نییعت  تقو  نیا  رد  دـندرگ و  قفتم  هزجعم  بلط  رد  دـنوش و  عمتجم  دـنناوتب  ملاع  لها  رگا  تسا و  لاـحم  مه 

ات باتک  تایآ و  هب  تسا  رـصحنم  تیفرـشا  تیمظعا و  تیلمکا و  تیمت و  ـالا  ثیح  نم  نیا  تسادـخ و  اـب  هزجعم  نییعت  سپ  عنتمم  مه 
باوج يوشب  تفتلم  ار  نآ  تقیقح  رگا  هک  همدقم  باب  زا  تسا  مزال  ینایب  ماقم  نیا  رد  الوا  باوج  دوشیم  رکذ  هللا  ءاشنا  دعب  هک  رخآ 

تاذ رد  يرما  ياضتقا  ادبا  هک  اتمه  یب  هناگی  تسا  یتاذ  هناش  لج  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  هداد  تافرخزم  نیا  همه  زا 
یئاضق دـنوادخ  رب  هک  سکنآ  تسیک  ندرک و  اضق  لوبق  ینعی  تسا  لوبق  لـعف  دـننادیم  تیبرع  لـها  هکناـنچ  اـضتقا  هک  اریز  تسین  وا 

هکنآ زا  دـعب  هک  تسوسحم  هکنانچ  تسا  تروص  مزاول  زا  روما  زا  يرما  ندرک  اضتقا  رگید  ترابع  هب  دـیامرف و  لوبق  وا  دـنک و  يراـج 
عفر ياضتقا  درک  یبآ  تروص  بحاص  هکنآ  زا  دـعب  ار  بآ  دومن و  نتخوس  ياضتقا  دومرف  صاخ  تروصنیا  بحاـص  ار  شتآ  دـنوادخ 
رگا دیآیمن و  رب  وا  زا  نآ  زا  ریغ  هک  دنکیم  تروص  نامه  بسانم  يرما  ياضتقا  کلم  رد  یتروص  بحاص  ره  نینچمه  درک و  شطع 

ار کتم  دنکیم و  لیصحت  ندیرب  يارب  ار  هرا  الثم  راجن  هک  نک  هظحالم  عیانـص  تالآ  رد  يوشیمن  تفتلم  ار  بلطم  نیا  قلخ  هماع  رد 
ياـجب ار  تـالآ  نیا  زا  کـی  ره  رگا  هک  نک  هظحـالم  ندرک  فاـص  تهج  هب  ار  هدـنر  ندیـشارت و  يارب  ار  هشیت  ندرک و  خاروـس  يارب 

نامه ینک  هظحالم  هک  ار  تالآ  نیا  همه  هدام  هکنیا  اب  دـیآیمن  رب  وا  زا  دـنهاوخیم  وا  زا  هک  صوصخم  راکنا  دـننک  لامعتـسا  يرگید 
دنکیم و خاروس  یکی  زا  دـشارتیم و  اج  کی  زا  درب و  یماج  کی  زا  نیا  دوجو  اب  اما  هدـمآ  رد  اهتروصب  هک  تسا  نامه  تسا و  دالوف 

اهنآ ریغ  ندیـشارت و  ندیرب و  ياضتقا  تسا و  اهتروص  رب  عرفتم  همه  اهتیـصاخ  نیا  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  دـنکیم و  فاص  یکی  زا 
هکنیا نودـب  یـشاب  هتـشاد  هرا  یهاوخب  رگا  دتـسیایمن و  هدام  نودـب  هک  تسا  يرما  ینیبیم  هینالع  هکنانچ  تروص  تسا و  اـهتروص  زا 

دش ادیپ  يرما  ياضتقا  هک  اج  ره  سپ  دش  دهاوخن  لاحم و  تسا  يرما  یشاب  هتـشاذگ  نآ  هب  هیبش  ای  دالوف  لثم  هدام  يور  ار  هرا  تروص 
تاذ رگا  لاح  هدش  هدراذـگ  هدام  يور  رب  هتبلا  دـش  هحفـص 72 ] ادـیپ [  یتروص  هک  اج  ره  تسا و  هدـش  اضتقا  نیا  ءاـشنم  یتروص  هتبلا 

دـش نینچ  رگا  تشاد و  دهاوخ  مه  هدام  دش  تروص  بحاص  رگا  دوب و  دهاوخ  تروص  بحاص  هتبلا  دش  اضتقا  بحاص  دـنوادخ  هناگی 
یلع مدآ  هللا  قلخ  دندومرف  هکنیا  دروایب و  مهارف  ار  وا  ءازجا  هک  یسک  هب  دوشیم  جاتحم  ددرگیم و  ثداح  دوشیم و  بکرم  قلخ  لثم 

یصخش هک  تسا  ع )  ) مدآ ریمـض  عجرم  هک  تسا  نآ  رتحضاو  اهنآ  همه  زا  درادن  دیحوت  اب  تافانم  هک  تسا  اهینعم  نیا  يارب  زا  هتروص 
یلع مدآ  هللا  قـلخ  هک  وـگم  نینچ  هک  دـندومرف  وا  هب  دندینـش و  ص )  ) ربـمغیپ کهبـشی و  نم  هجو  کـهجو و  هللا  حـبق  تفگ  یـسک  هـب 
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ینعم دسریم و  مدآ  هب  وت  شحف  وا و  هیبش  تسا  مدآ  تسا و  مدآ  تروص  هب  یتفگ  شحف  وا  هبش  وا و  هب  هک  صخـش  نیا  ینعی  هتروص 
هکنیا لثم  هداد  تبـسن  وخ  هب  فیرـشت  ضحم  ار  وا  دنوادخ  هک  قولخم  تسا  یتروص  نیا  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  هک  تسا  نارگید 
مزاول زا  تروص  هک  اریز  تسین  یتروص  ار  ادـخ  تاذ  هک  تسین  ههبـش  دـحوم  چـیه  دزن  رد  هک  لاـح  ره  هب  هدـناوخ  دوخ  هناـخ  ار  هبعک 

هک تسا  هدومرف  دـحا و  هللا  وه  لق  هک  هدومرف  دوخ  دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  دـیآیمن و  تسرد  راگدرورپ  تیدـحا  اب  تسا و  بیکرت 
نوچ وا  تیشم  راگدرورپ و  لعف  هصالخ و  دوب  دنهاوخ  وا  لثم  تهج  نیا  زا  ءایشا  همه  سپ  دشاب  یتروص  ار  وا  رگا  ءیش و  هلثمک  سیل 

نا تببحاف  اـیفخم  ازنک  تنک  دومرف  هکناـنچ  تسا  هداد  رارق  دوخ  فیرعت  تیآ  تاـقولخم  هصرع  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  لوا 
تقلخ وا  هب  ار  همه  قـلخ  ریاـس  هدوـمرف و  تقلخ  وا  دوـخ  هـب  ار  وا  دـنوادخ  هـک  تـسا  يزیچ  لوا  فرعا و  یکل  قـلخلا  تـقلخف  فرعا 

یئاسانـش تهج  هب  تادوجوم  هنایم  رد  هک  تسا  یتیآ  لوا  سپ  ۀیـشملاب  ءایـشالا  قلخ  مث  اهـسفنب  ۀیـشملا  هللا  قلخ  دومرف  هکنانچ  هدومرف 
تروص نودب  یقلخ  چیه  هچ  رگا  دشاب  راگدرورپ  نتـشادن  تروص  تطاسب و  تیآ  تاقولخم  هنایم  رد  دـیاب  هتبلا  تسا و  هداد  رارق  دوخ 
تـسین وا  رد  ادـبا  تیـصوصخ  هک  تسا  وا  يارب  زا  یمهبم  یلک  تروص  ینعی  تسا  یتروص  یب  وا  تروص  راگدرورپ  تیـشم  اما  تسین 

ای صوصخم  مک  ای  صوصخم  فیک  وا  يارب  زا  هک  تسا  نیا  سپ  هل  فیک  امک ال  هلعفل  فیک  هک ال  دندومرف  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا 
تـسا نتخوس  ردـصم  هک  يزیچ  نارگید  لیلد  هب  تسین و  تیـصوصخ  روطب  کی  چـیه  ضارعا  ریاس  ای  نامز  ای  ناکم  اـی  هبتر  اـی  تهج 

نآ اما  اذـکه  دـهاوخیم و  بآ  دـننام  یتروص  طقف  تسا  ندرک  درـس  ردـصم  هک  يزیچ  نآ  دراد و  شتآ  تروص  دـننام  یتروص  طقف 
مه دشابن  وا  يارب  زا  رصانع  زا  کی  چیه  تیـصوصخ  هک  دهاوخیم  یتروص  تسا  یکـشخ  يرت و  یمرگ و  يدرـس و  ردصم  هک  يزیچ 
وا يارب  زا  عنم  ای  اطع  تیصوصخ  یتح  تسین  وا  رد  تیـصوصخ  ادبا  تسا  ملاع  رازه  رازه  قلخ  عیمج  ردصم  هک  راگدرورپ  لصف  نینچ 
زا اطع  دوب  عنم  وا  هصاخ  رگا  دزیمن و  رـس  وا  زا  عنم  دوب  اطع  تروص  وا  هصاخ  رگا  سپ  عنم  یکی  تسا و  اطع  وا  هولج  کـی  هک  تسین 

دنوادخ هکنانچ  دـیامنیم  هحفـص 73 ] راـتفر [  وا  اـب  یـسک  ره  لاؤـس  بسح  رب  هک  راـگدرورپ  قـلطم  لـعف  تسا  وا  یلو  دزیمن  رـس  وا 
چیه دنوادخ  مکؤاعد  الول  یبر  مکبوبئعی  ام  لق  دیامرفیم  ناعد و  اذا  عادـلا  ةوعد  بیجا  دـیامرفیم  مکل و  بجتـسا  ینوعدا  دـیامرفیم 

درکن بلط  هچ  ره  دـیامرفیم و  اطع  دـنوادخ  دومن  اضتقا  قلخ  تیلباق  هک  ار  يرما  ره  سپ  دـشابن  امـش  ياـعد  رگا  درادـن  امـش  هب  اـنتعا 
زجع زا  سپ  دریگیمن  تروـص  لاـحم  رما  هک  یتـشاد  شیپ  لـصف  رد  هک  ار  لاکـشا  نآ  باوـج  تقیقح  مهفب  اـج  نیمه  زا  دـهدیمن و 

تیفرظ یمک  تهج  هب  غرم  هضیب  دنکیمن و  دنوادخ  زا  دوجو  تلأسم  شدوخ  لاحم  یلو  دوشیمن  دوجوم  لاحم  رما  هک  تسین  دنوادخ 
راـگدرورپ ياـطع  زا  دوخ  شیاـجنگ  هزادـنا  هب  ملاـع  ود  اـج  یفرظ  ره  دـنکیمن و  دریگب  اـج  وا  مکـش  رد  نیمز  نامـسآ و  هکنیا  لاؤس 

راگدرورپ رما  رهظم  تقیقح  ماقم  رد  ادخ  ربمغیپ  نوچ  هصالخ و  اهردقب »  ۀیدوا  تلاسف  ءام  ءامسلا  نم  لزنا  و  دومرف «  هکنانچ  دریگیم 
دومرف هکنانچ  دنراگدرورپ  رما  ناشیا  دوخ  رگید  هبترم  رد  يرطبت  هکلب  میتسه  ادـخ  هدارا  تیـشم و  مامکا  ام  هک  دـندومرف  هکنانچ  تسا 
ةردـق مه  هک  ع )  ) ماما دومرف  همئا  هفـص  رد  نینچمه  همکح و  هرما و  هناسل و  هدـی و  هبنج و  نحن  هیناعم و  نحنف  یناعملا  اما  هک  ع )  ) ماما

نم نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  دومرف  هکنانچ  ناشیا  همه  هب  يالوا  تسا و  ناـشیا  همه  لوا  ص )  ) ربمغیپ تافـص  نیا  همه  رد  هتیـشم و  برلا و 
مکاـتا اـم  دومرف  هک  مهفب  هیآ  نیا  زا  یهاوـخب  باـتک  زا  رگا  ار  بلطم  نیا  لـیلد  تسا و  راـگدرورپ  تیـشم  ص )  ) ربـمغیپ سپ  مهـسفنا 

دنوش یهتنم  یلکب  یهن  یتروص  رد  هک  دوبن  مزال  تشاد  يروهظ  ربمغیپ  ریغ  زا  دنوادخ  لعف  رگا  اوهتناف  هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا 
دنناشیا تسا و  یفاک  ع )  ) همئا شیامرف  حیرـص  نامه  تسا و  رتالاب  ماوع  مهف  زا  هلدا  هنوگنیا  دنریگب و  رگید  طیاسو  زا  دوب  نکمم  هکلب 

مهیلع هللا  مالـس  تیب  لها  رابخا  باتک و  زا  بلطم  نیا  هلدا  دـشاب و  ناشدوخ  بسح  رب  تما  هماع  اب  ناـشیا  كولـس  سپ  راـگدرورپ  رما 
دومرفن ملکت  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  اهعـسو و  الا  اسفن  هللا  فلکی  ـال  تسا  هدومرف  دوخ  دـیجم  باـتک  رد  دـنوادخ  تسا  رایـسب 

ردقب مدرم  اب  هک  میاهدـش  رومام  ءایبنا  رـساعم  ام  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  دومرف  زگره و  شدوخ  لقع  هنکب  ناگدـنب  اب  ص )  ) ادـخ لوسر 
هکنآ یتـح  تسا  هدوب  نیا  رب  ص )  ) ربـمغیپ ياـنب  تسا و  هدـش  لـقن  ع )  ) داوج ترـضح  زا  نومـضم  نیمه  زین  مینکب و  ملکت  ناـشلوقع 
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موهفم دیامرفب و  نخـس  وا  نابزب  ترـضح  نآ  دنکب و  یلاؤس  ترـضح  نآ  زا  دیایب و  يودب  هک  دـندرکیم  وزرآ  ص )  ) ربمغیپ باحـصا 
ع)  ) رقاب ترـضح  وا و  تفرعم  تسا و  وا  لقع  بسح  رب  یـسک  ره  فیلکت  نینچمه  دـیامرفیم و  ع )  ) ریما ترـضح  هکناـنچ  دوشب  اـهنآ 
زا ار  ناشیا  تسا  هدروآ  هچنآ  ردقب  ۀمایق  زور  رد  باسح  رد  ناگدنب  اب  دنکیم  هقادم  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  هک  دومرف 

قداص ترضح  تسین و  وا  يارب  زا  لقع  هک  یـسک  هب  نید  نیا  لها  زا  تسین  یئانتعا  هک  دومرف  ع )  ) يرکـسع ترـضح  ایند و  رد  لوقع 
سپ هلپ  زا  دـعب  هلپ  دـنوریم  ـالاب  هک  ملـس  هلزنم  هب  تسا  هجرد  هد  ناـمیا  يارب  زا  زیزعلادـبع  يا  هـک  یـسیطارق  زیزعلا  دـبعب  دوـمرف  (ع )
یـسک زادنایم  رظن  زا  سپ  دوشیم  مهدب  یهتنم  هکنآ  ای  یتسین  يزیچ  رب  وت  هک  دـیوگن  لوا  هحفـص 74 ] بحاص [  هب  میود  هلپ  بحاص 

قفرب ار  وا  سپ  تسا  وت  زا  رتنیئاپ  یسک  يدید  هاگ  ره  دزادنایم و  رظن  زا  ار  وت  تسا  وت  قوف  هک  یسک  نآ  هک  تسا  وت  هجرد  نود  هک 
تسا و ددعتم  نومضم  نیا  هب  رابخا  وا و  ربج  تسا  وا  رب  سپ  ار  ینمؤم  دنکشب  سک  ره  هک  ینکـشب  ار  وا  هک  وا  رب  نکم  رات  روایب و  الاب 

ترـضح رب  دـش  لخاد  هک  دـیوگیم  میـشانبا  هکنانچ  تسا  فالتخا  ثعاب  هک  دوشیم  هظحالم  تافیلکت  رد  رگید  تاهج  زاب  نینچمه 
رهب ترـضح  دندرک و  لاؤس  هلئـسم  نامه  زا  دـندش و  دراو  رگیدـکی  بقع  زا  رگید  رفن  ود  دومرف و  یباوج  مدرک و  لاؤس  و  ع )  ) قداص
مدرک عزج  مدرک  ضرع  يدرک  عزج  ایوگ  میـشانبا  يا  دومرف  دومرف و  نم  هب  ور  دنتفر  نوریب  موق  هکنیمه  دومرف  هدح  الع  یباوج  یکی 

وا ننماـف  اـنؤاطع  اذـه  دومرف  سپ  ار  شکلم  رما  ودـب  دومرف  ضیوفت  دـنوادخ  میـشانبا  يا  دومرف  هدـحاو  هلئـسم  ود  فلتخم  لوق  هس  زا 
سپ اوهتناف  هنع  مکاـهن  اـم  هوذـخف و  لوسرلا  مکاـتا  اـم  دومرف  سپ  ار  شنید  رما  دـمحم  يوس  هب  دومرف  ضیوفت  باـسح و  ریغب  کـسما 

دمحم يوس  هب  دومرف  ضیوفت  هچنآ  تسا  ام  يوس  هب  ام و  زا  همئا  يوس  هب  تسا  هدومرف  ضیوفت  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یتسردـب 
هب نم  مالـسلاهیلع و  مردـپ  ار  وت  تسا  هدرک  رما  هچنآ  زا  وت  هنیـس  دوشن  گـنت  هک  هراوز  هب  ترـضح  نآ  تشون  نکم و  عزج  سپ  (ص )

دراد تعسو  ار  ام  هک  يرما  هب  رگم  ار  وا  میدرکن  رما  ار و  وت  میاهدرکن  رما  ادخ  قح  هب  سپ  هدروآ  نآ  فالخب  ریـصبوبا  مدرک و  رما  نآ 
هداد نذا  رگا  تسا و  قح  اب  قفاوم  هک  یناعم  تسا و  یفیراصت  ام  دزن  رد  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  زا  نآ و  هب  نتفرگ  دراد  تعسو  ار  امش  و 

ام و يارب  زا  دینکب  میلـست  ام و  يوس  هب  دـینکب  ور  سپ  میدرک  رما  نآ  هب  ار  امـش  هک  تسا  نامه  رد  قح  هک  دـینادیم  هنیآ  ره  امب  دوشب 
رارق شقلخ  یعار  ار  وا  ادـخ  هک  تسامـش  یعار  وا  هدرک  قیرفت  ار  امـش  هنایم  هکنآ  دـیوشب و  اهنآ  هب  یـضار  ام و  ماکحا  رب  دـینکب  ربص 
عمج سپ  دننامب  ملاس  هک  دـنکیم  قیرفت  اهنآ  هنایم  دـهاوخب  رگا  سپ  شرما  داسف  رد  تسا  رتاناد  دوخ  دنفـسوگ  تحلـصم  هب  وا  هداد و 

تـسین متح  اهنیا  ریغ  ثیدح و  ود  نیا  رد  ماکحا  فالتخا  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  اهنآ  داسف  زا  دوشب  نمیا  هکنیا  ات  اهنآ  هنایم  دنکیم 
يارب ار  مارح  لالح و  دنوادخ  هک  یثیدح  رد  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  تسا و  رایـسب  فالتخا  تاهج  هکلب  دشاب  هیقت  تهج  زا  همه  هک 

ره حالـص  هظحالم  بیبط  هتبلا  سپ  بیبط  لثم  ناـیملاع  هدـنرورپ  دـنیاضرم و  لـثم  ادـخ  ناگدـنب  هک  دـندومرف  دومرف و  قلخ  تحلـصم 
دـشر غولب و  دـحب  نوچ  هعـسوم و  تافیلکت  یهاگ  تسین و  فیلکت  اقلطم  یهاـگ  ار  لاـفطا  هک  تسا  سب  نیمه  دـنکیم و  ار  یـضیرم 

زا شیپ  دوشیم  هدـیزرمآ  لهاج  زا  هانگ  داتفه  تمایق  رد  تسا و  لهاج  يارو  یفیلکت  ار  ملاـع  دـنوشیم و  هتفرگ  هماـت  دودـحب  دنـسرب 
ار رفاـسم  نآ و  ریغ  ياوس  یفیلکت  ار  هرکم  تسا و  رطـضم  ریغ  زا  ریغ  یفیلکت  ار  رطـضم  زین  دوـش و  هدـیزرمآ  هاـگ  کـی  ملاـع  زا  هکنآ 

مالس تیب  لها  رابخا  زا  هچنآ  زا  اهنیا  ریغ  درم و  ياوس  یفیلکت  حیحص و  ریغ  ار  ضیرم  يرهـش و  ریغ  ار  يودب  رـضاح و  ياوس  یفیلکت 
یتلأسم دوخ  تیلباق  بسح  رب  یـسک  ره  هک  داـبع  حلـصم  فـالتخا  تهج  زا  رگم  اـهنیا  همه  تسین  تسا و  مولعم  هحفـص 75 ] هیلع [  هللا 

رایسب تدابع  رد  ناشیا  حالص  هک  مدرم  رایسب  هچ  يا  حلـصالا  الا  هدابعب  لعفی  هللا ال  نا  دوریم و  هار  مسق  نامه  هب  وا  اب  دنوادخ  دراد و 
تیلباق دادعتـسا  قوف  ناـشیا  رب  تفرعم  بتارم  زا  رگا  هک  رایـسب  هچ  ياو  هرمع  رخا  یف  نج  ملع  ریغب  دـهزت  نم  دـندومرف  هکناـنچ  تسین 

هک روطنآ  ار  یـسک  ره  دـنوادخ  ههبـش  نودـب  هرفکل و  ناملـس  بلق  یف  ام  رذوبا  ملع  ول  دومرف  هکنانچ  دـنوش  جراخ  نید  زا  دوش  هضرع 
لخاد دوخ  زا  یناوه  يار و  ای  دـنراذگب  مک  يزیچ  ای  دـننکیم  زاورپ  دـنلب  ناشدوخ  مدرم  هکنیا  رگم  دـنکیم  فیلکت  تسه  وا  حـالص 
ناشیا هب  يزیچ  لیبق  ره  زا  دیامرفیم و  فیلکت  نامه  هب  تسا  ناشیا  يارب  حلصا  هک  هچ  ره  دنوادخ  الا  دننک و  دساف  ار  دوخ  رما  دننک و 
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درک و كولس  مسق  کی  هب  همه  اب  دیاب  هک  دوش  لئاق  یسک  رگا  تسین  راکنا  ههبـش و  لحم  هک  لباوق  فالتخا  همه  نیا  اب  دنکیم و  اطع 
دیوگیم هک  تسا  وا  تفرعم  تلق  زا  هدرک و  راـیتخا  ار  لـیلع  یلوـق  هناهیفـس و  ییأر  هنیآ  ره  درک  رهاـظ  اـهنآ  رب  ار  رما  هزادـنا  کـی  هب 

رب یلو  تسه  هشیمه  تسادـخ و  حـجرم  فورعم  تسا  یئاطخ  ظفل  نیا  لصا  تسا و  حـجرم  الب  حـیجرت  یـسک  ره  اب  كولـس  فالتخا 
تسا و اهتیلباق  فرط  زا  ناحجر  هک  لاح  ره  هب  ناحجر  ای  حجرت  الب  حیجرت  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  حیحص  سپ  تیلباق  دادعتسا  بسح 

یصوصخم فیلکت  رد  وا  حالـص  تسا و  يرما  یـضتقم  تیلباق  لصا  هک  دوشیم  مه  هاگ  تسا و  دوهـشم  يرما  لباوق  عیابط و  فالتخا 
دهدیم حیجرت  ار  لاح  ناسل  تقو  نیا  رد  قالطالا  یلع  میکح  دـنکیم و  یتلاسم  لاح  ناسل  فالخ  رب  دوخ  ینابز  لاؤس  بسح  رب  یلو 

هک تسین  یـضرم  رکون  بیبط  دهدیمن و  وا  هب  تسین  نآ  رد  وا  جازم  تحلـصم  هک  دـهاوخب  بیبط  زا  ار  یئاذـغ  هاگ  ره  ضیرم  هکنانچ 
دـش نایب  هک  بلطم  نیا  رد  نخـس  هصالخ  دنکیم  ار  دوخ  راک  اهنآ  حالـص  بسح  رب  تسا و  جلاعم  يوادم و  هکلب  دشاب  اهنآ  رما  عیطم 

باتک فنـصم  هک  هلئـسم  نیا  رد  لاح  تسا  اجنآ  زا  ذوخاـم  تسا و  قباـطم  تنـس  باـتک و  قوطنم  اـب  هک  يدـید  ار  همه  تسین و  ههبش 
هک دنتسین  وت  رما  عیطم  اهنآ  نادان  لهاج  يا  هک  میئوگیم  هتسج  ادخ  ءایبنا  رب  رمات  هدرک و  يراج  ادخ  رب  ماکحا  هدرک و  تراسج  لیالد 

هتبلا دننکیم  ار  قلخ  حالـص  هظحالم  هکلب  دـنراد  تشز  اهنآ  یتشاد  تشز  وت  هک  ار  هچره  دنرامـش و  وکین  يدرمـش  وکین  وت  ار  هچ  ره 
ریغ نارامیب  زا  یکی  اما  تسا  یبوخ  ياذغ  رایـسب  ومیل  بآ  دنق و  بوخ و  رایـسب  نغور  فیطل و  هبرف  هجوج  یلعا و  يردص  جنرب  يولپ 

اب نابرهم  ردـپ  زا  رتهب  هک  یبیبط  اما  دـشاب  هدـماین  شوخ  نادان  يا  وت  عبطب  دـنچ  ره  تسین  وا  حالـص  ردـنغچ  گرب  يابروش  سولف و  زا 
اهنامز بسح  هب  هکلب  دوب  دـهاوخ  وا  لاح  بسانم  هتبلا  یـسک  ره  يارب  تایآ  هماقا  رما و  راهظا  سپ  تسین  وت  رما  عیطم  دوریم  هار  مدرم 

 ] تیلباق فالتخا  دـننکیم و  صاخـشا  تیلباق  رد  رثا  ضارعا  ریاس  نامز و  ناـکم و  هک  ینعم  نیا  هب  دوشیم  تواـفتم  رما  نیا  اـهناکم  و 
تیص دعب  دوشیم و  ثوعبم  صوصخم  لحم  کی  رد  ادخ  ناربمغیپ  هک  تسا  باب  نیمه  زا  دوشیم و  ءایشا  فالتخا  ثعاب  هحفص 76 ]

قاـفتا هب  رما  نیا  هک  يرادـنپ  هب  نینچمه  هک  تسا  نیا  هن  دـنوشیم  رادربخ  مدرم  هدروخ  هدروخ  دوریم و  رگید  ياـجب  اـجنآ  زا  ناـشیا 
حالص بسح  رب  هک  راگدرورپ  زا  تسا  یـصاخ  ریدقت  هب  همه  هکلب  تسین  قافتا  هب  دشاب  یئزج  ردق  ره  ولو  ایند  روما  زا  يرما  چیه  هدوب 
ثیدح حیحـص  هخـسن  هللادمحلا  قاقحتـسالاب  ةرخالاو  قافتالاب  ایندـلا  دومرف  هک  ع )  ) ماما زا  دـننکیم  تیاور  هکنیا  تسا و  هدومرف  قلخ 
قاـفتا تخب و  هب  لـئاق  ياـمکح  هک  ینعم  نآ  هب  قاـفتا  قاـفتالاب و  ایندـلا  هـک  دوـب  روـطنیا  هخـسن  نآ  رد  مـیدروآ و  تـسد  ار  فـیرش 
یلوعفم ای  دنزب  رـس  یتمکح  چـیه  نودـب  رد  دـنوادخ  زا  ریغ  رگید  یلعاف  هک  دـیآ  مزال  الا  تسین و  دـنوادخ  کلم  رد  اقلطم  دـنیوگیم 

هتبلا دنکیم  رایتخا  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  ار  هکم  دنوادخ  الثم  صوصخم  هکنیا  سپ  تساطخ  هس  ره  نیا  دوش و  دوجوم  لعاف  نودـب 
ار اهنآ  لها  میلاقا و  عیابط  فالتخا  سک  ره  تسا و  لیخد  تمکح  هجو  نآ  رد  اهزیچ  تیلباـق  تسه و  رظن  روظنم  نآ  رد  یتمکح  هجو 

ریاسب هدروخ  هدروخ  دعب  دوشب و  اجنآ  زا  رما  نیا  زورب  لوا  دیاب  هک  هدوب  نیا  رد  یتحلصم  هتبلا  سپ  دنکیمن  ههبـش  بلطم  نیا  رد  دنادب 
زا ریغ  رگا  دوش و  مامت  یتقو  رد  یهجوب و  یـسک  ره  رب  ادخ  تجح  دورب و  شیپ  جـیردت  هب  مولعم  مسق  نیمه  هب  دـنکب و  تیارـس  کلم 
رما هک  تسین  ههبـش  نیا  رد  هک  اریز  رباـج  ملاـظاب و  هللا  بضغ  نم  هللااـب  ذوعن  هیفـس  اـی  هدرک  ضرف  بوـلغم  ار  دـنوادخ  ینک  ناـمگ  نیا 

هتـساوخ و ار  یـضعب  نامیا  ای  هداد  ناحجر  الب  حیجرت  دنوادخ  ایآ  لاح  دسریم  نیمز  يور  لها  همه  هب  فیک  مک و  تاقوا و  فالتخاب 
هلاس هدزاود  هد  یلفط  تسا و  هلاس  جنپ  راهچ  یلفط  سلجم  کی  رد  هراپ  ياهفرح  تسا و  تافرخزم  اهنیا  همه  هتساوخن  ار  یـضعب  نامیا 

ای هداد  ناحجر  الب  حـیجرت  ربمغیپ  ایآ  لاـح  یفیلکت  روط  دراد و  یکولـس  عضو  یمادـک  ره  اـب  ادـخ  ربمغیپ  هک  نیبب  لـقاع  غلاـب  یلفط  و 
وا تسا و  اطخ  اهنیا  همه  تسا  هدوب  ود  نیا  اب  وا  يارب  زا  یناـسفن  ضرغ  هچ  هتـساوخن و  ار  لـفط  ناـمیا  هتـساوخ و  ار  لـقاع  غلاـب  ناـمیا 

درک و تیاده  دیاب  ار  غلاب  ریبک  تسین و  تیاده  لباق  ریغـص  لفط  هلک  کلذعم  اما  دنکیم  تیادـه  ار  همه  تسا و  سان  هفاک  رب  ثوعبم 
ای پورا  اـی  نیچ  تکلمم  رد  هـک  یـسک  نآ  نـینچمه  تـسین  تـسا  هداـیز  شلقع  هـکنآ  ردـقب  شفیلکت  هـتبلا  تـسا  مـک  شلقع  هـکنآ 

شلیلد دنکیم و  دوخ  لاح  بسح  رب  دوخ  هدنرورپ  زا  ار  تجح  غالبا  تیاده و  تلئسم  شدوخ  ياضتقا  بسح  هب  هتبلا  هداتفا  ناتسودنه 
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لـقع و ملع و  زا  هجرد  ره  ناـبز و  ره  اـج و  ره  لـها  مدرم  هک  دوـشب  یعدـم  هک  ره  هدـیناسر و  فـالتخاب  مه  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه 
ار دوخ  ساوح  تسـشن و  دـمآ  هک  سک  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تساوسلا  یلع  الثم  ادـخ  باتک  مهف  رد  ناشرما  ینادان  تلاهج و  ای  تفرعم 
تسا و تایهیدب  رکنم  دیوگب  يزیچ  نینچ  یـسک  رگا  عقاو  رد  هدرک و  اعدا  اجیب  دمهفیم  يرگید  لثم  دومن  ار  دوخ  یعـس  درک و  عمج 

يزیچ کی  هک  تسا  نیا  رب  ناـشانب  هشیمه  ناـشتانایب  رد  تارـضح  هحفـص 77 ] یلب [  تسین  رمالا  بحاـص  ریـشمش  مد  اـب  زج  وا  باوج 
ماهتفگ نم  هک  دـیوگیم  عقوم  نیا  رد  الثم  تسا  لکـشم  ام  يارب  اهنآ  نداد  باوج  هک  هرباکم  ناتهب و  یفاصنا و  یب  يور  زا  دـنیوگیم 

هک میهدیم  باوج  اـم  کلذـعم  یلو  هدرکن  هدـهاجم  هدـیمهفن  یئوگیم  وت  هکنیا  دـمهفیم و  تقو  نآ  دـیامن  لـمع  هدـهاجم  طیارـشب 
عـضو بیترت و  هب  دشکب  ار  راکنیا  تمحز  زور  هد  دورب  دیاب  یـصخش  ره  لثملایف  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ  هدـهاجم  زا  تدارم 
حطـس دـنزیمن  لقاع  چـیه  یفرح  نینچمه  هک  دوشیم  نآرق  زاجعا  تفرعم  بحاـص  تقو  نآ  زور  هد  زا  دـعب  یئوگیم و  وت  هک  ینیعم 

دوخ یعس  هک  مهنیا  هن  دریگیمن و  دای  رخآ  یکی  لاس  ود  یکی  لاسکی  یکی  دناوخیم  هامشش  یکی  دنناوخیم  سرد  هک  ار  نآرق  رهاظ 
دودـح نیا  هب  بیترت و  نیا  هب  هدـهاجم  مدوصقم  هک  یئوگب  رگا  تسین و  ناشیا  تیلباق  نیا  زا  شیب  یلو  دـننکیم  یعـس  هکلب  دـننکن  ار 

نیعم يدح  ار  یـسک  ره  هک  میتفگ  ام  هک  دش  نامه  سپ  میوگیم  دیامن  هدهاجم  دیاب  هزادـنا  هب  یمـسبت و  یـسک  ره  هکلب  تسین  هنیعم 
ماـمت ار  نآرق  دـیاب  نک  هظحـالم  رهاـظ  رد  دوشیم  وا  دوخ  بساـنم  روـطب  وا  يوـس  هب  تجح  غـالبا  دراد و  صوـصخم  یفیلکت  تسا و 

دوشیم مامت  وا  رب  تجح  دعب  لاسکی و  یکی  دوشیم  مامت  وا  رب  تجح  دناوخیم و  هامـشش  یکی  دوش  مامت  وا  رب  تجح  ات  الثم  دناوخب 
یکی تسا  زجعم  نآرق  دمهفب  دوخ  مهفب  ات  دیامن  هدهاجم  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  تسا و  لثم  بلاطم  نیا  زا  دوصقم  و 
تهج زا  نیا  دـسریمن و  وا  هجرد  هب  دـشکب  تمحز  مـه  لاـس  لـهچ  رگا  یکی  دـیایب  وا  تـسد  بـلطم  دـنکب  هدـهاجم  اـسب  زور  لـهچ 

اهنآ نایتا  تازجعم و  ریاسب  تبـسن  رما  تسا  نینچمه  هصالخ و  کبر  محر  نم  ـالا  نیفلتخم  نولازی  ـال  تسا و  اـهتنیط  يداـبم  فـالتخا 
الب حیجرت  هک  درک  داریا  ادخ  رب  تفگ و  فرخزم  ناوتیمن  دنکیم و  يراج  ار  رما  تحلصم  بسح  رب  دنوادخ  تسه و  حالـص  ار  یکی 

هب جاتحم  دوخ  بناج  زا  دنوادخ  تسا  هنالهاج  هناهیفـس  ياهفرح  نیا  یتساوخیمن  ارم  نامیا  یتساوخیم  ار  نالف  نامیا  ای  يداد  حجرم 
ۀعاطب هل  دومرف و ال  ع )  ) ریما ترـضح  نیملاعلا و  نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  تسین و  سک  چـیه  تیـصعم  زا  فئاخ  سک و  چـیه  تعاط 

تسا و فلتخم  ناشعیابط  کلذعم  اما  دنوش  معنم  وا  معنب  هک  دـنروایب  وا  هب  نامیا  دـیاب  دنتـسه و  وا  هب  جاتحم  همه  قلخ  یلو  عافتنا  یش 
هب هک  تسه  لباوق  یضعب  يدمآ  هک  اجنیا  ات  لاح  سپ  دناسریم  وا  هب  هجو  نامه  زا  دنوادخ  تسا و  یهجو  هب  نامیا  بلط  رد  یسک  ره 

ردـقنیا یـضعب  هللادـنع  نم  تسا و  قح  هک  دـننادیم  دـننکیم و  لـصاح  ار  وا  تفرعم  ـالثم  وا  تعیرـش  وا و  باـتک  و  ص )  ) ربمغیپ ملع 
حطـس یـشکب  تمحز  اهلاس  رگا  هک  دنرادن  روعـش  ردقنیا  هکلب  دنوشیمن  عفتنم  نآرق  زا  تسین و  ناشیا  رد  روعـش  كاردا و  دادعتـسا و 

زا دننکب  یقرت  یلیخ  دنامیم  موتکم  یلکب  ناشیا  رب  نآ  زاجعا  هک  هصالخ  نآ  نطاوب  ینعم و  ياج  هچ  دنریگیمن  دای  مه  ار  نآرق  رهاظ 
هلماک تیآ  نآرق  هکنیا  اب  درادن  تافانم  نیا  دنرادن و  مه  ار  كاردا  ردقنیا  هوق  هک  رایـسب  هچ  هک  الا  دـنمهفب و  يزیچ  نیربخم  رابخا  هار 
ناروک اما  تسین  ادبا  ادخ  لضف  بناج  زا  یصقن  هداد و  رارق  بش  زور و  تیآ  مه  ار  هام  و  هحفص 78 ] باتفآ [  دنوادخ  دشاب  راگدرورپ 

عفتنم سپ  نآرق  رما  تسا  نینچمه  دـنوشیمن و  ادـبا  دـنوشیم  عفتنم  ملاس  صاخـشا  هک  روطنآ  تسا  فیعـض  ناشمـشچ  هک  یناـسک  و 
هک هسوسحم  تازجعم  هب  تعامج  نیا  لثم  سپ  تسا  هیقلخ  لباوق  صقن  لـیلد  هکلب  تسین  راـگدرورپ  تیآ  صقن  لـیلد  یـضعب  ندـشن 

رامـسوس یـصح و  قطن  هک  دـمهفیم  یکاردالا  لیلق  ره  هک  رامـسوس  یـصح و  قاطنا  لثم  دـهاوخیمن  یلماک  لـقع  كاردا و  نادـنچ 
راـحب رد  دـنکیم و  دـهاوخب  رگا  ار  وا  توبن  لوبق  سپ  هدـمآ  نخـس  هب  هک  تسا  زجعم  بحاـص  توـق  هب  نآ  تسین و  يداـع  یعیبـط و 
نامیا هک  دنتسه  یـضعب  هنیاعم و  هب  رگم  دنروآیمن  نامیا  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  دومرف  هک  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور 

وخ تسد  هب  دومرف  هراشا  سپ  نایامنب  نم  هب  یتیآ  درک  ضرع  دمآ و  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  يدرم  هک  یتسردـب  هنیاعم  ریغ  هب  دـنروآیم 
هک تسا  مولعم  سپ  یهتنا  دروآ  ناـمیا  درم  نآ  سپ  تفر  پچ  بناـج  هب  دوـمرف  هراـشا  زاـب  تفر  تسار  بناـج  هب  سپ  لـخن  يوـس  هب 
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هدرک تباجا  تسین  نآ  رد  حالـص  هک  دـندومن  یتیآ  لاؤس  رگا  یلب  دـننیبب  تایآ  لـیبق  نیا  زا  هکنیا  زج  تسین  هراـچ  ار  مدرم  زا  یـضعب 
ریسفت رد  هک  تسا  لوقنم  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  زا  هک  یفیرـش  ثیدح  زا  منکیم  ضرع  هرقف  کی  اجنیا  رد  نم  دنوشیمن و 
تمعز امک  ءامـسلا  طقـست  اوق و  لوق  اما  دـندومرف و  دومرف  شیرق  ياسؤر  باوج  رد  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  دوخ 

رب نامسآ  طوقس  رد  هک  یتسردب  سپ  موکرم  باحـس  اولوقی  اطقاس  ءامـسلا  نم  افـسک  اوری  نا  یتفگ و  وت  هک  یتسردب  سپ  افـسک  انیلع 
دنکب كاله  هکنیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نیا  هب  هدرک  هدارا  هک  تسین  نیا  زج  وت  سپ  امش  گرم  تسا و  امـش  كاله  امش 

تـسین ار و  ادخ  جـح  وت  رب  دـنکیم  هماقا  وا  نکلو  ار  وت  دـنکیمن  كاله  نیا و  زا  وت  هب  تسا  رتمیحر  نایملاع  هدـنرورپ  لوسر  ار و  وت 
زیاج هچنآ  هب  حالـص و  زا  تسا  زیاج  هچنآ  هب  دنلاهج  دابع  هکنیا  تهج  هب  شناگدنب  حارتقا  بسح  رب  اهنت  شربمغیپ  يارب  زا  ادخ  ججح 

نآ ندش  عقاو  دوش  لاحم  هکنیا  ات  دوش  رگید  کی  دـض  دوش و  فلتخم  ناشیا  تاحارتقا  هک  دـشاب  هاگ  دـنلهاج و  داسف  هب  وا و  زا  تسین 
هکلب دوشن  طقاس  هک  دنک  حارتقا  رگید  امش و  رب  دوشب  طقاس  نامـسآ  هکنیا  ینکب  حارتقا  وت  هک  دوب  زیاج  دوب  اهنآ  حارتقا  هب  رگا  هک  اریز 

شریبدت دنکیمن  يراج  ادخ  تسا و  عوقولا  لیحتسم  یفانتم و  داضتم و  سپ  نیمز  رب  نامسآ  دوش  عقاو  دور و  الاب  نامـسآ  يوسب  نیمز 
بـسح رب  یـضرم  يارب  وا  ياود  هک  ار  یبیبط  ادخ  هدنب  ياهدـید  ایآ  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف  دـعب  دـیآ  مزال  وا  زا  لاحم  هچنآ  رب  ار 
هتـشاد تهارک  ای  درادب  تسود  لیلع  هاوخ  دنادیم  حالـص  هچنآ  دنکیم  ناشیا  اب  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دـشاب و  اهنآ  تاحارتقا 
يراج قلخ  حالـص  بسح  رب  ار  تازجعم  هک  نک  هظحالم  سپ  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  تسامـش  بیبط  ادخ  دیـضیرم و  امـش  سپ  دشاب 
تایآ رب  اضتقا  دـنوادخ  دـیاب  هک  هدومن  مکحت  هک  تسا  لیالد  بحاـص  تاـحارتقا  زا  نیا  تسا و  فلتخم  هتبلا  قلخ  حالـص  دـننکیم و 

وت رب  ههبش  ثیدح  تارقف  یـضعب  زا  تسا و  هحفـص 79 ] فلتخم [  دابع  حلاصم  هکنیا  اب  دنکن  يراج  ایبنا  تسد  رب  رگید  زجعم  دـیامن و 
ندرک طقاس  راوگرزب  نآ  هک  ینیبیم  هک  اریز  دنیوگیم  تارضح  هک  روطنامه  دوشیمن  زجعم  لاحم  رما  هک  تسا  مولعم  هک  دوشن  دراو 

هب کی  ره  اما  تسین  نیا  رد  ههبش  هدرمش و  لاحم  مه  اب  ار  ندرکن  طقاس  ندرک و  طقاس  هکلب  هدرمـشن  لاحم  یئاهنت  نیمز  هب  ار  نامـسآ 
هب زجعم  رما  دناهدومرف  هکنیا  هک  نادب  مه  ار  نیا  دننکیمن و  دشابن  دننکیم  يراج  دشاب  حالـص  رگا  تیاهن  تسا  عوقولا  نکمم  یئاهنت 

میشاب هتـشاد  زواجتم  ثیدح  رازه  اسب  هکنیا  لاح  دوشیمن و  هداد  زاربا  قلخ  لاؤسب  يزجعم  چیه  اقلطم  ینعی  هکنیا  هن  تسین  قلخ  حارتقا 
نایتا دشاب  حالص  رگا  دننکیم  لاؤس  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دارم  یلو  هدومرف  رهاظ  ص )  ) ربمغیپ دناهتـساوخ و  صوصخم  زجعم  هک 
ياذغ لاؤس  یتقو  کی  هک  تسا  نکمم  ضیرم  هکنیا  لثم  تسین  یـسک  مکح  هب  موکحم  ادـخ  لوسر  دوشیمن و  دـشابن  رگا  دوشیم و 
یتدایز دوریم  طـالخا  زا  یکی  هک  لوا  ضیرم  هک  تسا  نیا  بلاـغ  هکلب  دـهدب  هزاـجا  دـید و  تحلـصم  مه  بیبط  دـنکب و  صوصخم 

نامه رد  ضیرم  حالـص  دـنوشیم و  بلاغ  طلخ  دـض  هب  لیام  دوخ  عبط  بسح  رب  اهنآ  هدرکن  لطاب  ار  طالخا  ریاس  مکح  زونه  دـنکب و 
ردقنآ طلخ  هک  تقو  نآ  یلو  دشخبیم  مه  عفن  لامعتـسا  زا  دعب  دهدیم و  هزاجا  دننکب  بیبط  زا  ار  دض  لاؤس  لاح  نیا  رد  رگا  تسا و 

تکاله هب  دوشیم و  هدایز  وا  نایغط  دـکب  لامعتـسا  رگا  دـنکیم و  دوخ  لثم  هب  لیم  بلاغ  طلخ  درک  لطاب  ار  یقاب  مکح  هک  درک  هبلغ 
رایـسب هچ  سپ  تسا  تکـاله  ثروم  هک  اریز  دـهدیمن  هزاـجا  اـعطق  دـنکب  بیبـط  زا  ار  دوخ  لـثم  بلط  لاـح  نیا  رد  رگا  دـناسریم و 

مه هاگ  دیامرفب و  نایتا  حالـص  بسح  رب  مه  وا  دـشاب و  وا  رد  مه  اهنآ  حالـص  دـننکب و  یبن  زا  يزجعم  لاؤس  قلخ  زا  یکی  هک  دوشیم 
هکنیا هب  دشاب  یفانم  تما  لاوس  هیلک  هکنیا  هن  سپ  دنکیمن  تباجا  یبن  دـننکیم و  حـلاص  ریغ  لاوس  عبط  فارحنا  ببـس  هب  هک  دوشیم 

فنـصم هکنیا  لثم  تسین  یمکحت  یبن  رب  ار  ناـشیاو  تسا  مکحت  يور  زا  لاوس  ینعم  هب  تغل  رد  حارتقا  هکلب  تسین  اـهنآ  تسد  راـیتخا 
نوذام ربمغیپ  هک  دیامنیم  مکحت  دنکیم و  حارتقا  تسین  ص )  ) ربمغیپ یقیقح  تما  زا  هدـش و  جراخ  مالـسا  زا  تقیقح  رد  نوچ  لیالد 

اوملظ نکل  انوملظ و  ام  تسین و  دوخ  سفن  كاله  زج  يرمث  ار  وا  حارتقا  تسا و  وا  لهج  زا  نیا  درواـیب و  يزجعم  تاـیآ  زا  ریغ  تسین 
مهسفنا .

هدروآ دمحم ) یلع   ) صخش نیا  هک  تسا  باتک  هزجعم  نیرتهب 
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هراشا

هک اریز  باتک  تایآ و  هب  تسا  رـصحنم  تیفرـش  ات  تیمظعا  تیلمکا و  تیمئالا و  تبـسن  نم  تسادـخ  اب  هزجعم  نییعت  سپ  تسا  هتفگ 
تلع اسماخ  تسا  كرادم  رعاشم و  یقرت  هار  اعبار  دناوتیم  دمهفب  دـهاوخب  یـسفن  ره  اثلاث  تسا  یهلا  نامرف  نامرف  ایناث  تسا  یقاب  الوا 

رد دـعب  هللا  یلا  قرطلا  تسیب  رازه و  کی و  قدـص  قح و  لیالد  اـعباس  داتـسرف و  راـید  ره  هب  دومن و  لـصف  ناوتیم  تسا  هللا  یلا  برقت 
یهاون و رماوا و  ياراد  انماث  دـمهفب و  درب و  هرهب  تایآ  باتک و  زا  دـناوتیم و  دوخ  كاردا  روعـش و  ردـقب  یـسفن  ره  قیالخلا و  سفنا 

ربکا تجح و  مظعا  باتک  تسا و  روکذـم  لزان و  نآ  رد  تسا  جاتحی  ام  تاداع و  قراوخ  عیمج  اعـسات  تسا و  تیبرت  بیذـهت و  تلع 
تسا . نایتا  هحفص 80 ] باتک و [  لوخ  فئاط  لئالد  ججح و  یقاب  تسا و  لیلد 

باوج

ماوعلا داشرا  كرابم  باتک  هب  نک  عوجر  یهاوخیم  نآرق  لضف  رد  غلاب  لماک  نایب  رگا  تسا و  رایـسب  اهنآ  ناصقن  هچرگا  تاـملک  نیا 
خیاشم ریاس  بتک  هماقم و  هللا  یلعا  نم  يالوم  بتک  زا  اهنآ  ریغ  ةاجنلا و  قیرط  یبرع و  زا  ۀمیلـسلا  ةرطف  كرابم  باـتک  هب  یـسراف و  رد 

اهنآ وزج  دوخ  زا  یبیذاکا  دـننکیم و  عمـس  قارتسا  نیطایـش  هکنیا  لثم  هک  وشم  نادان  لهاج  نیا  تاقیقحت  هتفیرف  مهماقم و  هللا  یلعا  ام 
لخاد دوخ  يارب  زا  یثرو  وشح  هدرک و  یعمـس  قارتسا  روط  نیمه  هب  مهنیا  دـناسریم  مدرم  هب  نهاک  دـنهدیم و  ربخ  نینهاـک  هب  هدرک 
ربمغیپ تازجعم  فرشا  نآرق  هک  تسین  نیا  رد  مه  ههبش  تسین و  باوج  هب  جاتحم  هک  لاح  ره  هب  تسا  هداد  تبسن  دوخ  هب  هدرک و  اهنآ 

ادخ لضف  لثم  هکلب  تما  همه  رب  تسا  ص )  ) ربمغیپ لضف  لثم  قلخ  تاملک  ریاس  رب  نآ  لضف  هکلب  تسا  رایـسب  نآ  لضف  تسا و  (ص )
ثیح ملعا  هللاو  ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کـلذ  هدومرف  اـطع  هتـساوخ  سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لـضف  هنیعب  ناـمه  هک  اریز  قلخ  رب  تسا 

هک تسا  بجع  دـمهفیم و  دـمهفب  دـهاوخب  یـسفن  ره  هک  دـیوگیم  هکنیا  لثم  تسا  صقان  هدرک  درم  نیا  هک  یتانایب  اما  هتلاسر  لعجی 
هک دیوگیم  روعـش  نعال  درم  نیا  دنراد و  نآرق  مهف  زا  دوخ  زجع  هب  رارقا  دنراد  نآرق  رد  ربدت  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  غلاب  لماک  ياملع 
هک تسا  ملسم  هکنآ  لاح  دنتسه و  نآ  لثم  نایتا  زا  زجاع  سنا  نج و  ارچ  سپ  دنمهفب  دنناوتیم  رگا  دمهفیم  دمهفب  دهاوخب  سک  ره 

هدرک ار  ملع  نیا  لیـصحت  نآ  زا  هک  باـتک  ناـمه  لـثم  یباـتک  درادیم  رب  دروآ  تسد  ار  نآ  تقیقح  تخومآ و  ار  یملع  هک  سک  ره 
نآرق ندیمهف  رگا  لاح  رخألل  لوالا  كرت  مک  هک  دـناهتفگ  هکنآ  ياضتقم  هب  لوا  زا  رت  هنامیکح  یبیترت  عضو و  هب  اسب  هکلب  دـسیونیم 

دوخ هب  صوصخم  ار  نآ  ملع  دنوادخ  هک  مینیبیم  ام  دنروایب و  ار  نآ  لثم  دنناوتب  دـیاب  سک  همه  سپ  یتفگ  وت  هک  تسا  یناسآ  نیا  هب 
ملع رد  نیخـسار  تسادخ و  صوصخم  نآ  ملع  دوشیم  رهاظ  فیرـش  ثیدح  زا  هک  ینعم  کی  قفاوم  هکلب  هدومرف  ملع  رد  نیخـسار  و 
نیما هدـناوخ و  ملع  رد  خوسر  دـنوادخ  ار  میلـست  نامیا و  سپ  انما  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هدومرف و  هک  اریز  تسا  میلـست  ناـشناش 

هکنانچ نآرق  زا  فرـشا  هللااب  ذوعن  هکلب  تسا  نآرق  ریظن  دمحم  یلع  ازریم  تافرخزم  هک  دنوش  یعدـم  دـنهاوخیم  هک  اجنآ  زا  ناتخبدـب 
ار نآرق  زا  هیآ  نیدنچ  هک  تسا  نیا  نیا  همزال  دنتـسه و  نآرق  ملع  یعدم  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  نآ  هب  حیرـصت  ترابع  نیمه  زا  دعب 
تسا و قدص  قح و  نآرق  هک  دنکیم  سیبلت  کلذعم  هک  تسا  نیا  بجع  دـنوش و  رکنم  یلک  هب  دروآ  ناوتیمن  ار  نآ  لثم  هدومرف  هک 

ناوتیمن نآرق  لثم  هک  میاهتفگ  هکنیا  هک  ثیدح  مادـک  ای  تسا  نآرق  زا  هیآ  مادـک  رد  ایآ  دروآ  ناوتیمن  ار  نآ  لثم  هک  تسا  يزجعم 
زا تسد  رگید  لاح  دـیئایب  دـیوگب  هک  تسین  فصنم  تعامج  نآ  نایم  زا  رفنکی  دروآ  ناوتیم  نآ  زا  دـعب  تسا و  ینیعم  نامز  ات  دروآ 

نیا نانخس  نکل  متشادن و  یئوگتفگ  يانب  دروم  نیا  رد  هک  هصالخ  دنشاب  یقاب  دوخ  لاحب  میراذگب  ار  ادخ  قلخ  میرادرب و  اهـسیبلت  نیا 
تسا و هرامـش  اصحا و  دـح  زا  شیب  هکلب  تسین  ییجـس  نآرق  لضف  رد  ار  ام  دـنکیم و  هحفـص 81 ] بات [  یب  ار  فصنم  صخـش  درم 

دوش . عمج  داحآ  زا  يدحا  يارب  رگید  باتک  رد  تلیضف  همه  نیا  هک  تسین  نکمم 
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دنک یم  دانتسا  لبق  ناربمایپ  بتک  هب  شدوخ  تابثا  يارب  ینید  ره 

هراشا

لزان وا  رب  نآرق  لبق  زا  هک  تسا  هیدمحم  هرجش  نامه  هرجـش  نیا  دراد و  رهظا  یلعا و  حصفا و  دی و  زا  عنما  رما  نیا  بحاص  تسا  هتفگ 
انلثم و ارـشب  الا  متنا  ام  اولاق  دنتفگ و  ار  لوق  نیمه  شیپ  زا  مه  لبق  للم  تسین  هکرابم  هرجـش  نآ  دنیوگب  رگا  نایبت و  نایب و  لاح  دـش و 

اذه ناذه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  دنتفگ  مه  لبق  زا  تسین  تباث  لک  زجع  دـیئوگب  رگا  نیبم و  لالـض  یف  الا  متنا  نا  یـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام 
تماقتـسا و هدرک و  توعد  ادخ  هب  ار  قلخ  هتـشاد و  راهظا  یباتک  ادخ  بناج  زا  يدـحا  لاح  ات  ملاع  رد  ایآ  هللااب  ذوعن  نیلوالا  ریطاسا  الا 
ۀـیروت و رابخا  هب  يراصن  هکنانچ  تسا  لبق  بتک  راـبخا  ناـهرب  رگا  تسا و  هدوب  لـطاب  هدومرف و  تیبرت  هدـش و  رهاـظ  وا  زا  هملک  ذوفن 

تسین نیا  دوصقم  دنیوگب  رگا  دنلدتسم و  ۀیروت  لیجنا و  هب  هکلب  نآرق  تایآ  هب  مهبرخ  نیا  دنیامنیم  لالدتسا  لیجنا  رابخا  هب  نیملـسم 
امل اقدـصم  قحلا  وه  هئارو و  امب  نورفکی  انیلع و  لزنا  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنا  امب  اونما  مهل  لیق  اذا  دـنتفگ و  لـبق  زا  مه  دوهی  يراـصن و 

نینمؤم . متنک  نا  لبق  نم  هللا  ءایبنا  نولتقت  ملف  لق  مهعم 

باوج

هب تاملک  نیا  زا  راگدرورپ  شرع  تسا و  نآرق  زا  فرـشا  دمحم  یلع  ازریم  تافرخزم  هک  دـنکیم  اعدا  دـیوگیم  لوا  هک  هملک  نیا  هب 
ات منکیم  ینایب  ص )  ) راک بحاص  تکرب  راگدرورپ و  هوق  لوح و  هب  مه  اـم  دـیوگیم و  نیا  زا  رتحیرـص  زاـب  دـعب  دروآیم و  رد  هزرل 

ياعدا میاهدرک و  نآرق  ندیمهف  زا  زجع  دوخ و  لهج  هب  رارقا  دوخ  ام  هچ  رگا  هک  میئوگیم  دـنریگب و  یتربع  نآ  زا  فاصنا  لها  دـیاش 
هدرک ام  یلاح  هیرهاظ  روما  یـضعب  ناشیا  تاضویف  تاحـشر  و  ص )  ) راهطا همئا  میلعت  لضف  هب  دـنوادخ  کلذـعم  یلو  مینکیمن  ار  نآ 

اودهاج نیذلا  دومرف  هکنانچ  میبایب  تیاده  هک  میراودیما  راگدرورپ  هدعولا  بسح  مینکیم و  افتکا  اهنیمه  هب  ام  نآرق و  لضف  زا  تسا 
مهف زا  هچ  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  يارب  نآرق  زاجعا  ندـیمهف  رد  لهـس  رایـسب  رهاظ  هار  کی  هک  میئوگیم  سپ  انلبـس  مهنیدـهنل  اـنیف 

رد هک  یتازجعم  هب  هکلب  هدومرف  رهاظ  ار  دوخ  تقیقح  قدـص و  رگید  تاـنیب  تازجعم  تاـیآ و  هب  ص )  ) ربمغیپ یلو  میدوب  زجاـع  نآرق 
رد وا  قدص  تفرعم  زا  دعب  تسا و  قح  رب  وگتـسار و  ربمغیپ  هک  میاهدـیمهف  تسا  هداد  هک  یبیغ  هب  رابخا  تسه و  اهنآ  رکذ  نآرق  نیمه 

ار وا  زا  رتهب  دـنروآیمن  ار  وا  لثم  رگا  دـنروآیمن و  ار  وا  هروس  کی  لثم  اـی  ار  وا  لـثم  سنا  نج و  هک  تسا  هدـش  یعدـم  نآرق  نیمه 
تجح هتبلا  قوطنم  مکح  هب  دـشاب  یلوا  قوطنم  ریغ  هک  دـشاب  يرورـض  هک  يدروم  وچمه  رد  تیوـلوا  موـهفم  دـنروآیمن  یلوا  قـیرطب 

درکیم رکذ  ار  نآ  دوب  هتفای  فا  هملک  زا  رتراوخ  ار  يزیچ  دـنوادخ  رگا  هک  فا  امهل  لقت  هفیرـش و ال  يهیآ  رد  دـندومرف  هکنانچ  تسا 
هتفای يرتمک  نآرق  لثم  زا  رگا  تایآ  نیا  رد  لاح  دـشاب  عونمم  یلوا  قیرطب  متـش  برـض و  لثم  هک  هحفـص 82 ] هدرک [  رکذ  ار  نآ  سپ 
تسا رتتسپ  رـشب  مالک  همه  هک  اریز  دنروایب  دنناوتیمن  ار  نیا  زا  رتتسپ  تفگ  دیابن  ماقم  نیا  لثم  رد  هک  اریز  درکیم  رکذ  ار  نآ  دوب 

نآ هب  زاب  یلو  تیب  لها  ربمغیپ و  مالک  هب  دوشیم  صوصخم  هکلب  تسا  لکـشم  زاـب  دـشاب  نیا  هب  کـیدزن  هک  نیا  زا  رتتسپ  هکنیا  هچ 
هک یـسک  هکنآ  لاـح  دوشیم و  یفتنم  یلوا  قیرطب  نآ  زا  رتـهب  سپ  دـنروآیمن  ار  نآ  لـثم  هک  تسا  هدوـمرف  هدوـمرفن و  يدـحت  روـط 
نم لیزنت  هفلخ  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتاـی  ـال  هک  ینآرق  صنب  سپ  هصـالخ  دروآیم  یلوا  قیرطب  ار  لـثم  درواـیب  رتهب  تسناوت 

ضرف وا و  نآرق  رکنم  تسا و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  بذـکم  دوشب  رما  نیا  یعدـم  هک  ره  دروآ و  ناوتیمن  نآرق  فلثم  دـیمح  میکح 
نیا ياوس  اهنآ  ینعم  هک  الوا  یـشاب  هدینـش  دوخ  لایخ  هب  دیدج  باتک  یـشاب و  هدروآ  تسد  ماقم  نیا  رد  یهباشتم  ثیدـح  هک  منکیم 

وچمه ام  دورن  نآ  رد  يدرک  لایخ  وت  هک  ینعم  نیمه  ياوس  یلامتحا  چـیه  هکنیا  ضرف  رب  هکنیا  یناث  هدرک  ناـمگ  وت  هک  تسا  یعـضو 
ص)  ) راـهطا همئا  ربـمغیپ و  هک  تسا  ملـسم  هـک  اریز  دـشاب  هدـش  لـقن  هربـتعم  بـتک  رد  دـنچ  ره  مـینادیم  لوـعجم  غورد و  ار  یثیدـح 
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میاهتفگن ام  تسا  فلاخم  رگا  میاهتفگ و  ام  تسا  قفاوم  رگا  دینک  ادخ  باتک  رب  هضرع  دننکیم  تیاور  ام  زا  هک  يرابخا  هک  دناهدومرف 
رگید یباتک  تسا  نکمم  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  هک  ینکیم  ضرف  وت  هک  ثیدـح  نیا  سپ  دناهتـسب  ام  رب  ناـیوگ  غورد  تسین و  اـم  زا  و 
حیرـص تـسین و  نآ  رد  یتـجح  چـیه  تـسا و  لوـعجم  غورد و  یلک  هـب  دوـش  لزاـن  راـگدرورپ  بناـج  زا  ناـمزلا  رخآ  رد  نآرق  ياوـس 

دمآ دـهاوخن  تسین و  نآ  يارب  زا  دـننام  لـثم و  قدـصم  قداـص  ربمغیپ  صن  هب  نآرق  سپ  دـنکیم  بلطم  نیا  زا  عنم  باـتک  تاـمکحم 
ینعی دـنکیم  دـبا  یفن  نل  هیالا و  رانلا  اوقت  اـم  اولعفت  نل  اولعفت و  مل  ناـف  تسا  هدومرف  هدومرف  هروس  ناـیتا  هب  رما  هکنآ  زا  دـعب  هکناـنچ 

ام ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  نیا  رگید  رهاظ  هار  کی  زین  هدش و  جراخ  مالسا  زا  دنک  یئاعدا  نینچ  هک  ره  هک  هصالخ  زگره  دروآ  دیهاوخن 
موصعم اهیتا و  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  تسا ال  هدومرف  دـنوادخ  دـیجم  باـتک  رد  هدومرفن و  تسا  هدـینامهف  اـم  هب  هچنآ  ریغ  هب  یفیلکت  ار 

زا ام  هب  ندیناسانش  هک  تسا  یهیدب  هدیناسانش و  وا  هب  هک  ار  هچنآ  رگم  ار  یسفن  دنوادخ  دیامرفیمن  فیلکت  ینعی  اهفرع  ام  يادن  دومرف 
مینیبب مشچ  هب  دـیاب  تسا  تایئرم  وزج  هک  دوشیم  راهظا  يرما  رگا  الثم  رگید  زیچ  هن  میراد  تسد  هک  تسا  یموسر  دـعاوق و  نامه  هار 

مسا هب  دنناسرتب  ار  اهنآ  الثم  دنهاوخیم  هک  تسین  لافطا  هچیزاب  یعرش  فیلکت  رما  میونـشب و  دوخ  شوگب  دیاب  تاعومـسم  وزج  رگا  و 
نآ خـلت  زا  ار  هچب  هک  دـننکیم  هپ  هپ  هب و  هب  دـنزیریم و  وا  ناهد  رد  ار  خـلت  ياود  هکنآ  ای  دـنناسرتب  ار  وا  نداد  ناشن  یکیراـت  رد  ولول 

دیآیم فرب  تسا و  يدرـس  ياوه  هچ  نیبب  دنیوگب  اهنآ  هب  هعفدکی  هک  تسین  مه  نایـسرچ  نایکبناب و  كولـس  عضو  لثم  دـننک و  لفاغ 
تذل اروف  تسا  هحفص 83 ] یناتسب [  هزبس و  هچ  نیبب  ای  دنکیم  قرع  اروف  تسا  یمرگ  ياوه  هچ  نیبب  ای  دراذگیم  ندیزرل  يانب  هراچیب 

هک موسر  دعاوق و  نامه  هب  دهدیم و  نآ  قدصب  تداهش  کلم  همه  هک  تسا  ملاع  تایعقاو  زا  دنیامرفیم  هچنآ  همه  هکب  دربیم  نآ  زا 
هرهاظ تغالب  تحاصف و  ثیح  زا  هک  دـیامرفیم  دروآیم و  باـتک  ـالثم  ص )  ) ربمغیپ رگا  سپ  دوشیم  مولعم  اـم  رب  نآ  تقیقح  میراد 
دیوگب رباکم  تهابم  ولو  دنروایب  دنناوتن  ار  نآ  لثم  دنیامنب و  ار  بلطم  نیا  قیدصت  اغلب  احـصف و  دـیاب  دروآیمن  یـسک  ار  نآ  لثم  الثم 
مهاوخب رگا  نم  هک  تفگیم  شاهدام  هب  مه  کشجنگ  دوشیم  هدرک  یـسب  فرخزم  يواعد  لیبق  نیا  زا  یلو  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  هک 

احصف و يهمه  هک  يروط  دروایب  ار  نآ  لثم  تسناوتیم  هکنآ  تسا  هوای  ياهتبحص  اهنیا  یلو  مرادیم  رب  دوخ  راقنم  هب  ار  نامیلس  تخت 
تشادهاگن تسد  ار  نآ  لثم  دراذگ و  دوخ  رب  ار  هیزج  راغـص و  تلذ و  ریـشمش و  تشادهاگن  تسد  زور  مادک  يارب  دننک  قیدصت  اغلب 
تـسناوتیم نآرق  لثم  تسکـش و  ار  شـسدقم  نادـند  یناشیپ و  درک و  ناراب  گنـس  ار  وا  داتـسیا و  ربمغیپ  ربارب  رد  دـمآ  رب  وا  تسد  زا 

نامه زا  وت  نم و  دـیاب  هک  دوب  نآ  بلطم  هصالخ  دـنک  لوبق  ینید  یب  تدوخ  لثم  رگم  هک  تسا  ینانخـس  اهنیا  هک  هللاو  درواین  دروایب و 
الثم هک  روط  ناـمه  هدومرف  تسار  ربمغیپ  اـعقاو  هک  میمهفب  هار  ناـمه  زا  میاهدـیمهف  ار  برع  تاـملک  ریاـس  تغـالب  تحاـصف و  هک  هار 

وت تساـهفرح و  نیا  قوف  نآرق  تحاـصف  هک  دـننک  قیدـصت  روطناـمه  هتفگن  رعـش  رتهب  یـسک  سیقلا  ءرما  زا  هک  همه  دـندرک  قیدـصت 
زا کی  مادـک  دـسیونیم  صخـش  نیا  طلغ  تسیب  هحفـص  کی  رد  تسین و  تسرد  شوحن  فرـص و  زونه  هک  یمالک  هک  نک  هظحـالم 

دـندمآیم و تلاهج  زا  یـضعب  هک  هدـیدن  رابخا  رد  رگم  دـنیامنیم  ار  مالک  نیا  تغـالب  تحاـصف و  قیدـصت  نیرخآ  نیلوا و  ياحـصف 
اهنآ لوق  زا  دـهاش  دـندادیم و  ار  اهنآ  باوج  هربخ  لها  قیدـصت  تیبرع و  دـعاوق  ناـمه  هب  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دنتـشاد  نآرق  رب  يداریا 

دیدشت هب  رابک  ءازهتـسا و  ظفل  ینآرق  تحاصف  یعدم  وت  هک  ص )  ) ربمغیپ رب  دـندرک  داریا  یتعامج  هک  تسا  يورم  هکنانچ  دـندروآیم 
فورعم وا  تحاصف  برع  درمریپ  نالف  دـندرک  ضرع  دـیراد  لوبق  باب  نیا  رد  ار  هک  قیدـصت  زا  هک  دومرف  تسین  حیـصف  باجع  ءاـب و 
تسشن یئاج  رد  داد  نتسشن  تصخر  ار  وا  ترـضح  دش  رـضاح  هکنیمه  دننک  رـضاح  ار  وا  دومرف  میراد  لوبق  ام  درک  قیدصت  رگا  تسا 

ار وا  هبترم  دـنچ  هک  نیمه  نیـشنب  رگید  ياج  زیخرب و  مه  اجنیا  زا  دومرف  تسـشن  هک  نیمه  نیـشنب  رگید  ياـج  زیخرب  اـج  نیا  زا  دومرف 
نیا هک  دندرک  قیدـصت  همه  سپ  باجع  یئـشلا  اذـه  نا  برعلا  رابک  نم  انا  ینؤزهتـستا و  درک  ضرع  دـش و  ریغتم  درمریپ  دومرف  اجباج 

ص)  ) ربمغیپ تمدـخ  یتعامج  هک  تسا  دوجوم  هربتعم  بتک  رد  یلو  مدرک  تیاور  اعامـس  ار  تیاور  نیا  لصا  تسا و  هحیـصف  تاـملک 
دومرف تسادخ  مالک  هدروآ  هک  ینآرق  نیا  تسیچ  دندرک  ضرع  ارچ  دومرف  یتسین  ادخ  بناج  زا  لوسر  وت  ایآ  دندرک  ضرع  دـندمآ و 
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دوبعم هاگره  نودراو  اهل  متنا  منهج  بصح  هللا  نود  نم  نودـبعت  ام  مکنا و  یلاـعت  يادـخ  لوق  زا  ار  اـم  هد  ربخ  سپ  دـندرک  ضرع  یلب 
دنوادخ هک  ص )  ) ربمغیپ دومرف  تسا  شتآ  رد  یئوگیم  ایآ  دـندرک  تدابع  ار  یـسیع  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا  شتآ  رد  ناشیا  اب  ناشیا 

هک تسا  يزیچ  نآ  يارب  زا  اـم  هک  تسا  نیا  برع  تـغل  رد  هحفـص 84 ] فراعتم [  برع و  مـالک  هب  نم  رب  تسا  هدومرف  لزاـن  ار  نآرق 
سپ دیتسه  برع  زا  امـش  رگا  سپ  تسا  ود  ره  يارب  زا  حلاص  يذـلاو  دـنکیم  لقعت  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  زا  نم  دـنکیمن و  لقعت 

رد لخاد  حیسم  دننکیمن و  لقعت  اهنآ  دندرک و  تدابع  هک  ار  یمانـصا  تسا  هدومرف  هدارا  نودبعت  ام  مکنا و  هدومرف  ادخ  دینادیم  امش 
نآ سپ  هلمج  رد  دشیم  لخاد  حیـسم  هنیآ  ره  نودبعت و  ام  مکنا و  دوب  هدومرف  رگا  درکیم و  لقعت  وا  هکنیا  تهج  هب  تسین  اهنآ  هلمج 

برع امـش  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دومرف  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هللا  لوسر  اـی  يدوـمرف  تسار  هک  دـندرک  ضرع  تعاـمج 
اهنآ ار  هیآ  نیا  هک  دومرف  دـعب  دراد  ینعم  هچ  ادـخ  رما  زا  ندرک  ظـفح  هچ و  ینعی  ور  شیپ  زا  تاـبقعم  هک  دـیناوخیم  روط  هچ  دـیتسه 
نیا زا  نینچمه  هللا و  رما  هب  هنوظفحی  هیدـی  نیب  نم  بیقر  هفلخ و  نم  تاـبقعم  هل  دوب  روطنیا  نآ  لـصا  دـندرک و  فیرحت  دـندرک  عـمج 

دیتسه یعدم  رگا  امش  لاح  هدوب  تیبرع  دعاوق  اب  قباطم  برع و  مالک  کبس  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  دهاش  همه  تسا و  رایسب  رابخا  لیبق 
تکاـکر و نیا  هب  مـالک  تسا و  هتفگ  نخـس  روـطنیا  برع  یچرطاـق  مادـک  ادـخ  قـح  هب  ار  وـت  هدز  فرح  یبرع  ناـبز  هب  درم  نـیا  هـک 

هکنیا یناث  تسیچ  نآ  موسر  دـعاوق و  تسا و  نابز  هچ  الوا  هک  تسا  يرگید  ناـبز  هک  دـیئوگیم  رگا  هدرک و  ادا  یطولغم  ناجهتـسا و 
هکنیا دـینکب  ملکت  نم  لثم  دـیناوتیمن  امـش  هک  تسا  نم  زجعم  نیا  ماهدروآ و  يدـیدج  ناـبز  نم  یئوگب  وت  هک  تسا  یبرغ  مـالک  نیا 

دوشیمن زجعم  برع  يارب  برع  نابز  ریغ  ینابز  دـشاب و  زجعم  عون  یبن  دزن  رد  نآ  عون  هک  تسا  نآ  زجعم  هک  اریز  رهاظ  تسا  یئاـطخ 
توبن هب  لئاق  کی  ره  دیاب  سپ  دراد  زجعم  اهنآ  همه  يارب  مه  برع  دنراد و  زجعم  برع  يارب  يدنه  كرت و  مجع و  همه  نیاربانب  سپ 

هک رایـسب  هچ  تسین  زجعم  نآ  دروایب و  دـناوتیم  ثدحتـسم  نابز  دـهاوخب  هک  ره  ینعمیب و  اطخ و  تسا  یمالک  هکنیا  دـنوشب  يرگید 
یتقو كدنا  رد  تفر  ناتـسودنه  هک  نامز  نآ  ردان  ریزو  ناخ  يدهم  ازریم  هکنیا  لثم  هدشن  هدرمـش  زجعم  دـناهدروآ و  ثدحتـسم  نابز 

لاح دوشیمن و  هرمـش  مه  زجعم  تسا و  نابز  نیمه  ناتـسودنه  یمومع  نابز  نالا  هک  تخومآ  اـهنآ  هب  درک و  بیکرت  ار  يودرا  ناـبز 
تـسا هدز  فرح  نجهتـسم  ردق  نیا  هدوب و  نتفگ  یبرع  شروظنم  هکلب  هدوبن  دیدج  نابز  درم  نیا  روظنم  هک  دـینادیم  امـش  دوخ  هکنیا 
ياهفرح هک  دیراد  رارقا  امـش  دوخ  حیحـص و  دوشیم  نیا  دندش  زجاع  برع  هک  دـش  هدز  فرح  يروط  نیبم  یبرع  نابز  هب  رگا  يراب و 

دعاوق اب  هک  تسه  تاملک  یـضعب  مه  نآرق  رد  هک  دیئوگیم  هکنانچ  دنیوگب  رگا  دیآیمن و  تسرد  تیبرع  دـعاوق  اب  درم  نیا  فرخزم 
هک تسا  نکمم  هدـش  عقاو  تاـفیرحت  یـضعب  تیب  لـها  راـبخا  صنب  نآرق  رد  نوچ  ـالوا  هک  میئوگیم  باوـج  دـیآیمن  تسار  تیبرع 
رد هک  تسا  تیب  لها  رابخا  نیا  دـهاش  دـشاب و  تافیرحت  هطـساو  هب  دیـشاب  هدـیمهف  تسرد  رگا  دـیراد  هک  تاداریا  لیبق  نیا  زا  یـضعب 

یناث هدش و  قباس  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هراشا  تسا و  فیرحت  تلع  هب  تسا  تیبرع  فلاخم  هکنیا  هک  دناهدومرف  حیرـصت  تایآ  یـضعب 
زاجح تسا  هدوب  فلتخم  برع  دزن  رد  تیبرع  دـعاوق  موسر و  هک  تسا  هحفـص 85 ] تفتلم [  ار  بلطم  نیا  دنادیم  وحن  سک  ره  هکنیا 

فلتخم نییفوک  نیئرصب و  هکلب  رگید  جهن  هب  برع  قارع  رگید  روط  نمی  لها  رگید  عضو  هصاخ  شیرق  دناهتفگیم و  نخـس  یبغـص  و 
زا وت  هچنآ  اب  يهیآ  ندوب  فلاخم  دندومنیم و  تفلاخم  نییرـصب  دندرکیم و  ار  ع )  ) ریما ترـضح  تعباتم  دعاوق  رد  نییفوک  دناهدوب و 
اب هک  تسا  رهاظ  بردتم  بیدا  رب  درم  نیا  تاملک  اما  تسین و  دیآیمن  تسار  دعاق  چیه  اب  هکنیا  لیلد  ینیبب  نییوحن  زا  یضعب  يهدعاق 
وا هک  ینعم  یب  تسا  یتاملک  هکلب  ماهتفگ  نخـس  هفیاط  نالف  حالطـصا  هب  نم  دـنک  اعدا  هک  تسین  تسرد  تیبرع  دـعاوق  زا  کی  چـیه 

هیرهاظ هوجو  تسین و  يدـی  ار  طـسب  حرـشب و  تجاـح  تسین  باـب  نیا  زا  ینخـس  ار  وا  عقوم  نیا  رد  نوچ  تسا و  هتفاـی  مه  هب  تلاـهج 
نا تفگ  میهاوخ  یلاعت  هللا  ءاشنا  یباوج  یئاج  ره  مه  ام  دـنکیم  ار  دوخ  تاـفرخزم  هداـعا  وا  یئاـج  ره  رد  نوچ  یلو  تسه  زاـب  رگید 
رب نآرق  لبق  زا  هک  تسا  هیدمحم  هرجش  نامه  هرجـش  نیا  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  ةرـضاح و  اهل  لعنلا  تناک  اهل و  اندع  برقعلا  تداع 

بسح هب  کیدزن  ار  دوخ  بسن  بسح و  یسک  هکنیا  زا  دناهدومرف  دیدش  عنم  فیرش  ثیدح  رد  رخآ  ات  نایبت  نایب و  لاح  دش و  لزان  وا 
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لاؤس نم  زا  رمع  نب  زیزعلادـبع  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  یثیدـح  رد  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  هکنانچ  درمـش  ص )  ) ربمغیپ بسن  و 
تسا و لتق  وا  دـح  هک  راب  متفگ  هک  دومرف  تسین  بسح  رد  هیماینب  رب  یلـضف  ار  ربمغیپ  هک  دـنک  اـعدا  هک  یـسک  دـح  تسیچ  هک  درک 

نم هک  یئوـگب  رگا  يدـحا و  بسن  بسح و  وا  بسن  بسحب و  دوـشیمن  کـیدزن  هک  دـندومرف  راـبخا  رد  دـنرذگن و  هدـنز  ار  وا  هکنیا 
مئاق نیرکنم  عاونا  دادـغب  رد  یثیدـح  رد  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  مه  ار  نیا  یلب  میوگ  تسا  هیدـمحم  يهرجـش  نامه  نیا  میوگیم 

نیبملا باتک  رد  هکنانچ  دنکیم  قطن  دوخ  ریغ  لکیه  رد  ع )  ) مئاق حور  هکنیا  شدوخ  یلوقب  دنکیم  ار  دنوادخ  تیـصعم  یلئاق  هک  (ع )
تخیریم و وا  كراـبم  ياـهمشچ  زا  کـشا  درکیم و  هیرگ  راز  راز  يواـعد  هنوگنیا  هب  تاـفتلا  زا  ترـضح  نآ  تسا و  لـقن  ملاوع  زا 
رد ع )  ) یلع نب  نیـسح  زا  تسا  نیبملا  باتک  رد  زین  میئامن و  لقن  ار  تارابع  نیع  رگید  ماقم  رد  دیاش  دومرفیم و  زادگ  ناج  ياههبدـن 

متاـخ نم  هن  دومرف  تسه  يربـمغیپ  وت  زا  دـعب  اـیآ  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  دروآ  مالـسا  هکنآ  زا  دـعب  یبارعا  هک  بض  قاـطنا  ثیدـح 
منکیم لاؤس  وت  زا  لاح  لیئارساینب  ءابقن  ددع  لثم  دنتسه  طسقب  نوماوق  هک  نم  يهیرذ  زا  دنتـسه  همئا  نم  زا  دعب  نکل  متـسه و  نییبنلا 

انب رگا  دوشن  هبتـشم  وت  رب  اـت  شاـب  هتکن  تفتلم  تسا  هدوب  هچ  نیا  زا  دوصقم  دنتـسه  همئا  تسین و  ربمغیپ  نم  زا  دـعب  هدومرف  هک  نیا  هک 
دشاب هیدمحم  هرجـش  نامه  هرجـش  نیا  هکنیا  ول  دروایب و  دیدج  عرـش  باتک و  دنکب و  توبن  ياعدا  دزیخرب و  یـسک  وا  زا  دعب  هک  دشاب 

اریز تسا  وا  دوخ  نیا  تسین  دعب  نیا  یئوگب  وت  هک  هدوبن  روظنم  یبتر  دعب و  هدومرف  هک  دـعب  نیا  هک  اریز  تسا  هدـمآ  وا  زا  دـعب  یبن  زاب 
هکنیا لاح  دنـشابن و  ربمغیپ  دندوب  قباس  هک  ادخ  ءایبنا  زا  يدـحا  هک  هحفـص 86 ] دوب [  نیا  شاهمزال  دوب  رظن  روظنم  رگا  یبتر  دـعب  هک 

تسا و ینامز  دعب  روظنم  تسین و  روظنم  یبتر  دـعب  انیقی  سپ  دـنتفگ  نییبنلا  متاخ  ار  رورـس  نآ  ارچ  دـندوبن  رگا  دـناهدوب و  ربمغیپ  همه 
مهنومأم اعطق و  تسا  هدومرف  ار  شیامرف  نیمه  نومأم  اب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نینچمه  هدرکیمن و  كرد  نیمه  زا  شیب  لئاس  یبارعا 

رب میوگیم  تسا  هیدمحم  يهرجش  نامه  نیا  هک  متفگ  نیمه  ضحم  هک  یئوگب  رگا  هدرکیمن و  كرد  يزیچ  ینامز  دعب  نیمه  زا  ریغ 
رد هیدمحم  هرجش  داحتا  اعطق  تسین  دوش  هتشادرب  نایم  زا  نآ  مسا  يرهاظ و  ددعت  هکنیا  ثعاب  هرجش  داحتا  دشاب  نینچ  هک  لاحم  ضرف 

نایم زا  ار  همئا  کلذعم  دمحم و  انلک  دمحم و  انرخآ  دمحم و  انطسوا  دمحم و  انلوا  دندومرف  تسین و  ههبـش  لحم  سدقم  سفن  هدراهچ 
یـشاب تمکح  لها  رگا  تسین و  نم  زا  دعب  ییبن  دومرف  اجنآ  رد  تسا و  یکی  هرجـش  هکنیا  اب  دنتـسه  همئا  نم  زا  دعب  دومرف  تشادنرب و 

هب روـهظ  تیـالو و  هب  يروـهظ  توـبن و  هب  يروـهظ  تسا  روـهظ  رد  هنوـتیز  هکراـبم  هرجـش  نآ  يارب  زا  هک  منکیم  ضرع  ار  نیا  تلع 
هقیقح ول  دـنوشیم و  مسا  نامه  هب  یمـسم  دـندومرف  هولج  هک  روهظ  ره  هب  ماقم  ره  رد  تروص و  هدزاود  هب  زاـب  دوشیم  مسقنم  تیـالو 

دیدج و یحو  توبن و  هب  يروهظ  ایند  رد  هک  دوب  نکمم  رگا  ماقم  نیا  رد  سپ  درادـن  رهاظ  يهصرع  هب  یلخد  نآ  اما  دـشاب  یکی  هرجش 
یبن دیامرفب  هک  تسا  نیا  زوجم  هرجش  داحتا  رگا  دیآیمن و  ربمغیپ  نم  زا  دعب  ص )  ) ربمغیپ دومرفیمن  دنشاب  هتشاد  دیدج  عرش  باتک و 
هتکن تفتلم  تسا  یکی  ههبـش  نودب  ناشیا  همه  رد  هرجـش  هک  اریز  دنک  یفن  ار  همه  یبن  ماما و  دوجو  تسیابیم  سپ  تسین  نم  زا  دـعب 

رگا هک  میئوگیم  سپ  تفگ  يرهاظ  باوج  دـیاب  دروخیمن  ماوع  درد  هب  تسا  لکـشم  نوچ  تسین و  لاکـشا  زا  یلاـخ  هک  شاـب  ناـیب 
دوخ تشیعم  رد  هک  وت  دوشب  کشخ  دسرب و  هرجـش  نآ  لجا  یتقو  درذـگب و  وت  تشیعم  رما  نآ  زا  هک  لخن  لثم  یـشاب  هرجـش  بحاص 

دشاب و لظنح  هرجش  ای  رمث  نودب  دشاب  هرجش  ولو  ینکیم  تعانق  يدروآ  هک  هرجش  رهب  یلوا  هرجـش  یپ  زا  ایآ  یتسه  هرجـش  هب  جاتحم 
ات تسا و  یلاخ  نم  تسد  زاب  یئوگیم  هکنآ  ای  هدـشن  توف  يزیچ  نم  زا  اـیوگ  متفاـی و  ار  دوخ  هرجـش  یئوگیم  یتفاـی  ار  نآ  هکنیمه 

تسین لخن  ماود  هب  کی  چیه  هچ  رگا  اهنآ  لاثما  روگنا و  رانا و  لثم  رگید  يرمثم  هرجـش  القا  ای  درذگیمن  نم  رما  دیاین  نم  تسد  لخن 
هب ناوتیمن  هدعاق  چـیه  هب  ار  لظنح  هرجـش  اما  تسه  نآ  زا  یلدـبلا  سئب  رگید  هرمثم  راجـشا  زاب  یلو  تسا  رتشیب  همه  زا  نآ  لادـتعا  و 
لک اهلکا  یتؤت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیط  هرجـش  تعامج  نیا  رما  تسا  نینچمه  لاح  درک  افتکا  نآ  هب  تفرگ و  لخن  ياج 

دنناوخیم و نآ  مسا  هب  هتفرگ و  نآ  ياجب  ار  رارق  نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ۀـثیبخ  ةرجـش  دـناهداد و  تسد  زا  ار  اهبر  نذاب  نیح 
دـش و يراج  زیچان  نیا  نابز  رب  تعامج  نیا  لاح  زا  یلثم  ربنم  رد  یتقو  تعاـمج  نیا  زا  هللاو  تسا  بجع  دـننکیم  شیع  دنلاحـشوخ و 
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هرفـس دـننکیم و  تفایـض  ار  رگیدـکی  یتقو  دوخ  يزاب  عاونا  رد  هک  ار  لاـفطا  دـیاهدید  هتبلا  تعاـمج  نیا  لاـح  هب  تسا  هیبش  ردـق  هچ 
هب ار  اهنآ  زا  کی  ره  لافطا  اما  اهنیا  لاثما  یگنس و  هعطق  یلاغذ و  تسا و  یلافـس  هعطق  دنیبیم  دنکیم  رظن  هک  لقاع  صخـش  دننیچیم 

دوخ هرفـس  زا  شیع  و  هحفـص 87 ] دنراذگیم [  رگیدکی  ناهد  رد  همقل  دـنراد و  تافراعت  رگیدـکی  هب  دـنناوخیم و  یبیط  ياذـغ  مسا 
هب هدرک  رـضاح  دننکب و  یبیط  ياذغ  لیـصحت  دنورب  دیاب  هراچیب  ردام  ردـپ و  هتـسب و  غاد  اهبل  هنـسرگ و  اهمکـش  کلذـعم  اما  دـننکیم 

دنراذگیم و مسا  راگدرورپ  روهظ  ار  رجاف  قساف  رفنکی  تعامج  نیا  تلاح  هنیعب  دنوشن  فلت  یگنسرگ  زا  هک  دنهدب  دوخ  لافطا  دروخ 
لزنا ام  مکءابآ  متنا و  اهومتیمس  ءامسا  الا  یه  نا  اهنیا  مامت  لیئربج و  ار  یکی  ءایصوا و  متاخ  رهظم  ار  یکی  ءایبنا و  متاخ  رهظم  ار  یکی 

كرـش رفک و  زا  وا  ءابآ  دادجا و  همه  ینک  هظحالم  هک  یفـص  مدآ  ات  هک  تسا  ياهرجـش  هیدمحم  يهرجـش  هصالخ  ناطلـس  نم  اهب  هللا 
تسیک ةرهطملا و  ماحرالا  ۀخماشلا و  بالصالا  یف  ارون  متنک  اهبایث و  تامهلدم  نم  کسبلت  مل  اهساجناب و  ۀیلهاجلا  کسجنت  مل  يرب و 

هک ار  یصخش  نیا  دنتـسه  رهطم  موصعم و  محر  رد  هفطن  عوقو  نیح  زا  دنکاپ  تاقبط  همه  رد  ناشیا  دشاب  دوجوم  وا  رد  تفـص  نیا  هک 
قسف و زا  ام  یناوج  رد  هک  میاهدینش  ربتعم  صاخشا  زا  دناهدرکن و  شومارف  نارهط  رد  ار  وا  ياهروجف  قسف و  هک  دنتسه  یصاخشا  زونه 

ءادهشلادیس هولج  راگدرورپ و  روهظ  هللا  رفغتـسا  هللااب و  ذایعلا  هدمآ  رد  نایم  زا  هعفدکی  میدوب  بجع  بعت و  رد  یلع  نیـسح  ازریم  روجف 
رد یتیـصعم  تبـسن  تسا  هتـسناوتن  تمهت  هب  رفنکی  ص )  ) راـهطا همئا  ربـمغیپ و  هراـبرد  هک  ریگب  تربـع  دوـشیم  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع 
درم نیا  هرابرد  دنتـشادن و  هقیاضم  تمهت  مسق  چیه  زا  دندوب و  یتیذا  هنوگ  ره  ددص  رد  هک  ءادعا  همه  نآ  اب  دـهدب  ربک  رد  ای  تیلوفط 

باقلا ءامـسا و  نیا  هدومنن  ایح  ربمغیپ  يور  زا  هدرکن و  مرـش  ادـخ  زا  تعاـمج  نیا  دـنهدیم و  وا  روجف  قسف و  هب  تداهـش  ربتعم  تاور 
تسا و دیدج  باتک  کنیا  میدروآ و  تسد  رصع  ماما  ءادهـشلادیس و  متاخ و  هولج  هک  دنلاحـشوخ  دنراذگیم و  اهنآ  رـس  رب  ار  هفیرش 

تحص ینازیم  چیه  اب  هک  دیدج  عرـش  باتک و  تساهنیا  هک  دنفابیم  مهب  هت  رـس و  یب  یتافرخزم  تقو  نآ  دناهدروآ  زاب  هک  دیدج  عرش 
دوخ دنس  هلسلس  مولع  نابحاص  عیمج  هک  تسا  هدش  رشتنم  ملاع  رد  ناشیا  زا  هک  مولع  اهتمکح و  همهنیا  دیآیمن  تسرد  اهنآ  ۀماقتسا  و 

تسد شیب  هرطق  ناشیا  مولع  يایرد  زا  کی  ره  هکنیا  لاح  دننکیم و  نیا  هب  اهراختفا  دننکیم و  یهتنم  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  ار 
هک دـیآیم  نوریب  اهملع  ناشیا  مولع  وترپ  زا  زور  هب  زور  زونه  دـناهدوب و  ملاع  زومر  تالکـشم و  همه  لالح  ناـشیا  دوخ  دـناهدرواین و 

مظعا دننکیم  زان  دنفابیم  مهب  هک  یفرخزم  هوای  فرح  هملک  راهچ  هب  هدراذگ و  رانک  اهنیا  همه  درپیم  ملاع  لقاع  صخش  رس  زا  شوه 
ملاع رد  نونکات  يدیحوت  نینچ  هک  دننکیم  اعدا  هدیدزد و  اج  ره  زا  دیحوت  رد  هک  تسا  یتاملک  دننکیم  راختفا  نآ  هب  هک  ناشیا  مولع 

رتهب و هک  ردقنآ  دناهداد  طسب  حرـش و  ار  نآ  ص )  ) راهطا همئا  ربمغیپ و  هدومرف و  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هچنآ  زا  دنلفاغ  هدوبن و 
مهیلع هللا  ملس  همئا  زا  هچنآ  زا  باب  نیا  رد  دناهتفاب  مه  هب  اهنیا  هک  یتافرخزم  هک  دوشب  لئاق  هک  ره  دوشیمن و  هدرک  روصت  نآ  زا  رتالاب 
دیجم نآرق  رد  دنوادخ  دناهدومرف و  كرـش  هب  توعد  هللااب  ذایعلا  ار  مدرم  ناراوگرزب  نآ  هکنیا  هب  دوش  مزتلم  دیاب  تسا  رتالاب  دناهدومرف 

هدرک دـیحوت  ار  ادـخ  نآ  هب  ص )  ) ءایبنا متاـخ  هک  تسا  هحفـص 88 ] يدیحوت [  رب  لمتـشم  نآرق  تاهیه  تاهیه  هدروآ  یـصقان  دیحوت 
دنوادـخ هک  دـیامرفیم  فیرـش  ثیدـح  رد  نیـسحلا  نب  یلع  هک  نک  هظحـالم  دروآ  يدـیحوت  نآ  زا  رتـالاب  هک  دوشیم  ضرف  هنوـگچ 

دومرف لزان  رودصلا  تاذـب  میلع  ات  ار  دـیدح  هروس  تایآ  دـیحوت و  هروس  سپ  دـمآ  دـنهاوخ  قعتم  یتعامج  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسناد 
نآ هب  ار  ناـمزلارخآ  لـها  دـنوادخ  هک  تسا  دـیحوت  نیا  هک  نـک  هظحـالم  سپ  دوـشیم  كـاله  دـنک  دـصق  ار  نآ  ءارو  سک  ره  سپ 

تـسرد حیحـص و  ضرفلاب  رگا  دـنیوگیم  اهنیا  هچنآ  سپ  تسا  هدـش  كـاله  دـنک  دـصق  ار  نآ  ءارو  سک  ره  تسا و  هدومرف  فیلکت 
تـسا یملع  مظعا  هکنیا  سپ  دناهدش  كاله  دنیوگیمن  هکنانچ  دـناهتفگن  تسرد  رگا  تسین و  تسا  باتک  رد  هچنآ  زا  رتالاب  دـناهتفگ 

رگا دـناهدروآ  هچ  منادیمن  مولع  ریاـس  زا  یتشذـگ  هک  نیا  زا  دـننکیم  ار  اـعدا  نیا  اـهنیا  زا  دـعب  هکناـنچ  دـناهدروآ  دوخ  لاـیخ  هب  هک 
ءانثا رد  هچنآ  اب  باـب  ناونع  تسین  طوبرم  باوج  اـب  لاؤس  دـناهتفاب  مه  هب  هک  یتاـفرخزم  زج  تسین  هک  دـننکیم  رهاـظ  هک  تساـهنیمه 
لها رابخا  نآرق و  میتسین  ددص  رد  اجنیا  دیایب  بلاطم  نیا  لیـصفت  هللا  ءاشفا  دیاب  اهنیا  زا  دـعب  نوچ  درادـن و  مه  هب  طبر  چـیه  دـیوگیم 
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هدید تعامج  نیا  زا  هک  یبیغ  رابخا  نآ  تسا  نوریب  هرامش  اصحا و  دح  زا  هک  تسا  بیع  رابخا  رب  لمتـشم  ردقنآ  مهیلع  هللا  مالـس  تیب 
رد هچنآ  هک  دننکیم  نامگ  دش و  ادب  هک  دندش  رذعتم  دش و  مولعم  ناشبذک  هینالع  دـنتفگ و  هک  اهزیچ  یـضعب  زج  تسا  زیچ  هچ  هدـش 

راثآ صوصخم  دـشیم  ادـب  هچ  ره  هکلب  دـننکیم  اعدا  ترـضح  هک  تسا  یچوپ  رپ و  ياهعـضو  نیا  هب  تسا  هدـشیم  ادـب  ءاـیبنا  راـبخا 
نیا رد  بشما  هک  هناخ  زا  داد  ربخ  ع )  ) یـسیع ترـضح  هکنیا  لثم  دوشن  قلخ  یهارمگ  بابـسا  هک  دـندادیم  ناـشن  ار  دوخ  لوق  قدـص 

دومرف دش  تیاکح  هچ  هک  دندرک  ضرع  باحصا  درکن  زورب  یئازع  رثا  دش  بش  ادرف  هک  نیمه  تسازع  بش  ادرف  تسا و  یسورع  هناخ 
درک ضرع  هدز  رـس  وت  زا  يریخ  هچ  هتـشذگ  بش  هک  دوـمرف  لاؤـس  هکنآ  اـت  تسـشن  دروآ و  فیرـشت  تسا  تیاـکح  هچ  مینیبـب  میورب 

هب هتـشذگ  بش  تفرگیم  يزیچ  درکیم و  لاوـس  دـمآیم و  بش  نیا  لـثم  رد  هـتفه  ره  هـک  دوـب  یلئاـس  هـکنیا  ياوـس  ماهدرکن  يریخ 
دومرف مداد  وا  هب  يزیچ  متساوخرب و  دوخ  نم  تفگن  ار  وا  باوج  یسک  دندوب  راتفرگ  نوچ  ام  هناخ  لها  درک  لاوس  دمآ و  دوهم  تدابع 

هک دوب  هدش  ردقم  دومرف  تفای  میظع  يرام  درک  دنلب  هکنیمه  نک  دـنلب  ار  دوخ  شارف  لاح  هدومن  الب  عفر  هک  تسا  وت  هقدـص  نیمه  هک 
زا نیا  هب  هیبش  دومرف و  رهاظ  باحـصا  رب  ار  دوخ  قدص  روط  نیا  هب  سپ  دش  الب  نیا  عفر  يداد  هقدـص  نوچ  دـنک  كاله  ار  وت  رام  نیا 

هصالخ دنهد  ناشن  هینالع  ار  هقدص  رثا  ات  دناهداد  ربخ  روطنیا  صوصخم  هک  تسین  رود  ناشیا  ياهتمکح  زا  دش و  هدید  زین  متاخ  ربمغیپ 
نیا زا  هک  یقدص  لیلد  لاح  دنکن  رهاظ  ار  ناشیا  قدص  دنک و  وگغورد  ار  دوخ  ياهتجح  ناربمغیپ و  هک  تسا  نیا  زا  لجا  دـنوادخ  هک 
عابتا یـضعب  هک  يرارق  زا  دش و  رهاظ  کی  مادک  منکیم  نانچ  نینچ و  موریم و  هکم  الثم  هک  داد  هک  یبیغ  هب  رابخا  رد  دـش  رهاظ  درم 
تسا هدرم  يدنچ  زا  دعب  وا  مریگیم و  بیرق  امع  ار  ناطلس  نالف  ای  هحفص 89 ] ملاع [  نالف  هک  هداد  بیغ  هب  رابخا  یضعب  دننکیم  لقن 

امع هکنیا  الا  دهدب و  ربخ  تسین  ملـسم  هک  يرما  زا  دیوگیم  تسار  رگا  دنروخیم  لوگ  هک  ناقمحا  نیا  زا  تسا  بیجع  رایـسب  هللاو  و 
دندرک ضارتعا  ربخم  رب  دیشک و  مه  یلوط  رگا  درم  دهاوخ  بیرق  امع  سک  همه  هک  دمهفیم  روعشیذ  ره  درم  دهاوخ  سک  نالف  بیرق 

هدرک هریخذ  هچ  دوخ  هناخ  رد  هدروخ و  هچ  یـسک  ره  هک  دهد  ربخ  دـیوگیم  تسار  رگا  ابیرق  هارن  ادـیعب و  هنوری  هک  دـیوگیم  باوج 
هک تسین  یملع  دریمیم  سک  نالف  بیرق  امع  الا  مکتویب و  یف  نورخدـت  ام  نولکاـت و  اـمب  مکئبنا  دومرف  ع )  ) یـسیع ترـضح  هکناـنچ 
یب ناشیواعد  همه  هک  هصالخ  دنـشکیم  ار  سک  ره  گرم  راظتنا  دـنراد و  ار  ملع  نیا  ملاـع  ياـهوش  هدرم  همه  دـشاب  وت  هب  صوصخم 

ص)  ) ربمغیپ هکـسب  دندوب  ربمغیپ  دهع  رد  هک  ینیقفانم  دمهفیم  ار  اهنآ  رما  نالطب  دشاب  هتـشاد  روعـش  یندا  هک  یـسک  ره  تسا و  ینعم 
وا هب  دمحم  يادخ  هک  دیریگب  مارآ  هک  دـندرکیم  تکاس  ار  رگیدـکی  دوب  هدـش  لزان  سک  ره  ناش  رد  تایآ  دوب و  هداد  بیغ  هب  رابخا 

نآرق لبق  زا  هک  تسا  هیدمحم  هرجـش  نامه  هللااب  ذوعن  دنادیمن  ار  دوخ  رما  لام  درادـن و  شدوخ  زا  ربخ  هک  درم  نیا  الاح  دـهدیم  ربخ 
هدیمهف و هدینش و  ار  ربمغیپ  لضف  کی  رازه  دص  هکلب  کی  رازه  هک  یسک  زا  ادخ  قح  هب  تسا  بجع  رایـسب  نایبت  نایب و  لاح  هدروآ و 

هیوست ياج  هچ  دهد  لیصفت  نیا  رب  ار  نآ  دهدب و  تبسن  هبیط  هرجش  نآ  هب  ار  هثیبخ  يهرجش  نیا  هکنیا  تسا  هدرک  داقتعا  دوخ  لایخ  هب 
گنس زا  هکلب  گنـس  لثم  هک  اهلد  نیا  تسا  لصاحیب  ندز  نادنـس  رب  تشم  هک  هصالخ  درمـش  لضفا  هللااب  ذوعن  ار  نیا  هکنیا  ياج  هچ  و 

کنا ال دوشیمن  رثاتم  مه  ام  ياهتبحص  زا  دشن  رثأتم  لعفنم و  غلاب  ياملع  و  ص )  ) همئا لوسر و  ادخ و  تاملک  هب  تسا و  هدش  رتتخس 
رگا هک  تسا  هتفگ  هکنآ  اما  دـمآ و  دـهاوخ  هللا  ءاشنا  اهنیا  زا  دـعب  تاـنایب  نیا  تیماـمت  ءاـشی و  نم  يدـهی  هللا  نکل  تبجا و  نم  يدـهت 

یـسک نالطب  تیقح و  لیلد  تسا و  نکمم  يدروم  ره  رد  تایآ  تئارق  الوا  هدرک  لـقن  هیآ  هکنآ  اـت  تسین  هکراـبم  هرجـش  نآ  دـنیوگب 
طلغ ار  هیآ  ایناث  دناوخب  دناوتیم  هیآ  دـنکب  يوعد  هک  نادان  یماع  ره  الا  دـناوخ و  ار  هیآ  تقو  نآ  تخانـش  ار  هیآ  عوضوم  دـیاب  تسین 

زاجعا دـح  زا  هک  هدـیمهفن  هدرک و  لقن  طلغ  هک  تسا  تیاکح  هچ  دـمهفیم  دوخ  كاردا  هب  ار  نآرق  زاجعا  رگا  منادیمن  هدرک و  لـقن 
اولاق تسا  نیا  شحیحص  تسا و  نوبذکت  الا  تسین  نیبم  لالض  یف  الا  مه  هیآ  رخآ  تسا  عوفرم  تسین و  بوصنم  رشب  الوا  تفر  نوریب 

ناوخب و مه  ار  اهنآ  تسه  مه  رگید  هیآ  دنچ  لیبق  نیا  زا  هکنیا  ثلاث  نوبذکت  الا  متنا  نا  یش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رشب  الا  متنا  ام 
نا ۀیاب  تاف  انلثم  رشب  الا  تنا  ام  دندرک  ضرع  وا  هب  ع )  ) حلاص موق  وگب  باوج  مسق  نآ  مه  وت  یئوگیم  تسار  رگا  ونشب  ار  ایبنا  باوج 
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اهورقعف میظع  موی  باذع  مکذخایف  ءوسب  اهوسمت  مولعم و ال  موی  برش  مکل  برش و  اهل  ۀقان  هذه  دومرف  ع )  ) حلاص نیقداصلا  نم  تنک 
وا هب  ع )  ) بیعـش موق  هک  تسا  رگید  هیآ  دنچ  زا  دعب  نینمؤم و  مهرثکا  ناک  ام  ۀـیال و  کلذ  یف  نا  باذـعلا  مهذـخاف  نیمدان  اوحبـصاف 
هنا ۀلظلا  موی  باذع  مهذخاف  هوبذـکف  دـیامرفیم  هکنیا  ات  نیبذاکلا  نمل  کنظن  نا  انلثم و  هحفص 90 ] رـشب [  الا  تنا  ام  دندرک و  ضرع 
رکذ هک  اهباذـع  هقان و  لیبق  زا  تایآ  نیا  نک  هظحالم  ناملـسم  يا  نینمؤم  مهرثکا  ناک  ام  ۀـیال و  کـلذ  یف  نا  میظع  موی  باذـع  ناـک 

لیوات تسا  لیوات  هب  همه  رگا  دشاب و  هتشاد  دیاب  لیبق  نیا  زا  يربمغیپ  ره  سپ  هک  رهاظ  عضو  نیمه  هب  تسا  عقاو  نیع  اهنیا  رگا  هدومرف 
بیعـش حـلاص و  موق  هب  صوصخم  الوا  هک  تسین  يرما  نیا  دوشیم و  اهنیا  لاثما  هیناـسنا و  سوفن  كـاله  نطاـب و  رفک  هب  ـالثم  باذـع 

دندـشیمن هبنتم  ارچ  دـندوب  باذـع  نیا  تفتلم  رگا  دـندوب  روهطوـغ  رفک  ياـیرد  نیا  رد  دوـخ  هـک  يراـصن  دوـهی و  نـیا  اـیناث  دـشاب و 
بذعم ار  دوخ  سپ  دندیمهفیمن  رگا  مینکب و  حلاص  لمع  هک  دینادرگ  رب  ار  ام  هک  دننکیم  لاؤس  دنوشیم و  هبنتم  تمایق  رد  هکنانچمه 

حلاص و موق  هک  دومرفیم  ربمغیپ  هک  مه  نآ  زا  دعب  دندرکیمن و  نامگ  بذعم  رفک  ببـس  هب  مه  ار  بیعـش  حـلاص و  موق  دـندیدیمن و 
اعقاو و تساطخ و  تالیوات  نیا  هب  رهاظ  باذع  ندرک  لیوات  سپ  دندرکن  دننکب و  ار  وا  لوق  راکنا  القا  تسیابیم  دندش  بذـعم  بیعش 

هوک زا  هقان  هللا  مسب  لاح  تسا  هداد  دوخ  ءاـیبنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتاـیآ  اـهنیا  يهمه  دـناهدش و  بذـعم  يرهاـظ  باذـع  هب  تقیقح 
تلاهج نیا  اب  دـننکب  رمقلا  قش  ای  دـنروایب  نوریب  هوک  زا  هقان  رگا  لـهاج  مدرم  هروجنیا  هک  هللاو  دـننکیم و  هچ  مینیبب  اـم  دـنروایب  نوریب 

ملع هب  تقو  نآ  دنک  لصاح  ناشیا  قدص  هب  نانیمطا  هک  دهاوخیم  تایآ  لیبق  نیا  زا  لقاع  هک  اریز  دنکیمن  ار  اهنآ  تعباتم  لقاع  چیه 
ملع یب  لمع  دـشاب و  دـیاب  ود  ره  لمع  ملع و  سپ  دوس  هچ  تسا  لهاج  ردـقنیا  هک  یتروص  رد  دروآ  تایآ  مدرک  ضرف  دریگب  ناـشیا 

هک ار  یناـسنا  ناـبز  دـناوخب و  دـناوتیم  دروـم  ره  رد  سک  ره  مه  ار  نآ  هدرک  رکذ  هـک  رگید  يهـیآ  اـما  هصـالخ و  تـسین  يرمثرمثم 
تسوا نابز  فرط  نآ  وا  لقع  نمؤم  تیاهن  دشاب  هتشاد  قطن  رب  تردق  هک  تسه  نیمه  ضحم  هداد  رارق  نامرف  هب  مرن و  روطنیا  دنوادخ 

دوخ دهاوخ  هکنآ  زا  دعب  تسا  وا  ناهد  فرط  نیا  شلقع  نمؤم  ریغ  دناوخیم و  هیآ  دعب  هدرک  لیـصحت  ار  دروم  دنکیم و  لقعت  لوا  و 
شلـصاح هک  هتفگ  هچنآ  اما  هصالخ و  درک  هظحالم  دیاب  ار  هیآ  عوضوم  سپ  دناوخ  عقوم  یب  اجیب و  هک  دـنوشیم  تفتلم  نارگید  ای  وا 

لطاب دروآ  هک  ره  ادـخ  بناج  زا  هن  هک  میئوگیم  باوج  دـشاب  لطاب  هک  هدروآ  ادـخ  بناج  زا  باتک  یـسک  نونکاـت  اـیآ  هک  تسا  نیا 
ددـعتم ملاع  رد  مه  وا  لاـثما  رئاـظن و  تسا و  لـطاب  هتبلا  هداد و  ادـخ  هب  تبـسن  غورد  هب  هدروآ و  ناطیـش  بناـج  زا  درم  نیا  یلو  تسین 

باذک هملیـسم  دندوب  لطاب  رب  یتایآ و  دندروآ و  یباتک  دوخ  لایخ  هب  هک  مه  یناسک  یـصحت  ودعت ال  هک ال  هلطاب  للم  هیلک  اما  دناهدوب 
هک دنادیم  ادخ  لیئو  بنذ  لیوط و  موطرخ  هل  لیفلا  ام  كاردا  ام  لیفلا و  ام  لیفلا  هک  لیبق  نیا  زا  دروآ  مه  تایآ  هک  تساهنآ  زا  یکی 

ناتـسودنه رد  تـسا  يدرم  نـالا  ددـنخیم و  نآ  هـب  یلکثره  کلذـعم  رتغـیلب و  رتحیـصف و  دـمحم  یلع  ازریم  ياـهفرح  زا  هـبترم  رازه 
تسا هدش  رشتنم  و  هحفـص 91 ] هدش [  مه  پاچ  هدروآ و  رایـسب  فلتخم  ياهنابز  هب  مهبتک  تایآ و  دنکیم  تیوسیع  ياعدا  هتـساوخرب 

مئاق رـس  تشپ  دوشب و  هللا  حور  دروخب و  امـش  درد  هب  نیا  هک  منادیم  لکـشم  اما  تسا  قح  رب  دوخ  ياـج  رد  مه  نیا  وت  لوق  رباـنب  سپ 
مئاق هک  مولعم  رارق  زا  تسا  هماع  زا  هفیاط  نآ  زا  درم  نیا  زا  هدرم  هک  تساهتدم  امش  مئاق  هک  الوا  دنک  ترازو  وا  يارب  دنکب و  زامن  امش 

نک ادـیپ  ار  عوضوم  الوا  میتفگ  هکنامه  رخآ  ات  تسا  لبق  بتک  رابخا  ناهرب  رگا  هتفگ  زاـب  هچنآ  اـما  دـننادیم و  یـسیع  دوخ  ار  دوعوم 
مهبرح نیا  هتفگ  هچنآ  اما  دمآ و  دهاوخ  اهنایب  هللا  ءاشنا  دنکیم  تایآ  هب  داهـشتسا  هک  یماقم  رد  زاب  مه  نیا  زا  دعب  ناوخب و  تایآ  دـعب 

اونمآ مهل  لیق  اذا  دنتفگ و  لبق  زا  مه  دوهی  يراصن و  تسین  نیا  دوصقم  دنیوگب  رگا  دنلدتـسم و  تیروت  لیجنا و  هب  هکلب  نآرق  تایآ  هب 
نینمؤم متنک  نا  لبق  نم  هللا  ءایبنا  نولتقت  ملف  لق  مهعم  امل  اقدـصم  قحلا  وه  هئارو و  امب  نورفکی  انیلع و  لزنا  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنا  اـمب 

باتک و  ص )  ) ربمغیپ رد  هک  میئوگیم  دشاب  مهعم  امل  اقدصم  قحلا  وه  يهملک و  زا  شروظنم  رگا  منادیمن  ار  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  هجو 
باتک قدصم  هفیاط  يا  امـش  اما  دندرکیم  اجیب  بیذکت  اهنآ  دوب و  اهنآ  باتک  اب  قفاوم  قدـصم و  ص )  ) ربمغیپ لوق  دوب و  نینچ  رما  وا 

وا و اب  قفاوم  باتک و  زا  ذوخام  اهنآ  همه  هکنیا  اب  دـیاهدرک  راکنا  ار  اـم  نید  تایرورـض  زا  يرایـسب  دـیتسین و  ص )  ) اـم همئا  ربمغیپ و  و 
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زا یقیدـصت  هجو  چـیه  هب  امـش  باتک  دـیاهدرک و  يار  هب  تالیوات  ار  ام  هحیحـص  رابخا  تسا و  ص )  ) همئا ربمغیپ و  شیامرف  اـب  قباـطم 
تسا و نآرق  زا  فرشا  هک  تسه  امش  باتک  رد  دنروآیمن  ام  باتک  هروس  کی  لثم  سنا  نج و  هک  تسه  ام  باتک  رد  درادن  ام  باتک 
رد ای  ص )  ) ربمغیپ باتک  رد  هک  یتایآ  قیداصم  دیتسین و  ادبا  ام  باتک  قدصم  امش  سپ  دروایب  دناوتیمن  یـسک  ار  نآ  فرح  کی  لثم 

تجح روهظ  زا  لبق  هلطاب  ياهملع  هک  دـناهدومرف  رابخا  رد  هچنآ  یلب  رگم  دـیتسین  امـش  هدـش  لزان  تعجر  روهظ و  باب  رد  ءاـیبنا  بتک 
رب تاداس  زا  دناهدومرف  هک  لطاب  ملع  هدزاود  نامه  زا  یکی  دـیاش  هکلب  ههبـش  نودـب  دـیتسه  اهنآ  زا  یکی  امـش  هک  اقح  دـنیآیم  نوریب 

ملعا . هللاو  دیشاب  دنزیخیم 

هورگ نیا  مکحم  لئالد  هب  لالدتسا 

هراشا

نآرق و تیجح  یمـسقب  دنیامرف و  مایق  هجوت و  هللا  لیبس  یف  هللا و  یف  یـسوفن هللا و  دـیاش  هکنآ  ضیارع  نیا  زا  دوصقم  يراب  تسا  هتفگ 
هتاملکب و قحلا  قحی  نآ  راونا  ات  ددرگ  حضاو  ناشنالطب  دوش و  جراخ  تارـضح  ههبـش  هک  دـنیامن  تباث  نایب و  ار  نآرق  بحاص  هزجعم 
ار بزح  نیا  لالدتـسا  توق  هللا  لیبس  یف  دـهاجم  نیا  هتفگ و  هکنآ  ات  تاملک  لـیبق  نیا  زا  دـیامن و  رونم  ار  ملاـع  نیکرـشملا  رباد  عطقی 
مه ملع  هب  کیدزن  هکلب  هدش  شنونظم  مه  ار  لک  زجع  هکلب  هدینـش  ار  ناشیا  نیهارب  هدرک و  هدهاشم  ار  ناشنایب  تردق  هنمیه و  هدید و 
اذـل دـناهدرکن  نامگ  نمیهم  طیحم و  ار  دوخ  هدادـن و  رارق  لطاب  قح و  نازیم  ار  دوخ  مهف  هتـسنادن و  موصعم  ار  دوخ  نوچ  یلو  هدیـسر 
دوش دعاصتم  زیاف و  میعنلا  نع  ذئموی  نلئستل  نیقیلا  نیع  اهنورتل  مث  میحجلا  نورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  الک  دنلب  ماقم  هب  تسا  هتـسناوتن 

باب . نیا  زا  هتفگ  هچنآ  رخآ  ات  نولاضلا  الا  هبر  ۀمحر  نم  طنقی  نکل ال  و 

باوج

تـسا هدش  تیاور  نیدلالامکا  زا  نیبملا  باتک  رد  میئوگیم  هملک  دنچ  تبـسانم  هب  تسا  هدرک  ار  دوخ  هحفص 92 ] ددرت [  راهظا  نوچ 
رد ار  قح  دهدب  رارق  هکنیا  زا  تسا  هدرک  ابا  قح و  هب  ار  یلطاب  دنکب  فیرعت  هکنیا  تسا  هدرک  ابا  دنوادخ  دومرف  هک  قداص  ترـضح  زا 
رد کش  هک  یقح  فلاخم  رفاک  بلق  رد  ار  لطاب  دـهد  رارق  هکنیا  زا  تسا  هدرک  ابا  دـشاب و  هتـشادن  نآ  رد  کش  هک  یلطاـب  نمؤم  بلق 

لوق ریـسفت  رد  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  دـشیمن و  هتخانـش  لطاب  زا  قح  دوب  هدادـن  رارق  مسق  نیا  رگا  دـشاب و  هتـشادن  نآ 
تسا و قح  لطاب  هک  دنادب  هکنیا  نایم  وا و  نایم  دوشیم  لیاح  دـنوادخ  هک  دومرف  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا  یلاعت و  يادـخ 

ترـضح نآ  زا  تسرد  لضافا  ادبا و  تسا  قح  لطاب  هکنیا  دنکیمن  نیقی  ادبا و  تسا  لطاب  قح  هکنیا  بلق  دنکیمن  نیقی  هک  دومرف  زین 
هدـعو يرادـن و  هفیاط  نیا  تیقح  هب  نیقی  هک  يراد  قح  وت  تسا و  ددـعتم  رابخا  لیبق  نیا  زا  ادـبا و  تیقحب  دوشیمن  هتخانـش  لطاب  هک 

رب نآ  رد  تدوخ  رارقا  هب  تدوخ  وت  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  هدرک  دروم  نیا  رد  هک  یفالخ  یلو  ینکن  نیقی  زگره  هک  تسا  دـنوادخ 
تمذـم و عاونا  هک  تسا  هدیـسر  باب  نیا  رد  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  زا  ثیدـح  نیدـنچ  ینکیم و  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  یتسین  نیقی 
هک دنوادخ  لوق  دنکیم  تیافک  دـنک و  توعد  ار  قلخ  هدرکن  لصاح  نآ  هب  ملع  هک  يزیچ  هب  هک  ار  یـسک  دـناهدومرف  دـیعو  دـیدهت و 
زا نیبملا  باتک  رد  ائیـش و  قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا   : دومرف يدـهی و  نا  ـالا  يدـهی  ـال  نما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نمفا   : دومرف

لصاح نآ  هب  ملع  هچنآ  دنیوگب  هکنیا  دومرف  تسیچ  ناگدنب  رب  دنوادخ  قح  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  دش  هدرک  لاؤس  هک  تسا  لقن  یفاک 
شقلخ رب  ادخ  قح  دومرف  دش  هدرک  لاؤس  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  بلطم  نیمه  زین  دننادیمن و  هچنآ  دزن  دننک  فوقو  دناهدرک و 

قح هب  هک  قیقحت  هب  سپ  دـندرک  نینچ  هاگ  ره  سپ  دـننادیمن  هچنآ  زا  دنتـسیاب  زاـب  دـناهدرک  لـصاح  ملع  هچنآ  دـنیوگب  هک  تسا  نیا 
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بناج زا  تیاده  ملع و  ریغ  هب  ار  مدرم  دهدب  يوتف  هک  ره  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترضح  زین  ار و  وا  قح  ادخ  يوس  هب  دناهدرک  ادا  دنوادخ 
رایـسب رابخا  دنکب و  وا  ياوتف  هب  لمع  هک  ره  رزو  وا  هب  دوشیم  قحلم  دننکیم و  نعل  ار  وا  همه  باذـع  هکئلم  تمحر و  هکئلم  دـنوادخ 

هک هار  نیا  رد  وزرآ  نیا  هب  زگره  اـعطق  یتـسین و  نیقی  رب  دوـخ  هکنیا  دوـجو  اـب  هکنیا  زا  درم  يا  سرتـب  سپ  تسا  دراو  نیماـظم  نیا  هب 
هک یباذعب  بذعم  دوشب و  وتب  قحلم  ناهارمگ  نیا  مامت  هانگ  ینک و  هارمگ  ار  اهنآ  هار و  نیا  هب  یناوخب  ار  مدرم  دیسر  یهاوخن  يوریم 

يدـیدرگ بئات  يدـش و  مدان  هاـگره  اـهنآ  رد  هکنیا  اهتیـصعم  ریاـس  اـب  تسا  هریبک  تیـصعم  نیا  رد  هک  یقرف  يوشب و  تسا  همه  قیـال 
ات دوشیمن  هدرک  وفع  وا  زا  ناسنا  دوشب  مه  بئات  رگا  تیـصعم  نیا  رد  یلو  تسا  هدومرف  هک  هدعو  بسح  رب  دنکیم  وفع  وت  زا  دنوادخ 

نیا رب  هک  ره  هک  تسا  لهـس  ینادرگرب  هدرب  هک  هار  نآ  زا  ینکب و  تیاده  دـناهدش  هارمگ  وت  لوق  هب  هک  تعامج  نآ  همه  هک  تقو  نآ 
دراو فیرـش  ثیدح  رد  نومـضم  نیمه  هچنانچ  یئامن  تیاده  ینکب و  هدـنز  هحفـص 93 ] ار [  همه  وت  عابتا  زا  تسا  هدرم  هلطاـب  هدـیقع 

ار نآرق  بحاص  هزجعم  نآرق و  تیجح  هللا  یف  یـسوفن هللا و  هک  هتفگ  هچنآ  اما  تسین و  باب  نیا  رد  بانطاب  تجاـح  هک  هصـالخ  هدـش 
ار یتعامج  تسا و  هدرک  ناسنا  عون  ینب  همه  هب  هکلب  ناناملـسم  هفاکب  ار  ناسحا  نیا  دـنوادخ  هکنادـب  دوش  ههبـش  عفد  اـت  دـنیامن  تباـث 

دیـشاب قح  بلاط  الوا  هک  دینک  یعـس  اهامـش  دناهدیناسر  ماجنا  هب  ار  تمدخ  نیا  هقح  وه  امک  دناهدومن و  ار  یعـس  نیا  هک  هدینازیگنارب 
حوضو لامک  هب  بلطم  نیا  مهماقم  هللا  یلعا  ام  خـیاشم  بتک  رد  دـیبایرد و  ار  قح  ات  دـینک  نوریب  لد  زا  ار  هیناـسفن  ضارغا  هکنیا  یناـث 

هللا مالـس  راهطا  همئا  تکرب  دنوادخ و  لضف  هب  مه  زاب  ماهدرک  رکذ  هدومن  سابتقا  هچنآ  زا  یـضعب  قاروا  نیا  رد  مه  زیچان  نیا  هدش  نایب 
ار ایند  دنوادخ  هک  نادب  ار  بلطم  نیا  الوا  دبای  تیاده  دیامن  رورم  دـنک و  روبع  اهنآ  رب  یقح  بلاط  رگا  دـیاش  میهدیم  یحرـش  مهیلع 
نا اوکرتـی  نا  ساـنلا  بسحا  ملا  تسا  هدومرف  هکناـنچ  دوش  رهاـظ  تسوا  نومک  رد  هچ  ره  هک  ره  اـت  تسا  هداد  رارق  راـیتخا  ـالتبا و  راد 
هب هک  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  نیبذاکلا و  نملعیل  اوقدـص و  نیذـلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلا  انتف  دـقل  نونتفی و  مه ال  اـنما و  اولوقی 
هب تسا  یلوا  دنوادخ  ملع  هچ  رگا  دنتـشاد و  تجح  وا  رب  قلخ  هنیآ  ره  دیامرف  كولـس  قلخ  اب  ناحتما  نانتفا و  نودب  دوخ  ملع  ياضتقم 

میدوب و لفاغ  اـم  هک  دـندرکیم  مه  داریا  وا  رب  اـسب  دوخ  لـهج  ياـضتقمب  بلطم و  نیا  زا  لـفاغ  دـنلهاج و  مدرم  یلو  قیدـصت  تقیقح 
یلب اولاق  مکبرب  تسلا  مهـسفنا  یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و  دیامرفیم « :  دـنوادخ  هکنانچ  لهاج 

ایند رد  هک  تسه  زین  نیماضم  نیا  هب  رایسب  تایآ  یلو  تسا  رذ  يهصرع  رد  هکنیا  و  نیلفاغ »  اذه  نع  انک  انا  ۀمیقلا  موی  اولوقت  نا  اندهش 
انلوسر مکئاج  دق  باتکلا  لها  ای  دیامرفیم « :  هکنانچ  میدوب  لفاغ  ام  هک  دنوشن  رذـتعم  هکنیا  ات  هدرک  مامت  ار  دوخ  تجح  دـنوادخ  مه 

نیا رد  هصالخ  ریدق » ءیـش  لک  یلع  هللاو  ریذن  ریـشب و  مکءاج  دقف  ریذن  ریـشب و ال  نم  انئاج  ام  اولوقت  نا  لسرلا  نم  ةرتف  یلع  مکل  نیبی 
ات تسا  ییالوج  لطاب  يارب  زا  تیاهن  دنـشاب  کلم  رد  ود  ره  لطاب  قح و  ملع  هک  تسا  نیا  ناتتفا  رایتخا و  يهمزال  تسین و  ههبـش  باـب 

زیمت بیط  زا  ثیبخ  هک  تسا  یتقو  نآ  لطاب  ندش  عطقنم  یلو  مئاد  تسا و  یقاب  قح  دـش و  دـهاوخ  نوگنرـس  بیرق  امع  ینیعم و  نامز 
یلع هضعب  ثیبخلا  لعجی  بیطلا و  نم  ثیبخلا  هللا  زیمیل  تسه «  ملاع  رد  ود  ره  لـطاب  قح و  ملع  تسا  طـلتخم  اـهتنیط  اـت  اـما  دوش  هداد 

هـشیر اورفک »  نیذـلا  انبذـعل  اولیزت  ول  دـیامرفیم «:  هک  نامز  نآ  زا  شیپ  هک  دـشاب  انب  رگا  سپ  منهج »  یف  هلعجیف  اعیمج  همکریف  ضعب 
راهظا دـنناوتیمن  ار  دوخ  ثبخ  دـنباییمن و  دوخ  يارب  زا  یهانپ  أجلم و  هثیبخ  ياهتنیط  هتبلا  دـنزادنارب  ناـهج  زا  یلک  هب  ار  هلطاـب  مـالعا 

اب سپ  نیتم »  يدیک  نا  مهل  یلما  نوملعی و  ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  دـیامرفیم « :  هداد و  تلهم  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـننک 
یفخم لطاب  رما  دنامن و  هدیـشوپ  یلک  هب  قح  هکنیا  ردقب  کلذـعم  یلو  دـیامرفیم  هحفص 94 ] كولـس [  تلهم  جاردتـسا و  روطب  لطاب 

اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  تسا «  هدومرف  هکنانچ  دومرف  دـهاوخ  رهاظ  قلخ  رب  ار  نیا  نالطب  نآ و  تیقح  هتبلا  دوشن 
دوخ تامالع  تایآ و  هب  ار  قح  هتبلا  سپ  نوفـصت  امم  لیولا  مکل  قهاز و  وه  اذاف  هغمدیف  لطابلا  یلع  قحلاب  فذقن  لب  تسا  هدومرف  و  « 

هک نیملسم  زا  يدحا  يارب  زا  تسین  ههبش  هتبلا  دنکیم و  اوسر  حضتفم و  یناطیش  تامالع  تایآ و  هب  ار  لطاب  دنکیم و  روصنم  رفظم و 
مولع و تاداع و  قراوخ  تازجعم و  تامالع و  تایآ و  زا  تیقح  راثآ  تسا و  ددـسم  دـیؤم و  راگدرورپ  بناـج  زا  متاـخ  ص )  ) ربمغیپ
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نیا رکنم  ناـشیا  ریغ  هکنیا  هچ  تسا  یهیدـب  ناناملـسم  دزن  رد  هدوب و  عـمج  وا  رد  همه  تسا  تیقح  همزـال  هچنآ  زا  اـهنآ  ریغ  قـالخا و 
یتعامج ار  یقح  ره  هک  اریز  دوبن  ملاع  رد  یقح  چـیه  دوب  نالطب  لیلد  راکنا  رگا  تسین و  نالطب  لیلد  راکنا  فرـص  یلو  دنـشاب  بلطم 

نید رما  زا  هک  میئوگیم  درک  قیدـصت  دـیاب  تهج  هچ  زا  باب  نیا  رد  ار  نیملـسم  تداهـش  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  دـناهدرک  راکنا 
رد هک  يراد  ار  بلطم  نیا  راکنا  رگا  هن  ای  دـیاهدومن  نآ  هب  دامتعا  تسا و  هدـش  تباث  نیربخم  رابخا  هب  ایند  رد  يرما  چـیه  اـیآ  هتـشذگ 

توعد ار  قلخ  يراد  تایاورب  نالا  وت  دوخ  تسین و  لقاع  چیه  دزن  ههبـش  باب  نیا  رد  هک  اریز  یئایلوخیلام  ساوسو و  هب  يالتبم  تقیقح 
هتبلا تاود  یـضعب  لوـقب  دز و  یهاوـخن  ار  فرح  نیا  اـعطق  سپ  تسا  وـت  لوـق  رد  تجح  هچ  سپ  تسین  تـجح  تاـیاور  رگا  ینکیم 
قدص اهنآ  زا  دنکیم  رظن  ناسنا  هکنیمه  هک  دـنایناسک  اهنآ  تسا و  نیمه  رب  همه  مدآ  ینب  شیع  ساسا  ملاع و  يانب  تفرگ و  ناوتیم 

نآ رب  ار  دوخ  يایند  نید و  رما  يانب  دـنکیم و  داـیعا  هتبلا  صاخـشا  مسق  نیا  لوق  هب  سپ  دـیامن  هدـهاشم  هینـالع  ار  تناـما  تناـید و  و 
رکنم راکنا  فرصب  رما  نیا  دنک و  رهاظ  نم  رب  ار  اهنآ  غورد  دنشاب  هدومن  بذک  رب  ؤطاوت  صاخشا  نیا  رگا  هک  تسادخ  رب  دراذگیم و 

نیذلاو ال نوملعی  نیذلا  يوتـسی  له  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  تسین و  یتجح  تبثم  رب  ار  یفان  لوق  هک  اریز  دوشیمن  رهاظ 
رد تسا و  لوبقم  وا  تداهـش  هتبلا  دـهدیم  تداهـش  ملع  يور  زا  هکنآ  تسا و  لهاج  مکح  رد  یفاـن  باـبلالاوا و  رکذـتی  اـمنا  نوملعی 

ملاع ناسنا  هک  اریز  تسین  عومـسم  یفن  رب  تداهـش  هک  تسا  باب  نیمه  زا  همه  میریذپیم و  رکنم  زا  ار  دـهاش  ام  هک  تسا  ءاضق  رابخا 
روط هچ  تسه و  ربـخ  هچ  ار  وا  تسا  هدوبن  رـضاح  هک  یماـگنه  نآ  زا  دراد  یعـالطا  هدوب  رـضاح  هک  یماـگنه  زا  تیاـهن  تسین  بیغلا 

تایآ هب  دروم  نیا  رد  ارچ  هک  رگم  ملعی و  نم  یلع  تجح  ملعی  نمل ال  سیل  هک  دندومرف  دنکب و  هدوب  رـضاح  هکنآ  رب  در  هک  دـناوتیم 
وت بلطم  يراد و  رارقا  ار  اهنیا  همه  مه  وت  الوا  هک  اریز  یئاهنآ  تیجح  تابثا  ددـص  رد  زونه  وت  هکنیا  لاح  ینکیم و  لالدتـسا  رابخا  و 

هحفـص 95] تایرورـض و [  زا  بلاطم  نیا  يهمه  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  هکنیا  یناث  میـسرب و  دـیاب  نآ  هب  هک  تسا  اـهنیا  يارو  يرما 
هب ار  بلاطم  نیا  همه  هک  هوالع  دوشیم  رکذ  نمیت  كربت و  باـب  زا  هدـش و  دراو  اـهنآ  قبط  رب  مه  راـبخا  تاـیآ و  تسا  هیلوا  تایهیدـب 
رب تسا  مدقم  تبثم  لوق  هک  تسین  ههبش  نیا  رد  هصالخ  دیآیم  تسدب  تانایب  نیمه  زا  نآ  هار  هک  درک  تابثا  ناوتیم  عطاق  لقع  لیلد 

دیوگب رکنم  هک  تسین  يدروم  چیه  رد  دـنراد  راکنا  نیرکنم  هک  دروم  نیا  رد  هصاخ  تسا  نیمه  رب  هیویند  تالماعم  رد  وت  يانب  یفان و 
رد ای  همظعم  هکم  رد  مدوب  رـضاح  هدومن  سمـش  در  ای  هدومرف  رمقلا  قش  ص )  ) ربمغیپ هک  دـننکیم  تیاور  هک  ینیح  نامه  رد  نم  ـالثم 

دیاب تسا و  ینامـسآ  رما  هک  دنوشیم  یعدم  هلئـسم  ود  نیا  رد  تیاهن  دـشن  يزیچ  نینچ  مدوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هرونم و  هنیدـم 
ضراوع هصاخ  تسا و  فرخزم  مه  فرح  نیا  هک  دنادیم  دنادب  ار  نیمز  كالفا و  تئیه  سک  ره  دنوش و  رادربخ  همه  بئاغ  رضاح و 

فوسخ زا  مجنم  هک  مینیبیم  هینالع  هک  یئاج  درک  در  ار  تبثم  لوق  ناوتب  هک  تسین  يداریا  اهنیا  هک  دنادیم  تسا  ردـق  هچ  نیمز  طاقن 
رد قافآ  فالتخا  يهطـساو  هب  کلذـعم  هدرک  باـسح  تسرد  هک  يراد  مه  يداـع  نیقی  اـسب  دـهدیم و  ربخ  اـهنآ  تاـقوا  فوسک و  و 

لها همه  يارب  يوامس  رما  ره  هک  تسین  مزال  ضرا  كالفا و  عضو  نیا  اب  هک  تسا  نیا  زا  همه  دنکیمن و  زورب  وا  قدص  نکاما  یـضعب 
يافخ بابـسا  هک  رگید  عناوم  اهربا و  هیـضرا و  طاقن  طاطحنا  عافترا و  اههوک و  زا  تسه  مه  رگید  ضراوع  هک  هوالع  دوش  رهاظ  نیمز 

ریاس هدوب  يوامس  رما  هک  تسا  هلأسم  هس  ود  نیمه  هکنیا  لاح  دنکب و  فرـص  راکنا  هکنیا  زا  ار  لقاع  دنکیم  عنم  تسا و  روما  هروجنیا 
رکنم هدـش و  لقن  ص )  ) همئا ربمغیپ و  زا  لیبق  نآ  زا  رازه  نیدـنچ  هک  تسین  اـهنآ  رد  مه  لاکـشا  ردـقنیا  هک  هیـضرا  تاـیآ  تازجعم و 
يادـخ ینکب و  رظن  فاصنا  يور  زا  هک  یتقو  وت  میدرکن و  لصاح  تاور  لوق  هب  ناـنیمطا  اـی  میدـنام  هکنیمه  ضحم  هب  دـنکیم  راـکنا 

هرونم روبق  زا  نامدوخ  نامز  رد  راـبخا  نیا  همه  قدـص  نیارق  هک  هصاـخ  درک  راـکنا  ناوتیمن  هک  ینیبیم  ینیبب  رـضاح  دوخ  رب  ار  دوخ 
هب هک  دنناوتیم  هنوگچ  هعیـش  يداعا  همه  نیا  عامتجا  اب  هرونم  يهنیدـم  تایلاع و  تابتع  لثم  رد  نک  هظحالم  وت  دـنکیم و  زورب  ناشیا 
رد تیاور  هک  میونشیم  هماع  دوخ  زا  ررکم  هکلب  دنوشن  هماع  ءازهتـسا  هیرخـس و  بابـسا  دندنبب و  دوخ  همئا  رب  تازجعم  همه  نیا  غورد 

ع)  ) عیقب همئا  تازجعم  زا  هک  میدینـش  هرونم  هنیدم  رد  دوبن  قلمت  هب  جاتحم  هک  ینأش  اب  ینـس  زا  ام  دوخ  هک  هللااب  دهـشا  دنراد و  باب  نیا 
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ینکیمن نیقی  زاـب  وت  رگا  دـیآیم و  تسد  راـبخا  نیا  عون  قدـص  هنیرق  تسین  ههبـش  راـکنا و  لـحم  هک  عضو  نیا  اـب  سپ  درکیم  لـقن 
رایـسب نمزم  رایـسب  ضرم  ساوسو  هک  اریز  دـنک  رود  وت  زا  ار  ضرم  نیا  هک  دـنوادخ  دزن  رد  نک  اـعد  نکب و  ار  دوـخ  نادـجو  حالـصا 

دوخ دیجم  باتک  رد  دنوادخ  دـنکیم و  ناطیـش  عیطم  ار  صخـش  دـنکیم و  رود  ناسنا  زا  ار  لقع  ع )  ) ماما شیامرف  هب  هک  تسا  یتخس 
رب هحفص 96 ] تسا [  يدهاش  مظعا  هدنام  هک  ناشیا  تنس  باتک و  زاب  نینچ  مه  سانخ و  ساوسو  رـش  زا  میربب  وا  هب  هانپ  هک  هدومرف  رما 
رد هصاخ  ماقم و  یلاع  لوسر  زا  رگم  اهنآ  رودـص  تسین  نکمم  ماظن  نیا  تنـس  ماکحتـسا و  نیا  هب  باـتک  هک  تاـیاور  نیا  عون  قدـص 
هک اهیدحت  نیا  اب  مینکیم  هدهاشم  ار  باتک  ام  زورما  مینکن  مه  ناگتشذگ  رابخا  هب  رظن  هک  مینکیم  ضرف  میئوگیم و  نخـس  وا  باتک 

يدحا هک  مینیبیم  هینالع  دـنامهفب و  ام  هب  نامدوخ  نامز  رد  ار  لطاب  قح و  هک  تسادـخ  رب  هک  میتسه  یناگدـنب  دوخ  ام  تسه و  وا  رد 
رب رداق  هک  تسین  باب  نیا  رد  ههبـش  هک  برع  ياوس  اما  دـیوگب  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  دروایب و  باتک  دـننام  هک  دوش  یعدـم  هک  تسین 
دزن رد  دشاب  مه  رگا  تسین و  رما  نیا  یعدـم  مه  برع  زا  دـنکیم و  زورب  ناشبذـک  يدوزب  تساجیب و  دـنکب  مه  اعدا  رگا  تسین و  نیا 

تغالب و تحاصف و  نیا  هب  تسین  نکمم  هک  اریز  دوشیم  حضتفم  يدوزب  دناهتخومآ  تیبرع  ملع  هک  مهریغ  مجع و  زا  يرایسب  برع و 
ار رایـسب  مولع  کلذـعم  تسا  یمـسر  یلع  تاـنایب  کبـس  رب  هن  رعـش  هن  تسا و  هبطخ  هن  تسین  یمـالک  چـیه  کبـس  رب  هک  روط  زرط و 

سوناـم تسا  لومعم  برجم و  دـننادیم و  حاولا  تامـسلط و  لـها  هک  تسا  بترتم  نآ  زا  هیآ  ره  رب  هبیرغ  هبیجع و  راـثآ  تسا  جردـنم 
ار ناسنا  دـنکیم  تیادـه  اذـکه  دوشیمن و  لسک  نآ  زا  دـمهفیمن  هکنیا  اب  دـناوخیم  ناسنا  هچ  ره  دراد  توـالح  تسا  نیریـش  تسا 
ار نآ  لضف  همه  رکذ  اهنیا و  ریغ  دـنکیم و  راودـیما  تمحر  هب  دـناسرتیم  باذـع  زا  دـنکیم  ایند  زا  ضرعم  دـنکیم  ترخآ  هب  بغار 

يدـحا هک  مینادیم  ردـق  نیمه  تسین  يرگید  مـالک  رد  هک  دراد  تیفیک  هچ  هک  منادیمن  تقیقح  رد  مـنادیمن و  هـکلب  درک  ناوـتیمن 
ام لیلد  میئوگیم  دننکیمن  یئاعدا  نینچ  هک  تساهنآ  ناطلس  ریـشمش  نیملـسم و  سرت  زا  یئوگب  رگا  هدرکن و  مه  ار  بلطم  نیا  ياعدا 

دنوادـخ هک  تسا  نیا  ام  ضرع  یلو  دـشاب  سرت  زا  هدـشن  یعدـم  یـسک  هکنیا  هک  دوب  لمتحم  دوب  ینیمز  رگا  ینیمز  هن  تسا  ینامـسآ 
مه یـسک  دسرتیمن و  يدحا  زا  تسین و  یـسک  سرت  زا  ادـخ  نتخیگناین  رب  مروآیم و  وا  لثم  هک  دـنک  اعدا  هک  هتخیگناین  رب  ار  یـسک 

راگدرورپ قیدصت  هب  تسا و  هدومرف  هک  یئاعدا  رد  ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  داتسرفن  هک  یتقو  سپ  دیامن  يریگولج  عنم و  ار  وا  دناوتیمن 
دشاب هدرواین  ادمع  یلو  دیآرب  هدهع  زا  هک  دشاب  یـسک  وچ  مه  هک  لاحم  ضرف  رب  میوریم و  میریگیم و  داؤفلا  جلث  بلقلا و  نکاس  ام 

نا هللا  ذاعم  تسام  رب  جرح  فیلکت و  هچ  سپ  هدینامهفن  ام  هب  هک  اریز  دـیبعلل  مالظب  هللا  سیل  تسین و  یتجح  ام  رب  ادـخ  تروص  نیا  رد 
نآرق يارب  زا  يدننام  لثم و  هدرک  تیاده  ار  ام  دنوادخ  هچنآ  ربانب  سپ  اهتیا  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  هدنع و ال  انعاتم  اندجو  نم  الا  ذـخان 

هک تسا  هدرک  اـعدا  هکلب  تسا  نآرق  زا  رتهب  هدروآ  هک  یناـیب  نیا  هک  تسا  یعدـم  هتـساوخرب و  درم  نیا  ناـمزلارخآ  نیا  رد  یلب  تسین 
هظحالم هک  اریز  دنکیمن  ار  يدحت  مسق  نیا  دوخ  دشابن  هیفـس  صخـش  ات  هللااب  دهـشا  دروایب و  دـناوتیمن  یـسک  ار  نآ  فرح  کی  لثم 

هک اریز  دیروایب  تسا  هدومرفن  هیآ  کی  هدیناسرن و  رتشیب  ثیدح  کی  هروس و  کی  هب  ار  يدـحت  تبترم  ماقم و  نآ  اب  ص )  ) ربمغیپ نک 
هک اریز  دـیروایب  دـیناوتیمن  هیآ  کی  لـثم  هک  هدومرفن  ربمغیپ  ناتماهدـم و  لـثم  هحفـص 97 ] تسه [  هملک  کی  هکلب  هرـصتخم  تاـیآ 

ثیدـح کی  هروس و  کی  لثم  هک  تسا  هدومرف  ربمغیپ  اما  مه  اب  ات  ود  نیا  دـننکیم  قرف  هچ  اضرف و  ناـتفتلم  دـیوگب  یـسک  دوب  نکمم 
ردـقنیا درم  نیا  اما  دـنادیم  وا  دوخ  هک  تمکح  دـعاوق  روطنآ  هب  دـینک  عمج  مه  هب  ار  تایآ  تاـملک و  روطنیا  هک  دـیروایب  دـیناوتیمن 
ربـمغیپ هک  مه  یفرح  هک  تسا  مولعم  رمـالا  سفن  عقاو  رد  هکنیا  هچ  دـنمهفب  مدرم  هک  درک  یمـسق  دـیاب  ار  يدـحت  هک  دـنکیمن  روـعش 

هک دـننکیم  یمـسق  هب  ار  يدـحت  درادـن  يدـحت  ماقم  هب  یلخد  نآ  یلو  دـیوگیمن  وا  لثم  یـسک  تمکح  ياهثیح  تاهج و  زا  دـیوگب 
اما تسا  لکشم  یلیخ  راکنیا  زیمت  يرادرب  یناوتیمن  نم  لثم  مدق  کی  وت  دیوگب  یکی  هب  یکی  الثم  دهدب  زیمت  دنیشنب و  دیایب و  قدصم 
رگا ربمغیپ  سپ  دوشیم  مولعم  بلطم  مه  اب  دیتفر  هک  هار  مدق  دص  تسا  ناسآ  رایـسب  نآ  زیمت  يودب  یناوتیمن  نم  ردـقب  وت  تفگ  رگا 

اـضرف مدق  رازه  ردقب  وا  مدق  کی  هک  دنکب  يزجعم  یلب  رگم  يرادرب  نم  لثم  یناوتیمن  مدـق  کی  وت  دـیامرفیمن  دـنکب  يدـحت  دـشابن 
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اب دراذگب  ربمغیپ  هک  یمدق  هک  دنچ  ره  دیامرفیمن  يدـحت  یمیحر  ياهمدـق  نیمه  هب  الا  تسا و  حیحـص  نآ  دوشب  ضرالا  یط  ای  دوشب 
القع دزن  رد  هک  هصالخ  دنمهفب  مدرم  هک  تسین  يرما  نیا  اما  دراذگب  نآ  لثم  دناوتن  داحآ  زا  يدحا  تسه  وا  يارب  زا  هک  هیلک  تمصع 

راهظا يراد  بهذـم  هچ  منادیمن  وت  هتـشذگ  نآ  زا  الاح  دوشیم  نـالطب  لـقع و  تلق  لـیلد  شدوخ  يدـحت  مسق  نیا  هک  تسا  حـضاو 
تسا قح  نآرق  هک  تسا  ص )  ) ربمغیپ تما  یعامجا  ینکیم و  اعدا  رهاظ  هب  یلو  تسین  تلد  رد  نیقی  هچ  رگا  ینکیم  ررکم  هک  مالسا 
هلاسر رد  هک  هدـش  لقن  يرکـسعلا  دـمحم  نب  یلع  نسحلایبا  زا  نیبملا  باتک  رد  هکناـنچ  دـننادیم  يرورـض  ار  نآ  قیدـصت  بوجو  و 

دزن رد  تسین  وا  رد  کش  هک  تسا  یقح  نآرق  هکنیا  بلطم  نیا  رد  تسین  ناشنایم  یفالتخا  هک  هبطاق  تما  دناهدرک  عامجا  هک  دناهتشون 
تهج هب  دناهتفای  تیاده  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  قیدصت  رب  دنبیصم و  دنراد  نآرق  رب  عامتجا  هک  یلاح  رد  ناشیا  سپ  تما  قرف  همه 

دیاب دیتسه  ص )  ) ام ربمغیپ  تما  زا  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  ۀلالـض  یلع  یتما  عمتجت  ال  ص )  ) ربمغیپ لوق 
سپ یئوگیم  هچ  دروآیم  ار  نآ  لثم  يدحا  هدومرف  هک  هیآ  دـنچ  نیا  باب  رد  سپ  دـیئامن  لمع  نآ  هب  دـشاب و  قح  امـش  دزن  رد  نآرق 

هصالخ تسا  رگید  بیترت  وت  اب  ار  كولـس  نخـس و  هک  ینآرق  بذکم  رگا  یـشاب و  لوعجم  باتک  نیا  بذکم  دیاب  ینآرق  قدصم  رگا 
دونشب و ار  درم  نیا  هفرخزم  تاملک  دعب  دشاب و  هدومن  نآرق  تئارق  رد  دشاب  هدرک  امن  وشن و  مالسا  رد  یسک  هک  تسا  بجع  رایـسب  هک 
هب نیا  هک  دوشب  هبتـشم  هکنیا  ياج  هچ  دـنناوخب  وا  يارب  رگید  هیثرم  هک  دـنکب  سوه  زاب  دـنیبب و  ار  وا  يواعد  دـمهفب و  ار  اـهنآ  تیفیک 
هللا بضغ  نم  هللااب  ذوعن  دوشب  الم  ای  ربمغیپ  ای  ماما  مالک  هب  ای  اـملع  مـالک  هب  هبتـشم  هکنیا  ياـج  هچ  دـنامیم  ماوع  هکلب  بـالط  تاـملک 

هک هدرک  یعـس  دنک و  نایب  تادابع  زا  دـیلقت  هک  هتـساوخ  یخوش  هب  تسا  حازم  وا  عبط  هک  املع  زا  یکی  هک  تسا  دـهاش  دـحاو  يادـخ 
نتما نقتا و  مکحا و  حصا و  حلما و  هبترم  دص  هک  دنادیم  ادخ  تسا و  یتهابش  هجو  مهنیا  هک  هچ  دسیونب  مه  طلغ  هحفص 98 ] یهاگ [ 

ردق هب  ردـق  نیمه  میرمـشیمن  یمات  داوس  تیبرع و  لها  زا  ار  دوخ  ام  هک  هللاو  دوب  حازم  روظنم  هکنیا  اب  دوب  هتفگ  درم  نیا  تافرخزم  زا 
قح هب  میراذـگب و  درم  نیا  تراـبع  يولهپ  ار  دوـخ  یبرع  تراـبع  هکنیا  زا  میراد  گـنن  راـع و  میاهدرک  یلیـصحت  یئزج  یتجاـح  عـفر 

مامت نایب  باتک  کی  زونه  هچ  رگا  دنکیم و  رجزنم  ار  عبط  تسا و  عوهم  میقتـسم  عبط  يارب  هک  هتـشذگ  تحالم  توالح و  زا  دنوادخ 
تیبرت يروط  مه  ار  عابتا  هک  تسا  نیا  بجع  تسا  بیرغ  رایسب  ماهدید  وا  زا  اهاج  ریاس  اب  باتک  نیا  رد  هک  تارابع  یضعب  اما  ماهدیدن 

ناینج لثم  هنیعب  نتفگ  دـننکیم  طابنتـسا  وا  زا  رگید  فرخزم  ینعم  کی  تقو  نآ  دـننکیم  لـقن  وا  زا  فرخزم  تراـبع  کـی  هک  هدرک 
دنتفرگیم دـندوب  هـتفرگ  ار  وا  درگ  لوا  هـک  ینید  یب  هـبلط  رفن  دـنچ  نآ  هـک  تـسا  هدرک  مـحر  ادـخ  دــننزیم و  فرح  نیناـجم  هـکلب 

نجهتسم کیکر و  طوبرمان و  طولغم و  ردقنآ  کلذعم  دندادیم  راشتنا  تقو  نآ  دندرکیم و  ار  وا  ياهطلغ  حیحصت  ار و  وا  تاجتشون 
نآ ملاع  هب  طبر  چـیه  هک  دـیوگیم  وا  رـس  تشپ  فرح  کی  تقو  نآ  دـهدیم  رارق  باـب  يارب  ناونع  تسا  جراـخ  فصو  زا  هک  تسا 

ربمغیپ هب  هدرک و  لقن  تایآ  زا  یـضعب  هدرک و  يراـک  هابتـشا  ناـقیا  رد  یتح  دـنتفتلم  مه  تارـضح  دوخ  ار  بلاـطم  نیا  درادـن و  ناونع 
ار تایآ  یناعم  لح  لیضفت  هب  نم  يالوم  دشوپب و  ار  نایب  بویع  هتـساوخ  تسا و  هدومرفن  لاؤس  قباطم  ار  باوج  هک  هداد  تبـسن  (ص )

نایب هک  یبلاطم  هب  یلخد  باب  ناونع  هک  تسا  تافارخ  نیا  زا  رپ  نایب  تسین و  يزیچ  نینچ  نآرق  رد  هک  هدومن  تباث  هدومرف و  راـبخا  زا 
میود ام  رد  هک  نانز  یـضعب  تلاح  لثم  هنیعب  دنربیم  تذل  دننکیم و  ظح  یه  عابتا و  دنناوخیم  هک  تسا  بجع  هصالخ و  درادن  هدش 

صخش دندنـسپیم  ار  نآ  لاثما  لاغذ و  لثم  دنوشیم و  زئمـشم  بیط  ياهاذغ  زا  هک  يروط  دوشیم  فرحنم  ناشعبط  ناشلمح  مویـس  و 
نیا تلاح  هللاو  دربیم  تذل  ار و  نآ  دروخیم  التبم  هفیعـض  نیا  دنازرلیم و  مه  هب  ار  وا  تشپ  نادـند  ریز  لاغذ  نتـسکش  يادـص  ملاس 

مه ار  لک  زجع  هدید و  لالدتـسا  ماقم  رد  ار  موق  نیا  يالیتسا  هنمیه و  تردق و  نم  هک  درم  نیا  دیوگیم  تسا و  هدـش  روطنیا  تعامج 
بلاـغ ناـشجازم  رب  ادوس  طـلخ  هک  یناـسک  هدـیدن  زگره  نک  اوادـم  ار  دوخ  ورب  درم  يا  میئوـگیم  تحیـصن  ماـقم  رد  هدـش  شنوـنظم 

رب سرت  دننکیم و  اهتـشحو  تسین  تشحو  بابـسا  چیه  هک  هفراعتم  هلوادتم  روما  نیمه  زا  هنوگچ  دننکیم  ادیپ  بلق  تشحو  دوشیم و 
نیمز رب  دـننکیم و  شغ  اسب  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  ياپ  ات  رـس  قرع  درپیم و  اهنآ  هراـسخر  زا  گـنر  هک  يروط  دوشیم  بلاـغ  ناـشیا 
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روبع اجنآ  زا  بش  تسین  اهنآ  رد  یشحوم  زیچ  چیه  دننکیم و  روبع  نآ  رب  هبترم  رازه  يزور  هک  یتایح  نالاد و  هرجح و  نامه  دنتفایم 
لیلع هراچیب  نیا  يارب  رارف  هوق  رگا  دـنکب  یئادـص  هراچیب  هبرگ  کـی  رگا  دـنکیم  اهتـشحو  دـیآیم  وا  رظن  هب  هک  یلویه  ره  دـنکیم و 

راک همه  دیآیم و  دوریم و  تمالس  صخش  تسا  ضرم  زا  اهنیا  همه  دتفایم و  نیمز  رب  هدرک  شغ  اجنامه  هک  الا  دنکیم و  رارف  دنامب 
ار وا  هک  هتـشاد  تیعقاو  هچ  هدـید  هبرگ  نآ  زا  لیلع  صخـش  نیا  هک  ـالیتسا  هنمیه و  نآ  هحفـص 99 ] لاح [  درادن  كاب  چیه  دـنکیم و 

نیا يارب  ـالیتسا  هنمیه و  هچ  نیبـب  تـقو  نآ  ینک  رود  دوـخ  زا  ار  یغاـمد  ضرم  نـیا  نـک  یعـس  وـت  سپ  تـسا  هدرک  رارف  هدـیناسرت و 
هچ نیبب  وت  تسا  یلوتـسم  نمیهم و  نیا  دـناوخ  یماـقم  رد  مه  رـس  تشپ  تراـبع  راـهچ  ناـسنا  هکنیا  ضحم  هب  رگم  دـنامیم  تعاـمج 

لاجرلا فرعا  هک  تسا  فورعم  لثم  رد  دیوگیم و  مه  رـس  تشپ  تسا  یتاملک  فرـص  هکنیا  ای  دیوگیم  تسرد  اجب و  ایآ  دـنیوگیم 
مالـسلامهیلع دـمحم  لآ  مئاق  روهظ  تیاکح  لصا  هک  تسا  نیا  ینادـب  یهاوخب  رگا  ار  رما  نیا  تلع  لصا  لاجرلاب و  لاقملا  لاـقملاب ال 

نیا رد  مه  ناطیـش  دوریم  ناشیا  زا  تردق  توق و  دنکیم و  دوخیب  دوخ  زا  ار  قلخ  عیابط  نآ  رکذ  هک  تسا  یگرزب  رما  نانچ  نیا  دوخ 
مهارف بابـسا  لاـح  نآ  رد  دـنکب  دـناوتیمن  يراددوـخ  تسا و  ناـشیرپ  ناـسنا  تلاـح  دـنیبیم  هکنیا  ضحم  هب  تـسا  نـیمک  رد  تـقو 

یفرط هب  ار  وا  یهاوخب  وت  رگا  هدش  یلوتسم  وا  رب  فعض  هدیسرت و  هک  یسک  هکنیا  لثم  دربیم  دراد  لیم  هک  فرط  ره  هب  ار  وا  دروآیم 
ناسنا هک  تسا  نیا  رما  نیا  هجلاـعم  تسا و  تردـق  توق و  لاـمک  رد  هک  یتقو  نآ  اـت  تسا  رتناـسآ  يربب  تسا  وا  دوصقم  فـالخ  هک 

نهذ رد  هشیمه  تسا  هروثام  هحیحص  رابخا  رد  ناشیا  يارب  هک  یتامالع  راثآ و  دشاب و  هتـشاد  ناشیا  رکذتم  ار  دوخ  هشیمه  دنک و  یعس 
لـصاح وا  يارب  زا  ناشیا  تفرعم  دشاب و  هتـشاد  رونم  ار  وا  بلق  ناشیا  رون  دشاب و  ناشیا  رکذـب  سونام  الوا  هکنآ  ات  دـنک  هرکاذـم  دوخ 
یئاعدا نینچ  هاگ  ره  یـسک  نینچ  سپ  دندومرف  فیرـش  ثیدح  رد  هکنانچ  دوش  روضح  هینالع و  لثم  وا  يارب  تبیغ  هک  يدـحب  ات  دوش 

ناطیش دیامنن و  ار  دوخ  دوجو  كاسمتسا  رگید  هک  دوشیمن  روط  نآ  شتلاح  تسا  ناشیا  رکذب  سونام  هکنیا  هطساو  هب  دونشب  یسک  زا 
هک هنمیه  هک  هصالخ  دروخیمن  لوگ  هوای  ياهفرح  هب  تسه و  مه  تفرعم  بحاص  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم  يراددوخ  هکلب  دـیابرب  ار  وا 

دیابریم ار  وا  هابور  دتفیم و  سرت  تدش  زا  تخرد  زا  هک  یغرم  دننام  يدوب  هدـش  فیعـض  تدوخ  هک  تسا  باب  نیا  زا  هدـید  اهنآ  زا 
نورـشع مکنم  نکی  نا  ددرگ  نوزفا  اهنآ  رب  وت  هنمیه  ات  یهدب  توق  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  تفرعم  هب  ار  تدوخ  بلق  نکب  یعـس  سپ 

نوهقفی . موق ال  مهناب  اورفک  نیذلا  نم  افلا  اوبلغی  ةأم  مکنم  نکی  نا  نیتأم و  اوبلغی  نورباص 

لبق ياهباتک  زا  ندوب  ربکا  حصفا و  شباتک  لبق و  ءایبنا  زا  ندوب  رترب  رب  دمحم  یلع  ياعدا 

هراشا

شباتک تسا و  یحو  یعدم  رما  نیا  بحاص  عطاق  لیلد  ینادمـص  نامرف  تسا و  تجح  یهلا  یحو  رگا  دـنیوگیم  ارـصتخم  تسا  هتفگ 
ياعدا رگا  تسا و  یعدـم  تسا  تجح  اـعدا  رگا  تسا و  لـبق  يوامـس  بتک  رب  نمیهم  طـیحم و  یلعا و  غلبا و  حـصفا و  ربکا و  مظعا و 

هک ناـسلب  ارکب  ره  تسا و  بهاذـم  لـلم و  حاولا و  ربز و  فحـص و  بتک و  عیمج  دوـعوم  هک  تسا  یعدـم  تسا  تجح  ندوـب  دوـعوم 
تسا و ریبخلا  درفلا  هللا  یلا  یعاد  هدومرف و  توعد  ار  مما  عیمج  تسا  تجح  توعد  رگا  هدومرف و  توعد  تسا  ناشیا  یتناید  حالطـصا 
هچ هدش و  رک  شیادن  تشهد  تشحو و  زا  هک  اهشوگ  هچ  هدیسر  هحفص 100 ] توکلم [  کلم و  لها  عماسمب  شتوع  دومس  ادن و  ولع 

مما بولق  ملاع و  ناکرا  هک  دومرف  مایق  یتماقتسا  هب  تسا  تجح  تماقتسا  رگا  دیدرگ و  اونـش  شرما  تجهب  تذل و  زا  هک  هیعاد  ناذا و 
رگا تشادن و  زاب  شاهدارا  ادـن و  توعد و  زا  ار  وا  لتق  یفن و  سبح و  رجز و  عنم و  ناتتفا و  فصاوق  ناحتما و  فصاوع  دـش و  عزعزتم 

دومن و ریخـست  بذـج و  هفیاط  لیبق و  ره  زا  ار  هیکز  هدرجم  سوفن  دومرف و  فرـصت  دابع  سفنا  داجیا و  قافآ  رد  تسا  تجح  فرـصت 
قالخا لمع و  ملع و  رهوج  رد  هک  دومرف  بیذـهت  داد و  یقرت  ار  نیلبقم  دابع  ینأشب  تسا  تجح  دالبلا  یف  نم  تیبرت  داـبع و  یقرت  رگا 
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رگا دندومن و  تعافـش  نیلتاق  زا  هکلب  دندومرفن  عافد  دندش و  هتـشک  هک  یمـسقب  دـندش  عادـبا  دوهـشم  تدـم  لقا  ود  عاطقنا  يوقت و  و 
رگا تسا و  ولع  یقرت و  تیاهن  رد  ملاع  قلخ  يهیلک  رعاشم  كرادم و  هک  دوشیم  هدهاشم  تسا  تجح  ملاع  ناکرا  رد  فرصت  رییغت و 
رگا تسا و  وا  زا  هکنیا  هب  تاـفتلا  ریغ  نم  دـناهدش  لـماع  لـلم  لود و  ار  وا  یهاوـن  رماوا و  ماـکحا و  رثـکا  تسا  تـجح  شاهدارا  ذوـفن 

حاولالا یف  اورظناف  هدشن  هدینش  لبق  زا  هیسدق  علاطم  زا  کی  چیه  زا  هک  ار  هچنآ  دناهدید  رما  نیا  بحاص  زا  تسا  تجح  تاداع  قراوخ 
مهتیب یف  لزن  نم  تایآ و  بحاص  تانایب  تاـیآ و  تسا  تجح  لـبق  بتک  تاداهـش  تاراـشب و  رگا  نیطالـسلا و  كواـملا و  روس  یف  و 

تیمولظم ءابحا و  تلق  ءادعا و  هبلغ  نونف و  عیانص و  روهظ  لوقع و  كرادم  رعاشم و  یقرت  نیا  اب  تسا و  لیلد  دهاش و  تجح و  تایالا 
ادـخ هکنآ  دـیمادن  دایدزا  رد  موی  لک  دـندومن و  لوبق  ار  شرما  ناجب  لیبق  ره  زا  ار  سان  ضرالا  یلع  نم  عنم  شباحـصا و  تیروهقم  و 

دیامن . لدبم  فالتیا  تبحم و  هب  درادرب و  نایم  زا  ار  فالتخا  نیا  دیامن و  تمه  دزیخ و  رب  هدابعل  هللاابح و  یسرت 

باوج

ار ترابع  نیا  نم  یلو  دوش  تاملک  نیا  نتـشون  فرـص  هک  بکرم  زا  یکدنا  ذغاک و  هحفـص  کی  فیح  هک  تسا  دهاش  دحاو  يادـخ 
نیا رد  يرظن  تربع  هب  دشاب  هدـیدن  ار  لیالد  باتک  لصا  یفـصنم  رگا  ات  مدومن  لصا  يهخـسن  اب  هلباقم  هک  تسا  لهـس  هدومن  لقن  انیع 
هیهاو هلدا  نیا  رب  نیا  يانبم  هک  ینید  هک  دینک  هظحالم  هدرک  رکذ  ار  دوخ  هلدا  همه  هدرب و  راکب  ار  دوخ  دـهج  تیاغ  هک  دـیامن  تاملک 

ار تعامج  نیا  ناطیـش  هنوگچ  دوب و  دـهاوخ  هجرد  هچ  اـت  نید  نآ  ماکحتـسا  تناـتم و  رارق و  تسا  توبکنعلا  تیب  نم  نهوا  هک  تسا 
نیا دوب  يراوخ  ار  وا  لـجع  ـالقا  دوب  رتتسرد  نیا  زا  شتروص  رـس و  يرماـس  توـعد  هک  دـنادیم  ادـخ  تسا  هدرک  ءازهتـسا  هیرخس و 
رکذ یتح  تسین  لیلد  يدرک  رکذ  وت  هک  هلدا  نیا  زا  کی  چـیه  هک  میئوگیم  هیلک  الوا  ام  دـنمورحم و  هللادـمحلا  مه  نیا  زا  هک  تعامج 

مه گرزب  نایب  تایآ  ياوس  يدرک  یفن  احیرـص  ار  اهنآ  يهمه  لبق  قرو  ود  رد  تدوخ  هک  الوا  يدرک  هک  یتازجعم  تاداـع و  قراوخ 
هلدا نیمه  رگا  دـنکب  راـهظا  رمقلا  قـش  هک  منکیم  ضرف  دروـم  نیا  رد  نم  یلو  تسین  نآ  رد  ههبـش  تسا و  هتفگ  ار  بلطم  نـیمه  هـک 

تسین يزیچ  هدبعـش  ياوس  مه  شرمقلا  قش  هک  منکیم  عطق  وا  فرح  تسا و  وا  لیلد  ياهتنم  اهنیا  هدرک  رکذ  هک  هحفص 101 ] هقباس [ 
ثیدـح رد  هکناـنچ  دوشیم  لـصاح  لـقع  لاـمک  هب  هک  تسا  يرما  تماـما  توـبن و  تقیقح  هک  اریز  دوـشیمن  وا  تیقح  لـیلد  ادـبا  و 

هک تسا  ياهناهیفـس  تاملک  مامت  هدرمـش  وت  هک  هلدا  نیا  شلقع و  لامک  زا  دعب  رگم  درکن  ثوعبم  ار  ییبن  چیه  دنوادخ  هک  دـناهدومرف 
هب تجاح  چیه  هک  دـنکیم  رهاظ  شدوخ  تسد  رب  ار  لطاب  نالطب  هنوگچ  هک  راگدرورپ  دـییات  زا  تسا  بجع  دریذـپیمن و  لقاع  چـیه 
اما هصالخ  تسین  ام  تمحز  هب  یتجاح  ار  دنوادخ  میـشکیم و  یتمحز  راگدرورپ  ياضر  بلط  ضحم  مه  ام  هکنیا  الا  تسین  ام  تمحز 
نیا رد  ادـبا  هک  میئوگیم  تسا  یعدـم  صخـش  نیا  تسا  تجح  ندوب  دوعوم  ياعدا  ای  یحو  ياعدا  رگا  هک  هدرمـش  لیبق  نیا  زا  هچنآ 

دنوشیم هثیبخ  هملک  نیا  هب  یجتلم  دننامیم  رد  ماقم  ره  رد  هک  دراد  یبیرغ  مظع  ناشیا  هدرم  رظن  رد  بلطم  نیا  تسین و  یتجح  يواعد 
هنوگ نیا  هب  انتعا  هجو  چیه  هب  هللادمحلا  ص )  ) راهطا همئا  تکرب  هب  ام  دوریم و  نوریب  نادیم  زا  ظفل  نیا  هنمیه  زا  یـسک  فنـصم  لثم  و 

تـسین اعدا  رد  یتجح  چیه  هک  ینادب  ات  منک  یلالدتـسا  روسیم  ردـق  هب  رابخا  تایآ و  زا  ماقم  نیا  رد  هک  مرادیم  تسود  میرادـن و  هلدا 
ولوا لاق  نینوجـسملا  نم  کنلعج  ـال  يریغ  اـهلا  تذـختا  نئل  دـنکیم  ضرع  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  هک  نوعرف  هک  نک  هظحـالم  سپ 
تایآ هنوگچ  دوخ  توعد  رب  یسوم  هک  نیبب  سپ  نیبم  نابعث  یه  اذاف  هاصع  یقلاف  نیقداصلا  نم  تنک  نا  هب  تاف  لاق  نیبم  یشب  کتئج 

تفریذـپ و مه  ار  نوعرف  لوق  دـیاب  تسا  تجح  اـعدا  قلطم  رگا  سپ  دـیامنیم  اـعدا  دـنکیم و  توعد  تیآ  نودـب  نوـعرف  دروآیم و 
یل ناک  ام  مکتفلخاف و  مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  هللا  نا  رمالا  یضق  امل  ناطیشلا  دق  هدومرف و  دنوادخ  هکنانچ  دیوگیم  هک  ناطیش 
امب ترفک  ینا  یخرـصمب  متنا  اـم  مکخرـصمب و  اـنا  اـم  مکـسفنا  اومولو  ینومولت  ـالف  یل  متبجتـساف  مکتوعد  نا  ـالا  ناطلـس  نم  مکیلع 

تعامج نیمه  لثم  هتشذگ  ناطیش  توعد  زا  لطاب  یعاد  مادک  توعد  هک  نک  هظحالم  میلا  باذع  مهل  نیملاظلا  نا  لبق  نم  نومتکرشا 
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یتنطلـس تردق و  ذوفن و  هک  نیبب  تیهولا و  هعفدکی  توبن  هعفدکی  تماما  هعفدکی  لامک  ياعدا  هعفدکی  دـنکیم  ملع  ياعدا  هعفد  کی 
نیا زا  دـعب  هیآ  دـنچ  تسا و  ناطیـش  قح  لوا  تسا  تیقح  لیلد  اعدا  رگا  سپ  تسه  هلطاب  ةاـعد  زا  يدـحا  يارب  زا  دراد  نوعلم  نیا  هک 

دادـنا هللا  اولعج  رارقلا و  سئب  اهنولـصی و  منهج  راوبلاراد و  مهموـق  اوـلحا  ارفک و  هللا  ۀـمعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  ملا  دـنوادخ  دـیامرفیم 
کیرـش راوبلاراد و  هب  موق  ندرک  لخاد  راگدرورپ و  تمعن  لیدبت  هک  نک  هظحالم  رانلا  یلا  مکریـصم  ناف  اوعتمت  لق  لیبس  نع  اولـضیلا 

ناک نم  الا  ۀنجلا  لخدی  نل  اولاق  دیامرفیم  زاب  تسا و  هلطاب  يواعد  زا  ریغ  هب  دـننک  هارمگ  وا  هار  زا  ار  مدرم  هکنیا  ات  وا  يارب  نداد  رارق 
هتفریذپ ناشیا  زا  ناهرب  نودـب  تسا و  يزیچ  اعدا  زا  ریغ  هک  نیبب  سپ  نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهیناما  کلت  يراصن  وا  ادوه 

بلط اهنآ  زا  دنوادخ  دـناهتفرگ و  ادـخ  يارب  کیرـش  هک  یئاج  رد  یتح  تسه  هحفـص 102 ] ناهرب [  بلط  رد  رگید  هیآ  دـنچ  تسین و 
نکمم ادـبا  لطاب  ياعدا  هک  دـشاب  انب  رگا  یخابط و  یئابنان و  ياعدا  یتح  تسین  عومـسم  یئاعدا  چـیه  ناـهرب  نودـب  سپ  هدرک  ناـهرب 

کی بحاص  یلطاب  ره  هکنیا  تهج  هب  دـنامیمن  کلم  رد  یلطاب  یلک  هب  شلـصا  سپ  دـشاب  قح  رب  دـشاب  اعدا  بحاص  هک  ره  دـشابن و 
ار وت  دوخ  هتفگ  هب  مه  اهنآ  هک  اریز  دـیناوخب  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دـیتسه  نیا  ددـص  رد  امـش  ارچ  تروص  نیا  رد  تسا و  یئاـعدا 

بتک رد  ار  ثیدح  نیا  لصا  قئالخلا و  سفنا  ددعب  هللا  یلا  قرطلا  هک  يدـناوخ  اقباس  هک  مه  ار  ثیدـح  دـنراد و  ار  قح  هار  دوخ  يارب 
امش ارچ  دراد  یهار  ادخ  هب  یسک  ره  سپ  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  دنناوخیم  مهـسافنا  دننکیم و  تیاور  هیفوص  میاهدیدن و  هربتعم 

یهار نامه  هک  اریز  دنکیم  رایتخا  مه  ار  قرط  برقا  دوخ  سفن  رد  یـسک  ره  هتبلا  هک  هصاخ  دینادرگرب  هار  زا  ار  وا  هک  دـینکیم  یعس 
رد يراب  دینکن  توعد  اجیب  ار  مدرم  دـینکن و  ناج  ردـقنیا  امـش  تسا  بوخ  سپ  تسا  وا  هب  رتکیدزن  تسا و  رتبغار  وا  سفن  هک  تسا 

دنکیمن هبطاخم  دنوادخ  هکنادب  هک  دومرف  ایبنا  همئا و  يایالب  تلع  رد  هک  تسا  يورم  هحور  هللا  سدق  حور  نب  نیـسح  زا  نیبملا  باتک 
ناشیا فانصا  ناشیا و  سانجا  زا  یلوسر  ناشیا  يوسب  تسا  هداتسرف  وا  نکل  دنکیمن و  ملکت  ناشیا  اب  ۀهفاشم  نایع و  ةداهش  هب  ار  مدرم 

ناشیا و زا  دـندرکیم  ترفن  هنیآ  ره  ناشیا  روص  ناشیا و  فنـص  ریغ  زا  یلـسر  ناشیا  يوس  هب  دوب  هداتـسرف  رگا  سپ  ناشیا  لثم  يرـشب 
هار اههچوک  رد  ار و  ماعط  دـندروخیم  دـندوب و  ناشیا  سنج  زا  هکنیا  لاح  ار و  ناـشیا  دـندمآ  هکنوچ  سپ  ناـشیا  زا  دـندرکیمن  لوبق 
نآ لثم  نایتا  زا  زجاع  هک  يزیچ  هب  ار  ام  دیروایب  هکنیا  ات  امـش  زا  مینکیمن  لوبق  سپ  دیئام  لثم  امـش  هک  ناشیا  هب  دنتفگ  قلخ  دنتفریم 
هک یتازجعم  ناشیا  يارب  زا  دنوادخ  داد  رارق  سپ  میتسین  نآ  رب  رداق  ام  هچنآ  هب  ام  نود  دیتسه  نوصوصخم  امـش  هک  مینادب  سپ  میـشاب 

ياعدا ناشیا  هرابرد  مدرم  تازجعم  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  دـندوب  زجاع  اهنآ  لثم  ندروآ  زا  قلخ 
تجح زا  عومسم  نایب  نیا  هک  دومرف  ثیدح  رخآ  رد  دنتـسین و  ادخ  هک  دننادب  هک  هدومرف  التبم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دندرکیم  تیهولا 

مزال رگید  دوبن  زجعم  هب  تجاح  رگا  دوبن و  يزجعم  هب  تجاح  رگید  دننک  نیکمت  تسیابیم  قلخ  اعدا  ضحم  هب  رگا  هک  هصالخ  تسا 
دراو ناشیا  رب  هک  نحم  اهالب و  نیا  همه  نیبب  سپ  دـننکن  تیهولا  ياعدا  اهنآ  هرابرد  قلخ  هکنیا  ات  دـنکب  اهالب  هب  التبم  ار  اـهنآ  هک  دوبن 
تایآ رد  بلطم  نیا  دهاوش  نینچ  مه  تسین و  هتفریذپ  ناهرب  نودب  دشاب و  ناهرب  هب  نورقم  دیاب  اعدا  هک  تسا  هلئسم  نآ  هجیتن  دوشیم 
هبتـشم هک  دـنهاوخیم  ادـمع  تعامج  نیا  یلو  دـشاب  هبتـشم  رما  نیا  یلقاع  چـیه  رب  منکیمن  نامگ  تسا و  یـصحت  ودـعت ال  رابخا ال  و 

هحفص 103] هللادبع [  زا  دنک و  لوبق  تسا و  تایملـسم  وزج  اهنیا  هک  دنک  نامگ  لهاج  هک  دنیوگیم  نخـس  تاملـسم  هب  هیبش  دننکب و 
ام دنیوگیم  ناشهمه  هک  وگغورد  تصش  زا  وحن  دیایب  نوریب  هکنیا  ات  تعاس  دوشیمن  مئاق  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ ترضح  زا  رمع  نب 
نآ رد  دننکیم  میسقت  هکم و  دنیآیم  هک  نالف  وا  زا  ار  دیرش  دیزیهرپب  ار و  ینایفـس  دیزیهرپب  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  میتسه و  یبن 

ات مئاق  دیآیمن  نوریب  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  دمحم و  لآ  زا  ذاذش ر  دـیزیهرپب  دـننکیم و  ع )  ) مئاق هب  هیبشت  ار  دوخ  ار و  لاوما 
اعدا زا  ریغ  اهتیار  نیا  دیئامن  هظحالم  لاح  دنناوخیم  دوخ  يوس  هب  ناشیا  همه  هک  مشاهینب  زا  رفن  هدزاود  وا  زا  شیپ  دیایب  نوریب  هکنیا 
دراد امـش  یعاد  نالا  هک  اهعـضو  نیمه  هکلب  دننکیم  كولـس  يرب  تاناویح  لثم  الثم  همه  تعامج  نیا  هک  نکم  نامگ  دنراد و  يزیچ 
رتشیب اهنیا  زا  یلیخ  شتیعمج  هاگتـسد و  داسب  هک  هدش  ادیپ  ناتـسودنه  رد  یعاد  هک  تسا  يدـنچ  نالا  هک  مدرک  ضرع  دـنراد  مه  اهنآ 
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نیا ای  دیقح  رب  امـش  منادیمن  لاح  دـنکیم  قرفتم  دـیامنیم و  عبط  دـسیونیم و  مه  یلئاسر  بتک و  هدرک  یتفر  شیپ  مه  شراک  دـشاب 
امـش لاثما  امـش و  رـش  زا  هک  میراد  تلئـسم  دنوادخ  زا  ام  دیتسه و  لطاب  رب  ود  ره  هک  تسا  نیا  تسا  ققحم  هچنآ  مادـک  چـیه  ای  هفیاط 

رد رگم  دشابیمن  ایند  هک  یتسردب  دومرفیم  هک  ع )  ) قداص ترضح  دش  هدینـش  تسه و  رگید  رابخا  زین  هصالخ و  مینامب  ظوفحم  همه 
نآ وا  سپ  رجاف  اما  انرماب و  نودـهی  ۀـمئا  مهانلعج  دومرف و  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  نانچ  نآ  رب  سپ  يرجاف  يرب و  تسه  ماما  ود  نآ 

دومرف هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  نورـصنی و  ۀـمیقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدـی  ۀـمئا  مه  اـنلعج  هدومرف و  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  ناـنچ 
نآ زا  مه  هیآ و  رخآ  ات  مهانلعج  دـیامرفیم و  لجوزع  دـنوادخ  هک  یتسردـب  يرجاف  ماما  یلداع و  ماما  رگم  ار  مدرم  دـنکیمن  حالـصا 

سیلبا لثم  نآ  سپ  بجاو  ریغ  هب  یعدـم  اـم  ار  مالـسلامهیلع  همئا  نیقیدـص و  تساـیبنا و  يارب  زا  تقیقح  هب  ياوعد  هک  تسا  ترـضح 
بذک درک  راهظا  درک و  ار  وا  رما  تفلاخم  دومن و  عازن  دوخ  هدـنرورپ  اب  تقیقح  رد  وا  هکنیا  لاح  دومن و  تدابع  ياعدا  هک  تسا  نیعل 

هدرک هبلاطم  یعدم  هدوشگ و  دوخ  يور  رب  ار  فلت  باوبا  تسین  لالح  وا  رب  هک  ار  يرما  دنکب  اعدا  هک  ره  دوشیمن و  نیما  بذاک  ار و 
دومرف ع )  ) نینمؤملاریما هچنآ و  رب  وا  هب  دوشیمن  هتفگ  قداص  دوشیم و  حـضتفم  سپ  درادـن  وا  هکنیا  لاح  هلاـحم و  ـال  هنیب  هب  دوشیم 
كرت بانطا  مدـع  تهج  هب  ام  یلو  هدـش  دراو  نیماضم  نیا  هب  رایـسب  رابخا  وا و  زا  دـسرتیم  هکنیا  رگم  يدـحا  دـنیبیمن  ار  قداـص  هک 

نب قحـسا  نب  دـمحا  زا  سپ  دوشیم  رکذ  تسین  هدـیاف  یب  نوچ  یلو  تسا  ینالوط  هکنی  اب ا  هک  ثیدـح  کی  رگم  ار  اـهنآ  رکذ  میدرک 
وا يوس  هب  تسا  هتـشون  یلع  نب  رفعج  هکنیا  هب  ار  وا  دنکب  مالعا  هک  ام  باحـصا  یـضعب  ار  وا  دـمآ  هک  تسا  لوقنم  هر )  ) يرعـشا دـعس 

مارح لالح و  ملع  زا  تسا  وا  دزن  رد  هکنیا  شردارب و  زا  دـعب  میق  تسا  وا  هکنیا  هک  هدومن  مالعا  هدرک و  ار  دوخ  سفن  فیرعت  یباتک و 
هضیرع هحفص 104 ] مدناوخ [  ار  باتک  هک  نآ  زا  دعب  هک  دیوگیم  قحـسا  نب  دمحا  مولع  يهمه  زا  نیا  ریغ  تسا و  وا  هب  جاتحم  هچنآ 

ارم دمآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دمآ  نوریب  نم  يوس  هب  باوج  سپ  متـشاذگ  نآ  جرد  ار  رفعج  باتک  متـشون و  ع )  ) نامزلا بحاص  هب 
ءاطخ ررکت و  شظافلا و  فالتخا  رب  دوب  نمـضتم  هچنآ  همه  هب  نم  تفرعم  درک  هطاحا  دوب و  وا  جرد  هک  یباتک  هللا و  كاـقبا  وت  باـتک 

هل کیرـش  ادـمح ال  نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  مدـش و  فقاو  نم  هچنآ  یـضعب  رب  يوشیم  فقاو  هنیآ  ره  ار  نآ  ینکب  ربدـت  رگا  نآ و  رد 
نم رب  تسا  دهاش  ار و  نالطب  رگم  لطاب  يارب  زا  ار و  تیمامت  رگم  قح  يارب  زا  تسا  هدومرف  ابا  دـنوادخ  انیلع  هلـضف  انیلا و  هناسحا  یلع 

ام دنکب  لاؤس  تسین و  نآ  رد  یکـش  هک  يزور  يارب  زا  میوشب  عمج  هاگره  میوگیم  هچنآ  هب  امـش  رب  نم  يارب  زا  منکیم و  رکذ  هچنآ 
زا يدحا  رب  هن  وت و  رب  هن  هیلا و  بوتکم  رب  باتک  بحاص  يارب  زا  تسا  هدادن  رارق  ادخ  هک  یتسردب  میراد و  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  ار 

نالف يا  هللا  ءاشنا  نآ  هب  دـینکب  افتکا  هک  هلمج  امـش  يارب  زا  منک  نایب  هک  دـشاب  دوز  همذ و  هن  یتعاط و  هن  هضرتفم و  تماما  اعیمج  قلخ 
هب ار  ناشیا  تسا  هدرک  قلخ  هکلب  هدادـن  رارق  لمهم  ار  اـهنآ  ثبع و  ار  قلخ  تسا  هدرکن  قلخ  یلاـعت  يادـخ  هک  یتسردـب  هللا  کـمحری 

دنهد و تراشب  هک  ارنآ  ربمغیپ  ناشیا  يوسب  داتـسرف  سپ  اهلقع  اهلد و  اهمـشچ و  اهـشوگ و  ناشیا  يارب  زا  تسا  هاد  رارق  دوخ و  تردـق 
رما زا  دنلهاج  هک  هچنآ  ار  ناشیا  دنناسانـشب  ادخ و  تیـصعم  زا  ار  ناشیا  دننک  یهن  ادخ و  تعاط  هب  ار  ناشیا  دنیامرف  رما  دنیامرف و  راذنا 

هداتسرف هک  سک  نآ  نایم  ناشیا و  نایم  درک  ادج  ار و  هکئلم  ناشیا  يوس  هب  داتسرف  یباتک و  ناشیا  رب  دومرف  لزان  ناشنید و  ناشقلاخ و 
نیهارب هرهاظ و  ياهلیلد  زا  ار  ناشیا  تسا  هدروآ  هچنآ  هب  ناشیا و  رب  تسا  ناـشیا  يارب  زا  هک  یلـضف  هب  ناـشیا  يوس  هب  ار  ناـشیا  تسا 

زا یضعب  هتفرگ و  دوخ  لیلخ  ار  وا  مالس و  درب و  ار  شتآ  وا  رب  تسا  هداد  رارق  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  یضعب  سپ  هبلاغ  تایآ  هرهاب و 
ناگدرم هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  یضعب  درک و  نیبم  ياهدژا  ار  وا  ياصع  یندرک و  ملکت  وا  اب  تسا  هدرک  ملکت  هک  تسا  یـسک  ناشیا 

وا ریط و  قطنم  ار  وا  درک  میلعت  هک  تسا  یسک  ناشیا  زا  یـضعب  ادخ و  نذا  هب  داد  افـش  ار  سیپ  روک و  راگدرورپ و  نذا  هب  درک  هدنز  ار 
دوخ تمعن  وا  هب  درک  مامت  نیملاعلل و  ۀمحر  ص )  ) دمحم داتـسرف  سپ  يزیچ  ره  زا  تسا  هدش  هدروآ  هک  تسا  یـسک  ناشیا  زا  یـضعب 

زا دومرف  نایب  درک و  رهاظ  هک  ار  هچنآ  وا  قدـص  زا  دومرف  رهاظ  ۀـفاک و  مدرم  يوس  هب  ار  وا  داتـسرف  ار و  دوخ  ءایبنا  وا  هب  درک  متخ  ار و 
وا زا  دعب  ار  رما  داد  رارق  دیعس و  دیقف و  دوب و  دیمح  هک  یتلاح  رد  ص )  ) ار وا  درک  ضبق  سپ  درک  نایب  هک  ار  هچنآ  وا  تامالع  تایآ و 
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يرگید زا  دـعب  یکی  وا  نادـنزرف  زا  ءایـصوا  يوس  هب  سپ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  شثراو  شتیـصو و  شمع و  رـسپ  شردارب و  يوس  هب 
ناشمع و یبن  ناـشیا و  ناردارب  ناـیم  ناـشیا و  ناـیم  داد  رارق  ار و  دوخ  رون  ناـشیا  هب  درک  ماـمت  ار و  شدوخ  نید  ناـشیا  هب  درک  هدـنز 

درک ظفح  هکنیا  هب  مومام  زا  ماما  جوجحم و  زا  تجح  نآ  هب  دوشیم  هتخانـش  هک  ینیب  قرف  ناشماحرا  يوذ  زا  ناـکیدزن  سپ  ناـکیدزن 
داد رارق  ثبل و  زا  ار  ناشیا  درک  هزنم  سند و  زا  ناـشیا  درک  هحفـص 105 ] هزیکاپ [  بویع و  زا  ار  ناشیا  درک  يرب  ناهانگ و  زا  ار  ناشیا 

ناسکی همه  مدرم  دوبن  نیا  رگا  لیالد و  هب  ار  ناشیا  درک  دـییات  دوخ و  رـس  عضوم  دوخ و  تمکح  عدوتـسم  دوخ و  ملع  نازخا  ار  ناشیا 
هدرک اعدا  هک  قیقحت  هب  دشیمن و  هتخانـش  لهج  زا  ملع  لطاب و  زا  قح  یـسک و  ره  ار  لجوزع  يادخ  رما  درکیم  اعدا  هنیآ  ره  دندوب و 

هب ایآ  دوش  مامت  وا  ياوعد  هک  دراد  دیما  شتلاح  مادک  هب  هک  منادیمن  سپ  هدرک  اعدا  هچنآ  هب  ار  غورد  ادـخ  رب  یعدـم  لطبم  نیا  تسا 
سپ تسا  ملع  هب  اـی  باوص  اـطخ و  هناـیم  دراذـگیمن  قرف  مارح و  زا  ار  یلـالح  دسانـشیمن  ادـخ  قـح  هب  سپ  هک  ادـخ  نید  رد  یهقف 

رب تسا  دهاش  ادـخ  هک  تسا  یعرو  هب  ات  ار  نآ  تقو  ةولـص و  دـح  دسانـشیمن  هباشتم و  زا  ار  یمکحم  هن  لطاب و  زا  ار  یقح  دـنادیمن 
تـسا نیا  دـشاب و  هدیـسر  امـش  هب  وا  ربخ  دـیاش  هدبعـش و  بلط  يارب  ار  نادرگیم  نامگ  هک  زور  لهچ  ار  هضیرف  زاـمن  وا  ندرک  كرت 
دروایب سپ  تسا  یتیآ  هزجعم و  بحاص  هکنآ  ای  تسا  همئاق  هروهشم  ار  لجوزع  يادخ  رم  وا  نایصع  راثآ  وا و  هبوصنم  هرکـسم  فورظ 

هللا مسب  هدومرف  دوخ  زیزع  باتک  رد  یلاعت  يادخ  ار  نآ  دنک  رکذ  سپ  تسا  یتلالد  هب  ای  ار  نآ  دنک  مامت  سپ  تسا  یتجح  هب  ای  ار  نآ 
اورفک نیذلاو  یمسم  لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  انا  میکحلا  زیزعلا  هللا  نم  باتکلا  لیزنت  مح  میحرلا  نمحرلا 

لبق نم  باتکب  ینوتیا  تاومـسلا  یف  كرـش  مهل  ما  ضرالا  نم  اوقلخ  اذام  ینورا  هللا  نود  نم  نوعدت  ام  متیارا  لق  نوضرعم  اورذنا  امع 
نولفاغ و مهئاعد  نع  مه  ۀمیقلا و  موی  یلا  هل  بیجتـسی  نم ال  هللا  نود  نم  وعدی  نمم  ملظا  نم  نیقداص و  متنک  نا  ملع  نم  ةراثا  وا  اذـه 

رکذ هک  ار  هچنآ  ملاظ  نیا  زا  دوش  وت  قیفوت  یلوتم  دـنوادخ  نک  سامتلا  سپ  نیرفاک  مهتدابعب  اوناک  ءادـعا و  مهل  اوناک  سانلا  رـشح  اذا 
بجاو نآ  رد  هچنآ  ار و  نآ  دودـح  هک  ار  يزامن  ای  دـنک  ریـسفت  ادـخ  باـتک  زا  ار  هیآ  هک  ار  وا  نک  لاؤس  ار و  وا  نک  ناـحتما  مدرک و 

دنک ظفح  تسا  وا  هدننک  تانسح  دنوادخ  وا و  صقن  بیع و  وت  يارب  زا  دوشب  رهاظ  ینادب و  ار  وا  رادقم  لاح و  هکنیا  ات  دنک  نایب  تسا 
زا دعب  دشاب  ردارب  ود  رد  تماما  هکنیا  زا  هدومرف  ابا  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  شرقتـسم و  رد  ار  نآ  درادب  تباث  شلها و  رب  ار  قح  دـنوادخ 
امش زا  دوشیم  فوشکم  لطاب و  دوشیم  لحمضم  قح و  دوشیم  رهاظ  قح  لوق  رد  ام  هب  ادخ  دهدب  نذا  هاگ  ره  و  ع )  ) نیـسح نسح و 

ثیدح همجرت  دش  مامت  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  لیکولا و  معن  هللا و  انبـسح  ۀیالولا و  عنـصلا و  لیمج  ۀـیافکلا و  یف  بغرا  هللا  یلا  و 
دعب هچ  رگا  دومن و  لیلد  تیآ و  تجح و  بلط  وا  زا  دـیاب  ای  درک  لوبق  وا  زا  ناوتیم  یعدـم  توعد  ضحم  هب  ایآ  هک  نیبب  سپ  فیرش 

ضرع نایب  نامه  همتت  دـنچ  یتاـملک  تسا  هدـش  یناـیب  قباـس  لـصف  رد  نوچ  یلو  تسین  ناـیب  هب  تجاـح  هللادـمحلا  رگید  راـبخا  نیا  زا 
هتفرگ رارق  نیا  رب  راگدرورپ  هغلاـب  تمکح  نوچ  هک  میئوگیم  سپ  تسا  ینعم  یب  تسـس و  ردـق  هچ  فرح  نیا  هک  ینادـب  اـت  دوشیم 

قلخ هب  دـیاب  هلاحم  دنتـسه ال  ود  ره  لالـض  ماما  قح و  ماما  هک  يدـید  ثیدـح  رد  دـشاب و  کـلم  رد  ود  ره  لـطاب  قح و  ملع  هک  تسا 
قلخ هتبلا  باب  نیا  رد  دنـشاب  رایتخالا  بولـسم  رگا  دشابن و  عونمم  دنکب  دشاب  هتـساوخ  یلطاب  توعد  هک  ره  هک  دیامرف  تیانع  يرایتخا 

ناشیا يارب  زا  گرزب  ترـش  دـندرک  ریخ  رایتخا  هچنانچ  رگا  هک  تسا  راـیتخا  نیمه  هب  دـش و  هحفـص 106 ] دهاوخن [  ادیپ  مرکم  لماک 
ثیبخ دشاب و  لماک  وا  قلخ  هک  هتساوخ  دنوادخ  نوچ  دننکیم و  ادیپ  رایسب  تثابخ  تسسخ و  دندرک  رـش  رایتخا  رگا  دوشیم و  لاصح 

یکین و دـندوبن  راـتخم  رگا  هک  هچ  هدرک  قلخ  راـتخم و  ار  ناـشیا  دنـشاب  وا  قلخ  رد  بیط  هجرد  یلعا  رد  بیط  ثبخ و  هجرد  یهتنم  رد 
انب رگا  مه  رایتخا  زا  دـعب  هدرک و  راتخم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  سپ  دـندشیمن  قحتـسم  یمذ  حدـم و  دوبن و  ناـشیا  دوخ  زا  ناـشیا  يدـب 
دوخ تمه  ياهتنم  هکنیا  ات  دنـشاب  عبطب  یلخم  دیاب  هکلب  دنامیم  صقان  ناشیا  رایتخا  زاب  دناهدرک  رایتخا  هچنآ  زا  دنوش  عونمم  هک  دـشاب 

دومرف و هکنانچ  دروآیم  مهارف  ار  اهنآ  عفد  بابـسا  هک  دیـسر  هجرد  هب  یتقو  ناشدوخ  رایتخا  رد  رگا  هک  تسا  نیا  تیاهن  دنرب  راکب  ار 
دنکب دهاوخب  یتوعد  یـسک  رگا  هک  تسین  راگدرورپ  تمکح  لدع و  زا  سپ  عیب  عماوص و  تمدـهل  ضعبب  مهـضعب  سانلا  هللا  عفد  ول ال 
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دوش و لش  اروف  وا  تسد  دوش و  گنگ  وا  نابز  الثم  هلهو  لوا  هک  يروط  دنک  عنم  ار  وا  دنوادخ  اروف  دـنک  هارمگ  ار  قلخ  دوخ و  يوسب 
انیلع لوقت  ولو  ص )  ) دوخ ربمغیپ  يهرابرد  دنوادخ  تسا  هدومرف  هکنیا  ادـبا و  دـش  دـهاوخن  ادـیپ  کلم  رد  یلطاب  ملع  دـنک  روطنیا  رگا 

نآ زا  دعب  سپ  میریگیم  ار  وا  توق  هنیآ  ره  ددنبب  ام  رب  لیواقا  ضعب  رگا  ینعی  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذـخأل  لیواقالا  ضعب 
كاله هکیروط  مینکیم  ار  راکنیا  اروف  هک  تسا  هدومرفن  مینکیم  عطق  تسا  وا  زا  دنزرف  هک  تسه  تشپ  رد  هک  یک  رای  ار  وا  لد  كر 

یلع ادیور و  مهلهما  نیرفاکلا  لهمف  دومرف  هکنانچ  تسه  وا  راک  رد  مه  جاردتسا  لاهما و  هکلب  دشاب  هتـشادن  لالـضا  هوق  رگید  دوشب و 
هربابج و زا  نم  يارب  زا  دـشکیم  ماقتنا  سپ  دوشیم  ثوعبم  مئاـق  هک  یتقو  يارب  ار  اـهنآ  هدـب  تلهم  ینعی  هک  دـننکیم  لـقن  میهاربا  نب 
نوملعی و ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  دومرف  تسا و  ردـق  هچ  تلهم  تدـم  لوط  هک  نیبب  سپ  مدرم  ریاـس  هیماینب و  شیرق و  زا  تیغاوط 

ياهتدـم زا  دـعب  ات  داد  تلهم  ار  وا  دـنوادخ  دومنیم و  مه  تیبوبر  ياعدا  درک و  رمع  لاس  دـصراهچ  نوعرف  نیتم  يدـیک  نا  مهل  یلما 
ار دوخ  تیقح  تابثا  نآ  هب  هک  یتجح  یلب  دوشیمن  لطاب  هب  یعاد  زا  رایتخا و  بلـس  هک  تسین  ههبـش  سپ  درک  كاله  ار  وا  هک  دـیدم 

دنوادخ زا  هک  تسا  یتیآ  تجح و  هب  ءایبنا  توق  هک  اریز  دشاب  نیمه  مه  نیمی  هب  ذخا  زا  دارم  هک  دیاش  دنامیمن و  هتبلا  نآ  يارب  دـنکب 
دناوتن رگید  هک  دریگب  نانچ  دوخ  توعد  راهظا  ضحم  هب  ار  یلطاب  ره  هک  تسا  هدشن  يراج  دنوادخ  تداع  هک  دنکیم  ۀیافک  دـنراد و 

دوش و روسج  روطنیا  هک  تفاییمن  تلهم  همه  نیا  نوعلم  ناطیـش  دنامیمن و  ایند  رد  یلطاب  رگید  دوب  نینچ  رگا  دـنکب و  ار  دوخ  ياعدا 
رانید دص  ياعدا  یتح  دوشیمن  تباث  يرما  چیه  اعدا  ضحم  هب  سپ  نیصلخملا  مهنم  كدابع  الا  نیعمجا  مهنیوغال  کتزعب  دنک  ضرع 
نخـس لحم  هک  رما  نیا  ياج  هچ  تسین  عومـسم  هنیب  دهاش و  نودب  تسا  هدناوخ  یـش  یـسدق ال  رد  دنوادخ  ار  نآ  مامت  هک  ایند  لام  زا 

هحفص 107] رما [  دندرمش  تسس  رایسب  هک  هللاو  تسا  داجیا  همه  یئاغ  تلع  تقیقح  رد  هکلب  تسا  ترخآ  ایند و  روما  مظعا  هک  تسام 
يهوق هک  دنفیعض  ردقنیا  ات  مه  اهنآ  دینک  اعدا  دیئوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم  هراچیب  ماوع  هب  سیبلت  ماقم  رد  تسین و  روطنیا  ار و  ادخ 

ارچ دنکب  اعدا  دناوتیمن  سک  ره  هک  دیدید  هک  دننکیم  تجح  ار  نیا  سپ  دننکیمن  اجیب  ياعدا  دنراد و  ینیدت  كدنا  ای  دـنرادن  اعدا 
قرخلا عستا  دش و  لهـس  راک  رایـسب  سپ  هک  دنقح  لها  همه  رگا  ینکیمن  هظحالم  دنتـسه  دندوب و  ملاع  رد  هک  لطاب  هب  نیعدم  همهنیا 

تسا هدومرف  لقن  نیبملا  باتک  رد  بولطملا و  تبث  دقف  دنلطاب  رب  یضعب  رگا  دنتسین و  رما  نیا  هب  یضار  مه  ناشدوخ  انیقی  عقارلا و  یلع 
سپ تسادخ  دزن  رفاک  ام  دزن  رفاک  هکنانچ  مه  دـنیوگیم  دـننکیم و  جایتحا  ام  رب  هبحرم  هک  دـندرک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  هک 
نیا روط  هچ  هللا  ناحبـس  دومرف  ترـضح  تسا  نمؤم  مه  ادخ  دزن  رد  وا  دـنک  دوخ  نامیا  هب  رارقا  هاگ  ره  هک  ار  نمؤم  میباییم  نینچ  مه 
زیاـج تسا و  يوعد  ناـمیا  اـنهنیب و  رارقا  زا  دـعب  دوشیمن  هدرک  فیلکت  سپ  هدـنب  زا  تسا  رارقا  رفک  هکنیا  لاـح  دنتـسه و  يواـسم  ود 
سپ فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  تسا  نمؤم  ادخ  دزن  رد  هدنب  سپ  دندش  قفتم  هاگ  ره  سپ  وا  تین  تسا و  لمع  وا  هنیب  هنیب و  هب  رگم  تسین 

اما يراب و  تساهنآ  زا  یئزج  نامیا  هکنیا  لاح  یلوا و  قیرطب  تماما  توبن و  ياـعدا  سپ  تسین  هتفریذـپ  هنیب  یب  ناـمیا  ياـعدا  هک  نیبب 
رب هتفرگ و  ار  اهنآ  درک  دـسفم  يرـش  ای  عامط  لهاج  یماـع  رفن  راـهچ  هک  تسا  نیمه  ضحم  همه  هدرک  رکذ  ناـشیا  تافرـصت  زا  هچنآ 
ای داتوألا  يذ  نوعرف  ای  تسا  رتشیب  کلم  رد  ناـشیا  تافرـصت  منادیمن  دـننکیم  کـلم  رد  یبرارنت  داـسف و  روجف و  قسف و  دـنهجیم و 

تیعمج همه  نیا  داد و  رارق  ار  ثیلثت  بهذم  هک  نوعلم  سلوب  ای  داهن  دامعلا  تاذ  مرا  داینب  هک  دادش  ای  داولاب  رخـصلا  اوباج  نیذلا  دومث 
امـش هب  انتعا  چـیه  دوشیم  هدـید  ناشیا  هیبرغ  لاعفا  عیانـص و  رعاشم و  كرادـم و  تایقرت  دوشیم و  هظحالم  يراصن  تکوش  توق و  و 

هک ره  تسا  هدروآ  هلدا  هروجنیا  قمحا  چـیه  درم  يا  دـننادیمن  امـش  تاـضویف  تاـکرب و  زا  دـناهدرک  لیـصحت  هک  مه  هچنآ  دـنرادن و 
تسین يرمثرمثم  هک  هوای  فرح  دنراد و  لقع  مدرم  تیاهن  دیوگب  دناوتیم  تسا  نم  ریبادت  نم و  سفن  راثآ  زا  اهنیا  هک  دیوگب  دهاوخب 
یئاجب مه  ررـض  چیه  هک  يرهاظ  بابـسا  نودب  دـیهدب  ملاع  روما  زا  يرما  کی  رد  یئزج  يرییغت  دـیئوگیم  تسار  امـش  رگا  دـننزیمن 

هروجنیا ملاع  ياهنونجم  همه  يراد  تعانق  وت  رگا  فرح  ضحمب  الا  تسا و  امش  زا  تافرصت  نیا  هک  دننک  قیدصت  قلخ  ات  دشاب  هتشادن 
باقرلا و کلام  مناطلـس و  نم  هک  هدز  وت  ياهفرح  لیبق  نیمه  زا  هنیعب  هدـش و  هناوید  یـصخش  هک  میاهدـید  رایـسب  هچ  دـننکیم  يواعد 
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ادخ هب  ور  مه  وت  هدش  هدنمرش  لجخ و  هدز  هک  اهفرح  زا  شدوخ  هدمآ  شرس  شلقع  هک  دعب  درک  مهاوخ  نینچ  ماهدرک و  نانچ  نینچ و 
تایقرت زا  نینچمه  هللااب و  ذوعن  باتک  حیجرت  لثم  تسه  شنانخـس  رد  تایئزج  یـضعب  هصالخ و  دهد  افـش  ار  وت  هک  هاوخب  وا  زا  نکب و 

اهنآ هملک  کی  هک  تسا  يواعد  نامه  خنس  زا  زاب  مه  همه  هدش و  هداد  باوج  اقباس  همه  هک  اهنیا  لاثما  اهنتـشذگ و  ناج  زا  ناشدوخ و 
زا هک  تساوخیم  ملد  الوا  ار  نونف  عیانص و  روهظ  درمشیم  دوخ  هحفص 108 ] تالیمکت [  هلمج  زا  هرین و  نیهارب  اب  رگم  تسین  هتفریذپ 

یئاکیرما ای  یگنرف  صخـش  هک  یتعنـص  کی  هکنآ  ای  دندادیم  زاربا  ناشدوخ  یئزج  رایـسب  تعنـص  کی  هک  میدرکیم  شهاوخ  ناشیا 
هک دننکب  ار  نآ  لاکـشا  لح  ناشیا  هتخوماین  يرگید  هب  مه  ار  نآ  ملع  دناهدادن و  شعناص  ریغ  هب  ار  نآ  زایتما  زونه  اضرف  تسا و  هدرک 

یلیـصحت دناهدرک و  دش  دمآ و  هزات  دناهدوب و  یـشحو  قلخ  هک  یئاکیرما  رفن  کی  ردقب  ناشیا  روعـش  مینیبب  هدـش  روطنیا  هک  هدرک  هچ 
ای تسا  ملاع  تانسحم  زا  عیانص  مسق  نیا  روهظ  هک  تسا  ياهلئـسم  ملاع  نینیدتم  قح و  لها  دزن  رد  نیا  دوخ  تسین و  ای  تسه  دناهدرک 

ترثک داسف و  بابـسا  هکلب  دـناهدش  لـفاغ  دـنوادخ  رکذ  زا  دـناهدرک و  مهارف  دوخ  يارب  ناـمزلارخآ  لـها  هک  تسا  یبعل  وهل و  بابـسا 
شدوخ ءایلوا  ءایبنا و  نابز  رب  هک  تسناوتیم  هتبلا  دـشیم  دونـشوخ  اـهنیا  هب  قلخ  زا  رگا  دـنوادخ  تسا و  قح  زا  ینادرگور  تیـصعم و 

هللااب ذوعن  وا  لهج  اـی  دوب  وا  زجع  زا  نیا  اـیآ  ار  راـکنیا  درکن  دـیامن و  مدرم  میلعت  دـنک و  يراـج  ار  اـهنیا  زا  رتبیجع  هکلب  اـهنیا  يهمه 
ناـیگنرف زونه  اـسب  هک  هدوب  میدـق  رد  هبیرغ  هبیجع  عیانـص  رایـسب  هچ  هک  ینیبیم  ینکب  ریـس  خـیراوت و  رد  عبتت  رگا  هک  اـهنیا  رب  هوـالع 

يدیتع ملع  یلع  هتیتوا  هک  نوراق  لوق  زا  هدومرف  نآ  هب  هراشا  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسایمیک  نیا  دـنروایب  ار  نآ  لثم  دناهتـسناوتن 
یمهارف عاضوا  بابسا و  همه  نیا  اب  نایگنرف  دناهدرمش  هورملا  تمصع  ةوبنلا و  تخا  ار  نآ  هدش و  نآ  رکذ  ررکم  تیب  لها  رایتخا  رد  و 

یناث تسین  قلخ  هب  رومام  راگدرورپ و  رظن  روظنم  نونف  عیانـص و  نیا  الوا  هک  هصالخ  دـننک  مامت  ار  نآ  لمع  هک  دناهتـسناوتن  دـنراد  هک 
نینچ یئوگیم  تسین  اهنآ  رد  فرـصت  چیه  ار  امـش  درادن و  وت  هب  یلخد  تسه  هچ  ره  هکنیا  ثلاث  درادـن  نامز  نیا  هب  صاصتخا  هکنیا 

تکرح دوخ  راقنم  هب  ار  نامیلـس  تخت  نم  هک  تفگیم  مه  کشجنگ  مدرک  ضرع  هک  الا  دیهدب و  ام  ناشن  ار  نآ  تیآ  هللا  مسب  تسین 
يا شقباس  ياهفرح  لثم  مه  نیا  دـننکیم  لمع  هتفرگ و  تسا  ناشیا  زا  هک  روعـش  نعال  لود  ار  ناشیا  ماکحا  هک  تسا  هتفگ  مهدیم و 

دندومن اهلایخ  دندرک  اهرکف  دنداد  رارق  اهناخ  تروشم  دوخ  يارب  نیقباس  ءایلوا  ءایبنا و  تیاده  زا  دعب  دناهدیـشک  اهتمحز  اههراچیب  درم 
امـش الاح  ناشدوخ  هار  زا  تسا  دـساف  هچ  ره  تسایبنا و  عیارـش  زا  سبتقم  تسا  حیحـص  اهنآ  زا  هچ  ره  دـنداد و  رارق  دوخ  يارب  اهاس  ای 
هکنآ زا  شیپ  دـینک  عضو  یمکح  کی  دـیئوگیم  تسار  رگا  تسام  سفن  راـثآ  زا  اـهنیا  هک  دـینکب  اـعدا  دینیـشنب  هدـمآ  شوخ  ناـترس 

راک تفم  فرح  هب  الا  تسامش و  فرـصت  زا  نیا  میمهفب  همه  هک  یمـسقب  دینک  يراج  ملاع  يهمه  رد  هبترم  کی  دننک و  عضو  نارگید 
ناشدوخ ناـبز  ملق و  تسد و  رب  تعاـمج  نیا  هک  لاـتقلا  نینمؤملا  هللا  یفک  تسین  داـیز  لیـصفت  هب  تجاـح  هک  هصـالخ  دوریمن  شیپ 

تسین . ام  تمحز  هب  تجاح  دنتسه و  حضتفم 

لیجنا تاروت و  نآرق و  رب  هورگ  نیا  لالدتسا 

هراشا

دهدیم تداهـش  بزح  نیا  ياعدـم  قدـص  رب  لیجنا  ۀـیروت و  رابخا و  نآرق و  زا  يذـبن  دـهاجم  کـلاس  بلاـط  نیا  لاـح  تسا و  هتفگ 
هک دیوگیم  ینخس  تارضح  ياعدم  رب  نآ  تلالد  باتک  تیجح  رد  دنکیم و  یحیاصن  دوخ  هحفص 109 ] لایخب [  دعب  دنکیم  ضرع 

ندروآ زا  سنا  نج و  زجع  نآرق و  ندوب  زجعم  رب  تلالد  هک  یتایآ  لوا  دـنکیم و  لالدتـسا  هب  عورـش  هکنآ  ات  تسین  ثحب  در و  لـحم 
دنکیم . رکذ  نآ  لثم 

باوج

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ نیا  قدصم  هک  یسک  هک  هدب  فاصنا  رظان  يا  دوخ  وت  یلو  تسین  نآ  رد  ههبـش  میراد و  قیدصت  ار  نآرق  ندوب  زجعم  هللادمحلا  ام 
رب هوالع  ایوگ  تعامج  نیا  هک  هللاو  دـیآیم  رب  دـمحم  یلع  ازریم  نایب  لثم  رگید  باتک  ندوب  زجعم  تیقح و  تابثا  ددـص  رد  ایآ  دـشاب 
زا هک  نک  هظحالم  دنرمـشیم  دوخ  لیلد  ار  اهنآ  دـنکیم  در  اهنآ  دوخ  رب  احیرـص  هک  یتایآ  نامه  هک  دنـشاب  مه  نونجم  مالـسا  راـکنا 
نا هللا  نود  نم  مکئادهـش  اوعدا  هلثم و  نم  ةروسب  اوتاف  اندـبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  دـیامرفیم و  دـنوادخ  هک  تسا  هیآ  هلمج 

اب دـنکیم  رکذ  ار  هکرابم  هیآ  نیا  نیرفاکلل  تدـعا  ةراجحلاو  سانلا  اهدوقو  یتلا  راـنلا  اوقتاـف  اولعفت  نل  اولعفت و  مل  ناـف  نیقداـص  متنک 
دمحم یلع  ازریم  نایب  هک  دریگب  هجیتن  دـهاوخیم  نیا  زا  تقو  نآ  دروآ  دـیهاوخن  دـیروآ و  یمن  ار  نآ  لثم  هک  تسا  نآ  حیرـص  هکنیا 

هچ ره  هملک  ره  رب  هک  مراذـگب  انب  رگا  هک  اریز  مهدـب  یلیـصفت  اجنیا  رد  هک  مدوبن  ددـص  رد  هچ  رگا  نآ و  زا  رتهب  هکلب  تسا  نآرق  لثم 
تـسا ردقنیا  تعامج  نیا  سیبلت  هک  منکچ  اما  دریگیم  لالم  ار  نیرظان  دوشیم و  جراخ  هزادنا  زا  باتک  مجح  منک  رکذ  دـیآیم  دراو 
تیاده هتساوخ  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  ات  دومن  ار  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  دیاب  دبال  دنرمشیم و  میلست  ای  زجع  لیلد  ار  ام  توکس  هک 

ع)  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  تسا  هدرک  لقن  همحرلا  هیلع  یلب  وت  ینیرحب  مشاه  دیس  ناهرب  ریسفت  رد  هک  منکیم  ضرع  سپ  دیامرف 
نیقفانم نیبصان و  ار و  ص )  ) دمحم توبن  رم  دندوب  هدـننک  عفد  هک  نیدـهاجم  نیرفاک  يارب  زا  دز  اهلثم  دـنوادخ  هکنوچ  سپ  دومرف  هک 

زا دومرف  هچنآ  هکنیا  دـندوب  هدـننک  عفد  هک  ع )  ) یلع شردارب  ناـش  رد  دومرف  هچنآ  يارب  زا  دـندوب  هدـننک  عفد  هک  ادـخ  لوـسر  يارب  زا 
یلع يارب  زا  دوب  هدومرف  نایب  هک  یتایآ  هوالع  هب  ص )  ) دمحم يارب  زا  وا  تازجعم  دوب و  ص )  ) دمحم تایآ  اهنآ  هک  دـشاب  ادـخ  بناج 
اندبع یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  یلاعت و  يادخ  دومرف  ار  نایغط  یـشکرس و  رگم  تعامج  نآ  دندرکن  دایز  هنیدم و  هکم و  رد  (ع )
لزان وا  رب  هکنیا  دشاب و  ادخ  لوسر  ص )  ) دـمحم هکنیا  دـیدرک  راکنا  هکنیا  ات  دوخ  هدـنب  رب  میدرک  لزان  هچنآ  زا  دـیتسه  کش  رد  رگا 

هک یتادامج  وا و  ياهرفـس  رد  دـنکفایم  وا  رـس  رب  هیاس  هک  يربا  لثم  ار  تارهاب  تایآ  هکم  رد  وا  رب  نم  راهظا  اب  دـشاب  نم  مالک  هدـش 
ناشیا وا  نتشک  دندرک و  ار  وا  لتق  دصق  هک  ار  یناسک  ندرک  عفد  لثم  اهتخرد و  اهگنـس و  اههوک و  زا  دندرکیم  مالـس  وا  رب  هک  دندوب 

دوخ ياـج  هب  دـعب  دوخ  تجاـح  اـضق  تهج  هب  اـهنآ  تشپ  تسـشن  سپ  دنتـسویپ  مه  هب  دـندوب و  رود  مه  زا  هک  تخرد  دـنالثم و  ار و 
درک رما  سپ  دوب  لیلذ  عضاخ و  دومنیم و  تباجا  هک  یتلاح  رد  ار  وا  دمآ  سپ  ار  تخرد  وا  ندناوخ  لثم  دندوب و  هکنانچ  مه  دنتشگرب 

دیاهتسب دوخ  هب  ار  مالسا  هک  بصاون  رشعم  يا  دوهی و  شیرق و  رـشعم  يا  دیروایب  سپ  دوب  عیطم  عماس و  هک  یلاح  رد  درک  عوجرب  ار  وا 
لثم ص )  ) دـمحم لثم  زا  ینعی  نآ  لثم  زا  هروس  هب  نسلا  نابحاص  ءاـغلب  ءاحـصف  برع  رـشعم  يا  و  هحفـص 110 ] دیتسه [  يرب  نآ  زا  و 

دریگب و يدحا  زا  میلعت  هن  دنکب و  یملاع  دزن  دش  دـمآ و  هن  ار و  یباتک  دـهدب  سرد  هن  دـسیونب و  هن  دـناوخب و  هن  هک  ناتدوخ  زا  يدرم 
نیلوا و ملع  یتح  ار  ملع  عماوج  هدـش  هدروآ  دـعب  هدـنام  امـش  نایم  رد  روطنیا  لاـس  لـهچ  دیـسانشیم و  ار  وا  رـضح  اهرفـس و  رد  اـمش 

وگغورد وا  هکنیا  دوشب  رهاظ  هکنیا  ات  ار  مالک  نیا  لثم  درم  نیا  لـثم  زا  دـیروایب  سپ  تاـیآ  نیا  زا  دیکـش  رد  امـش  رگا  سپ  ار  نیرخآ 
ریاس رد  يریظن  وا  يارب  زا  دوشب  تفای  هک  دشاب  دوز  سپ  دشاب  ادـخ  ریغ  دزن  زا  هچ  ره  هکنیا  تهج  هب  دـینکیم  نامگ  هکنانچ  مه  تسا 
دوخ عیارش  زا  ص )  ) دمحم نآ  هب  ار  امش  تسا  هدروآ  هچنآ  زا  کش  ود  يراصن  دوهی و  زا  بتک  ءارق  رـشاعم  يا  دیتسه  رگا  ادخ و  قلخ 
امش يارب  زا  تسا  هدرک  رهاظ  هک  قیقحت  هب  هکنآ  زا  دعب  دوخ  يارب  زا  یصو  تسا  نییـصولا  دیـس  هک  ار  دوخ  ردارب  شندرک  بصن  زا  و 
درک هلان  وا  يوس  هب  بوچ  تفگ و  نخـس  وا  اب  گرگ  درک و  ملکت  وا  اب  همومـسم  عارذ  هک  تساهنآ  زا  یـضعب  هک  ار  شدوخ  تازجعم 

دینادرگرب اهنآ  دوخ  هب  ار  الب  دندوب و  هدرک  دوخ  ماعط  رد  دوهی  هک  ار  یمـس  وا  زا  دنوادخ  درک  عفد  دوب و  هتـسشن  ربنم  رب  هک  یتلاح  رد 
روبز لیجنا و  ۀیروت و  زا  نآرق  لثم  زا  هروس  کی  دیروایب  سپ  ار  مک  ماعط  دومن  رایسب  داد و  تکرب  درک و  كاله  نآ  هب  ار  امش  دوخ  و 

هنوگچ هک  نآرق  نیا  زا  هروس  لثم  هروس  ادخ  بتک  ریاس  رد  دیباییمن  امـش  هک  یتسردب  سپ  هناگهدراهچ  ياهباتک  میهاربا و  فحـص  و 
زا دعب  يراصن  دوهی و  ياههورگ  يا  دشاب  وا  بتک  ادخ و  مالک  ریاس  زا  لضفا  تسا  هدش  هدرک  لقن  هک  ص )  ) دـمحم مالک  هک  دوشیم 

نیکرـشم و يا  دینکیم  تدابع  هک  ار  دوخ  ياهتب  دـیناوخب  ینعی  ادـخ  نود  زا  ار  دوخ  ءادهـش  دـیناوخب  هک  ناشیا  تعامج  هب  دومرف  نآ 
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لآ توادع  بصن  هک  یناسک  زا  نیملسم  نیقفانم  يا  نیدحلم  زا  ار  دوخ  ياهینرق  دیناوخب  دوهی و  يراصن و  يا  ار  دوخ  نیطایش  دیناوخب 
ار نآرق  ص )  ) دمحم هکنیا  دیئوگیم  تسار  امـش  رگا  ناتدوخ  يهدارا  رب  ار  دوخ  ناوعا  ریاس  دندومن و  دنتـسه  نیبیط  هک  ص )  ) دـمحم

ندرگ هب  ار  اهنآ  تسایـس  شتما و  عیمج  رب  ع )  ) یلع لضف  زا  هدرک  رکذ  هچنآ  هکنیا  هدرکن و  لزان  وا  رب  ادـخ  دـیوگیم و  دوخ  شیپ  زا 
هبلغ هک  یناسک  يا  دـیرواین  ینعی  دـیدرکن  رگا  سپ  دـنوادخ  دومرف  نآ  زا  دـعب  سپ  تسین  نیمکاـحلا  مکحا  يادـخ  رما  هب  هتـشاذگ  وا 

نآ بطح  نآ و  دوقو  هک  ار  یشتآ  دیزیهرپب  سپ  ادبا  امـش  زا  دش  دهاوخن  زگره  نیا  ینعی  دروآ  دیهاوخن  نایملاع و  هدنرورپ  دیئوجیم 
یبن وا و  مالک  هب  نیبذکم  نیرفاک  يارب  زا  نآ  تسا  هدش  ایهم  شلها و  رب  نآ  تسا  باذع  دوشیم و  هتخورفا  هک  گنـس  دنتـسه و  مدرم 
لبق زا  رگا  تسادخ و  دزن  زا  نآ  هک  نیا  زا  ناتدوخ  زجع  هب  دینادب  سپ  دومرف  وا  یـصو  وا و  یلو  يارب  زا  دناهدومن  توادـع  بصن  وا و 

سنألا تعمتجا  نئل  لق  دنوادخ  دومرف  يدحت  عیرقت و  زا  دعب  دندش  زجاع  هک  نآ  زا  دعب  دیدوب و  نآ  هضراعم  رب  رداق  امش  دوب  نیقولخم 
راحب رد  فیرش و  هحفـص 111 ] ثیدح [  دش  مامت  اریهظ  ضعبل  مهـضعب  ناک  ولو  هلثمب  نوتای  نآرقلا ال  اذه  لثمب  اوتای  نا  یلع  نجلا  و 
ثیدح نیا  هظحالم  هک  مهاوخیم  ناملسم  رفن  کی  تسا  هدومن  لقن  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  ریـسفت  زا  هنیعب  ار  ثیدح  نیمه 
ربمغیپ هب  ار  تازجعم  همه  نیا  دـیامرفیم و  تیاور  رفعج  نب  یـسوم  زا  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  ـالوا  هک  دـنیبب  دـنکب و  ار  فیرش 

درک و ناوتیمن  نآ  هب  دامتعا  هک  دـنهدیم  دوخ  دـشارم  هب  تبـسن  هیفوص  هدرم  هک  تسا  یتیاور  لثم  مه  نیا  ایآ  دـهدیم  تبـسن  (ص )
هنیعب تعامج  نیا  لاح  دروآ  دیهاوخن  دیروآیمن و  نآرق  لثم  هک  دیامرفیم  دیکات  هچ  هب  هک  دینک  هظحالم  هکنیا  یناث  دنیوگیم  غورد 

رگا هک  هصالخ  تسا  نآرق  زا  غلبا  حـصفا و  فرـشا و  دـمحم  یلع  ازریم  نایب  هک  دـنوشیم  یعدـم  تقو  نآ  دـننکیم  لقن  ار  تایآ  نیا 
نخـس میئامن  لقن  هدیـسر  اهنآ  ریـسفت  رد  هک  يرابخا  میهاوخب  هدومن  لـقن  درم  نیا  هدـش و  لزاـن  نیماـضم  نیا  هب  هک  یتاـیآ  یکی  یکی 

رکذ هک  یتایآ  دنتـسین و  نآرق  تعباتم  ددـص  رد  چـیه  هللاو  هک  دـننادب  نیملـسم  ردـق  نیمه  تسا  یفاک  یکی  نیمه  دـماجنایم و  لوطب 
دعب دندرکن و  نآ  ياضتقم  هب  لمع  ادبا  دـندرب و  نآ  هب  هانپ  دـندرک و  هزین  رـس  ار  اهنآرق  هیواعم  نوشق  هک  تسا  نآ  لثم  هنیعب  دـننکیم 

هک ار  يرما  هک  تسا  نیا  شمـالک  لـصاح  مـینکیمن و  ناوـنع  دـیدج  لـصف  هدرک  تاـیآ  نـیمه  رب  عرفتم  نوـچ  هـک  دـنکیم  یقیقحت 
یـسوفن امیـس  درک  رگید  هزجعم  بلط  دومن و  تیافک  مدع  لامک و  مدع  ضرف  ناوتیم  هدومرف  تباث  نآ  هب  ار  ایبنا  متاخ  توبن  دنوادخ 

تاولـص دندومن  لوبق  هک  اهنآ  مینادیم و  باذع  قحتـسم  مینکیم و  نعل  تسا  لاس  هد  دصیـس و  رازه و  دـندشن  تایآ  هب  یـضار  هک  ار 
راـگدرورپ هلماـک  هزجعم  تسا و  تسار  درک  دـیابن  نآرق  رد  تیاـفک  مدـع  ضرف  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  اـما  میئوگیم  باوج  میتسرفیم 

نآ لامک  اب  تاـفانم  میتسه و  رگید  بابـسا  هب  جاـتحم  نآ  زا  یعاـفتنا  هنوگ  ره  رد  هکلب  نآ  زاـجعا  تفرعم  رد  هلک  کلذـعم  یلو  تسا 
تایآ هب  ار  وا  توبن  هک  یتسه  نیا  تابثا  ددص  رد  نالا  وت  کلذعم  تسین و  ههبـش  ار  يدحا  ص )  ) ربمغیپ دوخ  لامک  رد  هکنانچ  درادـن 

وت رتالاب  نیا  زا  هکلب  هدـش  باتک  هب  جاتحم  وا  توبن  تابثا  تهج  هب  وت  هک  هتـشاد  ناـصقن  شتوبن  رد  ص )  ) ربمغیپ اـیآ  سپ  ینک  تاـبثا 
ات ریـسملا  یلع  لدی  مدقلا  رثا  ریعبلا و  یلع  لدت  ةرعبلا  دندومرف  فیرـش  ثیدـح  رد  ینکیم و  تاعونـصم  دوجو  هب  ار  دوخ  عناص  تابثا 

دمحم لآ  راـبخا  نآرق و  رد  نیا  لاـثما  ریبخ و  زیزع  رب  دـننکیم  تلـالد  نیمز  نامـسآ و  نیا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دومرف  هکنیا 
تـسا زیچ  هچ  تافرخزم  نیا  درم  يا  مربب  وا  هب  یپ  دـیاب  راثآ  زا  نم  هک  هدوب  صقان  دوخ  دوجو  رد  دـنوادخ  ایآ  سپ  تسا  رایـسب  (ص )

تاودالادـحت امنا  دوشیم  رترود  صقان  مهف  زا  دوریم  رتـالاب  هچ  ره  لاـمک  اـما  تسا  راـگدرورپ  هلماـک  تیآ  نآرق  یفاـبیم  مه  هب  هک 
رد نم  لثم  دوب  دهاوخ  صقان  مه  نآرق  هتبلا  ممهفیم  ار  نآرق  لامک  دوخ  صقان  مهف  هب  نم  رگا  سپ  اهرئاظن  یلا  تالالا  ریشت  اهـسفنا و 
وت هک  یهوجو  نآ  هب  نآرق  رگا  سپ  ارـسفم  هل  اودجو  ول  یلب  لاق  نارقلا  مهیفکی  ام  وا  ع )  ) ماما تمدخ  دـندرک  ضرع  فیرـش  ثیدـح 
نیا هب  حیرـصت  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـنمهفب  دوخ  صقاـن  مهف  هب  دـیاب  سک  همه  تسین و  مه  رـسفم  هب  جاـتحم  تسا  لـماک  هدرک  لاـیخ 
نالا هک  فیرش  ثیدح  نیمه  رد  رفک  دقف  هیآ  رب  نآرقلا  رـسف  نم  دندومرف  هکنانچ  يدناوخ  تلالـض  رفک و  هب  ار  مدرم  يدرک و  بلطم 

زاجعا تابثا  لوا  ترضح  نیبب  نک  هظحالم  تسا  دوجوم  يرکسع  ریسفت  راحب و  ناهرب و  رد  میدرک و  لقن  هحفص 112 ] ار [  شاهمجرت 
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هیلع راهظا  عم  یمالک  هیلع  لزنملا  اذه  نوکی  نا  دیامرفیم و  هک  اجنآ  دیامرفیم  هدز  رـس  ص )  ) ربمغیپ زا  هک  رگید  تازجعم  هب  ار  نآرق 
تـسا هوجو  لهـسا  هک  هجو  نیمه  هب  لوا  هک  نیبب  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  هلظت  تناک  یتلا  ۀـمامغلاک  تاـیألا  نم  تارهاـبلا  ۀـکمب 

زا صقن  هکلب  تسین  نآرق  يارب  زا  یـصقن  نیا  رد  تسا و  هللا  مالک  نیا  هک  مینک  قیدـصت  ات  دـیامرفیم  تباثا  ار  نآرق  دوخ  ندوب  زجعم 
مه وت  دوخ  منادیمن  دومرم  یمعا و  صقن  ای  تسا  باتفآ  صقن  دـنیبن  يزیچ  باـتفآ  رد  یمعا  اـی  دومرم  مشچ  رگا  اـیآ  تسا  قلخ  يارب 

ناگدننک بلط  هک  تسا  لاس  هد  دصیـس و  رازه و  هتفگ  هکنآ  اما  هصالخ و  ینکیم  سیبلت  قلخ  يارب  یتفتلم و  تدوخ  ای  ینادان  ردقنیا 
تازجعم ناگدننک  بلط  رایـسب  هچنآ  تسین  نارگید  رب  نآ  رد  یتجح  یهدیم و  دوخ  زا  ار  ربخ  نیا  دینکیم  نعل  باتک  ياوس  ار  تایآ 
تعاـمج ینک  هظحـالم  تازجعم  بتک  رد  رگا  مینکیم و  نعل  اـهنآ  رب  هدـننک  نعل  رب  میئوجیم و  ادـخ  هب  برقت  اـهنآ  یتسود  هب  هک  ار 

زا لـالم  عـفر  تهج  هب  یتـقو  ناملـس  لـثم  هکلب  نآ  لاـثما  یفقث و  هزلک  نـب  ثراـح  رـسای و  راـمع  لـثم  ینیبیم  لـیبق  نـیا  زا  ار  رایـسب 
ناشن وا  هب  ار  تشهب  دنداد و  ناشن  وا  هب  ابذعم  ار  رمع  دـندرب و  اهنامـسآ  هب  ار  وا  دـنداد و  ناشن  وا  هب  درک و  تایآ  بلط  ع )  ) نانمؤمریما

ذخف لاق  یبلق  نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نمؤت  ملوا  لاق  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  بر  دـنکیم  ضرع  ع )  ) لیلخ میهاربا  لـثم  هکلب  دـنداد 
قلطم رب  هک  تسا  وت  ینید  یب  زا  مه  نیا  سپ  ایعس  کنیتای  نهعدا  مثا  ءزج  نهنم  لبج  لک  یلع  لعجا  مث  کیلا  نهرصف  ریطلا  نم  ۀعبرا 

ول دنکیم و  تایآ  بلط  هک  ره  هن  تسا  نوعلم  وا  دروآیمن  نامیا  زاب  تایآ  ندید  زا  دعب  هکنآ  یلب  ینکیم  نعل  تایآ  ناگدـننک  بلط 
دـشکیم لوط  باتک  هک  منک  هچ  تسا و  داریا  لحم  وا  زا  هملک  ره  هک  هصالخ  دنک  بلط  قح  تفرعم  تهج  هب  دـشاب و  میلـست  يور  زا 

دوخ خـیاشم  تاکرب  زا  هللادـمحلا  ام  دـسیونیم و  نآرق  لضف  رد  هت  رـس و  یب  هملک  دـنچ  دـعب  تسا  ریخ  هتـساوخ  دـنوادخ  هچ  ره  يراب 
دناهدومرف . نایب  دوخ  ياج  رد  مهماقم  هللا  یلعا  خیاشم  میهد  حرش  هک  درادن  موزل  مه  اجنیا  رد  میتسه و  وا  تانایب  زا  ینغتسم 

ناشیاعدم تابثا  يارب  نآرق  تایآ  زا  یضعب  هب  لالدتسا 

هراشا

نیمه هب  دیهـش  یـش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  دـیامرفیم  یلاعت  يراب  ترـضح  لضف  تردـق و  ملع و  هطاحا  تابثا  رد  تسا  هتفگ 
نونمؤی موقل  يرکذ  ۀـمحرلا و  کلذ  یف  نا  مهیلع  یلتی  باتکلا  کیلع  انلزنا  انا  مهفکی  ملوا  دـیامرفیم  تاذ  نآ  باتک  تیافک  رد  مسق 

امل اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلع  لزن  نوقـسافلا  الا  اهب  رفکی  ام  تانیب و  تایآ  کیلا  انلزنا  دـقل  لزان و  نایب  نیا  لاثما  نآرق  ياج  همه  و 
ماقتناوذ و زیزع  هللاو  دیدش  باذع  مهل  هللا  تایاب  اورفک  نیذلا  نا  ناقرفلا  لزنا  سانلل و  يده  لبق  نم  لیجنالا  ۀیروتلا و  لزنا  هیدی و  نیب 

امل اقدصم  تلزنا  امب  اونما  میقتسم و  طارـص  یلا  يده  دقف  هللااب  مصتعی  نم  هلوسر و  مکیف  هللا و  تایآ  مکیلع  یلتت  متنا  نورفکت و  فیک 
متنا قحلا و  اومتکتف  لطابلاب  قحلا  اوسبلت  هحفـص 113 ] نوقتاف و ال [  يایا  الیلق و  انمث  یتایاب  اورتشت  هب و ال  رفاک  لوا  اونوکت  مکعم و ال 
ناک نولقعت  الف  باتکلا  نولتت  متنا  مکسفنا و  نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورماتا  نیعکارلا  عم  اوعکرا  ةوکزلا و  اوتا  ةولـصلا و  اومیقا  نوملعت و 

الا هیف  فلتخا  ام  هیف و  اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعم  لزنا  نیرذنم و  نیرـشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  ةدحاو  ۀـما  سانلا 
طارـص یلا  ءاشی  نم  يدهی  هللاو  هنذاب  قحلا  نم  هیف  اوفلتخا  امل  ونمآ  نیذلا  هللا  يدـهف  مهنیب  ایغب  تانیبلا  مهتئاج  ام  دـعب  نم  هوتوا  نیذـلا 

هللا ۀمعن  اورکذا  اوقرفت و  اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  نوملـسم و  متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  میقتـسم 
مکل هللا  نیبی  کلذـک  اهنم  مکذـقناف  رانلا  نم  ةرفح  افـش  یلع  متنک  اـناوخا و  هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاـف  ءادـعا  متنک  ذا  مکیلع 

هنرـصنتل هب و  ننمؤتل  مکعم  انل  قدصم  لوسر  مکءاج  مث  ۀمکح  باتک و  نم  مکتیتا  امل  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذخا  ذا  نودـتهت و  مکلعل  هتایآ 
نیب امل  اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  لزنا  نیدهاشلا و  نم  مکعم  انا  اودهـشاف و  لاق  انررقا  اولاق  يرـصا  مکلذ  یلع  متذخا  متررقاء و  لاق 

ولو اجاهنم  ۀعرـش و  مکنم  انلعج  لکل  قحلا  نم  كءاج  امع  مهئاوها  عبتت  هللا و ال  لزنا  امب  مهنیب  مکحاف  هیلع  انمیهم  باـتکلا و  نم  هیدـی 
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لق نوفلتخت  هیف  متنک  اـمب  مکئبـنیف  اـعیمج  مکعجرم  هللا  یلا  تاریخلا  اوقبتـساف  مکیتا  اـمیف  مکولبیل  نکل  ةدـحاو و  ۀـما  مکلعجل  هللا  ءاـش 
باحصا هل  ناریح  ضرالا  یف  نیطایـشلا  هتوهتـسا  يذلااک  هللا  انیده  ذا  دعب  انباقعا  یلع  درن  انرـضی و  انعفنی و ال  ام ال  هللا  نود  نم  اوعدنا 

نم رشب  یلع  هللا  لزنا  ام  اولاق  ذا  هردق  قح  هللا  اوردق  ام  نیملاعلا و  برل  ملـسنل  انرما  يدهلا و  وه  هللا  يده  نا  لق  انتئا  يدهلا  یلا  هنوعدی 
متنا و اوملعت  ملام  متملع  اریثک و  نوفخت  اهنودبت و  سیطارق  هنولعجت  سانلل  يده  ارون و  یـسوم  هب  ءاج  يذـلا  باتکلا  لزنا  نم  لق  ءیش 

نیذلاو هلوح  نم  يرقلاما و  رذنتل  هیدی و  نیب  يذلا  قدصم  كرابم  هانلزنا  باتک  اذـه  نوبعلی و  مهـضوخ  یف  مهرذ  مث  هللا  لق  مکؤابا  ال 
کلبق و نم  باتکلا  نؤرقی  نیذـلا  لئـساف  کیلا  انلزنا  امم  کش  یف  تنک  ناف  نوظفاحی  مهتولـص  یلع  مه  هب و  نونمؤی  ةرخـالاب  نونمؤی 

لیلد هب  هک  دـیئامرف  هظحالم  ار  اهلاثما  تایآ و  نیا  دـیوگیم  هکرابم  تایآ  نیا  زا  دـعب  نیرتمملا  نم  ننوکت  الف  کبر  نم  قحلا  کئاج 
تیبرت داشر و  هار  هدـنیامن  دابع و  يداه  تسوا  تسادـخ و  باتک  باتک  هک  هدومرف  تباث  طاـیتحا  لـیلد  هلداـجم و  هظعوم و  تمکح و 
دیامن لزان  باتک  دناوتیمن  هللا  ریغ  هک  دینادب  نیبم  نیقی  هب  ات  دیئامن  تایآ  رد  عوجر  لبق  بتک  هدننک  قیدصت  هدننک و  بیذهت  هدننک و 
تیعر دراد  یئاناوت  دوخ  یئاراد  ردقب  یسفن  ره  هدش  هتشاذگ  ءایـشا  يهمه  رد  یهلا  باتک  نافرع  هیآ  هللا  ناحبـس  دهد  ادخ  هب  تبـسن  و 
کلم کلام  يدحا  ناطلـس  زا  ریغ  دیامن و  ریـسا  ار  یغای  یغاط  ره  غورد و  تموکح  هتبلا  رادـتقا و  تنطلـس و  ياعدا  اجک و  ریقف  زجاع 

تسین . هدوبن و 

باوج

تـسا هدومرف  هکنآ  اما  دـش و  دـهاوخ  هللا  ءاشنا  دـعب  لصف  رد  نآ  نایب  یلو  تسین  یفرح  تسا  یفاک  هک  نیا  رد  راگدرورپ  تداهـش  اـما 
تایالا امنا  لق  هبر  نم  تایآ  هیلع  لزن  الول  اولاق  دـیامرفیم و  هیآ  نیا  زا  شیپ  رخآ  اـت  باـتکلا  کـیلع  اـنلزنا  اـنا  مهیفکی  ملوا  دـنوادخ 

ارهاـظ دـنکب  ار  تازجعم  راـکنا  دـهاوخیم  هک  یئاـج  رد  مه  ار  هیآ  نیا  رکذ  نیا  زا  دـعب  نیبم و  هحفـص 114 ] ریذن [  انا  امنا  هللادـنع و 
وا توبن  تابثا  رد  تسا  یفاک  باتک  هک  تسا  نیا  مهفکی  ملوا  هیآ  هب  لالدتـسا  زا  شدوصقم  هدرک و  تلفغ  ماـقم  نیا  رد  یلو  دـنکیم 

زورب ناشیا  تسد  رب  تاـیآ  هک  تسا  نیا  لـیلد  هللادـنع  تاـیألا  اـمنا  لـق  تسا  هدومرف  هکنیا  هک  میئوگ  لوا  يهیآ  لاکـشا  زا  باوج  رد 
زا يالوا  تسیک  هتدابع و  نع  نوربکتسی  کبر ال  دنع  نیذلا  نا  تسا  نآرق  حیرص  رد  هکنانچ  دنتـسه  هللادنع  ناشیا  دوخ  هک  اریز  درادن 

امنا لق  تسا  هدومرف  هک  مه  اجنآ  سپ  همئا  لسر و  دـنئایبنا و  ناشیا  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  لقن  هر  یمق  میهاربا  نب  یلع  نیا و  هب  ناشیا 
تـسا تیرـشب  ماقم  هب  هراشا  نیبم  ریذـن  انا  امنا  تسا  هدومرف  هکنیا  دـنکیمن و  زورب  ناشیا  تسد  رب  هک  تسین  نیا  لیلد  هللادـنع  تاـیالا 

هک تسین  نیا  لیلد  هیآ  نآ  هک  هصالخ  درادـن  یهلا  یحو  اب  تافانم  ناشیا  تیرـشب  یلا و  یحوی  مکلثم  رـشب  انا  اـمنا  لـق  دومرف  هکناـنچ 
نیازخ زا  دـشاب  هتـساوخ  تقو  ره  تسادـخ و  دزن  رد  اهریخ  عیمج  یـشاب  هتـساوخ  هک  مه  هیرهاظ  هوجوب  دنتـسین و  تیآ  بحاص  ناـشیا 
لوزن اب  یتافانم  مه  تایآ  ندوب  هللادنع  سپ  مولعم  ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندـنع  الا  ءیـش  نم  نا  دومرف و  هکنانچ  دـنکیم  لزان  دوخ 

میراودیما ارچ  باتکلا  کیلع  انلزنا  انا  مهفکی  ملوا  تسا  هدومرف  هکنآ  اما  دیایب و  دیاب  بلطم  نیا  نایب  زاب  دـعب  درادـن و  تجاح  ماقم  رد 
تمکح و ملع و  یضعب  دنمهفیم  ار  نآ  تغالب  تحاصف و  یضعب  تسا  یفاک  یهجو  هب  ار  قلخ  زا  یفنص  ره  یلو  دشاب  یفاک  ار  ام  هک 

بترتم تایآ  رب  هک  يراثآ  بیغ و  هب  رابخا  زا  تسا  روکذم  نآرق  نیا  دوخ  رد  هک  یتازجعم  هب  دنمورحم و  اهنیا  همه  زا  یضعب  اهنیا  ریغ 
یفاک سک  همه  يارب  تایآ  ندینـش  فرـص  هکنیا  هن  دـنکیم  تیافک  هوجو  نیا  هب  سپ  هدـش  رکذ  اـهنیا  رب  هوـالع  هک  یتازجعم  تسا و 
هدرک رکذ  تایآ  لصاح  زا  هچنآ  اما  یئوگیم و  وت  هکنآ  هن  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  همه  رابخا  رگید و  تایآ  هکنانچ  تسین  نینچ  تسا 

ات دهد  ادخ  هب  تبـسن  دیامن و  لزان  باتک  دناوتیمن  هللا  ریغ  هک  دـینادب  نیبم  نیقی  هب  ات  تسا  هتفگ  هک  هرقف  نیا  رگم  میراد  لوبق  ار  همه 
هب دـنک و  لزان  هفلخ  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتاـیال  هک  یقح  باـتک  دـناوتیمن  هللا  ریغ  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  هتفگ  هچنآ  رخآ 
هب یباتک  یـسک  تسین  نکمم  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  یلو  ههبـش  نودب  تسه  ادخ  زا  قح  باتک  تسا و  حیحـص  نیا  دهد  تبـسن  ادخ 
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نکمم هنوگچ  تسین و  بلطم  نیا  رب  یتلالد  ادـبا  تایآ  نیا  رد  ینعمیب و  تساطخ و  نیا  دـهد  ادـخ  هب  تبـسن  دروایب و  غورد  لـطاب و 
دیامرفیم دنوادخ  تسادخ  زا  نیا  تفگ  دروآ و  یلطاب  باتک  دوشیمن  ارچ  دـننکیم  لطاب  هب  یئادـخ  ياعدا  مدرم  هکنیا  لاح  تسین و 

لآ زا  ثیدـح  نیدـنچ  هللا و  لزنا  ام  لـثم  لزناـس  لاـق  نم  یـش و  هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاـق  وا  ابذـک  هللا  یلع  يرتفا  نمم  ملظا  نم  و 
یعاضر ردارب  هک  هدش  لزان  حرسیبا  نب  دعس  نب  هللادبع  باب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  لوقنم  ناهرب  رد  هکنانچ  هدیسر  مالـسلامهیلع  دمحم 

نوعلم دومرفیم و  راضحا  یحو  نتـشون  يارب  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  تشاد  یبوخ  طخ  دروآ و  مالـسا  دـمآ و  هنیدـم  هب  دوب و  ناـمثع 
هحفـص دنوادخ [  مروآیم و  هدروآ  ربمغیپ  هکنامه  لثم  مه  نم  تفگیم  تفر و  هکم  هب  دـش و  دـترم  مه  یتقو  ار و  یحو  دادیم  رییغت 

ترـضح نآ  تساوخ و  ناما  وا  يارب  هکم  حتف  رد  نامثع  درک و  ردـه  ار  وا  نوخ  ص )  ) ربمغیپ دومرف و  لزان  ار  هیآ  نیا  وا  هرابرد  [ 115
يده همئا  شیامرف  ادخ و  لوق  حیرـص  قفاوم  هک  نیبب  سپ  درک  رـصم  یلاو  ار  وا  نامثع  هک  تقو  نآ  ات  دوب  داد و  ناما  تهارک  لامک  اب 

ره رب  دـنوادخ  هک  وگب  تیاهن  وگم  ار  تافرخزم  نیا  تسا  نکمم  رگا  سپ  هن  ای  دـنک  یحو  ياعدا  غورد  هب  یـسک  تسه  نکمم  (ص )
دنداد تبـسن  ادـخ  هب  ار  يزیچ  غورد  هب  رگا  سپ  تسه  نآ  يارب  زا  تاـمالع  تاـیآ و  هداد و  رارق  يرون  یباوص  ره  رب  یتقیقح و  یقح 

دیاش زاب  مه  دعب  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  ضعبب  هک  تساهنامه  تامالع  راثآ و  دـنکیم و  رهاظ  تامالع  راثآ و  هب  ار  نآ  بذـک  دـنوادخ 
مث مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیوف  نونظی  الا  مهنا  یناما و  الا  باتکلا  نوملعی  نویما ال  مهنم  دیامرفیم و  دنوادخ  نینچ  مه  دیایب و 

نـسح ماما  ترـضح  زا  ناهرب  رد  نوبـسکی  امم  مهل  لیو  مهیدـیا و  تبتک  امم  مهل  لـیوف  ـالیلق  اـنمث  هب  اورتشیل  هللادـنع  نم  اذـه  نولوقی 
هک یما  لثم  دنـسیونیمن  ار  باتک  دنناوخیمن  هک  دـننویما  دوهی  زا  ینعی  ناشیا  زا  یـضعب  هک  هیآ  ریـسفت  رد  دـنکیم  لقن  ع )  ) يرکـسع

نامسآ زا  هدش  لزان  باتک  دننادیمن  دسیونیمن  دناوخیمن و  هدمآ  نوریب  ردام  مکش  زا  هک  تسا  نانچ  مه  وا  ینعی  ما  هب  تسا  بوسنم 
هب دوشب  هتفگ  ناشیا و  رب  دوشب  هدناوخ  هکنیا  ینعی  یناما  رکم  ات  دنانیب و  ام  دنهدیمن  زیمت  دناهتسب و  ادخ  رب  غورد  هب  هک  یباتک  هن  ار و 

هکنیا رگم  ناشیا  دنتـسین  تسا و  وا  رد  هچنآ  فالخ  باتک  زا  دوشب  هدناوخ  رگا  دنـسانشیمن  وا  مالک  ادخ و  باتک  تسا  نیا  هک  ناشیا 
دننکیم دیلقت  ناشیا  شترتع و  دیـس  ع )  ) یلع تماما  شتوبن و  رد  ص )  ) دـمحم بیذـکت  زا  دـنیوگیم  ناشئاسؤر  هچنآ  هب  دـنراد  هنظم 

يادخ دومرف  نآ  زا  دعب  دومرف  هکنیا  ات  دومرف  اهنآ  دیلقت  تمرح  باب  رد  یحرـش  دـعب  اهنآ  دـیلقت  ناشیا  رب  تسا  مارح  هکنیا  هب  ار  اسؤر 
و ص )  ) ار یبن  تفـص  دنتـشون  هک  دوهی  تعامج  زا  یموق  يارب  زا  دیامرفیم  دنوادخ  هک  دومرف  ع )  ) ماما الیلق  یما  نیذلل  لیوف  لجوزع 
ص)  ) دـمحم رعـشلا و  بهـصا  گرزب و  مکـش  تسا و  لیوط  وا  هکنیا  تسا  نامزلا  رخآ  رد  ثوعبم  یبن  تفـص  فـالخ  نآ  هکنیا  لاـح 
دـنامب و یقاب  هکنیا  نیا  هب  دـندرک  هدارا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  لاس و  دـصناپ  هب  نامز  نیا  زا  دـعب  دـیآیم  وا  دوب و  نآ  فـالخ 
ص)  ) دمحم تمدخ  زا  نمیا  هک  یتلاح  رد  ار  دوخ  سفنا  دننکب  تیافک  ای  دنراد  زاب  اهنآ و  هب  دسرب  ناشدیاوف  ناشافعض و  رب  ناشتـسای 

نیا زا  اهنآ  ياهتـسد  تسا  هتـشون  هچنآ  زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  لـجوزع  يادـخ  دومرف  سپ  دنـشاب  وا  هصاـخ  لـها  و  ع )  ) یلع تمدـخ  و 
ياو منهج و  ياههعقب  رتتخـس  رد  دشاب  ناشیا  يارب  زا  دیدش  باذع  یلع  دمحم و  تفـص  اب  تسا  فلاخم  هدـش و  فیرحت  هک  تافص 

دنتـشاد تباـث  هکنیا  رب  ار  اـهنآ  دـنریگیم  هکیناـنچنآ  لاوما  زا  دـننکیم  بسک  هچنآ  زا  لوا  رب  هوـالع  اـیناث  باذـع  تدـش  زا  ناـشیا  رب 
فاـصنا فیرـش  ثیدـح  دـش  ماـمت  تسادـخ  یلو  هک  شردارب  وا  یـصو  هب  راـکنا  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـمحم  هب  رفک  رب  ار  ناـشماوع 

باتک تسا  نکمم  هکنیا  رب  میروایب  لیلد  تسا  نکمم  نآ  ریسفت  هکرابم و  هیآ  نیا  زا  رتحیحص  رتحیرص و  ایآ  هک  نیملـسم  زا  مسرپیم 
صاع نب  ورمع  نب  هللادبع  دمآ  نوریب  هک  دندومرف  ع )  ) قداص ترضح  و  هحفص 116 ] دندنبب [  ادخ  رب  غورد  هب  دنسیونب و  دوخ  تسدب 
تباث ادـخ  هکنیا  میراودـیما  هک  يرما  رد  میدرک  هتوتیب  بشما  یلع  ای  هک  درک  ضرع  ار و  نینمؤملاریما  درک  تاقالم  سپ  ناـمثع  دزن  زا 

دیدومن لیدبت  دیداد و  رییغت  دیدرک و  جک  دیدرک  هتوتیب  نآ  رد  هچنآ  نم  رب  دوشیمن  ناهنپ  زگره  هک  دومرف  ترضح  ار  تما  نیا  درادب 
باتکلا نوبتکی  نیذلل  لیوف  دیدومن  لیدبت  فرح  دصیس  دیداد و  رییغت  فرح  دصیـس  دیدرک و  فیرحت  فرح  دصیـس  ار  فرح  دصهن 

نیرفاکلل يوثم  منهج  یف  سیل  هئاج  ذا  قدصلاب  بذک  هللا و  یلع  بذـک  نمم  ملظا  نمف  دـیامرفیم  دـنوادخ  يراب  هیآ  رخآ  ات  مهیدـیاب 
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بیذـکت تقو  نآ  دـنهدیم و  تبـسن  وا  هب  دـندنبیم و  ادـخ  رب  غورد  هک  هدرک  زورب  تعامج  نیا  رد  تقیقح  رد  هکرابم  هیآ  نیا  لیوات 
لـضف مدرک  ضرع  هک  اجنآ  تایآ  نیا  رکذ  زا  شیپ  هصالخ و  دنیامنیم  تسا  قدـص  ضحم  همه  هک  مه  ار  بایطا  همئا  رابخا  باتک و 

وه ام  میرک و  لوسر  لوقل  هنا  نورصبت  ام ال  نورـصبت و  امب  مسقا  الف  دیامرفیم  دنوادخ  هک  دسیونیم  مه  ار  هیآ  نیا  دسیونیم  ار  نآرق 
نیمیلاب هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ولو  نیملاعلا  بر  نم  الیزنت  نورکذـت  ام  الیلق  نهاک  لوقب  نونمؤی و ال  ام  الیلق  رعاش  لوقب 

دسیونیم رایـسب  طلغ  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  لقن  رد  هک  الوا  نیقتملل  ةرکذتل  هنا  نیزجاح و  هنع  دحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث 
هب یلو  نایب  باتک  ياهطلغ  تهج  هب  دشاب  يرذع  مه  نیا  هکنیا  تهج  هب  دشاب  دمع  هک  دوریم  مه  یلک  لامتحا  دـشاب و  وهـس  دـیاش  و 

هعجارم صوصخم  ای  تسا  نآرق  توالت  هب  داتعم  سونام و  سک  ره  تسا و  رایسب  حیحص  ياهنآرق  دوشیمن  دیفس  ناشیا  يور  رذع  نیا 
هدـشن و تفتلم  وا  هچ  رگا  هصـالخ  تسا  لـیزنت  تسین  مه  ـالیزنت  تسا  نونمؤت  تسین  نوـنمؤی  هیآ  نیمه  رد  دوـشیم  تفتلم  دوز  دـنک 

رگا هک  هدومرف  اـجنیا  رد  هک  تسا  نیا  نآ  میئاـمنیم و  یلاکـشا  عفر  ناـیب  تیماـمت  تهج  هب  اـم  نکل  تسا  هدرکن  بلطم  نیا  زا  يرکذ 
هک میداد  یباوـج  رتـشیپ  اـم  مینکیم و  عـطق  ار  وا  نیتو  قرع  مـیریگیم و  ار  وا  نـیمی  هـنیآ  ره  ددـنبب  اـم  رب  لـیواقا  ضعب  ص )  ) ربـمغیپ

نیا هکلب  دنکب  یناگدـنز  دـعب  دـنکب و  لوقت  یـسک  تسین  نکمم  هکنیا  رب  دـشاب  لیلد  نیا  هک  مینکیم  كاله  ار  وا  اروف  تسا  هدومرفن 
حیرص هکنانچ  تسین  ههبش  دهدیم  نآ  راک  تیـصعم  هب  مه  تلهم  دنوادخ  هکنیا  رد  درک و  میهاوخ  نینچ  هک  هدومرف  هک  تسا  يدیعو 

نیا هک  تسا  تسار  هک  تسا  نیا  نآ  مینکیم و  هراـشا  مه  نآ  هب  مدـش و  رکذـتم  رگید  باوج  هجو  زاـب  اـجنیا  رد  تسا و  نآرق  تاـیآ 
ول هملک  میریگیم و  ار  وا  دـنکب  لوقت  ص )  ) ربمغیپ عانتما  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن  ماـقم  نیا  رد  ار  دـیدهت 

دنوادـخ هک  یمیرک  لوسر  هک  اریز  تسا  ربمغیپ  هب  صوصخم  نیا  ماـقم  نیا  رد  هجرد  نیا  هب  ذـخا  لاـحیا  یلع  تسا و  عاـنتما  ماـقم  رد 
ملع نآ  اب  هدومرف  باطخ  وا  هب  میظع  قلخ  یلعل  کنا  هکنآ  ات  هدومرف  بیدات  هداد و  وا  هب  تاماقم  لیاضف و  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  ردقنآ 

باذع هب  بذعم  هکلب  داتفا  دـهاوخ  توبن  يهجرد  زا  دـیامن  ادـخ  رب  لوقت  لاحم  ضرف  رب  رگ  دراد  دوخ  يادـخ  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  و 
هحفـص 117] نیا [  زا  ملاع و  دنوادخ  هب  تبـسن  تسوا  تفرعم  لقع و  يهزادنا  هب  یـسک  ره  فیلکت  هکنیا  تهج  هب  دش  دـهاوخ  تخس 

يالتبم ار  یـسک  سنوی  لثم  هکلب  دیامرفیم  تمالم  دوب  دهاوخ  تدابع  قلخ  ریاس  يارب  هک  یئزج  ياهراک  هب  ار  ایبنا  دـنوادخ  هک  تسا 
تبوقع تمالم و  لحم  هجرد  نیا  هب  دنکب  دشاب  موق  رب  نیرفن  هک  ار  راکنیا  نینمؤم  زا  يرگید  رگا  هکنیا  لاح  دـنکیم و  یهام  مکـش  هب 
فیلکت تسا و  لک  زا  فرـشا  نامزلارخآ  ربمغیپ  هدش و  لماک  ناشیا  رد  هک  تسا  ناشلقع  هزادنا  هب  ادخ  ءایبنا  فیلکت  هک  اریز  دوشیمن 

رفغی نا  لبق  ابنذ  نوعبـس  لهاجلل  ضغب  دـندومرف  نیبرقملا و  تائیـس  راربالا  تانـسح  دـندومرف  هک  تسا  نیا  زا  تسا و  همه  زا  رتـالاب  وا 
تیـصع ول  دومرف  ترـضح  نآ  دوخ  هدومرف و  دنوادخ  هک  تسا  مسق  نامه  رما  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  هرابرد  سپ  دـحاو  بنذ  ملاعلل 

دندنبب وا  رب  غورد  دنیوجب و  ادخ  رب  لوقت  هک  مدرم  رایـسب  هچ  يا  سپ  دنلهاج  هک  اریز  تسین  لاونم  نیا  هب  ناشرما  قلخ  ریاس  اما  تیوهل 
نب هللادبع  درک  یناگدنز  اهتدم  تسج و  ادخ  رب  لوقت  هملیـسم  هکنیا  لثم  دـنوش  كاله  هک  يروط  دوشن  هتفرگ  اهنآ  رب  اروف  کلذـعم  و 

اب هک  هلماعم  دنوادخ  روط  نیمه  هچ  دـنداد  ادـخ  هب  تبـسن  دنتـشون و  دوخ  تسد  هب  باتک  هک  يدوهی  روط  نیمه  هب  حرـسیبا  نب  دـعس 
لیو ترخآ  رد  دوشب و  هاتوک  يردق  هبـسنلاب  مه  ناشرمع  اسب  دـنکیم و  رهاظ  ایند  رد  ار  ناشغورد  هک  تسا  نیا  دـیامرفیم  اهنیا  بلاغ 

دروایب و مه  باـتک  ددـنبب و  ادـخ  رب  غورد  اـیند  رد  یـسک  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  بلطم  هصـالخ  تسا  هدومرف  اـیهم  ناـشیا  يارب  ار 
تیآ هکلب  تسین  نالطب  هیقح و  لیلد  یناگدنز  دنکب و  یناگدـنز  قلخ  ریاس  شدوخ و  ناحتما  تهج  هب  مه  زاب  دـهدب و  ادـخ  هب  تبـسن 

يراصن و دوهی و  هکلب  ینـس  هعیـش و  ترورـض  تیب و  لها  رابخا  ادـخ و  باتک  تلالد  هب  هک  تسا  ناـمه  نآ  تسا و  تیقح  لـیلد  قح 
هچنآ زا  سپ  يراب  دشاب  مه  تانیب  تایآ  تازجعم و  بحاص  هدیمح  قالخا  لمع و  ملع و  رب  هوالع  دیاب  هک  تسا  هدش  تباث  همه  نییلم 

هحیرـص همکحم  تایآ  ندروآ و  غورد  باتک  درادن  ناکما  هک  تسین  اهنآ  هدیقع  رب  یتجح  مه  تایآ  نیا  رد  هک  دش  مولعم  دـش  ضرع 
دنکیم روبع  اجنیا  رب  تسا و  تریـصب  لـها  هک  یـسک  ره  اـت  میدرک  لـقن  هدرک  رکذ  هک  یتاـیآ  صوصخم  دـنکیم و  اـهنآ  رب  در  نآرق 
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هب نخـس  میئامن  ریـسفت  همجرت و  ار  تایآ  یکی  یکی  میهاوخب  رگا  تسین و  وا  بلطم  رب  تاـیآ  نیا  رد  ۀـلالد  اـقلطم  هک  دـیامن  هظحـالم 
تسا . راصتخا  دوصقم  دماجنایم و  لوط 

تداهش تایآ  هب  هورگ  نیا  لالدتسا 

هراشا

اهسفنب هللا  تداهش  تسا و  وا  باتک  باتک  هک  هداد  ةداهش  هسفنب  تافص  ءامسا و  رهظم  تایآ و  لزنم  تایآ  زا  يرایـسب  رد  تسا و  هتفگ 
لق تداهش  ربکا  ءیش  يا  لق  تسا  لیلد  هزجعم و  ربکا  تجح  مظعا  هدحو  یلاعت  وا  ةداهـش  نیمه  هدوب و  قلخ  تداهـش  زا  مظعا  ربکا و 
هلا وه  امنا  لق  دهـشا  لق ال  يرخا  ۀـهلا  هللا  عم  نا  نودهـشتل  مکناء  غلب  نم  هب و  مکئبال  نآرقلا  اذـه  یلا  یحوا  مکنیب و  ینیب و  دیهـش  هللا 

ینیب و ادیهش  هب  یفک  هیف  نوضیفت  امب  ملعا  وه  ائیش  هللا  نم  یل  نوکلمت  الف  هتیرتف  نا  لق  هارتفا  نولوقی  ما  نوکرشت  امم  يرب  یننا  دحاو و 
ملظا نمف  تسا  نیا  اهنآ  هحفـص 118 ] هلمج [  زا  هک  رگید  عون  زا  دعب  دنکیم  لقن  دنچ  یتایآ  لیبق  نیا  زا  میحرلا و  روفغلا  وه  مکنیب و 

دیاـمرفیم دـیوگیم  دـعب  رخآ  اـت  هللا  لزنا  اـم  لـثم  لزناـس  لاـق  نم  ءیـش و  هیلا  حوی  مل  یلا و  یحوا  لاـق  ابذـک و  هللا  یلع  يرتـفا  نمم 
منکیم لزان  دیوگب  هک  یـسک  يزیچ و  وا  هب  دشاب  هدشن  یحو  نم و  هب  تسا  هدش  یحو  دـیوگب  ای  تسا  هللا  یلع  يرتفم  سان  نیرتملاظ 

تـسا یملظ  ره  زا  دشا  مظعا و  ربکا و  دومرف  کلذعم  اعرـش  القع و  تسا  نکمم  ریغ  ثلاث  یناث و  هکنیا  اب  هدومرف  لزان  ادخ  هچنآ  لثم 
نورکذتی . وا  نوشخی  سانلا  لعل 

باوج

ینعی ثلاث  یناث و  هکنیا  اب  دـیوگیم  تقو  نآ  دـنکیم  رکذ  دـنکیم  اـهنآ  رب  در  احیرـص  هک  هیآ  هک  تعاـمج  نیا  زا  تسا  بجعت  هللاو 
دناهدروآ تسد  ناشیا  هک  یعرش  ای  یلقع  لیلد  نآ  منادیمن  اعرـش  القع و  تسا  نکمم  ریغ  هللا  لزنا  ام  لثم  لازنا  ياعدا  یحو و  ياعدا 

ار نیا  باوج  لوا  ارـصتخم  ام  مینک و  میلـست  مه  ام  ات  دننکیمن  رکذ  ار  نامه  ارچ  تسا  لیلد  مادک  یئاعدا  نینچ  تسین  نکمم  هکنیا  رب 
يهرابرد هنیعب  هیآ  نیمه  هک  دوب  ع )  ) تیب لها  رابخا  حیرص  يدید  هک  عرش  زا  اما  مینکیم  تداهش  تایآ  ینعم  هب  عوجر  دعب  میئوگیم 

لیوف هفیرـش  هیآ  دومرف  حابم  ار  شنوخ  ادخ  لوسر  دیدرگ و  دـترم  دـش و  لیزنت  یحو و  یعدـم  هک  دوب  حرـسیبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع 
تایآ مسا  هب  دنتـسب و  ارتفا  دوخ  يار  زا  تایآ  هک  هدـش  لزان  دوهی  ناش  رد  هک  دومرف  موصعم  هک  يدـید  مه  ار  باـتکلا  نوبتکی  نیذـلل 
تسه زیاج  ایآ  هک  میئوگیم  هظعوم  روطب  الوا  یلقع  لیلد  اما  رما و  نیا  دوجو  رب  هکلب  ناکما  رب  یعرش  لیلد  هکنیا  سپ  دندناوخ  ۀیروت 
تسا هدش  هدید  ایآ  میرذگیم  ناکما  زا  جراخ  زا  هکلب  دیامرفب  تسا  جراخ  ناکما  زا  هک  يار  هب  دیدهت  ار  قلخ  هک  راگدرورپ  لدع  رد 

هک یـسک  رب  ياو  الثم  هک  دنکب  دیدهت  دنوادخ  هک  هدید  زگره  دیامرفب  درادن  قلخ  رد  بیرق  ناکما  هک  يرما  رب  هک  ادخ  تادـیدهت  رد 
ار باتفآ  نامسآ و  هب  دورب  هک  یـسک  تسا  ملاظ  ردق  هچ  ای  دنک  لاماپ  ار  جوربلا  کلف  ای  دراذگب  نم  شرع  رب  اپ  دورب و  الاب  نامـسآ  هب 
زا نوچ  کلذعم  اما  درمـشیمن  یلقع  تاعنتمم  زا  دشاب  تمکح  لها  هک  یمیکح  چیه  ار  اهنیا  هکنیا  لاح  دنک و  عنم  شدرگ  شبات و  زا 

نکمم هچنآ  اما  دـیآیمن  رب  اهنآ  زا  دـننکیمن و  ناشدوخ  تسین  لمع  نیا  زا  دـیعو  دـیدهت و  هب  تجاح  تسا  جراخ  قلخ  بیرق  ناکما 
دـیدهت و تسین  اهنآ  يارب  زا  تیعقاو  دـننکیم و  هک  يواعد  تسا و  قلخ  هب  لومعم  هک  اهتیـصعم  نیمه  لثم  دـنزب  رـس  اهنآ  زا  هک  تسا 

لیلد هب  دـنکب و  نآ  رب  دـیدهت  دـنوادخ  تسین  هتخاس  هدـنب  زا  هک  يرما  هک  تسین  لدـع  زا  هک  اریز  رگید  زیچ  هن  دـنکیم  اهنآ  رب  دـیعو 
یلاعت تسا  بجاو  تاذ  نآ  تسا و  بجاو  ای  یلقع  رـصح  هب  تسین  مسق  هس  زا  یلاـخ  دوشیم  هدرک  ضرف  هچنآ  هک  میئوگیم  تمکح 

ایآ لاح  تسادخ  قلخ  نآ  تسا و  نکمم  ای  اعدا و  فرـصب  هن  دشاب  هتـشاد  تیعقاو  هک  تسادخ  کیرـش  لثم  نآ  تسا و  عنتمم  ای  هناش 
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مهوتم مهو  ای  اعدا  فرصب  هک  اریز  تسین  هک  يزیچ  نینچ  دشابن  نکمم  هک  تسا  راگدرورپ  یعقاو  کیرش  نیا  یئوگیم  هک  هلئسم  نیا 
تاـعنتمم وزج  اـیآ  نآ  لاـثما  نوعرف و  لـثم  دـندرک  تیهولا  ياـعدا  غورد  هب  هک  همه  نیا  دـشاب  عنتمم  هک  دوشیمن  یعقاو  کیرـش  هک 

لاونم نیمه  هب  مه  رما  نیا  دـندوب  دوجوم  ود  ره  وا  مالک  نوعرف و  و  هحفص 119 ] تسین [  يدوجو  اقلطم  ار  عنتمم  هکنیا  لاح  دنتـسه و 
ریغ رما  رب  دـیدهت  دـنوادخ  هک  دـیوگب  تقو  نآ  درمـشب  نکمم  ریغ  ار  رما  نیا  ناسنا  هک  تسا  ملع  زا  ندوب  يراع  يدرخیب و  لامک  زا  و 

هدایز دنربیمن  هدیاف  نادنچ  یملع  تانایب  زا  ماوع  میاهدرک و  تباث  ار  هلئسم  تنس  باتک و  لیلد  هب  نوچ  هصالخ و  تسا  هدومرف  نکمم 
تسه مه  نالا  دوب و  هدش  مه  عقاو  دوب  هدش  لزان  هیآ  هک  تقو  نامه  هکلب  دنتـسه  نکمم  رما  ود  نیا  سپ  تسین  تجاح  لیـصفت  نیا  رب 

الول باذعلاب و  کنولجعتسی  دناسریم و  ناتدوخ  يازـس  هب  ار  کی  ره  دنوادخ  تسا و  دوجوم  یعدم  مه  زاب  تسین  امـش  هب  رـصحنم  و 
نیا رد  طلغ  هب  ار  اهنآ  درم  نیا  هدومرف و  لزان  باتک  قدص  رب  دوخ  تداهش  باب  رد  دنوادخ  هک  یتایآ  اما  مهنیب و  یـضقل  یمـسم  لجا 

تایآ نیا  هب  لالدتـسا  زا  شدوصقم  دنرادن  فوقو  يدح  چیه  هب  يواعد  باب  رد  تارـضح  نوچ  منزیم  سدـح  هچنآ  دـناوخیم  دروم 
تایآ ینعم  فرـص  هب  میئآیمن و  رب  نآ  زا  باوج  ددـص  رد  مه  ام  دـنکیمن  یحیرـصت  اـجنیا  نوچ  اـما  دـشاب  بلاـطم  ناـمه  دـیاش  مه 
تـسا ملع  رب  عرفتم  هک  تسا  يرما  تداهـش  لصا  هک  میئوگیم  سپ  دـنکیمن  اپ  دـنکیم  اهنآ  لاح  هب  هدـیاف  اـیآ  هک  مینیبب  میزادرپیم 

نیا مه  رابخا  زا  نینچمه  باتکلا و  ملع  هدـنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هللااـب  یفک  لـق  دومرف  هک  تسا  رهاـظ  تاـیآ  نیمه  زا  هکناـنچ 
لج ملاع  دنوادخ  يارب  زا  هک  میئوگیم  ماقم  نیا  رد  سپ  میئآرب  جاجتحا  ددص  رد  هک  دـشاب  دـیابن  مه  راکنا  لحم  تسا و  رهاظ  بلطم 

دوشیمن و تفاـی  نآ  رد  یترثـک  تسین و  وا  اـب  یمولعم  راـگدرورپ  یلزا  ملع  اـما  ثداـح  یملع  یتاذ و  یلزا  یملع  تسا  ملع  ود  هناـش 
یف ام  ملعا  یـسفن و ال  یف  ام  ملعت  درک  ضرع  دنوادخ  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  هکنانچ  دـنکیمن  لصاح  نآ  هب  ملع  مه  قلخ  زا  يدـحا 

یملع تسا  ملع  ود  ادـخ  يارب  زا  هک  دـندومرف  ثیدـح  دـنچ  رد  ءاش و  امب  الا  هملع  نم  ءیـشب  نوطیحی  هدومرف و ال  دـنوادخ  کسفن و 
اما دـنراد و  بیـصن  نآ  زا  نیبرقم  هکئلم  نیلـسرم و  ءایبنا و  هداد و  ع )  ) دـمحم لآ  هب  هک  تسا  نآ  لوذـبم  اما  فوفکم  یملع  لوذـبم و 

هکناـنچ تسین  مه  موـلعم  ماـقم  نآ  رد  ملع  نیا  يارب  زا  تسا و  وا  هـب  صوـصخم  تـسا و  باـتکلاما  رد  هـک  تـسا  یملع  نآ  فوـفکم 
وا اـب  قولخم  دوجو  رگا  راـگدرورپ  یتاذ  ملع  هک  اریز  تسا  عنتمم  یلک  هب  اـجنآ  رد  قـلخ  دوـجو  هکلب  موـلعم  ـال  هتاذ و  ملعلا  دـندومرف 

تسار میوگیم  ممهفیمن  هک  یئوگب  رگا  تسا و  لاحم  نآ  تسادخ و  تاذ  ترثک  نآ  ترثک  دیآیم و  دراو  وا  رب  ترثک  دشاب  نکمم 
میهاوخیم دنوادخ  زا  تیاهن  تسا  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  شیامرف  هک  اریز  تسین  میلست  زج  مه  هراچ  تسا و  لکـشم  هلاسم  یئوگیم 

هک دنکیمن  قرف  تسین و  ترثک  لحم  راگدرورپ  یتاذ  ملع  هک  تسا  نیا  ضرغ  دنک  ام  بیصن  ناشیا  دوخ  تکرب  هب  مه  ار  نآ  مهف  هک 
هک اریز  تسین  نکمم  مادـک  چـیه  یناسرب  قلخ  ماقم  هب  ات  يروایب  نیئاپ  هنیع  هب  ار  ملع  هکنآ  ای  یناسرب  ملع  ماقم  هب  ات  يربب  ـالاب  ار  قلخ 

املف فیرـش  ثیدـح  رد  دومرف  هک  دوشیم  مولعم  نیرق  هک  تسا  یملع  نآ  راگدرورپ  ثداح  ملع  اما  دنتـسه و  عنتمم  ادـخ  تاذ  اب  قلخ 
اوقدص و نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  هحفص 120 ] نیذلا [  انتف  دقل  دیامرفیم و  هک  تساجنیا  مولعملا و  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  قلخ 

يارب تسا  مولعم  شدوخ  مه  ناتتفا  هکنیا  لاح  تسین و  ناتتفا  هب  جاتحم  ادخ  يارب  شلوصح  رد  راگدرورپ  یتاذ  ملع  نیبذاکلا و  نملعیل 
اریز تسا  مولعم  نیع  ملع  نیا  دوشیم و  لصاح  ناتتفا  زا  دـعب  هک  تسا  ثداح  ملع  نیا  هک  هصالخ  دورن  ـالاب  دوخ  دـح  زا  هچرگا  ادـخ 

تفلاخم هجو  چـیه  هب  شمولعم  اب  ار  ادـخ  ملع  دـنکیم و  ادـیپ  تفلاخم  هزادـنا  نامه  هب  مولعم  اب  دـنکب  ادـیپ  تریاغم  یتهج  زا  رگا  هک 
نیمه تسه و  یبیـصن  نیا  زا  ار  ادخ  قلخ  زا  کی  ره  دوشیم و  ادیپ  نآ  زا  يزیچ  قلخ  رودص  حاولا  رد  هک  تسا  ملع  نمیه  زا  تسین و 

روطنامه تسا  یلقن  هچ  هدرک و  هولج  ناشیا  رد  هک  تسادخ  ثداح  ملع  زا  اهنیمه  دـشاب  لیبق  ره  زا  ینکیم  هدـهاشم  قلخ  رد  هک  مولع 
دنتسه وا  هدارا  تیـشم و  نیتسا  قلخ  تسادخ و  لعف  ملاع  رد  لاعفا  عیمج  دنتـسه و  وا  نئازخ  قلخ  تسادخ و  لام  ملاع  لاوما  عیمج  هک 

نیا زاب  هک  تسین  نیا  زا  یعنام  دنتـسه و  ادـخ  قلخ  همه  ملع  نآ  هب  تامولعم  هکلب  شنئازخ  لاونم  نیمه  هب  مه  وا  ثداـح  ملع  نینچمه 
وت یهدیم و  تبسن  دوخ  هب  يونشیم و  شوگ  اب  یهدیم و  تبـسن  دوخ  هب  ینیبیم و  مشچ  زا  وت  هکنانچ  دوش  هداد  ادخ  هب  تبـسن  ملع 
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نیا هب  ار  اهنآ  دـننک و  هظحالم  یتقو  کی  مه  ار  تالا  تمالـس  هک  اسب  تقیقح و  دـنیوگیم  مه  تسار  دـنناوخیم و  عیمـس  ریـصب و  ار 
دورب نوریب  اهنآ  زا  حور  رگا  هکنانچ  تسین  اهنیا  لام  تفص  نیا  تقیقح  اعقاو و  اما  دنیوگب  عیمس  شوگ  ریصب و  مشچ  دنناوخب و  تفص 

هتفگ مه  تسا و  عیمـس  دـیز  دوشیم  هتفگ  مه  هچرگا  هک  هصـالخ  دـنامیمن  اـهنآ  يارب  یکرد  کلذـعم  تسا  حیحـص  اـضعا  هکنیا  اـب 
نیمه ضحم  وا و  يارب  زا  تسا  ياهرظنم  هلزنم  هب  فالا  تسا و  دیز  لام  ندینـش  تقیقح  کلذـعم  اما  تسا  عیمـس  دـیز  شوگ  دوشیم 

دیامرفیم رگید  یئاج  رد  مکب و  لک  يذلا و  توملا  کلم  مکیفوتی  لق  دـیامرفیم  یئاج  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح  رهاظ و  هظحالم 
تقیقح هک  تسا  نیا  دارم  هک  ینک  نامگ  نینچمه  میتفگ  هک  یتقیقح  رهاـظ و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  هن  اـهتوم و  نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا 

اما دوریمن  الاب  ادبا  ینکیم و  هدهاشم  هک  تسا  لحم  نیمه  زا  اهنیا  تقیقح  تاهیه  تاهیه  دوشیم  راگدرورپ  تاذ  هب  عجار  لاعفا  نیا 
هک میتـفگ  اذـهل  هللا  مکیلو  اـمنا  دوـمرف  هکناـنچ  زیچ  نآ  دوـخ  زا  تسا  یلوا  يزیچ  ره  هب  هدوـمرف و  هطاـحا  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  نوـچ 

ترثـک لـحم  وا  دوشیم و  روکذـم  ادـخ  تاذ  اـب  لاـعفا  نیا  تقیقح  هک  دـشاب  نیا  دوـصقم  هکنیا  هن  تسا  وا  زا  لاـعفا  نیا  همه  تقیقح 
دنوادـخ ملع  رظن  کی  هب  ار  هیقلخ  مولع  عیمج  هک  تسا  هدـعاق  نیمه  هب  سپ  مینایب  زا  راچان  یلو  تسا  قیقد  بلطم  هک  هصالخ  دوشیم 

ضرع یتسناد  ار  همدقم  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسا  قلخ  ملع  ملع  نیمه  لفسا  تهج  زا  ینعی  رظن  کی  هب  تسا و  قدص  قح و  دنرمـشیم و 
هک یتداهـش  نآ  شرما و  تسا  هنوـگچ  تسا  وا  ملع  نیع  اـی  تسا  وا  ملع  رب  عرفتم  هک  دـنوادخ  تداهـش  هـک  دـید  دـیاب  لاـح  مـنکیم 

سپ متـسین  بلاط  مه  روصت  الب  قیدصت  مبلطیم و  فاصنا  هدننک  رظن  زا  تسا و  تداهـش  مادـک  دـنکیم  جاجتحا  نآ  هب  ام  رب  دـنوادخ 
ار قلخ  زا  يدـحا  هکلب  وت  نم و  يارب  زا  دوشیمن  تفای  ترثک  تسین و  یمولعم  اجنآ  رد  هک  راگدرورپ  یتاذ  ملع  اـیآ  هک  نک  هظحـالم 

یتجح جاجتحا  هکنیا  لاح  دنکیم و  جاجتحا  قلخ  رب  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتداهـش  ماقم  نیا  تسین  هحفص 121 ] يرکذ [  اجنآ  رد 
تاذ اب  اهنیا  زا  کی  چیه  هیلع و  دوهـشم  هل و  دوهـشم  دـهاوخیم و  یتداهـش  تداهـش  نینچمه  هل و  جـتحم  هیلع و  جـتحم  دـهاوخیم و 

نآ رد  تداهـش  قادصم  هکنیا  نودـب  تسا  ریبعت  هب  ضحم  دوشب  ماقم  نآ  رد  یتداهـش  رکذ  انایحا  رگا  ادـبا و  دوشیمن  عمج  راگدرورپ 
ماقم رد  تداهش  قادصم  سپ  هنع  تافصلا  یفن  دیحوتلا  لامک  دندومرف  میهفت و  هتافص  ریبعت و  هئامـسا  دندومرف  هکنانچ  دوشب  ادیپ  ماقم 

قادـصم مولعم  تسین و  وا  اب  یمولعم  هک  تسا  یملع  اما  تسادـخ  ملع  شدوخ  تداهـش  هچرگا  دوشیمن  لصاح  راـگدرورپ  یلزا  ملعا 
قلخ ناشیا و  دوخ  اب  تسا و  قلخ  ماقم  رد  هک  تسا  یتداهـش  نآ  دـیامرفیم  جاجتحا  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یتداهـش  نآ  نکل  تسا و  ملع 

تـسا هدومرف  جاجتحا  دنوادخ  ینعی  مهفرع  مهاتا و  امب  سانلا  یلع  جتحا  هللا  نا  ع )  ) قداص ترـضح  دومرف  هک  تسا  نیا  نآ  هب  دنتداع 
تسا هدش  هداد  رارق  ایآ  هللا  کحلصا  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  ناشیا و  هب  هدیناسانـش  ار  ناشیا  تسا  هدروآ  هچنآ  هب  قلخ  رب 
ندرک نایب  تسادخ  رب  هن  دومرف  دناهدش  تفرعم  هب  فیلکت  ایآ  دـندرک  ضرع  هن  دومرف  دنـسرب  تفرعم  دـح  هب  نآ  هب  هک  یتادا  مدرم  رد 

ادـخ هکنیا  ات  دـننادب  هکنیا  مدرم  رب  تسین  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  اهتیا و  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  اهعـسو و ال  ـالا  اـسفن  هللا  فلکی  ـال 
شقلخ همذ  رب  ادخ  قح  زا  تسین  هک  دومرف  دننادب و  هکنیا  تسا  ناشیا  رب  سپ  ار  ناشیا  درک  میلعت  هاگ  ره  سپ  دشاب  ناشیا  هدننک  میلعت 

هب تفرعم  هاگ  ره  هکنیا  قلخ  همذ  رب  تسادخ  قح  ناشیا و  يارب  دنکب  فیرعت  هکنیا  ادخ  رب  تسا  قلخ  قح  دننک و  لصاح  تفرعم  هکنیا 
هک تسا  نیا  زا  هدینامهف و  هدیناسانش و  ناشیا  هب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هب  قلخ  يارب  زا  ادخ  تداهش  سپ  هصالخ  دننک  لوبق  داد  ناشیا 

ملظا نم  دومرف و  نیمثالا و  نمل  اذا  انا  هللا  تداهـش  متکن  دومرف و ال  هکناـنچ  دـهدیم  تبـسن  دوخ  هب  دـنوادخ  ار  یقلخ  تداهـش  نیمه 
نامه شقلخ  رب  دیامرفیم  جاجتحا  نآ  هب  هک  دنوادخ  تداهـش  سپ  هصالخ  نولمعت  امع  لفاغب  هللا  ام  هللا و  نم  هدنع  تداهـش  متک  نمم 

ع)  ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  زا  نیبملا  باتک  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم  راهظا  قلخ  يارب  دوخ  هیقلخ  يدایا  هنـسلاب و  هک  تسا  يرما 
ءانثا رد  ترـضح  نآ  دادن  رارق  لوسر  ار  کلم  دنوادخ  ارچ  دـندوب  هدرک  داریا  هک  یلیوط  ثیدـح  رد  تسا  هدومرف  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا 
لقن دعب  لوصف  رد  ار  ثیدح  ناشیا و  قدص  رب  ادخ  تداهش  تسا  نیا  دنکیم و  رهاظ  ایبنا  تسد  رب  تازجعم  دنوادخ  هک  دومرف  باوج 
هلزنا کیلا  هلزنا  امب  دهـشی  هللا  نکل  دیامرفیم  هکنیا  تلع  یمهفیم  یبایرد  تسرد  ار  بلطم  نیا  رگا  يراب و  شاب  بقرتم  درک  میهاوخ 
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رد دنوادخ  هکنیا  هن  باتکلا  ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک  لق  نینچمه  ادیهش و  هللااب  یفک  نودهـشی و  ۀکئالملاو  هملعب 
نیمه دارم  هکلب  دنهدب  یتداهش  دنتسیاب و  یفرط  رد  هکئلم  ای  تسا  وا  دزن  رد  باتک  ملع  هک  یسک  نآ  دهدب و  یتداهش  دتـسیاب و  یفرط 

یتداهـش هک  تسا  یهیدب  دنکیم و  رهاظ  قلخ  يهنـسلا  رب  هک  تسا  نیمه  ناشیا  اب  جاجتحا  ماقم  رد  قلخ  يارب  ادـخ  تداهـش  هک  تسا 
لوبق ار  دـنوادخ  تداهـش  تفر و  هار  دـیاب  نامه  ياضتقم  هب  تسا و  نآ  قبط  رب  دـهدیم  يزیچ  ره  هحفـص 122 ] هرابرد [  دنوادخ  هک 
فراع هک  کی  ره  دزنب  مه  دوخ  هنسلا  ریاسب  نینچمه  شطع و  يهدننک  عفر  رت و  تسا و  درس  هک  تسا  هداد  تداهش  نابز  رب  الثم  دومن 

ریاس شدوخ و  نابز  رب  روط  نیمه  شتآ  هب  تبـسن  نینچمه  تسا و  هداد  ارت  تداهـش  نیا  دـننکن  نامتک  ار  ادـخ  تداهـش  دنـشاب و  باب 
نم هب  تداهـش  ود  نیا  هکنیا  زا  دـعب  شطع و  هدـننک  دایز  هدـننازوس و  کشخ و  تسا و  مرگ  نآ  هک  تسا  هداد  تداهـش  هقداص  هنـسلا 
رگا منک و  لامعتـسا  ار  نآ  شطع  عفر  يارب  متـسه  باـب  جاـتحم  رگا  سپ  میاـمن  لـمع  هللا  ياـضتقم  هب  منک و  لوبق  ار  نآ  دـیاب  هدیـسر 

زا هک  تسا  یتامالع  راثآ و  نیمه  هب  دنوادخ  تداهش  سپ  موش  وا  هب  کیدزن  دیآیم  رب  نآ  زا  هک  یجئاوح  يارب  متسه  شتآ  هب  جاتحم 
ادبا یتاذ  تداهش  زا  مسریمن و  راگدرورپ  تاذب  نم  الا  مربب و  ادخ  تداهش  هب  یپ  هار  نیمه  زا  دیاب  نم  هداد و  رارق  اهنیا  کی  ره  يارب 

ضرع یتسناد  تمکح  لیلد  هب  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دعب  سپ  ادبا  تسا  هدومنن  جاجتحا  نم  رب  نآ  هب  مه  ادخ  منکیمن و  لصاح  عافتنا 
هک تسا  نیا  تداهـش  نآ  تسا  زیچ  هچ  تسا  هداد  دوخ  باتک  يهرابرد  دـنوادخ  هک  یتداهـش  هک  درک  هظحالم  دـیاب  لاـح  هک  منکیم 

باتک باتک  هک  هداد  وا  يارب  تداهش  نابز  نامه  هب  دنادیم  ار  تغل  نآ  تسا و  نابز  نآ  لها  وا  هک  ینابز  هب  نیفلکم  زا  یسک  ره  يارب 
يارب زا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تشون  هکنانچ  تسین  نآ  لثم  ندروآ  رب  رداق  قلاخ  زا  يدـحا  تسا و  وا  ملع  هب  لزاـن  تسا و  وا 

مه شدوخ  لهج  هب  ار  نآ  دـنادیم  سپ  لـهاج  هب  ار  هغلاـب  تجح  دـناسریم  نیعمجا  مکیدـهل  ءاـش  ولف  ۀـغلابلا  ۀـجحلا  هللف  لـق  دیـسر 
هچنآ هب  شقلخ  رب  دـنکیم  جاجتحا  دـنکیمن و  روج  هک  تسا  یلدـع  دـنوادخ  هکنیا  تهج  هب  شملع  هب  ملاـع  ار  نآ  دـنادیم  هکناـنچ 

ع)  ) اضر ماما  ترـضح  ینادان و  تهج  زا  رکنم  نآ و  هب  دنلهاج  هچنآ  يوسب  هن  دنـسانشیم  هچنآ  يوس  هب  ار  ناشیا  دـناوخیم  دـننادیم 
ار نآ  دنادیم  هکنانچ  مه  شدوخ  لهج  هب  ار  نآ  دنادیم  سپ  لهاج  هب  دسریم  هک  تسا  تجح  نآ  نیا  ۀغلابلا و  ۀجحلا  هللف  لق  دومرف 

ماـمت ار  تجح  یـسک  ره  يارب  هک  تسا  نیا  تاـشیامرف  نیا  زا  بلطم  دنتـسه و  تجح  هب  مئاـق  ترخآ  اـیند و  شدوـخ و  ملع  هـب  ملاـع 
دنوادخ هک  باتک  لثم  رد  سپ  دمهفیمن  هک  یهار  زا  دمهفیم  وا  هک  هار  نامه  زا  شدوخ و  تفرعم  تیلباق و  هزادـنا  نامه  هب  دـننکیم 
جردـنم نآ  رد  هک  یمولع  هب  تسه  تفرعم  ملع و  لها  یـسک  هاگ  ره  هللادـنع  نم  تسا و  قح  هک  دـنامهفب  اـم  هب  دوخ  تداهـش  هب  دـیاب 

وا هب  ار  نآ  ندوب  زجعم  دـنوادخ  هار  نامه  زاب  دراد  هرهب  رهاظ  زا  تسین و  هینطاـب  مولع  لـها  یـسک  رگا  دـمهفیم  ار  قیـالخ  زجع  تسا 
لثم ندروآ  زا  نانمـشد  زجع  نینچمه  دامتعا و  لحم  دنتـسه و  هربخ  لها  هک  نیقدصم  قیدصت  هب  تسین  کی  چـیه  لها  رگا  دـنامهفیم 

نانیمطا لودع  تاقث و  تیاور  هب  تسا  بیاغ  رگا  دوشیم و  اهنآ  دوخ  زا  تسا  رضاح  رگا  دنمهفیم  الثم  ششوک  یعـس و  لامک  اب  نآ 
زا تسه  باتک  دوخ  رد  هک  یتازجعم  هب  یـضعب  اسب  دـنمهفب و  تسا  باتک  رب  بترتم  هک  يراثآ  تهج  زا  یـضعب  اسب  دـنکیم و  لصاح 
 ] هک دـمهفیم  دـنیبیم و  باتک  بحاص  زا  هک  رگید  تازجعم  هب  دـمهفن  اهنیا  کی  چـیه  هب  اـسب  دـنمهفیم  کـلذ  ریغ  بیغ و  هب  راـبخا 

تشذگ و دش و  رهاظ  ثیدـح  زا  بلطم  نیمه  احیرـص  هکنانچ  دـمهفیم  دوخ  لوق  رد  تسا  قداص  تسا و  هللادـنع  نم  وا  هحفص 123 ]
دیاب زین  داد  تداهـش  نیا  فالخ  رب  هک  اج  ره  درک و  قیدـصت  دـیاب  دـش  لصاح  هک  اج  ره  ادـخ  تاداهـش  تساهنیا  هک  هصـالخ  اذـکه 

یهیدب یتداهـش و  میراد و  يدهاش  ام  هک  میئوگیم  يرهاظ  نابز  هب  یتسین  تمکح  لها  رگا  دش و  نآ  فالخ  هب  دقتعم  درک و  قیدصت 
لولدم قبط  رب  داد  تداهـش  هکنآ  زا  دعب  دنبلطیم و  وا  زا  تداهـش  هکلب  دـنکیمن  مکح  دـهاش  دوجو  فرـص  هب  یـضاق  چـیه  هک  تسا 

درک ناوتیمن  یمکح  راگدرورپ  دوجو  فرـص  زا  یلو  دیهـش  تسا و  دهاش  دـنوادخ  دروم  نیا  رد  لاح  دـننکیم  مکح  تداهـش  ظافلا 
رگم دوشیمن  هدینش  يزیچ  راگدرورپ  تاذ  زا  ههبش  یب  درک و  مکح  تداهش  رهاظ  لولدم  قبط  رب  دینش و  ار  دنوادخ  تداهش  دیاب  هکلب 
نیع ادخ  تداهـش  نینچمه  وا و  لعف  تسا و  وا  مالک  هکلب  تسین  دـهاش  صخـش  نیع  تداهـش  هتبلا  دـیوگب و  یقلخ  ياهنابز  هب  هچ  ره 
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هداد تداهـش  اهنآ  حضوا  نتما و  حصا و  هوجو و  نسحا  هب  دنوادخ  هک  تسین  ههبـش  نآرق  باب  رد  لاح  تسوا  لعف  هکلب  تسین  وا  تاذ 
هظحالم هک  مه  اهنآ  کـی  کـی  ره  يارب  تسین و  رتلماـک  نیا  زا  یتداهـش  ینک  هظحـالم  هک  نیفلکم  همه  يارب  هتفر  مه  يور  هک  تسا 

الاح هدومرف  قلخ  همه  رب  ار  دوخ  تجح  تسا و  هداد  تداهش  هدیمهفیم  هک  هار  نامه  زا  كاردا و  مهف و  هزادنا  هب  یسک  ره  يارب  ینک 
نیملـسم همه  عامجا  هب  هکنیا  رب  هوالع  دیئامن  تباث  وا  هیقلخ  راثآ  هب  دیاب  دـیئامن  تباث  ار  هللا  تداهـش  دـیراد  لیم  امـش  هک  ماقم  نیا  رد 

دنبیصم و ناشعامجا  نیا  رد  نیملسم  ع )  ) ماما شیامرف  هب  تسا و  هداد  تداهـش  نآرق  قدص  تیقح و  زاجعا و  رب  دنوادخ  زین  وت  دنرقاو 
هک تسا  مزال  ار  ادـخ  تداهـش  يراد  قیدـصت  رگا  سپ  دروآ  دـنهاوخن  ار  نآرق  لثم  نیا  زا  دـعب  هن  لاـح و  هن  هک  تسا  نآرق  نیمه  رد 

سیلا هئاج  ذا  قدصلاب  بذک  هللا و  یلع  بذک  نمم  ملظا  نمف  هک  يرادن  قیدصت  رگا  تسا و  نیا  فالخ  رب  یعدـم  هک  ره  ینکب  راکنا 
تـسا هدومرف  دوخ  دـیدست  هب  هراشا  تسا  هدـش  هکرابم  تایآ  نیا  رد  هک  نایب  زرط  نیا  هب  هک  میئوگیم  زین  نیرفاـکلل و  يوثم  منهج  یف 

دیامرفیم یبن  هک  تسا  نیا  دارم  هک  میئوگیم  يرترهاظ  نابز  هب  زاب  یلو  میدرک  ار  شنایب  هک  تسا  ناـمه  مه  دـیدست  تقیقح  هچ  رگا 
تمحر و لدـع و  هب  دوخ  قلخ  اب  هک  تسا  نیا  مه  وا  روظنم  تسه و  همه  نم  مالک  نم و  لاـح  دـهاش  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  رد  ههبش 

هکنیا توبن و  یعدـم  مداتـسیا و  وا  روضح  رد  نم  رگا  سپ  تسه  مه  لطاب  لاـطبا  قح و  قاـقحا  عنم و  عفد و  رب  رداـق  دورب و  هار  تفار 
هطاحا دینکب و  ار  نآ  كرد  دـیمهفب و  ار  زاجعا  تقیقح  هک  تسین  مات  عالطا  ملع و  ار  امـش  هچرگا  مدـیدرگ  تسا  نم  زجعم  نم  باتک 

رگا تسا  میحر  داد و  لدـع و  رهاق و  رداق و  علطم و  دـهاش و  ملاع  ادـخ  یلو  دـیئامن  هدـهاشم  ار  لک  زجع  هک  دـیرادن  مه  قلخ  همه  هب 
ره دنازیگنا  رب  هک  تسادخرب  سپ  دنتـسه  نآ  لثم  ندروآ  رب  رداق  قلخ  تسین و  زجعم  نم  باتک  هدادـن و  رارق  یبن  ارم  دـنوادخ  هچنانچ 

لها هک  ینیقدـصم  هکنیا  ای  دـنک  رهاظ  ارم  بذـک  دروایب و  ار  نآرق  لـثم  دتـسیاب و  نم  لـباقم  رد  دزیخرب و  هکنیا  اـت  دـنادیم  هک  ار  هک 
دننک رکذ  ناهرب  لیلد و  اب  ارم  مالک  بویع  دننکب و  نم  رب  در  هک  دراد  دـنراد و  نانیمطا  دامتعا و  اهنآ  هب  لک  و  هحفص 124 ] دناهربخ [ 

لالدتـسا هجو  نیا  هب  حیرـصت  دـنیآیم و  رب  نآ  هضراعم  يهدـهع  زا  قلخ و  مالک  ضرع  زا  تسا  یمالک  اهنیا  هک  دـنمهفب  مدرم  همه  اـت 
ادیهـش هب  یفک  هیف  نوضیفت  امب  ملعا  وه  ائیـش  هللا  نم  یل  نوکلمت  الف  هتیرتفا  نا  لـق  هارتفا  نولوقی  ما  دـیامرفیم  هک  هفیرـش  هیآ  دـنکیم 

اونمآ نیذـلا  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  اـم  ملعی  ادیهـش  مکنیب  ینیب و  هللااـب  یفک  لـق  دومرف  نینچمه  میحرلا و  روفغلا  وه  مکنیب و  ینیب و 
نب یلع  زا  هدرک  لقن  ناـهرب  رد  تسه و  بلطم  نیا  هب  هراـشا  تاـیآ  ریاـس  رد  نینچمه  نورـساخلا و  مه  کـئلوا  هللااـب  اورفک  لـطابلاب و 

هچنآ هب  تسا  رتاناد  وا  دیامنب و  باتع  ای  نم  هب  دـهدب  باوث  رگا  ینعی  ائیـش  هللا  نم  یل  نوکلمت  الف  ریـسفت  رد  دومرف  موصعم  هک  میهاربا 
نولمعت متنک  ام  الا  نوزجت  ام  دومرف و  هکنانچ  تسا  لمع  نیعا  زج  هک  دننادیم  تفرعم  لها  منکیم  ضرع  دیئوگیم  غورد  نآ  رد  امش 

بذاک و رگا  هک  تسا  نیا  تسا  هدومرف  ترـضح  نآ  هک  دروم  نیا  رد  باقع  باوث و  زا  یـضعب  سپ  تسا  نیا  دهاش  زین  رگید  تایآ  و 
يزیچ دنک و  حضاو  ار  وا  قدص  تسا  قداص  رگا  ماع و  صاخ و  دزن  رد  دیامن  اوسر  ار  وا  دنک و  رهاظ  ار  وا  غورد  دنوادخ  تسا  يرتفم 
دنیوا قادصم  رگا  تریـصب  ربخ و  لها  هک  تسادخ  دیدست  زا  دیوگیم و  تسار  هک  دننادب  ات  دـنکن  زورب  وا  زا  تسوا  ياعدا  یفانم  هک 
ناسلب نم  هک  تسا  یعدـم  هک  یتروص  رد  نینچمه  دـنیاینرب و  هدـهع  زا  دـنراد  مه  هضراعم  رد  یعـس  دنتـسین و  مه  رگا  دـنقدصم و  هک 

وا مالک  رد  دنرمشیم  همجع  دننادیم و  تیبرع  زا  جراخ  هکلب  دنریگیم  بیع  ار  نآ  برع  مومع  هک  يزیچ  میوگیم  نخس  نیبم  یبرع 
یبرع نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  قیدصت  ناشیا  ياحـصف  هکلب  برع  هک  تسا  نآ  نیبم  یبرع  تسین  نیبم  یبرع  نیا  دشاب  رگا  هک  اریز  دشابن 

رگا دـنک و  راکنا  دـناوتن  هک  دـنراذگب  وا  ندرک  همولعم  دـعاوق  نامه  هب  دـیامن  ار  نآ  تیبرع  راـکنا  مه  یتنعتم  دـناعم  رگا  تسا و  نیبم 
هک دنیامرفیم  هک  يدید  رابخا  رد  هک  اریز  دوشیمن  هتفریذپ  وا  زا  دـینادیمن  امـش  هک  تسا  یتیبرع  هجو  هب  نیا  هک  دوش  رذـتعم  یعدـم 

کی مه  نیا  تسا و  مسق  داتفه  یبرع  هکنیا  نتفگ  سپ  دـننادیمن  هچنآ  هب  هن  دـننادیم  هچنآ  هب  شقلخ  رب  دـیامرفیم  جاجتحا  دـنوادخ 
ینعی برع  ۀمطاق  دزن  رد  هک  تیبرع  دعاوق  نیمه  هب  دیاب  دنکیمن  دیفس  ار  صخـش  يور  هک  تسا  يرذع  دینادیمن  امـش  هک  تسا  مسق 
نطاب رد  ایآ  هک  تسین  ندومن  تقد  ندرک و  روغب  جاتحم  رگید  هک  هللاو  دـماین  تسرد  رگا  دـیایب و  تسرد  تسا  فورعم  ناـشملع  لـها 
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حور تساطخ و  مه  نآ  ینعم  اعطق  تساطخ  ظفل  رگا  دـسجلا  یف  حورلاک  ظفللا  یف  ینعملا  هک  اریز  تسین  ای  تسه  یبلطم  تاملک  نیا 
هب دشن  تفای  یبیع  دش و  رهاظ  هظحالم  رگا  یلو  دـهاوخیمن  رهاظ  هظحالم  رب  هوالع  یتمحز  رگید  سپ  دـجنگیمن  لطاب  بلاق  رد  قح 
ره هک  تسا  هدومرف  رهاظ  يروط  ار  رما  دنوادخ  نآرق  هب  ۀبسنلاب  درک و  هظحالم  دیاب  مه  ار  شرگید  ياهثیح  تاهج و  درذگیمن  نیمه 

دشاب هدیمهفن  تسا  هدیمهفن  زونه  هک  يدید  ار  یسک  مه  رگا  هدیمهف  هتسناد و  ار  بلطم  تسا  هتشاد  ار  وا  رعشم  هک  هار  نامه  زا  یـسک 
ناشیا . زا  یکی  مه  نیا  دنرایسب  ملاع  هحفص 125 ] رد [  لاهج  نیفعضتسم و 

دنک یمن  يو  نالطب  رب  تلالد  باب  دمحم  یلع  تایآ  هب  نتشادن  داقتعا 

هراشا

تـسین ادخ  زا  هک  دـناهتفگ  دـناهدومن و  نآرق  تایآ  نآرق و  بیذـکت  لاح  ات  مالـسا  ردـص  زا  هک  یـسوفن  ایآ  هللااب  مکمـسقا  تسا  هتفگ 
زا هک  باتک  رد  هرهاظ  تالالد  باتک و  تاراشا  تسادخ و  زا  دنتسنادن  هک  تسین  نآ  رد  ههبش  دناهتـسنادن  ای  تسادخ  زا  هک  دناهتـسناد 

تسادخ و زا  نآرق  تایآ  نآرق و  هکنیا  نتسناد  اهنآ و  نیبام  دش  باجح  دندوب  هدرک  داقتعا  هدینش و  دوخ  ءاوها  اب  قفاوم  قباطم و  لاثما 
يرورـض تسا و  ۀیروت  اب  فلاخم  نآرق  لیجنا و  دنیوگیم  ۀیروت  لها  هکنانچ  دـندش  عونمم  مورحم و  یقیقح  ضایف  تاضویف  عیمج  زا 

هکنآ لاح  میونـشیم و  مالـسا  هرهاب  تلم  زا  مویلاو  دنقطان  لیجنا  تما  ار  لوق  نیمه  کلذک  تسا و  تما  عامجا  فلاخم  ۀـیروت و  لها 
نویما مهنم  نورظنت و  باتکلا  تایآ  یف  دیدحلا  رصبب  متنا  ول  تسا  ترورض  عامجا و  تنس و  قباطم  باتک و  تایآ  قفاوم  مظعا  رما  نیا 

قیداصم هکنیا  اب  دندینش  املع  زا  دندرک و  ینعم  دوخ  یناما  لاما و  اب  قباطم  ار  باتک  نوچ  نونظی  الا  مهنا  یناما و  الا  باتکلا  نوملعی  ال 
دناهدرک . مایق  ضارتعا  ضارعا و  رب  دنهدیمن و  شوگ  هدش  رهاظ  راثآ  تایآ و 

باوج

ول دـنک و  تابثا  ار  دوخ  بلطم  دـناوتب  هلیح  ره  هب  هکلب  هلیـسو  ره  هب  هک  هدرک  مزع  هجرد  هچ  ات  درم  نیا  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه 
دوش لطاب  هب  کسمتم  هکنیا  زا  تسا  راچان  دوشیمن  لطاب  لیلد  زگره  هک  قح  هک  اریز  درادن  مه  هراچ  دـیامنب و  لطاب  هب  ار  لطاب  تابثا 
دوخ يارب  یلیوات  هکنیا  رگم  دـنکیم  تلالد  وا  بلطم  فالخ  رب  تسا و  عقومیب  اجیب و  یلکب  دـنکیم  یثیدـح  هیآ و  رکذ  انایحا  رگا  و 

قاقحا هکنیا  رب  میراد  مزع  ص )  ) راهطا همئا  تکرب  لضف و  راگدرورپ و  هوق  لوحب و  مه  ام  دیامنب و  دوخ  بلطم  اب  قیبطت  ار  نآ  دنکب و 
سک ره  تسا و  طلغ  تسادخ  زا  هک  دناهتـسنادن  دناهدومن  ار  نآرق  بیذکت  هک  یـسوفن  هک  هتفگ  هچنآ  اما  میئامنب  ار  لطاب  لاطبا  قح و 

هک تسا  هدیمهف  میدرک  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هراشا  اقباس  هک  ماسقا  زا  مسق  ره  هب  هتبلا  تسا  هدومن  شـشوک  هدمآرب و  بلطم  نیا  ددـص  رد 
ار ع )  ) یـسوم تایآ  هک  یناسک  يهراـبرد  هکناـنچ  هدرک  لـصاح  ار  نآ  تفرعم  تسا و  دوحج  راـکنا  هدرک  هک  يراـکنا  تسادـخ و  زا 

نینچمه اولع و  املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهبا و  دحج و  دیامرفیم و  دنوادخ  دندومن  راکنا  زاب  دندرک و  هدهاشم  ار  هرحـس  زجع  دندید و 
تسا و لاونم  نیمه  هب  رما  مه  ماقم  نیا  رد  اهنورکنی  مث  هللا  ۀـمعن  نوفرعی  دـیامرفیم  دـنوشیم  ادـخ  ياهتمعن  رکنم  هک  یناـسک  هراـبرد 
دوش و حابم  ناشیا  نوخ  دوشب و  ناشیا  رب  رفک  مکح  تسا  هدرک  بیذکت  تلاهج  هطـساو  هب  تسا و  هدیمهفن  یـسک  هک  دوشیم  هنوگچ 

لهاج رب  هک  تسا  یهیدب  هسدقم  تعیرش  رد  هکنآ  لاح  دنشکب و  ار  اهنآ  دوش و  هدیـشک  اهنآ  يور  رب  ریـشمش  دوش و  لالح  ناشیا  لام 
اهاتا ات  الا  اسفن  هللا  فلکی  هدومرف ال  دوخ  دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  الهاج و  مادام  لهاجلا  یلع  فیلکت  ـال  دـناهدومرف  تسین و  یفیلکت 

دناهدومرف ریسفت  روط  نیمه  هب  ار  هیآ  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ  هدیناسانش  وا  هب  هچنآ  هب  رگم  ار  یـسفن  دنوادخ  دنکیمن  فیلکت  ینعی 
تسا و هدومرف  هدرکن و  لـصاح  نآ  هب  ملع  هک  هحفـص 126 ] ار [  يرما  دنکب  يوریپ  ناسنا  هکنیا  زا  هدومرف  یهن  دنوادخ  نآرق  رد  هکلب 
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راکنا هک  تسه  نیمه  تسادخ  لوق  نآرق  هک  تسا  هدیمهفن  هک  یسک  نآ  فیلکت  دنوادخ  لوق  صنب  سپ  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  ال 
نوخ درک  ار  وا  رما  لاثتما  هک  نیمه  يرما و  هب  ار  دوخ  هدنب  دنکب  فیلکت  هک  میحر  فؤر  دنوادخ  زا  تسا  بجع  دـنکب و  ار  بلطم  نیا 

وا رما  لاثتما  هکنیا  ضحم  دهد  نارگید  یمالغ  يزینک و  هب  ار  وا  هچب  نز و  دـهد و  داب  هب  ار  وا  سومان  ضرع و  دـنک و  حابم  ار  شلام  و 
هللااب مکدشنا  تسا  میلا  باذع  فوخ  وا  تعاط  رد  هک  اریز  دننکب  ار  وا  تیصعم  هک  تسا  نیا  راوازـس  ار  هدنورپ  نینچ  هتبلا  دناهدرک و  ار 

ار راگدرورپ  هغلاب  تجح  هدومرف و  رهاظ  ناشیا  يارب  ار  تازجعم  تایآ و  هدومرف و  توعد  اهنآ  ربمغیپ  هک  ار  یتعامج  اـیآ  نیملـسم  يا 
وا هچب  نز و  هدرب و  تمینغ  هب  ار  وا  لام  هتخیر و  ار  وا  نوخ  هدرک و  داهج  وا  اب  هدرکن  تعاطا  هک  ره  نآ  زا  دعب  هدومرف و  مامت  ناشیا  رب 

ربمغیپ کلذعم  دندوب و  هدرکن  قیدـصت  تلاهج  زا  تسادـخ و  لوسر  ربمغیپ  هک  دـندوب  هدـیمهفن  اهنیا  هک  تفگ  ناوتیم  هدرک  ریـسا  ار 
رب نیرفن  دـشیمن و  اهنآ  تنحم  الب و  هب  یـضار  تشاد و  دوخ  تما  هب  تبـسن  هک  یتمحر  تفار و  همه  نآ  اب  هدرک  راتفر  اهنآ  اب  روطنیا 

دننکیم تابثا  ار  اهنآ  همدـقم  باب  زا  دـناهدش و  هقدـنز  رفک و  ره  هب  دـقتعم  دوخ  لطاب  تابثا  يارب  تعامج  نیا  هک  هللاو  درکیمن  اـهنآ 
لوـبق تعاـمج  نیا  زا  ار  تاـفرخزم  نیا  دـنراد و  روعـش  مهف و  ياـعدا  هک  یتعاـمج  زا  تسا  بجعت  دنـسرب  دوـخ  يوزرآ  هب  رخآ  هکلب 

ار لـک  زجع  هکلب  دـندوب  هدـیمهف  ار  دوخ  زجع  همه  هک  تسا  رهاـظ  بلطم  نیا  میدرک  رکذ  اـقباس  راـثآ  راـبخا و  زا  هچنآ  زا  دـننکیم و 
هیرهد زا  رگید  رفن  هس  ءاجوعلایبا و  نبا  هک  تسا  هدومن  لقن  راحب  رد  دندرکیمن و  لوبق  دانع  تنمت و  يور  زا  کلذعم  دندوب و  هتسناد 

ار عبر  کـی  ره  هک  دـندرک  دـهع  دـندوب  هکم  رد  تقو  نآ  رد  ار و  نآرق  عبر  ناـشیا  زا  کـی  ره  دـنکب  هضراـعم  هکنیا  رب  دـندرک  قاـفتا 
میهاربا ماقم  رد  دندش  عمج  تشذگ  لاس  هک  نیمه  دنیامن  راهظا  دناهدروآ  هچنآ  دنوش و  عمج  هکم  رد  زاب  هدنیآ  لاس  هدومن و  هضراعم 

زاب هضراعم  زا  ءاملا  ضیغ  یعلقا و  ءامـس  اـی  كءاـم و  یعلبا  ضرا  اـب  هک  ار  وا  لوق  مدـید  هک  نیمه  نم  تفگ  ناـشیا  زا  یکی  زین و  (ع )
بلطم نیا  هضراعم و  زا  مدش  سویام  ایخب  اوصلخ  هنم  اوسایتسا  املف  ار  وا  لوق  متفای  هکنآ  زا  دعب  نم  نینچمه  تفگ و  يرگید  مداتسیا و 
سنألا تعمتجا  نئل  لق  ناشیا  رب  دناوخ  دش و  اهنآ  تفتلم  سپ  تشذگ  اهنآ  رب  ع )  ) قداص ترضح  تقو  نیا  رد  دنتـشادیم و  ناهنپ  ار 

دندـش هضراعم  زا  سویام  هک  اهنیا  هک  نیبب  سپ  تعامج  نآ  دـندش  توهبم  سپ  هلثمب  نوتای  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتاـی  نا  یلع  نجلا  و 
تمدخ دمآ  هریغم  نب  دـیلو  هک  تسا  هدرک  تیاور  همرکع  زا  زین  دنتـسناد و  هتبلا  دنتـسنادن  ای  نآ  لثم  ندروآ  تسین  نکمم  هک  دنتـسناد 

نک هداعا  درک  ضرع  هیآ  رخآ  ات  ناسحالا  لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  دـناوخ  ترـضح  سپ  نم  رب  نک  تئارق  هک  درک  ضرع  و  ص )  ) ربمغیپ
هخاش و نآ  لفـسا  تسا و  هدـنهد  هویم  نآ  يالعا  تسا و  قنور  وا  رب  تسا و  توالح  نآ  يارب  زا  ادـخ  قح  هب  درک  ضرع  دومرف  هداـعا 

هدومرف وا  ناـش  رد  هحفـص 127 ] ادخ [  هک  تسا  نامه  هریغم  نب  دـیلو  نآ  منکیم  ضرع  رـشب  ار  نیا  دـیوگیمن  تسا و  هدـنروآ  هبعش 
یعـس اغلب  احـصف و  يهمه  دوبن  اهنیا  هب  رـصحنم  دـندروآیمن و  نامیا  تفرعم  دوجو  اب  هک  نک  هظحالم  سپ  ادـیحو  تقلخ  نم  ینزد و 

ینامـسآ میراد  بلطم  نیا  رب  ام  هک  یلیلد  هک  اریز  يراد  زیچ  هچ  اهنآ  کی  کی  زا  هک  وگن  دنتـسناوتن و  دـندرک و  باـب  نیا  رد  ار  دوخ 
کی لثم  يدحا  هک  تسا  هجرد  نیا  هب  وا  يدحت  هک  يربمغیپ  هک  میئوگیم  هکنیا  تهج  هب  قلخ  هن  تسادخ  بناج  زا  ینیمز و  هن  تسا 

رب تسا  بذاک  دوخ  يوعد  رد  هچنانچ  رگا  دـنک  تابثا  ار  دوخ  تقیقح  هک  دـهاوخیم  نیا  هب  درواـیب و  دـناوتیمن  نم  نآرق  زا  ثیدـح 
هچ دهد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  قلخ  دـناسرب و  هتبلا  دروایب  ار  نآ  لثم  هک  دوشیم  تفای  یـسک  ملاع  فارطا  قافآ و  رد  رگا  هک  تسادـخ 

دهاوخ دنکیم و  جییهت  ار  اهنآ  هتبلا  دـنروایب  دـنناوتب  هک  دنـشاب  یناسک  دنونـشیم  ار  وا  يدـحت  هک  نیرـضاح  دوخ  هنایم  رد  هکنیا  ياج 
هیزج و تلذ و  يریـسا و  ندش و  هتـشک  هک  تسا  هدـش  هچ  تسین  عومـسم  ناشیا  زا  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  نتفگ  ندروآ  نودـب  دروآ و 

دننک هضراعم  دندیـسرتیم  ربمغیپ  توطـس  زا  هک  یئوگ  رگا  نآرق و  زا  ثیدح  کی  لثم  ندروآ  ات  دوب  رتشوخ  ناشیا  قاذم  رد  یگدـنب 
نیا سپ  دنهدیم  حیجرت  یلامتحا  لتق  رب  ار  دوجوم  لتق  ارچ  تسین  هک  بهن  رـساو و  لتق  نیمه  زا  رتدب  وا  توطـس  هجیتن  هک  الوا  میوگ 

تـسا بذاک  هللااب  ذایعلا  هک  یتروص  رد  دسرتیمن  ربمغیپ  توطـس  زا  هک  ادـخ  هک  مدرک  ضرع  هکنیا  یناث  دـندوب و  اهفـس  همه  تعامج 
تسین و ملسم  هک  مسق  نیا  هک  هصالخ  درادیماو  دوخ  لهاج  زجاع  ناگدنب  رب  ملظ  دنکیم و  فرـصنم  هضراعم  زا  ار  اغلب  احـصف و  ارچ 
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ره تسا و  فلتخم  قلخ  ندـیمهف  ياههار  تیاهن  هدـنامن  هبتـشم  وا  رب  رما  تسا و  هدـیمهف  هتبلا  هدرک  باـب  نیا  رد  هدـهاجم  هک  سک  ره 
دنکیمن و ار  دوخ  يهدعو  فلخ  هتبلا  انلبـس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  هک  هدومرف  دیکات  روطب  دنوادخ  دـمهفیم و  یهار  زا  یـسک 

هدـهاجم هک  ینیفعـضتسم  اـما  دـنوشیم و  رفاـک  یـضعب  دـنروآیم و  ناـمیا  یـضعب  دوخ  دـهج  زا  دـعب  هک  دـننیدهاجم  تعاـمج  نیمه 
هک دـشاب  یقـش  ناشیا  هنایم  رد  رگا  انایحا  تسین و  نیدـت  دـیق  رد  اقلطم  دـنرادن و  مه  يرارقا  تیاهن  دـنرادن  مه  يراـکنا  هک  دـناهدرکن 

نیا هکنیا  لاح  يدرک و  راکنا  هدهاجم  زا  شیپ  ارچ  هک  تهج  نیا  زا  تسا  مامت  وا  رب  ادخ  تجح  زاب  دننکیم  راکنا  هدیجنسن  هدیمهفن و 
باب نیا  رد  ادخ  تجح  دومن و  دیابن  تسا  لمتحم  هک  ار  يرما  راکنا  هدهاجم  زا  شیپ  هک  هدـینامهف  ناشیا  هب  ةرورـضلاب  دـنوادخ  ار  رما 

دنکیم راکنا  تفرعم  هدهاجم و  زا  دعب  هک  یـسک  نآ  لثم  زاب  مه  نیا  رما  کلذعم  دشاب و  هدرکن  یبن  هب  رارقا  زونه  ول  هدش و  مامت  وا  رب 
دهدیم ربخ  دوخ  لد  زا  نیقی  تسا  یبیرغ  ترابع  رخآ  ات  باتک  رد  هرهاظ  تالالد  باتک و  تاراشا  هتفگ و  هچنآ  اـما  هصـالخ و  تسین 

هک الوا  تسین  ادخ  زا  باتک  هک  میدیمهف  تسام  ءاوها  اب  قباطم  باتک  تالالد  تاراشا و  نوچ  دیوگب  نیرکنم  زا  یـسک  میاهدـیدن  الا  و 
بناج زا  نآ  هکنیا  ار و  نآرق  زاجعا  دنـشاب  هدـیمهفن  نیرکنم  هک  فرح  نیا  هک  میدرک  تباث  میلـس  لقع  تنـس و  باـتک و  لـیلد  هب  اـم 

هظحالم رکنم  وت  لوق  هب  هکنیا  ایناث  اولع  املظ و  مهسفنا  اهتنقیتسا  اهبآ و  دحج و  دناهتسناد و  هدیمهف و  همه  تساطخ و  لصا  زا  تسادخ 
میئوگیم تسین  ادـخ  زا  هک  دـنمهفیم  وچمه  نیا  زا  سپ  تسا  وا  هحفـص 128 ] ياوه [  اب  قباطم  باتک  تالالد  تاراشا و  هک  دـنکیم 

رهاظ ار  نآ  بذک  دندرواین و  ارچ  دنروایب  تسیابیم  تلوهس  هب  ار  نآ  ریظن  هتبلا  سپ  اهنآ  ياوه  اب  قباطم  باتک  تالالد  تاراشا و  رگا 
هک یفابیم  مه  هب  ینکیم و  ناج  یه  هک  تسیچ  تافرخزم  نیا  دـنروایب  دـنناوتیم  ار  دوخ  ءارظن  ریاـس  مـالک  ریظن  هکنیا  لـثم  دـندرکن 

دـندرک و يراصن  رب  در  دوهی  هک  مسق  نامه  هک  هتفگ  هچنآ  اما  هصالخ و  منهج  هب  رگم  دیـسر  هار  نیا  زا  یهاوخن  یـسرب و  یئاجب  هکلب 
یـسوم و ترـضح  زا  هچنامه  قفاوم  دندرک و  اطخ  یلو  دـندرک  در  اهنآ  یلب  دـننکیم  امـش  رب  در  نیملـسم  مه  زورما  نیملـسم  رب  ود  ره 

هطساو نیا  هب  اما  دننکیم  امش  رب  در  دنراد  تسد  مالسا  هرهاب  تلم  زا  هچنآ  قفاوم  نیملسم  اما  دندش  رفاک  دوب  هدیسر  اهنآ  هب  ع )  ) یسیع
قباطم ناشیا  باتک  هتفگ  هکنیا  اما  دننکب و  ار  امش  لثم  بیذکت  هک  تسا  نیمه  ناشیا  یناملـسم  همزال  هک  اریز  دنیوجیم  ادخ  هب  برقت 

تنس و باتک و  اب  تسا  فلاخم  تایئزج  هظحالم  هب  مه  اعوق و  امـش  باتک  میرادن  میلـست  تسا  ترورـض  عامجا و  تنـس و  باتک و  اب 
دنروآیمن و نآرق  لثم  هک  تسا  نیملـسم  ترورـض  ثیدح و  نیدـنچ  ام و  باتک  زا  هیآ  نیدـنچ  رد  هک  سب  نیمه  ترورـض  عامجا و 

نیا هک  دـیوشیم  یعدـم  هدیـشکن  تلاـجخ  تما  ياـملع  ـالقع و  زا  هدومنن  اـیح  ربـمغیپ  زا  هدرکن  مرـش  ادـخ  زا  امـش  دروآ و  دـنهاوخن 
هداد و تبسن  ءیـش  هلثمک  سیل  يادخ  هب  دنیوگیم  نخـس  نآ  زا  غلبا  حصفا و  نآ و  زا  رتهب  برع  ياهیچرطاق  هللااب  دهـشا  هک  تافرخزم 

نایب بحاص  ترابع  زا  هک  منزیم  سدح  ترابع  نیا  هفایق  زا  هک  دسیونیم  اجنیا  ترابع  کی  نالا  دینادیم  دیجم  نآرق  زا  غلبا  حصفا و 
عقوم نیا  رد  رصب  دراد  رپ  درادرب  تافرخزم  لیبق  نیا  زا  دشابن  وا  دوخ  زا  هنیعب  رگا  نورظنت  باتکلا  تایآ  یف  دیدحلا  رصبب  متنا  ول  دشاب 
دیاب ای  دنشاب  قباطم  دیاب  زین  تمکح  لیلدب  تیبرع و  هدعاق  بسح  هب  فوصوم  تفـص و  تسا و  نآ  فوصوم  هکلب  هدشن  دیدحب  هفاضا 

نآ زا  میلس  عبط  دراد و  او  نحل  ناجهتـسا و  تکاکر و  همجع و  لامک  هتفگ  هک  مسق  نیا  دیدح و  رـصبب  تفگ  ای  دیدحلا  رـصبلاب  تفگ 
دنوادـخ دـنربیم  تذـل  یه  دـنناوخیم و  ناـیب  زا  ار  نآ  زا  رتدـب  هبترم  رازه  هکلب  تاراـبع  لـیبق  نـیا  زا  ناـشیا  کلذـعم  تـسا  زئمـشم 

یناما و الا  باتکلا  نوملعی  نویما ال  مهنم  هتـشون و  ار  نآرق  هیآ  تسا و  هدز  نیملـسم  رب  ینعط  دـعب  دـیامرف  نایب  بحاص  اب  ار  ناشرـشح 
دندینـش املع  زا  دندرک و  ینعم  دوخ  یناما  لامآ و  قباطم  ار  باتک  نوچ  هدرک  ینعم  هدرک و  ریـسفت  دوخ  يارب  تقو  نآ  نونظی  الا  مهنا 

يار هب  ار  نآرق  ریـسفت  سک  ره  دـندومرف  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  رخآ و  ات  دـنهدیمن  شوگ  هدـش  رهاظ  راثآ  تایآ و  قیداصم  هکنیا  اـب 
هک ع )  ) رقاب ترضح  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زا  ناهرب  راحب و  زا  وت  يارب  مدرک  لقن  هقباس  لوصف  رد  دوشیم و  رفاک  دنکب 

ینعم نیا  هب  یناما  دندناوخیم و  اهنآ  رب  ناشاملع  هچره  رگم  باتک  زا  دنتـسنادیمن  دندوب  نییما  هک  دوهی  ماوع  هک  تسا  نیا  نآ  ریـسفت 
ات دندناوخیم  ماوع  يارب  ار  اهنآ  دوب و  ربمغیپ  هچنآ  فالخ  رب  دندوب  هدرک  لعج  غورد  هب  یلک  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ ۀفص  مه  املع  تسا و 
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نیمه تسا و  ینعم  نیا  هب  یناـما  هحفـص 129 ] لصا [  سپ  دـنامب  اهنآ  يارب  املع  هلطاب  تسایر  دـننامب و  یقاب  دوخ  رفک  رب  اـهنآ  هکنآ 
خسنن یف  هتینما  یف  ناطیشلا  یفلا  ینمت  اذا  الا  ینب  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  دیامرفیم و  هک  رگید  هیآ  رد  نآ  ینعم  کی  تسا 

هداد ربخ  هیآ  نیا  هب  دـنوادخ  هک  ع )  ) ریما ترـضح  زا  یـسربط  زا  تسا  هدومن  لقن  ناهرب  رد  هتایآ و  هللا  مکحی  مث  ناطیـشلا  یقلی  ام  هللا 
ترضح شیامرف  زا  هک  تسا  نامه  یلوا  هیآ  ینعم  هک  هصالخ  دننکیم  نآرق  هب  تبسن  وا  زا  دعب  وا  تما  هچ  نآ  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  تسا 
نامیارب نآرق  مسا  هب  دـنک و  لعج  ار  هیآ  یـسک  هک  میتسین  یماع  یما  ردـقنیا  زورما  ام  میدرک و  لقن  وت  يارب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما 

هک يراثآ  تایآ و  تسا و  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  شیامرف  هب  شاهمه  هکلب  مینکیمن  دوخ  يارب  مه  ار  نآ  ریـسفت  دناوخب 
زورب دیاب  روهظ  زا  لبق  ردـق  هچ  هک  تسین  تقوم  هک  یتامالع  زا  یـضعب  رگم  تسا  هدـشن  رهاظ  اهنآ  قیداصم  هدـش  دراو  روهظ  باب  رد 

يدهلا . عبتا  نم  یلع  ملسلا  دنکب و 

دنداد یم  نونج  تبسن  ای  دندرک و  یم  ضرف  ناشدوخ  لثم  ار  ءایبنا  مامت  مدرم 

هراشا

يربمغیپ هبتر  هب  هنوگچ  تسا  کیرـش  رـشب  اب  هیرـشب  تانوئـش  عیمج  رد  یـسفن  هک  دـندومنیم  بجعت  قلخ  تاقوا  هشیمه  تسا و  هتفگ 
ینعم یب  هفیخـس  لاوقا  نیا  هب  هتفگ و  دـعب  هدرک  لـقن  هدـش  لزاـن  نآ  هب  بیرق  اـی  نومـضم  نیا  هب  هک  یتاـیآ  هکنآ  اـت  دوشیم  زارفارس 

دعب هدرک  لقن  نومـضم  نیا  هب  دنچ  یتایآ  دنداد و  ادـخ  ءایبنا  هب  نونج  تبـسن  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دـنتفگ  دـندومنن و  تیافک 
زا یـشاب  هدرکن  مه  داقتعا  ولو  تایآ  بحاص  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  تاـیآ  نیا  رکذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دـیوگیم 

راذگن . نوریب  اپ  بدا  دح 

باوج

تـسیچ روظنم  منادیمن  میورب  هار  بدا  هب  تایآ  بحاص  اب  هکنیا  باب  رد  اما  مینکیمن و  یـضرع  ۀلاجع  هک  هروکذـم  تایآ  باب  رد  اما 
نعل و هنوگ  ره  قحتـسم  نالطب  ندـیمهف  زا  دـعب  تسا  اطخ  هکنیا  مورب  هار  بدا  هب  متـسناد  ار  وا  ياـعدا  نـالطب  هک  مه  نآ  زا  دـعب  ینعی 

دشاب لمتحم  مه  ود  رهو  دشاب  هدیمهفن  ار  یسک  نالطب  تیقح و  ناسنا  یتقو  هک  دش  هدرک  ضرف  رگا  یلب  تسه  خیبوت  تناها و  نعط و 
روظنم هک  دروم  نیا  یلو  دـمهفب  ات  دـنک  فوقو  دـیاب  دـنادیمن و  كولـس  باب  رد  ار  دوخ  فیلکت  هک  هصاخ  تسین  بوخ  ندرک  هلجع 

هظحالم هب  تجاح  تسا و  حـضاو  وا  نالطب  دـینکیم  لقن  وا  يواعد  زا  مه  امـش  مینادیم و  دوخ  ام  هک  یلیـصفت  نیا  هب  تسا  امـش  رظن 
نوعدی نیذلا  اوبست  هفیرـش و ال  هیآ  هظحالم  هب  مه  هاگ  دیوگیمن و  حیبق  نخـس  دنکیم و  هظحالم  ار  دوخ  بدا  نمؤم  یلب  تسین  بدا 

نیا بویع  زا  یبیع  ره  هک  هدش  عقاو  روط  نیمه  رما  هنیع  هب  دروم  نیا  رد  هللاو  دنکیم و  توکـس  ملع  ریغب  اودـع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم 
هکنیا لاـح  دـننک و  تباـث  ص )  ) اـم همئا  ربمغیپ و  رب  ار  ناـمه  دـنهاوخیم  هدرک و  زاـب  تراـسج  ناـبز  اروف  ینکیم  رکذ  هک  ار  صخش 

دناهرهبیب مالـسا  دعاوق  زا  نوچ  تعامج  نیا  اما  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  دـیامرفیم  دـنوادخ 
داد . دهاوخ  اهنآ  هب  ار  اهنآ  لمع  شاداپ  دنوادخ  دننکیمن و  تراسج  هنوگ  چیه  زا  هقیاضم  هک  تسا  نیا 

باب دمحم  یلع  توبن  تابثا  يارب  نآرق  هیآ  دنچ  هب  لالدتسا 

هراشا

ما دندرک  بلط  تایآ  ریغ  دـندومن و  تافـص  ءامـسا و  رهظم  تایآ و  بحاص  نآ  رب  تاضارتعا  هچ  هدومنن  تیافک  اهنیا  هب  تسا و  هتفگ 
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ول نوملعی  نیذلا ال  لاق  لیبسلا و  ءاوس  لض  دقف  رفکلا  هحفص 130 ] لدبتی [  نم  لبق و  نم  یسوم  لئـس  امک  مکلوسر  اولأست  نا  نودیرت 
حیرـص هکرابم  يهیآ  نیا  نونقوی  موقل  تایالا  انیب  دق  مهبولق  تهباشت  مهلوق  لثم  مهلبق  نم  نیذلا  لاق  کلذـک  هیآ  انیتات  وا  هللا  انملکی  ال 

يهیآ نیا  دیؤم  تسا و  هدوب  هباشتم  نامز  ره  رد  ناشلاوحا  لاوقا و  هرجش و  کی  ضارعا  هرجش  هرجش و  کی  لابقا  هرجش  هکنیا  رب  تسا 
متلق يذلاب  تانیبلاب و  یلبق  نم  لسر  مکتئاج  دق  لق  رانلا  هلکات  نابرقب  انیتای  یتح  لوسرل  نمؤن  نا ال  انیلا  دهع  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  هکرابم 

هئارو و امب  نورفکی  انیلع و  لزنا  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنا  امب  نمؤن  اولاـق  هللا  لزنا  اـمب  اونما  مهل  لـیق  اذا  نیقداـص و  متنک  نا  مهومتلتق  ملف 
نم هداد و  ترـضح  نآ  روهظ  دابعب  ار  لبق  ءایبنا  لتق  تبـسن  نینمؤم  متنک  نا  لبق  نم  هللا  ءایبنا  نولتقت  ملف  لق  مهعم  امل  اقدـصم  قحلا  وه 

هک تسا  نیا  یلوا  تسا و  هدرک  لقن  تایآ  زا  لاؤس  رد  یلوا  هیآ  لیبق  زا  رگید  تایآ  دعب  اثیدح  هللا  نم  قدصا  نم  الیق و  هللا  نم  قدصا 
میئوگب . باوج  دهاوخب  دنوادخ  هچ  ره  هدرک و  لقن  باوج  نمض  رد  ار  اهنآ  یکی  یکی 

باوج

اریز مینزب  فرح  ناشیا  اب  بهذم  نامه  دعاوق  هب  ات  دناهتـشاد  بهذـم  هچ  دـنوشب  یباب  هکنآ  زا  شیپ  تعامج  نیا  میتسنادیم  شاک  الوا 
ار دوخ  بلطم  هیمالسا  دعاوق  هب  دنهاوخیم  مه  لاح  دناهدوب و  ناملـسم  هک  دیآیم  رظن  هب  وچمه  رظن  يداب  رد  تسا  طلتخم  ناشرما  هک 
انب الثم  تسا  جراخ  مالـسا  عضو  زا  یلک  هب  ینیبیم  ینکیم  دومن  ناشیا  تالالدتـسا  عضو  بلاطم و  هنکب  هکنآ  زا  دعب  یلو  دـننک  تباث 
يار هب  ار  نآرق  ریـسفت  هک  تسا  نیا  مالـسا  طرـش  ینیبیم  اما  تسا  نیملـسم  همیـش  نیا  هتبلا  ندرک و  لالدتـسا  باتک  تایآ  هب  دننکیم 

هک هدومرف  باتک  نیمه  رد  دنوادخ  دوشیم و  رفاک  دنکب  يار  هب  ار  نآرق  ریـسفت  سک  ره  هک  هدومرف  ص )  ) متاخ ربمغیپ  هکنانچ  دـننکن 
دوخ يارب  زا  دـننکیم  انب  دـندرک  لقن  ار  هیآ  هکنآ  زا  دـعب  تعامج  نیا  دـننادیمن  ملع  رد  نیخـسار  ادـخ و  زا  ریغ  یـسک  ار  نآ  لـیوات 
لها میلعت  هب  دـیاب  نآرق  ریـسفت  هک  تسا  نیا  ام  باد  هصـالخ  دوش  هدرک  لوبق  ناـشیا  زا  هک  دـنراد  عقوت  ندرک و  ریـسفت  نتفگ و  نخس 

تسین رگا  دشاب  روط  نیمه  دیاب  دمحم  لآ  يهعیش  ینعی  تسا  نیملسم  دعاوق  هب  تلالدتسا  رگا  مه  وت  دوش  هتسناد  مهیلع  هللا  مالـس  تیب 
لقن ناهرب  راحب و  رد  هک  تسا  نانچ  یلوا  هیآ  ریـسفت  اما  هصالخ  دـشابیمن  وت  لوق  رد  یتجح  تسین و  اـم  باـتک  زا  یعـالطا  ار  وت  هک 
دوهی شیرق و  رافک  يا  دـیراد  هدارا  هکلب  ینعی  دـیراد  هدارا  ایآ  هک  شراوگرزب  ردـپ  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زا  دـناهدومن 

امـش داسف  ای  تسا  امـش  حالـص  نآ  رد  ایآ  دینادیمن  هک  ینانچنآ  تایآ  زا  دینکیم  حارتقا  هک  ار  هچنآ  دوخ  لوسر  زا  دینک  لاؤس  هکنیا 
هکنیا ات  وت  هب  میروآیمن  نامیا  هک  وا  هب  دـش  هتفگ  هکنآ  زا  دـعب  وا  رب  دـش  هدرک  حارتقا  شیپ و  زا  یـسوم  دـش  هدرک  لاؤس  هکناـنچ  مه 

هچنآ هدهاشم  دزن  درواین  نامیا  هکنیا  هب  نامیا  هب  ار  رفک  دـنکب  لدـب  سک  ره  هقعاص و  ار  ناشیا  تفرگ  سپ  اراکـشآ  ار  دـنوادخ  مینیبب 
افتکا هک  وا  رب  تسا  بجاو  هکنیا  دـنکب و  حارتقا  هکنیا  وا  يارب  زا  تسین  هکنیا  دـمهفب  هاگ  ره  درواین  نامیا  اـی  تاـیآ  زا  دـنکیم  حارتقا 

دـنکب و دانع  هکنیا  هب  نامیا  هب  ار  رفک  دـنک  لدـب  سپ  تانیب  تایآ  زا  هدومرف  حـضاو  تالالد و  زا  هدومرف  هماقا  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـنکب 
يدؤم هک  ار  دصق  قیرط  تسا  هدرک  اطخ  يوتـسم  هار  زا  تسا  هدش  هارمگ  هک  قیقحت  هب  سپ  هحفص 131 ] ار [  همئاق  تجح  دوشن  مزتلم 

هدارا اـیآ  دوهی  يا  هدومرف  دـنوادخ  هک  ع )  ) ماـما دومرف  تسا  نارین  يوس  هب  يدؤـم  هک  یهار  رد  هدرک  كولـس  تسا و  ناـنج  يوـس  هب 
هک دنتـشاد  هدارا  ار و  وا  دننک  دصق  دوهی  زا  رفن  هد  هک  دوب  یتقو  رد  نیا  ار و  ناتدوخ  لوسر  دینک  لاؤس  هکنیا  دـیراد  هدارا  هکلب  دـیراد 
هک اریز  داتفایم  تشیپ  ایوگ  هک  دمآ  یبارعا  نیب  نیا  رد  سپ  دننکب  تعت  دنتـشاد  هدارا  هک  یئاهزیچ  زا  ار  وا  دننکب  لاؤس  دـننکب و  تعت 
هک دوب  هدرک  رپ  ار  نآ  هک  دوب  يزیچ  نایمه  رد  هک  دوب  هتخیوآ  یئاـصع  رـس  رب  هتـسب  رـس  ناـیمه  دوب  هتـشاذگ  هناـش  رب  ار  دوخ  ياـصع 

تعامج نیا  برعلا  اخا  اب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ منکیم  لاؤس  هچنآ  زا  ارم  هدب  باوج  دمحم  ای  هک  درک  ضرع  تسیچ و  رد  دنتـسنادیمن 
ترضح متسه  يرذگ  هار  بیرغ  نم  درک  ضرع  یبارعا  مهدب  ار  اهنآ  باوج  لوا  هک  ار  ناشیا  یهدیم  نذا  دناهتفرگ  وت  رب  تقبس  دوهی 
تعاـمج يا  درک  ضرع  تسیچ  نآ  هک  دومرف  ترـضح  تسه  مه  رگید  بلطم  درک  ضرع  یبارعا  یئـالوا  تهج  نیا  زا  وت  سپ  دوـمرف 
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نید زا  ار  مدرم  هکنیا  ات  دنیامنب  ار  وت  قیدصت  دـننک و  تقفاوم  وت  اب  اهنآ  هک  یئوگب  يزیچ  وت  هک  متـسین  نمیا  نم  ناشدوخ و  معزب  لها 
هک تسا  نیا  شاهصالخ  هک  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  ینیبرم  اب  مرادـن  تعانق  هکلب  مرادـن  تعانق  نیا  لـثم  هب  نم  دـننادرگب و  ناـشدوخ 

دروآ و رد  نخس  هب  تشاد  باوج  رد  یبارعا  هک  يرامسوس  نآ  زا  دعب  دومن و  تاشیامرف  دومرف و  ادن  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح 
ضوع دنک و  اهر  ار  رامسوس  هک  دومرف  شهاوخ  نآ  زا  دعب  دندروآ و  مالسا  همه  دوهی  یبارعا و  داد و  ترـضح  نآ  تلاسر  هب  تداهش 

هتفرگ تقبـس  نیفانم  تسا و  دوجوم  دقن  زا  هب  دـتعم  هجو  نآ  رد  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  خاروس  رامـسوس  دریگب و  رامـسوس  دوخ  زا  ار  وا 
میلـست ار  دقن  تفگ و  لاح  لیـصفت  دمآ و  رد  نخـس  هب  یبارعا  ندیـسر  زا  دعب  درک و  كاله  دیزگ و  ار  اهنآ  یعفار  دنبایرب  ار  دـقن  هک 

زا دوهی  لاؤس  هکنیا  یناث  دوب  دوجوم  دـننکیم  عنم  تارـضح  هک  تایآ  نیمه  لـیبق  زا  یتیآ  ـالوا  هک  دـینک  هظحـالم  سپ  هصـالخ  دومن 
نامه هب  هکنیا  یناث  دوبن  نکمم  ـالوا  هک  دوب  دـنوادخ  تیؤر  زا  لیئارـساینب  لاؤس  هکنیا  لـثم  دوبن  نآ  رد  ناـشیا  حالـص  هک  هدوب  يرما 

يزجعم شهاوخ  ناگدـنب  رگا  تشذـگ و  بلطم  نایب  نیا  زا  شیپ  دـیدرگ و  اهنآ  تکاله  ثعاب  دـش  رهاـظ  هک  دـنوادخ  رون  زا  هزادـنا 
زا لاوس  رد  نینچ  مه  میدروآ و  ار  نآ  دهاش  زین  رابخا  زا  دنک و  تباجا  هک  تسین  متح  ربمغیپ  رب  تسین  نآ  رد  ناشیا  حالـص  هک  دـننکب 
هک یتقو  نآ  هیمایبا  نبا  هللادـبع  هب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  ع )  ) ماما ریـسفت  زا  نیبملا  باتک  رد  تسا  هدـش  تیاور  صوصخم  زاب  تیؤر 

تـسا یلاحم  زا  نیا  هک  یتسردب  سپ  مینک  هنیاعم  ار  اهنآ  دنتـسیاب و  لباقم  ام  اب  هکنیا  ات  هکنیا  ات  الیبق  ۀکئلملاو  هللااب  یتات  وا  درک  ضرع 
ات دوشب  لباقم  يزیچ  اـب  دـنکب و  تکرح  دورب و  دـیایب و  هک  نیقولخم  لـثم  تسین  لـجوزع  نم  هدـنرورپ  هک  یتسردـب  تسین  یفخم  هک 

هفیعـض ياـهتب  تفـص  نیا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ار و  لاـحم  نیا  هب  دـیدرک  لاوـس  هک  قـیقحت  هب  سپ  وا  هـب  دوـش  هدروآ  هـکنیا 
هحفص هوجوب [  نآ  زا  دعب  يدحا  زا  هن  يزیچ و  زا  ار  امش  دننکیمن  زاین  یب  دننادیمن و  دننیبیمن و  دنونـشیمن و  هک  تسامـش  هصوقنم 

شهاوـخ اـهنآ  هک  يروـط  نآ  هب  راـگدرورپ  هئارا  هتبلا  هک  تسا  نیا  بلطم  تسین و  لـیوطتب  تجاـح  هـک  دوـمرف  باوـج  هیرهاـظ  [ 132
یناگدنز حالص  تسین و  ههبـش  بابـسا  تسا و  نکمم  تایآ  زا  هچنآ  اما  ادبا و  دنوشیمن  هدرک  تباجا  تسین و  هدوبن و  نکمم  دنتـشاد 

راهچ هک  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  ار  لیبق  نیا  زا  تسین و  نآ  زا  یعنام  چـیه  اهنآ  لاثما  ةاـصح و  بض و  قاـطنا  لـثم  تسه  نادـب  قلخ 
ای لهچ  ای  دصراهچ  رازه  راهچ  نیا  زا  هک  هظحالم  سپ  دناهدومن  طبض  ار  نارازه  هس  هک  هدش  هدید  ترـضح  نآ  زا  زواجتم  زجعم  رازه 
نم دحال  رذـعال  هک  تسا  هدومرف  ع )  ) رمالا بحاص  ترـضح  هکنیا  لاح  تسا و  یفاصنا  یب  لامک  تسین  حیحـص  مه  نآ  تیاور  راهچ 

تسا نیا  همیرک  هیآ  ریـسفت  سپ  هصالخ  مهیلا  هایا  مهلمحن  انرـس و  مهـضوافن  اناب  اوفرع  دق  انتاقث و  انع  هیوری  امیف  کیکـشتلا  یف  انیلاوم 
باتک و هب  راکچ  ار  وت  سپ  هک  يرادن  رگا  رادرب و  تسد  دوخ  كوکـش  تاهبـش و  زا  يراد  ار  دـمحم  لآ  رما  میلـست  رگا  دـش  رکذ  هک 

اعون اقباس  هیآ  ریـسفت  زا  زین  نآ  ریـسفت  رخآ  ات  هللا  انملکی  الول  نوملعی  نیذـلا ال  لاق  تسا و  هدرک  لقن  هک  رگید  هیآ  اـما  ناـشیا و  تنس 
هرجش هکنیا  رد  تسا  حیرـص  دیوگیم  هک  هدرک  طابنتـسا  مهبولق  تهباشت  هکرابم  يهملک  زا  ماقم  نیا  رد  هضرتعم  هچنآ  اما  دش و  مولعم 

هک یتعجر  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  تسا و  هباشم  نامز  ره  رد  ناشلاوحا  لاوقا و  هرجش و  کی  ضارغا  هرجـش  تسا و  هرجـش  کی  لابقا 
میلـست هدـیمهف  وا  هک  مسق  نآ  هب  ار  بلطم  نیا  دـیایب  الـصفم  نآ  نایب  دـیاش  نیا  زا  دـعب  دـنکب و  تباث  وحن  نیا  هب  دـناهدومرف  راـبخا  رد 
دنوادخ هکنیا  لاح  هنوگچ و  تسین  تیلک  روطب  دنـشاب  هیبش  تایئزج  یـضعب  رد  یـضعب  هب  یـضعب  رافک  دارفا  رد  هک  ضرف  رب  میرادن و 

اوعبتا نیذـلا  نم  اوعبتا  نیذـلا  ءربت  ذا  دـیامرفیم  نولقعی و  موق ال  مهناب  کلذ  یـش  مهبولق  اعیمج و  مهبـسحت  دـیامرفیم  ناشیا  ناـش  رد 
مهیلع و تارسح  مهلامعا  هللا  مهیری  کلذک  انما  اربت و  امک  مهنم  ءربنف  ةرک  انل  نا  ول  اوعبتا  نیذلا  لاق  بابسالا و  مهب  تعطقت  باذعلاو و 

مه ناگـس ز  ناگرگ و  ناج  سپ  ناشیا  عابـشا  دـناهملظ و  نیعبات  نیعوبتم و  زا  دارم  هک  دـناهدومرف  رابخا  رد  رانلا و  نم  نیجراخب  مه  ام 
تسا و دحاو  يادخ  هب  ناشیا  رظن  دـنلقع و  نابحاص  نینمؤم  ینعی  ناشیا  هک  تسا  نیا  تلع  تسادـخ و  نادرم  ياهناج  دـحتم  تسادـج 
ار نیا  یتسه  تفرعم  كاردا و  لها  رگا  کلذـعم  یلو  نولقعی  موق ال  مهناب  کلذ  دومرف  رافک  هراـبرد  هک  تسا  بلطم  نیمه  هب  ضیرعت 
هک یـسانا  سپ  هیلقعلا  تادـییاتلا  اهداوم  دـیامرفیم  تسا  یناسنا  سفن  هک  هیـسدق  سفن  ۀفـص  رد  ع )  ) ریما ترـضح  هک  وشب  تفتلم  مه 
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زا ناشیا  تروص  تسا و  هیلقع  تادییات  ناشیا  داوم  ساتست  سانلا  ریاس  سانلا و  ءابشا  انتعیش  سانلا و  نحن  دومرف  هکنانچ  دنتسه  نینموم 
زا لـک  هداـم  هچ  رگا  سپ  ۀـمحر  یف  مهغبـص  هروـن و  نم  نینمؤـملا  قـلخ  هللا  نا  هک  هدوـمرف  نآ  هب  هراـشا  هک  تسا  ناـشیا  لـمع  ملع و 

ةرفکل ناملس  بلق  یف  ام  رذوبا  ملع  ولو  تسا  فلتخم  ناشیا  لامعا  مولع و  هک  اریز  دنراد  فالتخا  تروص  رد  یلو  تسا  لقع  تادییات 
تعجر هحفـص 133 ] ناشیا [  زا  یکی  هک  تسا  لقع  زا  لاحم  تروص  فالتخا  هطـساوب  یلو  تسا  لـقع  رون  زا  لـک  هداـم  هچ  رگا  سپ 
بلاطم نیا  هصالخ  ار  يزیچ  دوخ  سفن  زا  دنکن  راکنا  هک  يروط  ددرگرب و  شدوخ  لمع  ملع و  اب  ناملـس  دیاب  دبال  هکلب  دشاب  يرگید 

رکذ هک  رگید  هیآ  ود  اما  دوشن و  هبتـشم  ناشیا  رب  رما  ات  مدرک  هراـشا  دـنکاردا  لـها  هک  ناـنآ  يارب  یلو  تسا  رود  تعاـمج  نیا  مهف  زا 
لعفب دـندش  یـضار  تعامج  نیا  هک  تسا  نآ  نیا  رـس  هک  دـناهدومرف  رایـسب  راـبخا  رد  هدومن  درک  هراـشا  هک  بلطم  نیا  دـییات  هدرک و 

هدرک تعجر  هک  دندوب  لوا  تعامج  نامه  هنیعب  هک  تسا  نیا  هن  هداد  اهنیا  هب  تبسن  ار  اهنآ  لعف  دنوادخ  تهج  نیا  زا  ناشدوخ  نیقباس 
تنعل ار و  جراوخ  دنک  تنعل  ار و  هیردق  دـنک  تنعل  ادـخ  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدومن  لقن  ناهرب  رد  هکنانچ  دـندوب 

نیا دومرف  هبترم  ود  ار  تعامج  نیا  يدومرف و  نعل  هبترم  کی  ار  تعاـمج  نآ  هک  دـندرک  ضرع  ار  هبحرم  دـنک  تنعل  ار و  هبحرم  دـنک 
تیاکح دـنوادخ  هک  یتسردـب  تمایق  زور  ات  ام  ياهنوخ  هب  تسا  هدولآ  ناشیا  ياـههماج  دنتـسه  نمؤم  اـم  هلتق  هک  دـنیوگیم  تعاـمج 
دـصناپ نیلتاـق  نیلئاـق و  هناـیم  دومرف  نیقداـص  متنک  نا  مهومتلتق  ملف  هلوق  یلا  لوسرل  نمؤن  نل  شدوخ  باـتک  رد  یموق  زا  تسا  هدومرف 

دراو ثیدح  دنچ  لیبق  نیا  زا  دـندوب و  هدرک  اهنیا  هچنآ  هب  ناشیا  ياضر  ببـسب  دومرف  لتق  هب  مزلم  ار  ناشیا  دـنوادخ  دوب و  هلـصاف  لاس 
برع و هنایم  رد  تسا  مسر  دـناهدرک و  تعجر  هک  دـنیاهنامه  اهنیا  هک  تسا  نیا  باب  زا  هن  ناشیا  هب  ءاـیبنا  لـتق  نداد  تبـسن  سپ  هدـش 

دننکب باطخ  هک  ناشیا  کی  ره  هب  دـنهدیم و  هفیاط  همه  هب  ار  نوخ  نآ  تبـسن  دـشکب  ار  یـسک  هفیاـط  زا  رفن  کـی  هاـگ  ره  هک  مجع 
نامه هب  هیعرـش  ماکحا  رد  هکلب  دنراد  رگید  کی  لمع  هب  هلیبق  نیا  لها  هک  تسا  یئاصن  تهج  زا  نیا  دیتشک و  ار  نالف  امـش  دنیوگیم 

دناهدراذـگ هلقاع  رب  ءاطخ  لتق  رد  ار  هید  نینچمه  تسا و  هدـش  مکح  هماسق  رد  هکنیا  لثم  دوشیم  يراج  ماکحا  یهاگ  يرهاظ  باستنا 
قرـشم رد  یـسک  رگا  هک  دوشیم  رهاظ  رابخا و  زا  هکلب  دنتـسین  رگید  کی  تعجر  ههبـش  الب  دنتـسه  هک  یئاـبحا  نیا  همه  هکنیا  لاـح  و 

ناشیا ياضر  باب  زا  همه  اهنیا  دوشیم و  هتـشون  وا  يارب  لمع  نیا  يازج  دشاب  وا  لمع  هب  یـضار  یـسک  برغم  رد  دـنکب و  یلمع  ملاع 
میهدیمن و لیـصفت  مه  ام  تسا  هدـینارذگ  هراشا  نیمه  هب  وا  ماقم  نیا  رد  نوچ  دـنوشب و  یکی  هک  تسا  نیا  هن  رگیدـکی  لمع  هب  تسا 

لوا بلطم  هب  فنصم  ددرگیمرب  زاب  دوش و  حضاو  ات  میهدیم  حرش  دنوادخ  هوق  لوحب و  ار  بلطم  مه  ام  داد  لیـصفت  وا  یماقم  رد  رگا 
اولاقف کلذ  نم  ربکا  یـسوم  اولاس  دـقف  ءامـسلا  نم  اباتک  مهیلع  لزنت  نا  باتکلا  لها  کلاسی  هلمج  زا  دـنکیم  رکذ  رگید  تایآ  دوخ و 
تایآ ریاس  يارب  هک  يریسافت  زا  هچرگا  ماهدرواین  تسد  اهصوصخب  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  رابخا  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  ةرهج و  هللا  انرا 
دوهی دـندرک  لاوس  هک  نیا  یکی  هدرک  لقن  باب  نیا  رد  نیرـسفم  زا  یلاوقا  نایبلا  عمجم  رد  دوشیم و  مولعم  وا  رب  دارم  اـعون  دـناهدومرف 

زا لوقنم  نیا  حاولا و  رد  دنوادخ  بناج  زا  دوب  بوتکم  ۀـیروت  هکنانچ  مه  دـشاب  بوتکم  هک  نامـسآ  زا  یباتک  ناشیا  رب  دـنکب  لزان  هک 
اهنآ رد  دنکب  رما  هک  یئاهباتک  صوصخب  ناشیا  زا  یلاجر  رب  دنکب  لزان  هک  دندرک  لاؤس  هک  نیا  رگید  تسا و  يدس  بعک و  نب  دمحم 
هدرک رایتخا  ار  نیمه  مه  یسربط  تسا و  حیرج  نیا  زا  لوقنم  نیا  وا و  هحفص 134 ] تعباتم [  و  ص )  ) ربمغیپ قیدصتب  ار  ناشیا  دنوادخ 
لاؤس نیا  هک  تسا  هتفگ  نسح  تسا و  هداتق  زا  لوقنم  نیا  ناشیا و  هب  صاخ  یباتک  ناشیا  رب  دنکب  لزان  هک  دـندرک  لاؤس  هکنیا  رگید  و 

دانع يور  زا  هن  دـندوب  هدرک  لاؤس  داشرتسا  تهج  هب  رگ  قح و  روهظ  تهج  هب  هن  تازجعم  بلط  رد  دـندومن  مکحت  تنعت و  يور  زا  ار 
نب هللادـبع  لاوس  هب  تسا  هیبش  مه  ناـشیا  لاؤس  هک  منکیم  ضرع  هدرک و  رکذ  یـسربط  هچنآ  رخآ  اـت  درکیم  اـطع  ناـشیا  هب  دـنوادخ 

اباـتک اـنیلع  لزنت  یتح  کـیقرل  نمؤن  نل  یتفگ و  دـعب  ءامـسلا  یف  یقرت  وا  هللادـبع  اـی  وت  لوق  اـما  وا و  هب  ص )  ) ربمغیپ دومرف  هک  هیمایبا 
يروآیمن نامیا  وت  هکنیا  هب  تدوخ  سفن  رب  يدرک  فارتعا  هاگ  ره  نآ و  زا  لوزن  زا  تسا  رتلکشم  نامـسآ  هب  دوعـص  هللادبع  يا  هؤرقن 

وا الوا  کب  نم  وا  يردا  کلذ ال  دعب  نم  هورقن و  اباتک  انیلع  لزنت  یتح  یتفگ  دـعب  لوزن  مکح  تسا  نینچمه  سپ  مورب  الاب  نم  هاگ  ره 
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وت دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  وت  يارب  یئاود  سپ  دوش  مئاق  وت  رب  ادـخ  زا  هک  یتجح  اب  يراد  دانع  هکنیا  هب  يرقم  هللادـبع  يا  وت  سپ  نم 
مه ار  تالاؤس  یضعب  هک  دوشیم  رهاظ  شیامرف  نیا  زا  فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  هینابز  هکئلم  ای  رشب  زا  شیایلوا  تسد  رب  دنک  بیدات  ار 

دنکیمن لوبق  دـنیبب  تایآ  زا  هچ  ره  دـناعم  هک  اریز  ندوب  لاحم  باب  زا  هن  دوب  اهنآ  دانع  نیلئاس و  تنعت  باـب  زا  دـندومرفیمن  لوبق  هک 
تـساوخیمن نکما  امهم  دوب و  نیملاعلل  ۀمحر  دـنوادخ  لوسر  نیلئاس و  باذـع  تدـش  رگم  دوشیمن  تیآ  لوزن  رب  بترتم  يرمث  سپ 

لقن اقباس  تسا  بلطم  نیا  لیلد  هک  تارقف  زا  یـضعب  دوشیم و  رهاظ  فیرـش  ثیدح  نیمه  لوا  زا  هکنانچ  دنک  دایز  ار  موق  باذع  هک 
ندروآ هکنیا  لاح  زجع و  باب  زا  هن  دـننادیم  دوخ  هک  يرارـسا  ریاس  هدوب و  باب  نیا  زا  ناشیا  لاؤس  ندومنن  تباجا  سپ  هصالخ  هدـش 

روط نیمه  هب  ع )  ) ربـمغیپ ياـسوم  هک  اریز  تسین  هزاـت  رما  مه  بوتکم  باـتک  تسا و  هدوب  اـیبنا  همه  باد  هک  يرقم  دوخ  وـت  ار  باـتک 
زا یتعامج  دومرف و  ناهنپ  نمی  رد  هرخـص  نایم  رد  ار  نآ  دوب و  نوکیام  ناـکام و  ملع  وا  رد  هک  تنج  زا  دوب  هدـجربز  وا  حاولا  دروآ و 

ربمغیپ تمدخ  هتشادرب  ار  اهنآ  دش  نایامن  حاولا  تفاکش  دنس  دندرک و  روبع  دنـس  نآ  رب  دندیـسریم  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  هک  نمی  لها 
جراخ هک  تسین  یلاحم  رما  مه  نیا  سپ  تسا  مهیلع  هللا  تاولص  ام  همئا  دزن  رد  داد و  ع )  ) ریما ترضح  هب  ترضح  نآ  دندروآ و  (ص )

تسا و هیآ  نیا  هلمج  زا  دـنک و  رهاظ  اهنآ  يارب  هک  دومرفن  لوبق  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  رگید  تاهج  اهتمکح و  یلو  دـشاب  ایبنا  باد  زا 
رد نوسبلی و  ام  مهیلعا  انـسبلل  الجر و  هانلعجل  کلم  هانلعج  ولو  نورظنی  مث ال  رمالا  یـضقل  اـکلم  اـنلزنا  ول  کـلم و  هیلع  لزنا  ـالول  اولاـق 

دومرف و هک  دوب  نیا  هلمج  زا  ص )  ) ربمغیپ دومرف  یتاشیامرف  هکرابم  هیآ  لوزن  زا  دـعب  ع )  ) ماما ریـسفت  زا  تسا  هدومرف  لقن  نیبملا  باتک 
ادـخ رگا  هکلب  میدرکیم  هدـهاشم  ار  وا  اـم  درکیم و  قیدـصت  ار  وـت  هک  دوـب  وـت  اـب  یکلم  يدوـب  ربـمغیپ  وـت  رگا  یئوـگیم  هـکنیا  اـما 

هب امـش  ساوح  دنکیمن  هدهاشم  ار  کلم  سپ  ام  لثم  ار  يرـشب  هن  داتـسرفیم  ار  یکلم  هنیآ  ره  دتـسرفب  ام  يوس  هب  یبن  هک  تساوخیم 
توق رد  دوشب  دایز  هکنیا  هب  ار  وا  دینکب  هدهاشم  هحفـص 135 ] ضرفلاب [  رگا  دوشیمن و  هدید  تساوه و  نیا  سنج  زا  نآ  هکنیا  تهج 

هب امـش  يارب  دوشب  رهاظ  دشابن  رگا  هکنیا  تهج  هب  تسا  رـشب  مه  نیا  هکلب  تسین  کلم  نیا  هک  تفگ  دیهاوخ  هنیآ  ره  امـش  ياهمـشچ 
هنوگچ تلاح  نیا  اب  سپ  دیـسانشب  ار  وا  دارم  باطخ و  دیمهفب و  وا  زا  ار  وا  نخـس  هکنیا  ات  دش  دهاوخ  رهاظ  دیاهتفای  هک  يرحب  تروص 
تـسا هداتـسرف  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  هکلب  دیوگیم  قح  دیوگیم  هچ  ره  هک  دیتسنادیم  دیتسنادیم و  ار  کلم  قدـص 

سپ ار  ناشیا  بولق  ریامض  دیاهتـسناد  هک  يرـشب  عیابط  رد  تسین  هک  ار  ینانچ  نآ  تازجعم  وا  تسد  رب  تسا  هدومرف  رهاظ  ار و  يرـشب 
زا قدصب  یلاعت  يادـخ  زا  تسا  یتداهـش  نیا  هکنیا  تسا و  هزجعم  نآ  هکنیا  هب  ار  نآ  تسا  هدروآ  هچنآ  زا  ناتدوخ  زجع  هب  دیاهتـسناد 

هچنآ نآ  رد  تسین  دـنزجاع  نآ  زا  رـشب  هچنآ  وا  تسد  رب  امـش  يارب  زا  دوشب  رهاـظ  یکلم و  امـش  يارب  زا  دوشب  رهاـظ  رگا  یبـن و  يارب 
هک یناـغرم  هک  دـنیبیمن  اـیآ  دوـشب  زجعم  نیا  هکنیا  اـت  هکئلم  نآ  زا  ساـنجا  ریاـس  عیاـبط  رد  تسین  نیا  هکنیا  زا  ار  امـش  دـنکب  تلـالد 

ناریط یمدآ  رگا  اهنآ و  ناریط  لثم  اهنآ  زا  دوشیم  عقاو  هک  تسا  یسانجا  اهنآ  يارب  زا  هکنیا  تهج  هب  تسین  زجعم  اهنآ  زا  نیا  دنرپیم 
مئاق هک  يروط  ار  نآ  تسا  هداد  رارق  ار و  رما  امـش  رب  تسا  هدرک  ناسآ  یلاعت  يادخ  سپ  دوب  دهاوخ  زجعم  نیا  اهغرم  ناریط  لثم  دـنک 
لوق رد  دـناهدومن  تیاور  هر  یمق  زا  تسین و  نآ  رد  یتجح  هک  ار  ینانچنآ  فیعـض  لـمع  دـینکیم  حارتقا  امـش  تجح و  امـش  رب  دوشب 

هک دنوادخ  دومرف  سپ  ار  هکئلم  ام  يوس  هب  داتـسرفن  دنوادخ  ارچ  رافک  دنتفگ  هک  تفگ  رخآ  ات  اونمؤی  نا  سانلا  عنم  ام  یلاعت و  يادـخ 
نئمطم هک  یتلاح  رد  دـنتفریم  هار  هک  دـندوب  نیمز  رد  هکئلم  رگا  دـش و  دـنهاوخ  كاله  هنیآ  ره  دـنرواین  نامیا  میتسرفب و  کـلم  رگا 

ص)  ) ربمغیپ دندرکیم و  حارتقا  اهنآ  هچ  ره  هک  نیبب  سپ  فیرش  ثیدح  دش  مامت  میداتسرفیم  لوسر  ناشیا  رب  ار  کلم  هنیآ  ره  دندوب 
دشاب و ام  قدص  دهاش  هک  میاهدرک  رهاظ  رگید  تازجعم  هک  تسه  حیرصت  اج  همه  رد  دوب و  دنچ  يرارـسا  تهج  هب  دومرفیمن  تباجا 

زجعم هک  دنوشب  یعدـم  تقو  نآ  هدومرفن  ار  تما  حارتقا  لوبق  ص )  ) ربمغیپ دـنروایب ه  تسد  یهباشتم  هک  دـنعناق  نیمه  هب  تعامج  نیا 
هوالع دوشیم  تباث  ناشدوخ  يوعد  رد  اهنآ  نالطب  دشاب  مه  باتک  نامه  هب  رصحنم  رگا  هکنیا  لاح  هدوب و  باتک  هب  رصحنم  رورس  نآ 

هلمج زا  دـشن و  اهنآ  بلطم  لیلد  هللادـمحلا  هک  مه  هیآ  نیا  سپ  هدـش  اهنآ  هب  هراشا  هک  تسه  باـتک  دوخ  رد  رگید  تازجعم  هک  نآ  رب 
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تنعت لیلد  مه  هیآ  نیا  نیبم و  رحـس  الا  اذـه  نا  اورفک  نیذـلا  لاقل  مهیدـیاب  هوسملف  ساـطرق  یف  اـباتک  کـیلع  اـنلزن  ولو  تسا  هیآ  نیا 
ۀـظعوم و ءیـش  لک  نم  حاولالا  یف  هل  انبتک  تسا و  هدومرف  ع )  ) یـسوم يهرابرد  هک  اریز  تسین  رما  نیا  ندوب  لاـحم  لـیلد  تساـهنآ و 

دنوادـخ رگا  بلطم و  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا  مولعم  سپ  میدرک  ضرع  دوـب  ثیدـح  لـصاح  هک  ار  حاوـلا  لیـصفت  اـقباس  الیـصفت و 
اب ندوب  فلاخم  تهج  زا  عانتما  هکلب  تسا  يدوجو  عانتما  دارم  هن  دوشیم  لامعتـسا  عانتما  تهج  هب  هک  ول  هملک  دنکیم و  لزان  دهاوخب 

تایآ نیا  هلمج  زا  دشیمن و  لزان  حاولا  مه  ع )  ) یسوم يارب  دوبن  نکمم  رما  نیا  رگا  هک  اریز  تسا  تحلصم  و  هحفص 136 ] تمکح [ 
هیلع لزنا  الول  اورفک  نیذـلا  لوقی  نوملعی و  مهرثکا ال  نکل  ۀـیا و  لزنی  نا  یلع  رداق  هللا  نا  لق  هبر  نم  ۀـیآ  هیلع  لزن  ـالول  اولاـق  تسا و 
اولاق بولقلا و  نئمطت  هللا  رکذب  الا  هللا  رکذـب  مهبولق  نئمطت  اونمآ و  نیذـلا  بانا  نم  هیلا  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  نا  لق  هبر  نم  ۀـیآ 
نیبم ریذن  انا  امنا  هللادنع و  تایالا  امنا  لق  هبر  نم  ۀیآ  هیلع  لزنا  الول  اولاق  یلوالا و  فحصلا  یف  ام  ۀنیب  مهتات  ملوا  هبر  نم  ۀیاب  انیتات  الول 
تایآ نیا  رد  نخس  نوچ  نیقداصلا  نم  تنک  نا  ۀیاب  تافانلسم  رـشب  الا  تنا  ام  داه  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  هبر  نم  ۀیآ  هیلع  لزنا  الول 

لثم دارم  تسا  هدـشن  لزان  وت  رب  ارچ  هک  دـناهدرک  لاؤس  هک  تایآ  نیا  زا  دارم  هکنادـب  میدرک و  رکذ  مه  اب  ار  همه  تسا  قسن  کی  اعون 
باذع دیدهت  دنوادخ  هک  اهنیا  لاثما  دش و  هداتـسرف  ع )  ) حلاص موق  رب  هک  تسا  ياهقان  دش و  لزان  ع )  ) یـسیع موق  رب  هک  تسا  ياهدئام 

یلع زا  تسا  هدومن  لقن  ناهرب  رد  هکنانچ  دش  دهاوخ  لزان  باذع  امـش  رب  هنیآ  ره  دیرواین  نامیا  تیآ  لوزن  زا  دـعب  رگا  هک  دـیامرفیم 
نیا دهاش  دنوشیم و  كاله  دـندرواین  نامیا  دـمآ و  هاگ  ره  تیآ  هک  دـینادیمن  دومرف  هک  یلوا  هیآ  لیذ  رد  ع )  ) موصعم زا  میهاربا  نب 

ثالثملا مهلبق  نم  تلخ  دق  ۀنسحلا و  لبق  ۀئیسلاب  کنولجعتسی  دعر و  يهروس  رد  دیامرفیم  هک  اجنآ  یکی  تسا  رهاظ  نآرق  دوخ  زا  زین 
رذنم و تنا  امنا  هبر  نم  ۀـیآ  هیلع  لزنا  الول  اورفک  نیذـلا  لوقی  باقعلا و  دـیدشل  کبر  نا  مهملظ و  یلع  سانلل  ةرفغم  وذـل  کبر  نا  و 

دارم هک  یکین  زا  شیپ  باذـعب  دـننکیم  لیجعت  هک  تسا  نیا  هدرک  تیاور  یمق  زا  ناهرب  رد  هکنانچ  یلوا  هیآ  ریـسفت  داـه و  موق  لـکل 
يارب زا  تسا  ترفغم  بحاـص  هنیآ  ره  وت  هدـنرورپ  هک  یتسردـب  اـهتبوقع و  ناـشیا  زا  شیپ  تسا  هتـشذگ  هک  قیقحت  هب  تسا و  تمحر 
لزان ارچ  هک  دـناهدش  رفاک  هک  یناسک  نآ  دـنیوگیم  تسا و  دـیدش  باقع  بحاص  وت  هدـنرورپ  هک  یتسردـب  ناشملظ و  دوجو  اب  مدرم 
يداـه زا  دارم  تسه و  يداـه  یموـق  ره  يارب  زا  هدـنناسرت و  وـت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  شاهدـنرورپ  بناـج  زا  یتـیآ  وا  رب  دـشن 

هک تسا  تایآ  لیبق  نامه  زا  هلوئـسم  تایآ  نیا  هک  تسا  رهاظ  هک  هصالخ  هدرک  لقن  دـنچ  يرابخا  زا  ناهرب  رد  هکنانچ  ص )  ) دـناهمئا
لیئارـساینب يهروس  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  دـش  هاتـسرف  ع )  ) حـلاص موق  رب  هک  هقاـن  لـثم  دـنرواین  ناـمیا  رگا  تسا  باذـع  اـهنآ  يهمزـال 

رد افیوخت و  الا  تایالاب  لسرن  ام  اهب و  اوملظف  ةرـصبم  ۀقانلا  دومث  انیتا  نولوالا و  اهب  بذک  نا  الا  تایالاب  لسرن  نا  انعنم  ام  دـیامرفیم و 
هب میدومنن  ار  شیرق  لؤـسم  تباـجا  اـم  هکنیا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  تسا  هدرک  لـقن  همحرلا  هیلع  یمق  زا  ناـهرب  رد  نآ  ریـسفت 

ریخات تهج  نیا  زا  سپ  ار  اهنآ  میدرکیم  كاله  نآ  هب  دـندروآیمن  ناـمیا  یتیآ و  اـهنآ  يوس  هب  میداتـسرفیم  رگا  هک  دوب  نآ  تهج 
لیبق نیمه  زا  شیرق  هلوئـسم  تایآ  هک  تسا  مولعم  هکنیا  لوا  تسا  زیچ  ود  هکرابم  هیآ  نیا  رد  ام  دنتـسم  ار و  تایآ  وت  موق  زا  میتخادنا 
راکنا تارضح  هحفـص 137 ] هکنیا [  یناث  هدـشن  اـهنآ  باذـعب  یـضار  ص )  ) ربمغیپ تسا و  هدوب  باذـع  اـهنآ  يهمزـال  هک  هدوب  تاـیآ 

ینکیم هظحالم  دـنرکنم و  ار  ایبنا  همه  تایآ  هکلب  دـنراد  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  و  ص )  ) متاخ ربمغیپ  نامه  زا  هن  ار  تازجعم 
صوصنب تسا و  تباث  شدوجو  تیآ  عون  سپ  میداتسرف  دومث  رب  هقان  هکنیا  هب  رگید  ياهاج  ماقم و  نیا  رد  هدومرف  حیرـصت  دنوادخ  هک 

هکنآ رب  هوالع  دوشیم  تباث  متاـخ  توبن  ناـشیا  ریغ  و  ع )  ) یـسیع یـسوم و  لـثم  دـناهدوب  تیآ  بحاـص  نآرق  تداهـش  هب  هک  یئاـیبنا 
هقان لثم  تیاهن  دروآ  نوریب  هوک  زا  مه  دـنچ  ياهقان  هکنآ  یتح  تسا  هدوب  تایآ  همه  بحاـص  شدوخ  متاـخ  نیملـسم  همه  ترورـضب 

نم تنک  نا  ۀـیاب  تاـف  اـنلثم  رـشب  ـالا  تنا  اـم  تسا  هدرک  رکذ  هک  هکراـبم  هیآ  نیا  زین  هصـالخ و  هدوبن  دـنکب  تسیز  یتدـم  هک  حـلاص 
ۀقان هذه  لاق  هک  دیامرفیم  لقن  حلاص  لوق  زا  هلـصافالب  دنوادخ  دـنتفگ و  حـلاص  هب  هک  تسا  دومث  موق  زا  تیاکح  اصوصخم  نیقداصلا 
رکذ ار  هیآ  کـی  درم  نیا  هدـش و  هدروآ  تیآ  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هیآ  دـنیآ و  دوخ  هک  نیبـب  سپ  مولعم  موی  برـش  مکل  برـش و  اـهل 
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ع)  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدومن  لقن  ناهرب  رد  تسا و  هدوبن  تیآ  هک  دـنکب  هبتـشم  ماوع  رب  هک  دـنکیمن  رکذ  ار  يرگید  دـنکیم و 
هقاـن نیا  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  ناـشیا  هب  وگب  حـلاص  يا  هک  حـلاص  هب  دومن  یحو  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ 

دروخیم ار  بآ  مامت  دـشیم  هقان  برـش  زور  هکنیمه  سپ  رگید  زور  برـش  امـش  يارب  زا  دروخب و  وا  ار  بآ  ماـمت  هک  ار  يزور  برش 
دـشیم و ماش  هک  نیمه  زور و  نآ  رد  دروخیم  هقان  ریـش  زا  هکنیا  رگم  يریبک  ریغـص و  دـنامیمن  یقاـب  ار و  نآ  دندیـشودیم  موق  سپ 

لخب هکنیا  ات  تشذـگ  لاونم  نیا  رب  یتدـم  دروخیمن و  هقاـن  دـندروخیم و  بآ  زا  ار  زور  نآ  دـنتفریم و  بارـس  رب  دـندرکیم  حـبص 
هدومرف دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هکنانچ  داتسرف  باذع  اهنآ  رب  دنوادخ  دندرک و  رقع  ار  نآ  دروخب و  ار  بآ  ارچ  هک  هقان  رب  دندرک 

ۀثلث مکراد  یف  وعتمت  لاقف  اهورقعف  بیرق  باذع  مکذخایف  ءوسب  اهوسمت  هللا و ال  ضرا  یف  لکات  اهورذف  ۀیآ  مکل  هللا  ۀقان  هذه  موق  ای  و 
زیزعلا و يوقلا  وه  کبر  نا  ذـئموی  يزخ  نم  انم و  ۀـمحرب  هعم  اونمآ  نیذـلاو  احلاص  انیجن  انرما  ءاج  املف  بوذـکم  ریغ  دـعو  کلذ  مایا 
هک نک  هظحالم  سپ  دومثلا  دعب  الا  مهبر  اورفک  دومث  نا  الا  اهیف  اونعی  مل  ناک  نیمثاج  مهراید  یف  اوحبـصاف  ۀحیـصلا  اوملظ  نیذلا  ذخا 

دراد لیوات  همه  اهنیا  هک  ار  تارـضح  تافرخزم  ونـشم  هدومرف و  لقن  وا  زا  ص )  ) ربمغیپ هدش و  لزان  حـلاص  رب  یگرزب  نیا  هب  یتیآ  الوا 
دوب هدشن  لقن  اهنآ  رب  دوب و  هدشن  هدـید  رهاظ  نیمه  هب  تایآ  نیا  رگا  دـنمهفیم و  هچ  لیوات  زا  شیرق  يراصن و  دوهی و  لاهج  هک  اریز 

رب تسا  لـیلد  همه  اـهنآ  قیدـصت  سپ  یئوگیم  غورد  ارچ  هدرک و  زورب  یتیآ  نینچ  مه  یک  هک  دـندرکیم  ار  ربمغیپ  بیذـکت  هنیآ  ره 
ترضح دوب و  لاونم  نیمه  هب  لیئارـساینب  هدئام  رما  نینچمه  دنتـشاد و  ربخ  همه  دوب و  هدش  هدید  تایآ  نیا  رهاظ  عضو  نیمه  هب  هکنیا 

هروس رد  دیامرفیم  هک  اجنآ  رما  نیا  زا  هدومرف  تیاکح  دنوادخ  دـنوشیم و  بذـعم  دـنرواین  نامیا  رگا  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  ع )  ) یـسیع
نینموم متنک  نا  هللا  هحفص 138 ] اوقتا [  لاق  ءامسلا  نم  ةدئام  انیلع  لزنی  نا  کبر  عیطتسی  له  میرم  نب  یسیع  ای  نویراوحلا  لاق  ذا  هدئام 

ةدئام انیلع  لزنا  انبر  مهللا  میرم  نب  یـسیع  لاق  نیدهاشلا  نم  اهیلع  نوکن  انتقدص و  دق  نا  ملعن  انبولق و  نئمطت  اهنم و  لکان  نا  دیرن  اولاق 
یناف مکنم  دعب  رفکی  نمف  مکیلع  اهلزنم  ینا  هللا  لاق  نیقزارلا  ریخ  تنا  انقزرا و  کنم و  ۀـیآ  انرخآ و  انلوال و  ادـیع  انل  نوکت  ءامـسلا  نم 

دش و لزان  ناشیا  رب  هدئام  هک  تسا  هدومن  لقن  هفیرش  تایآ  ریـسفت  رد  دنچ  يرابخا  ناهرب  رد  نیملاعلا و  نم  ادحا  هبذعا  اباذع ال  هبذعا 
دیاش تایاور و  فالتخا  هب  یهام  تشوگ  ای  تشوگ  نان و  صرق  هن  ای  تفه  ای  دوب  نآ  رب  اذـغ  زا  ناولا  دوب و  هتخیوآ  الط  زا  اهریجنز  هب 

دیزرون ربکت  دینکن و  تنایخ  هک  مادام  هک  دومرف  طرش  اهنآ  رب  ع )  ) یسیع ترضح  درادن و  مه  اب  یتافانم  هک  اریز  دشاب  حیحص  همه  هک 
دوب زواجتم  رفن  رازه  راهچ  اهنآ  تیعمج  دندشیم و  ریـس  هکنیا  ات  دندروخیم  دندشیم و  عمج  زور  ره  دوب  هک  یتدم  ات  دنامیم و  یقاب 
اهنآ تفر و  الاب  هدئام  سپ  دنروخب  نآ  زا  ام  هلفـس  میراذگیمن  هک  دنتفگ  اهنآ و  ءاینغا  ناگرزب و  دندرک  ربکت  هکنآ  ات  دندروخیم  هک 

دننکب و نارفک  رگا  تسا  باذـع  اهنآ  همزال  دـنوادخ  هدـعو  بسح  رب  تایآ  مسق  نیا  هک  هصالخ  ریزانخ  هدرق و  تروصب  دـندش  خـسم 
دـشاب نیا  تساهنآ  يهمزال  باذع  هکنیا  تلع  هک  دیاش  هدومرفن و  ار  تایآ  هنوگنیا  لوبق  تسا  نیملاعلل  ۀمحر  نوچ  ص )  ) متاخ ربمغیپ 

درف ره  رب  هزور  همه  ربمغیپ  تیقح  هک  هوالع  هدیـسریم و  قلخب  زور  همه  اهنآ  تکرب  ریخ و  هتـشاد و  ماود  نوچ  تاـیآ  لـیبق  نیا  زا  هک 
تجح ردق  ره  دوب و  دهاوخ  یلک  دوشیم  عفترم  دـنکیم و  زورب  انایحا  هک  یتایآ  اب  شتوافت  هتبلا  دـننکب  نارفک  رگا  هدـشیم  رهاظ  درف 

تسا و فرشا  مودا و  اهنیا  يهمه  زا  هک  نآرق  هک  یئوگب  رگا  دش و  دهاوخ  رتشیب  ناشباذع  قاقحتـسا  دننکب  نارفک  قلخ  دوشب و  رتمامت 
زا هک  يروطنآ  ماوع  هک  میاهدرک  رکذ  قباس  هک  تسا  نامه  شتهج  کی  میوگ  هدـشن  باذـع  ثعاب  ارچ  دـناهدرک  نارفک  مه  یتعاـمج 

هکنیا رگید  تهج  دنمهفیمن و  هک  اریز  دوشیمن  نآرق  لثم  زا  دوشیم  مامت  ناشیا  رب  تجح  دنمهفیم و  ار  زاجعا  رما  هقان  هدـئام و  لثم 
شدوخ و نامز  رد  ص )  ) ربمغیپ دوجو  هب  سپ  نورفغتـسی  مه  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  هدومرف  دـنوادخ 
دـهدیم و تلهم  دـنوادخ  هک  تسا  نینمؤم  زا  نیرفغتـسم  دوجوب  نینچمه  قلخ و  هنایم  رد  ناـشدوخ  ياـهنامز  رد  ترـضح  نآ  ءایـصوا 
رب ماگ  دوریم و  هار  مدرم  هنایم  رد  رابخا  قفاوم  تسا  ناهنپ  اهرظن  زا  هک  مه  ع )  ) رمالا بحاص  تسا و  هداتسرفن  نونکات  یمومع  باذع 
مه زاب  هک  اهنیا  رب  هوالع  دـنراد  یـشیاسآ  قلخ  هک  تسا  سدـقم  دوجو  نآ  تکرب  هب  دنـسانشیمن و  ار  وا  تیاهن  دـنزیم  اهنآ  ياهـشرف 
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ماصتعالاب هللااب  ذوعن  قلخ  دوخ  لامعا  يازج  رگم  اهنیا  تسین  هدـش و  هتـشادرب  ملاع  زا  تاکرب  تاریخ و  تسا و  هدـش  دایز  اهالب  هبـسنلاب 
زا شوخان  لیلع  ای  نادان  هچب  هک  دوشیم  ررکم  تسا و  قلخ  رب  محرت  باب  زا  تایآ  مسق  نآ  ندـشن  لوبق  سپ  يراـب  هتاوطـس  نم  هلبحب 
ای لجنرب  لمح  تلاهج  زا  اهنآ  دننکیم و  ناشعنم  تسین و  اهنآ  رد  اهنآ  حالص  هک  دننکیم  اهزیچ  هحفص 139 ] شهاوخ [  بیبط  ردپ و 

هتکن يراب و  دننکیم  عنم  اهنآ  دوخ  تحص  ظفح  ضحم  دننیبیمن و  اطع  رد  ار  اهنآ  حالـص  هکلب  تسین  نینچ  دننکیم و  نادقف  زجع و 
يهمه مظعا  نیا  دنتـسین و  هتکن  نآ  تفتلم  دـننکیم  دوخ  ءاوها  هب  توـعد  هک  یناـسک  نیکرـشم و  هک  تسه  تاـیآ  عـنم  رد  زاـب  رگید 

یتـسرپدوخ زا  ار  ناـشیا  دـننک و  دـیحوت  هب  توعد  ار  قلخ  هکنیا  تهج  هب  دـناهدش  ثوـعبم  ناربـمغیپ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  تاـهج 
یتیآ هنوگ  ره  دنک و  لوبق  ناشیا  زا  تلهم  نودـب  روایب  یتیآ  هک  دـننکیم  شهاوخ  ربمغیپ  زا  هکنیا  ضحم  هب  هک  دـشاب  انب  رگا  دـنناهرب 

رد ءاینغا  همه  هک  اهلام  اههمـشچ و  عرازم و  اهغاب و  لثم  تسین  اـهنآ  رد  یتجح  هک  دـشاب  یئاـهزیچ  زا  هاوخ  لـیبق  ره  زا  دناهتـساوخ  هک 
لوزن نامسآ و  طوقس  هدئام و  هقان و  لثم  تساهنآ  تکاله  بابـسا  تسین و  اهنآ  رد  قلخ  حالـص  هک  یئاهزیچ  زا  ای  دنکیرـش  وا  اب  اهنآ 
ندـمآ لثم  تسا  تمکح  فالخ  هک  یئاهزیچ  ای  راگدرورپ  ءییجم  باهذ و  لـثم  تسا  لاـحم  هک  یئاـهزیچ  زا  اـی  اـهنیا  ریغ  هراـجح و 
دندرک اهیعـس  هکنیا  دوجو  اب  هکنانچ  دـنوشیم  ناشیا  تیهولا  هب  لئاق  هدروخ  هدروخ  قلخ  هتبلا  دـنک  لوبق  ربمغیپ  رگا  اهنیا  ریغ  ای  هکئلم 

تیهولا تیبنا و  یعدم  دنتفگ و  اهزیچ  ع )  ) ریما ترـضح  یـسیع و  ریزع و  هرابرد  کلذعم  دـننکب و  نوریب  قلخ  لد  زا  ار  ههبـش  نیا  هک 
هک تسا  نوریب  ناکما  زا  ای  تسا  تمکح  زا  جراخ  هلؤسم  تایآ  زا  هک  ار  هچنآ  ص )  ) يدـه همئا  دـنوادخ و  ءایبنا  تسا ك  نیا  دـندش 
هک دـننکیم  ار  نآ  راهظا  یعـضوب  تسین  نآ  رد  يررـض  هک  مه  ار  هچنآ  دـننکیمن و  تباجا  ار  اهنآ  لوئـسم  یلک  هب  هدرمـش و  تمینغ 
نا لق  هک  هداد  لمعلاروتسد  ناشیا  هب  روطنامه  هب  دنوادخ  تسا و  راگدرورپ  بناج  زا  تیآ  تسادخ و  تسد  رما  هک  دننیبب  هینالع  مدرم 

ات اهنیا  لاثما  بیغلا هللا و  امنا  لق  هللادـنع و  تایالا  امنا  لق  بانا و  نم  هیلا  يدـهی  ءاشی و  نم  لضی  هللا  نا  لق  ۀـیا و  لزنی  نا  یلع  رداق  هللا 
ایبنا يالتبا  تلع  هک  میدرک  لقن  ع )  ) حور نب  نیـسح  زا  یثیدح  اقباس  نیا  رب  هوالع  دنوشن و  ایبنا  دوخ  هرابرد  تیهولا  یعدم  قلخ  هکنیا 
رگا هک  دینیبیم  ار  دوخ  تلاح  اهامش  دننکن و  اهنآ  هرابرد  تیهولا  ياعدا  دوشب و  قلخ  لد  زا  ههبـش  عفر  هک  تسا  نیمه  اهالب  هب  ایلوا  و 

ار دوخ  هبیجع  لامعا  دیدرکیمن و  يراددوخ  هتبلا  دیراد  هک  اهیوعد  نآ  دوجو  اب  دمآیمرب  ناتتسد  زا  راک  یگنرف  زاب  هدبعش  کی  ردقب 
یناریا زاب  هقح  کی  ردقب  هک  هیلع  هللا  تاولـص  رمالا  بحاص  ترـضح  كرابم  دوجو  تاکرب  تسادخ و  تادـییات  زا  دـیدرکیم و  رهاظ 
هزجعم رازه  هد  زا  دـیدید  زجاع  هللادـمحلا  ار  دوخ  هکنیمه  دـیدرکیم  رهاظ  ار  نآ  بات  بآ و  رازه  اـب  ـالا  دـینکب و  دـیناوتیمن  راـک  مه 

کـسمتم دیوشیم و  رکنم  دیـشوپیم و  مشچ  دوشیم  هدید  ناشیا  هرهطم  روبق  زا  نالا  هدش و  رهاظ  شیپ  هک  ص )  ) راهطا همئا  ربمغیپ و 
همدـقم و تایآ  اهنآ و  حیرـص  زا  هکنانچ  دـناهدوب  تایآ  بحاص  ءایبنا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  مظعا  اـهنآ  دوخ  هک  دـیوشیم  تاـیآ  نیا  هب 

هقیاـضم يوعد  هنوگ  چـیه  زا  هدـش  لـفاغ  راـگدرورپ  جاردتـسا  لاـهما و  زا  اهامـش  هک  تسا  نیمه  ضحم  همه  یتـسناد و  اـهنآ  هرخؤم 
ابا يوعد  نیا  زا  ص )  ) ام همئا  متاخ و  ربمغیپ  اـما  هحفـص 140 ] دمآ [  دهاوخ  شرکذ  نیا  زا  دعب  هکنانچ  تیهولا  يوعد  یتح  دینکیمن 

مدرم هک  یتاحارتقا  تهج  نیمه  زا  دـیناسر و  لـتق  هب  دـش  وا  هراـبرد  رما  نیا  یعدـم  هک  ار  یـسک  نآ  ع )  ) ریما ترـضح  هکلب  دناهتـشاد 
بلطم و ال نیا  زا  تسا  رپ  تاقث  لودع و  رابخا  هکنانچ  دندیدیم  حالص  هچ  ره  رگم  دندومرفیمن  تباجا  ار  همه  تازجعم  دندرکیم و 

هللا مالـس  تیب  لها  تیالو  زا  يدرک  باتک  لوا  هک  يوعد  رد  وت  رگا  سپ  اـنتاقث  اـنع  هیوری  اـمیف  کیکـشتلا  یف  اـنیلاوم  نم  دـحال  رذـع 
بیغلا هللا امنا  لقف  هبر  نم  ۀـیآ  هیلع  لزنا  الول  تسا  تایآ  نیا  هلمج  زا  امنم و  اـجیب  يوعد  ـالا  نکم و  کیکـشت  یئوگیم  تسار  مهیلع 

یلا یحوی  ام  الا  عبتا  نا  کلم  ینا  مکل  لوقا  هبـسنلا و ال  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدـنع  مکل  لوقا  لـق ال  نیرظتنملا  نم  مکعم  ینا  اورظتناـف 
ام هللا و  دـنع  تایالا  امنا  لق  اهب  ننمؤیل  ۀـیآ  مهتئاج  نهل  مهنامیا  دـهج  هللااب  اومـسقا  نورکفتت و  الفا  ریـصبلا  یمعـالا و  يوتـسی  لـه  لـق 

کلما لق ال  نوهمعی  مهنایغط  یف  مهرذـن  ةرم و  لوا  هب  اونموی  مل  امک  مهراصبا  مهتدـئفا و  بلقن  نونمؤی و  ـال  تءاـج  اذا  اـهنا  مکرعـشی 
نونمؤی و ال موقل  ریشب  ریذن و  الا  انا  نا  ءوسلا  ینسم  ام  ریخلا و  نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعا  تنک  ولو  هللا  ءاش  ام  الا  ارض  اسفن و ال  یـسفنل 
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ار بیغ  ملع  بلس  هکنیا  تهج  هب  تسا  هدومن  لقن  ار  تایآ  نیا  باوج  کلم  ینا  لوقا  بیغلا و ال  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدنع  مکل  لوقا 
دوجو اب  ناسنا  هک  تسا  یتناید  یب  یفاصنا و  یب  لامک  هللاو  دشوپب و  ناشدوخ  لهج  يور  رب  هدرپ  هکنیا  ات  دنکب  مالسلامهیلع  ام  همئا  زا 

ره هرابرد  تماما  ياعدا  هکنیا  ضحم  دـیآ  رب  مالـسلامهیلع  دوخ  همئا  ربمغیپ و  رب  يریگبیع  صیقنت و  ددـص  رد  عیـشت  مالـسا و  ياعدا 
دنهدـب نادان  لهاج  ره  تسد  هدرک  راسفا  ار  دوخ  هک  دوشیم  تعامج  نیا  دوخ  ریگنماد  لمع  نیا  دـب  يازج  یلو  دـیامنب  نادان  لهاج 

هک يزور  دـیایب  تسین و  نیمه  زا  رتالاب  ناشیا  يارب  یئازج  چـیه  دـنزادنایب و  کلاهم  رد  ار  اهنآ  دنـشکب و  دـنهاوخیم  فرط  ره  هب  هک 
دنوادـخ هکنانچ  دنتـسجیم  يربت  نیعوبتم  زا  دنتـشگیم و  رب  دـشیم  شاک  هک  نیعباـت  دـننک  وزرآ  دـنیوجب و  يربت  نیعباـت  زا  نیعوبتم 

تایآ نیا  زا  هیآ  کی  هصالخ  هفیرـش  هیآ  رخآ  اـت  بابـسالا  مهب  تعطقت  باذـعلا و  ارو و  اوعبتا  نیذـلا  نم  اوعبتا  نیذـلا  ءربت  ذا  هدومرف 
اب دـنوادخ  قح  هب  دـندروخ  مسق  هک  تسا  نآ  نآ  همجرت  رخآ و  ات  مهنامیا  دـهج  هللااب  اومـسقا  دـیامرفیم و  هک  یقاب  عون  زا  تسا  جراخ 

هکنیا دینادیم  هچ  تسادخ و  دزن  رد  تایآ  هک  ربمغیپ  يا  وگب  نآ  هب  دـنروایب  نامیا  هنیآ  ره  یتیآ  ار  ناشیا  دـمآ  رگا  هک  مسق  رد  هغلابم 
هبترم و لوا  نآ  هب  دـندرواین  نامیا  هکنانچ  مه  ار  ناشیا  ياهمـشچ  اهلد و  مینادرگیم  رب  دـنروآیمن و  نامیا  تاـیآ  ار  ناـشیا  دـمآ  رگا 
زا دنتـسه و  شیرق  دارم  هک  تسا  هومن  لقن  ۀـمحرلا  هیلع  یمق  زا  ناهرب  رد  دنـشاب و  ددرتم  دوخ  ناـیغط  رد  هک  ار  ناـشیا  مینکیم  كرت 

لفسا یلعا  دوش و  یلعا  اهنآ  لفـسا  دوش و  سوکنم  اهنآ  بولق  هک  تسا  نیا  هدئفا  بیلقت  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح 
ریما ترضح  زا  هکنانچ  تسا  قاثیم  رذ و  هصرع  دندرواین  نامیا  هک  ةرم  لوا  زا  دارم  دننیبن و  ار  تیاده  هک  دوش  روک  ناشیا  ياهمـشچ  و 

هیآ نیا  رد  یتلالد  هچ  هک  مینکیم  لاؤس  وت  زا  لاح  یتسناد  ار  نآ  ریـسفت  همجرت و  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  هدومن  لقن  ع )  ) نیقداص و  (ع )
دوشیمن و لزان  هک  تسا  نیا  لیلد  تسادخ  دزن  رد  تایآ  تسا  هحفـص 141 ] هدومرف [  هکنیا  رگم  دوشیمن  لزان  تایآ  هکنیا  رب  تسه 

تسا نیا  نخس  رصتخم  هتـشذگ و  لصف  نیمه  رد  مه  اهباوج  میاهداد و  يرهاظ  ینطاب و  ياهباوج  تسا و  هدش  رکذ  اقباس  هیآ  نیا  ریظن 
هچ ره  هک  دشاب  انب  رگا  مولعم  ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءیـش  نم  نا  هدومرف و  هکنانچ  تسادخ  دزن  رد  شنئازخ  زیچ  همه  ك 

همه نئازخ  هک  اریز  دـنوشب  دوجوم  دـیابن  مه  تایداع  تداع  قراخ  تایآ  رب  هوالع  سپ  دـشاب  هتـشادن  لوزن  ناکما  رگید  تسا  هللادـنع 
نیا هب  هک  دشاب  تیآ  بحاص  دیاب  القتسم  یبن  صخش  هک  دنیوگیم  نییلم  نیملـسم و  هک  دیدرک  نامگ  امـش  رگم  تسادخ  دزن  رد  زیچ 

تـسرد ار  دوخ  دیحوت  یبن  بلط  زا  شیپ  دیاب  تسا و  نآ  كرـشم  ۀـهادبلاب  هک  دـیوگب  مسق  نیا  یـسک  رگا  دـینکیم  اهنآ  رب  در  تایآ 
ءاوغا هب  هک  تسا  لـمتحم  نوچ  دوشیم  توبن  یعدـم  دزیخیم  رب  دـنکیم و  ثوـعبم  دـنوادخ  هک  ار  یبـن  هک  میئوـگیم  اـم  هکلب  دـنک 

ات دـنکیم  يراج  وا  تسد  زا  تسا  هللادـنع  هک  دوخ  تایآ  زا  هدومرف و  ماـمت  ار  دوخ  تجح  دـنوادخ  دـشاب  هدـش  توبن  یعدـم  ناـطیش 
دوشیم و لزان  یبن  رب  هللادـنع  نم  تسا و  هللادـنع  تایآ  لصا  هتبلا  تسا و  وا  بناج  زا  هکنیا  رب  راـگدرورپ  زا  دـشاب  تداهـش  نیا  هکنیا 
لاقب و ره  دزن  رد  یتنطلـس  لیامح  ناشن و  رگا  هک  ینکیم  هظحـالم  رهاـظ  رد  هکنیا  لـثم  دوبن  یتلـالد  تیآ  يارب  زا  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا 
هک اریز  دـشیمن  وا  تموکح  لیلد  تشاد  دوخ  اب  لیامح  ناشن و  دـشیم و  یتکلمم  هب  رومام  ناطلـس  بناج  زا  یمکاح  دوب  رـسیم  زابخ 

هکنآ زا  دـعب  دـنکب  زارفارـس  وا  هک  ار  سک  ره  تسا و  ناطلـس  صوصخم  لیامح  ناشن و  نیا  هکنآ  زا  دـعب  اـما  دـنراد  ار  نآ  سک  همه 
دوبن هللادـنع  نم  اهنآ  رگا  سپ  تاـیآ  نیا  رما  تسا  نینچمه  هدـمآ  ناطلـس  دزن  زا  هک  تسا  مولعم  دروآ  دوخ  اـب  ار  اـهنیا  دـمآ و  مکاـح 
دعب هک  تسا  نیا  نآ  میراد و  رگید  نخـس  ماقم  نیا  رد  زاب  تسا و  تجح  تهج  نیا  زا  تسا  هللادنع  نم  نوچ  یلو  دوبن  اهنآ  رد  یتجح 
دمآ مه  تیآ  رگا  هک  تسا  ملاع  دـنوادخ  هکنیا  ولو  مروآیم  نامیا  دـیدروآ  تیآ  رگا  هک  دـنکیم  داـی  مسق  دـیآیم و  مصخ  هکنآ  زا 

ياهلد دـنک و  راتفر  اهنآ  اب  دوخ  ملع  ياضتقم  هب  تیآ  نایتا  نودـب  هک  تسا  رود  دـنوادخ  لدـع  زا  هلک  کلذـعم  یلو  دروآیمن  ناـمیا 
دنـشاب دوخ  ياوه  بولغم  دوخ  نایغط  رد  هک  ار  اهنآ  دراذـگاو  قح و  ندـید  زا  دـنک  روک  ار  اهنآ  ياهمـشچ  دـیامرف و  سوکنم  ار  اـهنآ 

يادخ رب  دنناوتن  هکنیا  ات  تسا  یمتح  يرما  ناحتما  ناتتفا و  التبا و  هدومرف و  رکذ  دـنوادخ  ار  بلطم  نیا  دـهاش  رایـسب  تایآ  رد  هکنانچ 
هب دنوادخ  اهنآ  ياهمـسق  نامیا و  زا  دعب  هک  تسا  لاحم  سپ  میاهدومن  نیا  رب  قباس  ارـصتخم  ار  بلطم  نیا  نایب  دننک و  ملظ  تابثا  دوخ 
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تایآ ریاس  ای  دـشاب  باتک  زا  تیآ  هک  دـنکیمن  قرف  دروآیم و  تیآ  هتبلا  سپ  دـنک  راتفر  اهنآ  اب  تیآ  نایتا  نودـب  دوخ  ملع  ياضتقم 
هدرک نامگ  هدرک و  رکذ  بیغ  ملع  باب  رد  هک  یتایآ  اما  یتسناد و  اقباس  هکنانچ  تسه  تایآ  ریاس  رب  لمتـشم  مه  باـتک  دوخ  هک  اریز 

زا دارم  دنروآیم و  بیغ  هب  ریبعت  هبترم  کی  تساهینعم  بیغ  يارب  زا  هکنادـب  سپ  دوشیم  ص )  ) ام همئا  زا  بیغ  ملع  بلـس  اهنیا  هب  هک 
نیا رد  دناهدناوخ و  هحفـص 142 ] بیاغ [  مسا  هب  ار  دنوادخ  یهاگ  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  دـنوادخ  تاذ  نآ 

هکردـت دـیامرفیم ال  دـنوادخ  تسین و  لصاح  ص )  ) ءاـیبنا متاـخ  یتح  داـحآ  زا  يدـحا  يارب  زا  دـنوادخ  تاذ  هب  ملع  هک  تسین  ههبش 
هدرک ضرع  کتفرعم و  قح  كانفرع  ام  هک  تسا  هدرک  ضرع  ترـضح  نآ  دوخ  ریبخلا و  فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راـصبالا و 

لطاـب هکنیا  رگم  دوشیمن  نآ  یعدـم  يدـحا  هک  تسا  یملع  نیا  اـملع و  یندز  بر  لـق  هدومرف  دـنوادخ  اریحت و  کـیف  یندز  بر  هک 
تسا و راـگدرورپ  تیـشم  تحت  رد  هدـماین و  نوریب  ناـکما  زا  زوـنه  هک  تسا  یئاـهزیچ  نآ  زا  دارم  هک  تسه  رگید  بـیغ  دـیوگیم و 

هکنانچ هناش  لج  تسا  ملاع  دنوادخ  هب  صوصخم  مه  ملع  نیا  ناک و  دق  ام  ةداهشلاو  نکی  ملام  بیغلا  هک  دندومرف  هکنانچ  تسا  هوقلاب 
هب صوصخم  ملع  جـنپ  نیا  تومت و  ضرا  ياب  سفن  يردـت  اـم  ماـحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  ۀـعاسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  دومرف 
هچ رگا  ص )  ) ربمغیپ ام و  همئا  دوشیم و  اههدـنیآ  همه  ملع  لماش  دـناهدومرف و  رایـسب  رابخا  رد  هک  نانچ  هناش  لج  تسا  ملاع  دـنوادخ 
رد هک  تسا  نیا  دنرمـشیمن  دوخ  ملع  وزج  ار  اهنآ  دنهدیم  اهنآ  درادـب  لامتحا  نوچ  یلو  تسا  فوشکم  ناشیا  يارب  اهنیا  زا  يرایـسب 

موی یلا  نوکی  ام  ناک و  امب  مکتربخال  باتکلاما  هدـنع  تبثی و  ءاشی و  اـم  هللا  وحمی  هللا  باـتک  یف  ۀـیآ  ـالول  هک  دـندومرف  رایـسب  راـبخا 
دیامنب تجح  مامتا  تجاح  ماقم  رد  ات  دنکیم  اطع  صاخ  ماهلا  یحو و  هب  نایا  هب  دنوادخ  مولع  نیا  زا  هک  اهزیچ  رایـسب  هچ  ياو  ۀمیقلا 

دـش ادب  دندومرف و  راهظا  یتقو  کی  ار  يرما  لیبق  نآ  زا  رگا  تسه و  وا  يارب  زا  ادب  طرـش  تیاهن  هداد  ناشیا  هب  دـنوادخ  مه  ار  ریاس  و 
رهاظ وا  يارب  تسین  نیملـسم  زا  رگا  دـنادیم و  قداـص  ار  ناـشیا  لاـح  ره  رد  چـیه  هک  تسا  نیملـسم  زا  تسادـب  تفتلم  هکنآ  هاـگ  ره 

دوجوم هچنآ  هتـشذگ و  زا  تسا  ناهنپ  اهمـشچ  زا  هچ  ره  هک  تسه  يرگید  بیغ  دوشب و  وا  ههبـش  عفر  ات  ار  دوخ  قدص  تیآ  دـننکیم 
نیا زا  لجا  دـنوادخ  دـشابن و  ص )  ) ربمغیپ و  ص )  ) ام همئا  دزن  رد  نآ  ملع  هک  تسین  يزیچ  مسق  نیا  زا  دنرمـشیم و  بیغ  ار  نآ  تسا 

بلطم رصتخم  هک  لاح  دناهدومرف  رابخا  رد  هکنانچ  دراد  ناهنپ  وا  زا  ار  نیمز  نامـسآ و  رما  دیامرف و  ثوعبم  قلخ  رب  ار  یتجح  هک  تسا 
دننک طابنتـسا  وچمه  تایآ  نیا  زا  هچرگا  هک  میئوگیم  سپ  هدـش  لزان  باب  نیا  رد  هک  يراـبخا  تاـیآ و  هب  مینکیم  عوجر  یتسناد  ار 
سپ دنتـسه  اراد  ار  بیغ  ملع  ناشیا  هک  تسا  نیا  لیلد  هک  میراد  یتایآ  زاـب  یلو  دوش  یفن  ص )  ) ربمغیپ زا  یناـعم  همه  هب  بیغ  ملع  هک 
هروس رد  دـنوادخ  هک  مینیبیم  سپ  ریخ  ای  دـنراد  باب  نیا  رد  یتحارـص  ایآ  تایآ  نیا  هک  مینیبب  دـعب  درک و  دـیاب  مه  ار  اـهنآ  هظحـالم 

الف بیغلا  ملاع  دـیامرفیم  نج  هروس  رد  ءاشی و  نم  هلـسر  نم  یبتجی  هللا  نکل  بیغلا و  یلع  مکعلطیل  هللا  ناک  ام  دـیامرفیم و  نارمعلآ 
زا یثیدح  رد  تسا  هدرک  لقن  ناهرب  رد  ادصر و  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلـسیل  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی 

ص)  ) لوسر زا  یضترم  هک  تسا  یضترم  یلع  لوسر  نم  یضترا  نم  زا  دارم  هک  ص )  ) شراوگرزب ردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
دصر وا  فلخ  زا  ار و  ملع  وا  بلق  رد  هداد  رارق  هک  دومرف  ادصر  هفلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلسی  هناف  هدومرف  دنوادخ  تسوا  زا  تسا و 

ار ملع  ار  وا  دنوادخ  دنکیم  میلعت  دنکیم و  دوخ  هچب  ناهد  هب  ار  هناد  غرم  هکنیا  لثم  ار  وا  ملع  وا  هب  دـنکب  میلعت  هک  ار  هحفص 143 ] ] 
لوسر دزن  هچنآ  هب  یلع  دنکب  هطاحا  ار و  دوخ  هدنرورپ  تالاسر  دناهدیناسر  هکنیا  ص )  ) یبن دنادب  تسا و  یبن  زا  میلعت  دصر  ماهلا و  هب 

هنتف و ره  زا  تعاس  مایق  ات  هدومرف  قلخ  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  يزور  زا  تسه  هدوب و  هچنآ  ار  يزیچ  ره  ددـع  دـنکب  اصحا  ملع و  زا  تسا 
هب ار  وا  دسانشب  هک  لداع  ای  رئاج  ماما  دنچ  دنوشب و  كاله  نیا  زا  دعب  ای  دندش  كاله  نیا  زا  شیپ  هک  یتما  ای  یفذق  ای  یفسخ  ای  هلزلز 

روصنم ماما  دنچ  دناسرن و  ررض  وا  هب  نیلذاخ  نالذخ  هک  دوش  لوذخم  ماما  دنچ  دوشیم و  هتـشک  ای  دریمیم  هک  ره  وا و  بسن  وا و  مسا 
زا یثیدح  رد  ناملس  زا  ملاوع  زا  تسا  هدومرف  لقن  نیبملا  باتک  رد  تسا و  هدرک  ترـصن  ار  وا  هک  سک  ره  ترـصن  وا  هب  دهدن  عفن  هک 
نم یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  دیامرفیم  هک  یئاج  ار  لجوزع  يادخ  لوق  هدناوخن  ایآ  ناملـس  يا  نینمؤملاریما 
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رب ار  وا  لـجوزع  يادـخ  تسا  هدرک  علطم  هک  یناـنچنآ  لوسر  زا  یـضترم  نآ  منم  دومرف  سپ  نینمؤملاریما  اـی  یلب  مدرک  ضرع  لوـسر 
تیاور دش  مامت  ار  دیعب  وا  يارب  زا  تسا  هدیچیپ  سپ  ار  اهیتخس  وا  رب  هدومرف  تسس  هک  یسک  نآ  منم  ینابر و  ملاع  منم  شدوخ و  بیغ 

نسح ماما  ترضح  رد  هصاخ  تسا و  يراج  ناشیا  يهمه  رد  دوشیم و  ریسفت  ناشیا  هرابرد  مسق  نیمه  مه  یلوا  هیآ  هک  تسین  ههبـش  و 
هذـه یمور  تسا  هدومرف  لقن  نآرق  یـشاوح  رد  نم  راوگرزب  يالوم  لوسر و  زا  یبتجم  تسا  راوگرزب  نآ  هک  اریز  دوشیم  يراـج  (ع )
یلع مهعلطیل  هللا  ناک  ام  ناسنالا و  بیغ  حولـص  یه  امنا  ةرهاظ و  ةروصب  تسیل  ۀمامألا  نأل  مامألل  مهرایتخا  ۀماعلا و  عامجا  تلطبا  ۀیالا 

رب دـنکیم  تلالد  هک  یتایآ  يراب و  هابتجا  هللا  لوسر  ناف  ع )  ) یلع هللا  لوسر  نم  یبتجملاو  ءاشی  نم  هلـسر  نم  یبتجی  هللا  نکل  بیغلا و 
سانلل کلعاج  ینا  دومرف  باطخ  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  دنوادخ  تساهنیا  زا  شیپ  دنتـسه  رخآ  ینعم  هب  بیغ  ملع  ياراد  ناشیا  هکنیا 

دنوادـخ نم  هیرذ  زا  درک و  ضرع  مدرم  يارب  زا  ماما  ار  وت  ماهدـنهد  رارق  نم  دومرف  نیملاظلا  يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اـماما 
دیامرفیم رگید  ياج  رد  دنوادخ  ةوفـصب و  دـش  صوصخم  تماما  هک  دـندومرف  ثیدـح  رد  دـسریمن و  نیملاظ  هب  نم  دـهع  هک  دومرف 

ملظ يارب  زا  تسا  دب  ینعی  ادضع  نیلضملا  ذختم  تنک  ام  مهسفنا و  قلخ  ضرالا و ال  تاومسلا و  قلخ  مهتدهـشا  ام  الدب  نیملاظلل  سئب 
دـضع ار  ناگهدننک  هارمگ  نم  ناشدوخ و  قلخ  رب  هن  نیمز و  نامـسآ و  قلخ  رب  مدرکن  علطم  دـهاش و  ار  ناشیا  ادـخ  زا  لدـب  ناگدـننک 

دوـشیمن ماـما  تهج  نیمه  زا  تسین و  وا  يارب  زا  سفنا  قاـفآ و  ملع  هک  دـش  نیا  ملاـظ  يازج  هـک  نـک  هظحـالم  سپ  مریگیمن  دوـخ 
یموق ره  يارب  زا  هدـنناسرت و  وت  ینعی  داه  موق  لکل  رذـنم و  تنا  امنا  تسا  تیادـه  تهج  هب  ماـما  هک  اریز  دومرف  یلوا  هیآ  رد  هکناـنچ 
هارمگ هتبلا  تسین  سوفن  تائاضتقا  نیمز و  نامـسآ و  قرطب  ملاع  هک  یـسک  دـناهدومرف و  هیآ  ریـسفت  رد  رابخا  رد  هکناـنچ  تسا  یماـما 

دیهشب و هحفـص 144 ] ۀما [  لک  نم  ثعبن  موی  دومرف  دشاب و  علطم  دهاش و  دیاب  ماما  هک  تسین  ههبـش  سپ  هدننک  تیاده  هن  تسا  هدننک 
تسا و روز  دهاش  هتبلا  ملعیب  دهاش  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکت  مکیلع و  ادیهـش  لوسرلا  نوکیل  دومرف و  ادیهـش و  ءالؤه  یلع  کبانئج 
تسا و ناـنمؤمریما  مالـسلاهیلع و  یلع  و  ص )  ) تسا راـهطا  همئا  رد  ۀـقیقح  نونمؤملاو  هلوـسر  مکلمع و  هللا  يریـسف  اوـلمعا  لـق  دوـمرف 

یـسیع زا  ملع  نیا  هب  دنیالوا  ص )  ) همئا ربمغیپ و  مکتویب و  یف  نورخدت  ام  نولکات و  امب  مکانبا  دومرف  دوخ  موق  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح 
رد هروکذم  تایآ  اما  ار و  ناگدننک  رظن  دهد  فاصنا  دنوادخ  تسا  رایسب  تایآ  رد  بلطم  نیا  دهاوش  هک  هصالخ  دنفرـشا  هک  اریز  (ع )

دـیامرفیم و ماعنا  هروس  رد  زاب  تسین  مه  تایآ  نیمه  هب  رـصحنم  دوشیم و  هباـشت  لـحم  هک  تسین  ههبـش  تاـیآ  نیا  دوجو  اـب  تقیقح 
بطر و ال ضرألا و ال  تاملظ  یف  ۀبح  اهملعی و ال  الا  هقرو  نم  طقست  ام  رحبلاو و  ربلا  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع 

الوا ام  دیامنیم و  تالکشم  لح  نآ  لیذ  یلو  دیازفایم  هلئسم  لاکشا  رب  نآ  ردص  هچرگا  هفیرـش  يهیآ  نیا  نیبم و  باتک  یف  الا  سبای 
هللااب و الا  ةوق  لوح و ال  دوشب و ال  تالکشم  همه  لح  ات  مینکیم  رکذ  رابخا  زا  ار  نآ  دهاوش  نآ  زا  دعب  میئامنیم و  تمکح  روطب  ینایب 
وا تاذ  هک  ینعم  نیا  هب  تداـبع  رد  لاـعفا و  رد  تافـص و  رد  دوـخ و  یتاذ  رد  تسا  هناـگی  دـنوادخ  هک  تسین  ههبـش  هک  تسا  نـیا  نآ 
لق نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  نیلسرملا  یلع  مالس  نوفصی و  امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبس  مسر  مسا و  ره  زا  هزنم  اتمهیب و  تسا  ياهناگی 
هزنم سپ  میلع  ءیـش  لکب  وه  نطابلاو و  رهاظلاو  رخالا  لوالا و  وه  دحا و  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـصلا  هللا  دـحا  هللا  وه 

رد تسا  هناـگی  دـنوادخ  ءیـش و  هلثمک  سیل  هک  تسا  هدوـمرف  تسا و  قـلخ  تفـص  زا  ود  ره  هک  اریز  هیبـشت  لـیطعت و  زا  وا  تاذ  تسا 
نودـب تسا  وا  تاذ  نیع  اهنآ  زا  دارم  هک  دنرمـشیم  یتاذ  ار  تافـص  زا  یـضعب  تسین و  اهنآ  رد  کیرـش  وا  يارب  ینعی  شدوخ  تافص 

قلخ زا  يدـحا  موهفم  راگدرورپ  تاذ  هک  اریز  تسین  اـهنآ  يارب  یموهفم  هکلب  تسین  تاذ  موهفم  زا  ریغ  اـهنآ  موهفم  فـالتخا و  رثک و 
زا يدحا  تافص  نآ  کلام  تسین و  یکیرـش  اهنآ  رد  ار  دنوادخ  لاعفا و  تافـص  هفاضا و  تافـص  لثم  یقلخ  تسا  یتافـص  دوشیمن و 

نینچ مه  هللا و  الا  دوجولا  یف  لعاف  ـال  تسین و  وا  زا  ریغ  يدـحا  لـعف  بحاـص  تسا و  وا  قلخ  دـنوادخ  لـعف  نینچمه  دوشیمن و  قلخ 
تافـص يارب  زا  دنوادخ  یلو  تسا  نوریب  ع )  ) هللادبع نب  دمحم  تلم  زا  دیوگب  نیا  زا  ریغ  هک  ره  تسین و  یـسک  وا  زا  ریغ  قح  هب  دوبعم 

رارق غلب  ۀفـصلا  عقاوم  فرع  نم  دومرف  هک  ع )  ) ماما شیامرف  تساهنآ  هب  هراـشا  هک  تسا  هداد  رارق  قلخ  رد  یعقاوم  دوخ  لاـعفا  هیقلخ و 
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نیع هیقلخ  لاعفا  تافـص و  عقاوم  هک  تسین  نکمم  هک  اریز  دراد  زورب  عقاوم  نآ  رد  هک  تسا  یعقاوم  ار  ادـخ  لاـعفا  نینچمه  ۀـفرعملا و 
هطاحا هناش  لج  ملاـع  دـنوادخ  اـما  تسا  تارثک  زا  هزنم  دـنوادخ  تاذ  تسا و  تارثک  اـهنآ  همه  هکنیا  تهج  زا  دـشاب  راـگدرورپ  تاذ 

زا يزیچ  ره  رد  تسا  رترهاظ  اهنآ و  دوخ  زا  اهنآ و  عقاوم  زا  اـهنآ  هب  تسا  یلوا  هک  یمـسق  ناـشدوخ  تاـماقم  رد  اـهنآ  هب  تسا  هدومرف 
تبغ یتم  کـل  رهظملا  وه  نوکی  قح  کـل  سیل  اـم  روهظلا  نم  كریغل  نوکیا  دومرف  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هکناـنچ  زیچ  نآ  دوخ 

کیرت و ال نیع ال  تیمع  کـیلا  ینلـصوت  یتلا  یه  راـثألا  نوکت  یتح  تدـعب  یتمر  هحفـص 145 ] کیلع [  لدـی  لیلد  یلا  جاتحم  یتح 
ضرالاو تاومـسلا  رون  هللا  دیامرفیم  دنوادخ  کتوص و  الا  توص  هنم  عمـسی  كرون و ال  الا  رون  هیف  يری  دندومرف ال  ابیقر و  اهیلع  لازت 

وه هللاو  هللا  مکیلو  اـمنا  تسا  هدومرف  طـیحم و  ئـش  لـکب  وه  دـیرولا و  لـبح  نم  هیلا  برقا  نحن  متنک و  اـمنیا  مکعم  وه  تسا  هدومرف  و 
ءامـسا عقاوم  هک  نیا  ولو  دوشیمن  لعف و  تفـص و  مسا و  بحاص  يدحا  سپ  زیچ  نآ  دوخ  زا  يزیچ  ره  هب  تسا  یلوا  نوچ  سپ  یلولا 

قلخ زا  رداص  هک  یلاعفا  هک  تسا  باب  نیا  زا  تسین و  کیرش و  يدحاو  لک  هب  تسا  یلوا  وا  کلذعم  دنشاب  وا  قلخ  لاعفا  تافـص و  و 
لک يذلا و  توملا  کلم  مکیفوتی  لق  دومرف  دـنوادخ  دوشیم  لیئارزع  تسد  رب  حاورا  ضبق  هک  نانچ  دـهدیم  دوخ  هب  تبـسن  دوشیم 

سفنـألا یفوتی  هللا  تسا  هدومرف  مکییحی و  مث  مکتیمی  مث  مکقزر  مث  مکقلخ  يذـلا  وه  دـیامرفیم  کلذـعم  انلـسر و  هتفوت  هدوـمرف  مکب 
تنا تنک  ینتیفوت  اـملف  مهیف  تمد  اـم  ادیهـش و  مهیلع  تنک  درک  ضرع  ع )  ) یـسیع ترـضح  اـهمانم و  یف  تمت  مل  یتـلا  اـهتوم و  نیح 

تسادـخ و قلاـخ  دوشیم و  لـیئربج  تسد  رب  قلخ  تسادـخ و  ییحم  دوشیم و  لیفارـسا  تسد  رب  حور  خـفن  نینچمه  مهیلع و  بیقرلا 
یف لعاف  تسین و ال  وا  لاعفا  زا  یلعف  چیه  رد  دنوادخ  کیرـش  قلخ  زا  يدـحا  تسادـخ و  قزار  دوشیم و  هداد  لیئاکیم  تسد  رب  قزر 

فیرصت رییغت و  همه  نیا  هک  نیا  اب  هللا  الا  رخا  رهوج  یلا  هتیرهوج  نم  ئشلا  ریغی  هللا و ال  الا  ئش  نم  ئـشلا ال  نوکی  هللا و ال  الا  دوجولا 
ئش نم  ام  دنوشیم و  يراج  وا  رما  هب  همه  لک و  زا  لک  هب  تسا  یلوا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  همه  دوشیم و  هدهاشم  قلخ  رد  قلخ و  زا 

قلخ و تسد  رب  دنوادخ  لاعفا  ندش  يراج  باتک و  لجا و  نذا و  ءاضق و  ردق و  ةدارا و  هتیشمب و  ۀعبـسب  الا  ءامـسلا  یف  ضرألا و ال  یف 
بتاک و یئوت  دسیونیم و  وت  تسد  هک  نانچ  بابسالاب  الا  ءایـشالا  يرجی  نا  هللا  یبا  درادن و  دیحوت  اب  یتافانم  ناشیا  زا  وا  تافـص  زورب 

ثداح ملع  اما  تسین و  وا  اب  یمولعم  تسا و  وا  تاذ  هک  یتاذ  ملع  اما  راگدرورپ  ثداح  ملع  رما  نینچ  مه  تسین و  کیرـش  وت  اب  تسد 
اما دراد  یعقوـم  تسه و  قـلخ  رد  ینئازخ  ملع  نیا  يارب  زا  هدوـمرف  نآ  هـب  هطاـحا  دـنوادخ  تـسا و  تاـمولعم  اـب  نـیرق  هـک  راـگدرورپ 

ملع و رد  کیرش و  دنملع  نئازخ  هک  عقاوم  نامه  یتح  وا  ملع  رد  تسین  وا  کیرش  داحآ  زا  يدحا  تسا و  دنوادخ  صوصخم  کلذعم 
ءاوس هیف  متناف  مکانقزر  امیف  ءاکرش  نم  مکنامیا  تکلم  امم  مکل  له  مکسفنا  نم  الثم  مکل  برض  هک  هدومرف  دنوادخ  دنتـسین و  نآ  ریغ 

ام دـبعلاو و  تسین  لام  رد  وا  کیرـش  ناسنا  كولمم  هک  یئاج  سپ  نولقعی  موقل  تایالا  لصفن  کلذـک  مکـسفنا  مکتفیخک  مهنوفاـخت 
هدروآ و دوجو  هب  مدـع  زا  ار  وا  هن  وا و  تیمم  هن  وا و  ییحم  هن  وا و  قزار  هن  تسا و  وا  قلاخ  هن  وا  يالوم  هک  نیا  لاح  هالومل و  کـلمی 

مدع زا  ار  ناشیا  هک  دنوادخ  ناگدنب  هنوگچ  تسین  کلام  ای  کیرـش  هک  تسا  مسق  نیا  وا  رما  رگا  سپ  تسوا  رد  فرـصت  رب  راتخم  هن 
نیا هب  ملاع  سپ  تسین  وا  کیرـش  قلخ  زا  يدحا  هللا  ذاعم  دنوشیم  وا  کیرـش  هدرک  هدنز  هدیناریم و  هداد و  يزور  هدروآ و  دوجو  هب 

رب دـیامن و  زورب  هولج و  اجنآ  زا  ولو  دـشاب  نئازخ  رد  اهنآ  لـحم  ولو  هل  کیرـش  ـال  هدـحو  ادـخ  تسا  هدـش  داد  رارق  نئازخ  رد  هک  ملع 
الا ۀقرو  نم  طقست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  کلذعم و  دوش  هحفص 146 ] يراج [  اهنآ  يهنسلا 

لقن ناهرب  رد  هک  منکیم  ضرع  يدمآ  اج  نیا  ات  هک  لاح  نیبم  باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرألا و ال  تاملظ  یف  ۀبح  اهملعی و ال 
هدومرف و حیرـصت  دوخ  دنوادخ  تسا و  نیبم  ماما  نیبم  باتک  زا  دارم  هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  زا  و  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدرک 

ضرف رب  تسا و  نینمؤملاریما  نیبم  ماما  زا  دارم  هک  هدرک  تیاور  ناهرب  رد  ثیدح  نیدنچ  نیبم و  ماما  یف  هانیصحا  ئـش  لک  نآرق و  رد 
دیامرفیم دنوادخ  اندنع و  هللاو  هلک  باتکلا  ملع  دـندومرف  هک  نانچ  تسا  ناشیا  دزن  رد  شلک  باتک  ملع  دوشب  مه  باتک  هب  ریـسفت  هک 

نیبم باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  تسه و ال  ناشیا  دزن  رد  باتک  ملع  هک  تسین  ههبـش  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوأـت  ملعی  ـال 
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نیا لثم  رد  هل و  کیرـش  هدحو ال  بیغلا  ملاع  تسادخ  کلذعم  دـشاب و  ناشیا  دزن  رد  بیغ  نئازخ  عیمج  هک  نیا  زا  تسا  عنام  هچ  سپ 
نیا ضحم  تسادـخ  دزن  رد  بیغ  ملع  هک  وگب  هک  هدومرف  اج  همه  رد  دـنوادخ  هصاخ  هک  تفگ  ناوتیم  هدرک  لقن  فنـصم  هک  تاـیآ 

هک تسادـخ  تیآ  هک  اریز  هدوـمرف  راـهظا  ادـخ  هک  تسا  یتـیآ  دـنکیم  زورب  ترـضح  نآ  زا  هک  یبـیغ  ملع  نیا  هـک  دـننادب  مدرم  هـک 
دزن تاـیآ  هک  وگب  هک  دـیامرفیم  اـج  همه  رد  هک  ینیبیم  تاـیآ  يهیلک  رد  هک  ناـنچمه  قلخ  تیآ  هن  دـهدیم  یبن  قدـص  رب  تداـهش 

هک نیا  بیغلا  ملعا  هللا و ال  نئازخ  يدنع  مکل  لوقا  لق ال  يهیآ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  زا  تسا  هدومن  تیاور  ناهرب  رد  تسادـخ و 
نم هب  هک  تسادخ  دزن  زا  میوگیم  هچ  نآ  مرادن و  بیغ  ملع  دوخ  يدوخ  هب  مدوخ  متـسین و  ادـخ  نیازخ  کلام  نم  هک  تسا  نیا  دارم 

تسادـخ و زا  هلک  کلذـعم  دراد  روهظ  زورب و  ناـشیا  رد  بیغ  ملع  هچ  رگا  هک  نک  هظحـالم  ار  اـم  لوق  قدـص  سپ  هصـالخ  دـسریم 
دنناشیا تسه و  ناشیا  دزن  رد  بیغ  ملع  هک  تسا  هدیسر  ناشیا  زا  رایسب  رابخا  هدومرف و  رهاظ  ناشیا  زا  هدرک و  اطع  ناشیا  هب  هک  تسوا 

هک ع )  ) ریما ترضح  زا  هدومرف  لقن  قراشم  زا  نیبملا  باتک  رد  میسیونیم  تجح  مامتا  تهج  هب  مه  ار  اهنآ  زا  یضعب  ادخ و  ملع  نازخ 
راحب زا  نم و  رگم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  ار  اهنآ  دنادیمن  هک  بیغ  حـتافم  تسا  وا  دزن  رد  هک  یـسک  نآ  منم  هک  ياهبطخ  رد  هدومرف 
مدرک دوفو  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  رفظ و  ملع و  هب  نم  يهدنرورپ  ارم  تسا  هدیزگرب  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  هک  یثیدح  رد  ترضح  نآ  زا 

زا باـطخلا  لـصف  زا  ار و  بیغ  حـتافم  نم  هب  دومرف  اـطع  ار و  دوخ  سفن  نم  هب  دیناسانـش  سپ  ةداـفو  هدزاود  دوخ  يهدـنرورپ  يوس  هب 
ترضح نآ  باحصا  زا  يدرم  سپ  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  میدش  هدرک  اطع  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  هللاو  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 

لاجر بالـصا  رد  هچ  نآ  منادیم  نم  هک  یتسرد  هب  کحیو  وا  هب  دومرف  سپ  بیغ  ملع  تسامـش  دزن  رد  ایآ  كادف  تلعج  درک  ضرع 
تجح میئام  سپ  امش  بولق  دینکب  ظفح  ار و  دوخ  ياهمشچ  دینکب  انیب  ار و  دوخ  ياههنیـس  دیهدب  تعـسو  مکحیو  ءاسن  ماحرا  تسا و 

رگا هللاو  دـنوادخ  نذا  هب  رگم  دـشاب  هماـهت  ياـههوک  لـثم  وا  توق  هک  يوق  نمؤم  ره  يهنیـس  رگم  درادـن  تعـسو  وا  قـلخ  رد  دـنوادخ 
یبش زور و  هحفـص 147 ] تسین [  ار و  امـش  مهدیم  ربخ  هنیآ  ره  تسا  هماهت  ياههوک  رب  هک  ییاـصح  ره  يارب  زا  منکب  اـصحا  مهاوخب 

ات نم  زا  دعب  رگیدکی  اب  دینکیم  ینمـشد  هک  هللاو  دننکیم  دلوت  قلخ  نیا  هک  نانچ  مه  یندرک  دـلوت  دـنکیم  دـلوت  ةاصح  هک  نیا  رگم 
زا تسا و  ماحرا  بالصا و  رد  هچ  نآ  هب  ملع  هک  نک  هظحالم  تسا و  رایسب  ینعم  نیا  هب  رابخا  ار و  یـضعب  امـش  ضعب  دوخ و  هب  هکنیا 
هب هک  یثیدح  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدومرف  لقن  ملاوع  زا  زین  هدرمـش و  دوخ  هب  صوصخم  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  جـنپ  نآ 

دنناشیا هک  نیا  هدرک و  قلخ  دنوادخ  ار  هچ  نآ  دناهتـسناد  ناشیا  هک  ینادب  هک  تسا  نیا  ابع  لآ  يهسمخ  تفرعم  هنک  هک  دومرف  لضفم 
لیکو کلم  دنچ  تسا و  نامسآ  رد  هراتـس  دنچ  هک  دناهتـسناد  اهایرد و  اهگیر و  اههوک و  اهنیمز و  اهنامـسآ و  نازخ  يوقت و  هملک 

نیمز و تاملظ  رد  هبح  تسین  دناهتـسناد و  هک  نیا  رگم  تخرد  زا  دوشیم  طقاس  هک  یگرب  ره  اهنآ و  نویع  اهنآ و  اراهنا  اـهایرد و  بآ 
يداعا زا  باب  نیا  رد  ع )  ) اـم همئا  هک  نادـب  یهتنا و  تسا  ناـشیا  ملع  رد  نآ  تسا و  نیبم  باـتک  رد  هک  نیا  رگم  یـسبای  هن  بطر و  هن 
هللادـبع نب  ییحی  مدوب و  نم  تفگ  هک  هریغملا  یبا  زا  تسا  هدومرف  تیاور  ملاوع  زا  نیبملا  باـتک  رد  هک  نآ  یتح  دناهتـشاد  رایـسب  هیقت 

سپ ینادیم  بیغ  ملع  وت  دننکیم  نامگ  ناشیا  هک  یتسرد  هب  كادـف  تلعج  درک  ضرع  ییحی  سپ  ع )  ) نسحلاوبا تمدـخ  نسحلا  نب 
هن دومرف  دعب  دش  تسار  هک  نیا  رگم  مندب  رس و  رد  یئوم  دنامن  یقاب  مسق  ادخ  هب  هک  نم  رس  رب  راذگب  ار  دوخ  تسد  هللا  ناحبـس  دومرف 

ملاع ناشیا  میئوگیم  هک  نیا  هک  اریز  ار  ۀیروت  نسح  نک  هظحالم  فیرش و  ثیدح  دش  مامت  ص )  ) ربمغیپ زا  ۀثارو  رگم  تسین  نیا  هللاو 
هک یبیترت  هب  و  ع )  ) راهطا همئا  هب  دعب  دسریم و  وا  هب  لوا  همه  هکلب  دـننادیم  وا  زا  شیب  و  ص )  ) ربمغیپ زا  شیپ  هک  میئوگیمن  دـنبیغلا 
هک یفریص  ریدس  زا  تسا  هدومرف  لقن  هماقم  هللا  یلعا  دحوا  خیش  لوکـشک  زا  دناهدومرف و  دوخ  رابخا  رد  هک  نانچ  تسه  ناشیا  يارب  زا 
رد هک  نیمه  دوب  كانبضغ  ام و  يوس  هب  دمآ  نوریب  هاگان  ع )  ) هللادبعیبا سلجم  رد  ریثک  نب  دواد  زازبا و  يایحی  ریـصبوبا و  نم و  مدوب 
ره لجوزع  يادخ  رگم  ار  بیغ  دـنادیمن  میراد  بیغ  ملع  ام  دـننکیم  نامگ  هک  یماوقا  يارب  زا  تسا  بجع  دومرف  تسـشن  دوخ  ياج 

دیوگیم ریدـس  تسا  هناخ  تارجح  زا  کی  مادـک  رد  هک  متـسنادن  سپ  درک  رارف  منزب و  ار  دوخ  زینک  نالف  متـساوخ  هک  قیقحت  هب  هنیآ 
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ار وت  میدینـش  كادف  انلعج  میدرک  ضرع  میدش  لخاد  رـسیم  ریـصبوبا و  نم و  دـش  لزنم  لخاد  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  هک  نیمه  هک 
ایآ ریدـس  يا  دومرف  بیغ  ملع  هب  ار  وـت  میهدیمن  تبـسن  يراد و  رایـسب  ملع  وـت  هک  مینادیم  اـم  يدوـمرفیم و  نینچ  هیراـج  رما  رد  هک 
انا باتکلا  نم  ملع  هدـنع  نیذـلا  لاق  هک  ادـخ  باـتک  زا  ياهدـناوخ  هچ  نآ  رد  ياهتفاـی  اـیآ  دومرف  ارچ  درک  ضرع  ار  نآرق  ياهدـناوخن 

باتک ملع  زا  وا  دزن  رد  دوب  هچ  هک  ياهتـسناد  هتخانـش و  ار  درم  نآ  ایآ  دومرف  ارچ  مدرک  ضرع  کـفرط  کـیلا  دـتری  نا  لـبق  هب  کـیتا 
ضرع باـتک  ملع  رد  نیا  تسا  ردـق  هچ  سپ  رـضخا  رحب  رد  بآ  زا  هرطق  ردـق  هب  دومرف  كادـف  تلعج  نآ  هب  ارم  هد  ربـخ  مدرک  ضرع 

وت مهدب  ربخ  هک  یملع  نآ  يوس  هب  لجوزع  يادخ  ار  وا  دهدب  تبـسن  هک  نیا  تسا  رایـسب  ردق  هچ  دومرف  نیا  تسا  مک  ردـق  هچ  مدرک 
نم مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هللااب  یفک  لق  زین  لجوزع  يادخ  هحفـص 148 ] باتک [  زا  هدناوخ  هچنآ  رد  هتفای  ایآ  سپ  ریدـس  يا  نآ  هب  ار 
ملع لک  هک  یـسک  ای  تسا  رتهدـیمهف  تسه  باتک  زا  یملع  وا  دزن  رد  هک  یـسک  سپ  دومرف  ماهدـناوخ  مدرک  ضرع  باتکلا  ملع  هدـنع 

هب كرابم  تسد  هب  دومرف  هراشا  سپ  دیوگیم  ریدـس  باتک  ملع  تسا  وا  دزن  رد  هک  یـسک  هکلب  هن  مدرک  ضرع  تسا  وا  دزن  رد  باتک 
بوجحم ناشیا  زا  هچ  هک  نیبب  نک  هظحالم  سپ  فیرش  ثیدح  دش  مامت  تسا  ام  دزن  رد  نآ  لک  هللاو  باتک  ملع  دومرف  فیرش و  هنیس 

همه نآ  تامکحم  هک  نیا  لاح  دـنیامن و  ع )  ) دـمحم لآ  رب  در  باتک  تاهباشتم  هب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  دـنلهاج  ردـق  هچ  دوشیم و 
زیچ وت  زا  دیآیم  هک  سک  نالف  هک  دیوگب  دوخ  رظان  هب  یئاقآ  رگا  هک  مسرپیم  فاصنا  وت  زا  ئش و  لک  هب  ناشیا  ملع  رد  تسا  حیرص 

ادـبا هک  هللاو  هن  دـشاب  رظان  دزن  رد  نآ  دـیلک  دـشاب و  سانجا  عاونا  زا  رپ  وا  رابنا  هک  نیا  اـب  دراد  تاـفانم  نیا  اـیآ  مرادـن  وگب  دـهاوخیم 
تسه و نیمه  ربانب  دـهدیمن و  یـسک  هب  يزیچ  هناد  کی  وا  نذا  یب  تساقآ و  لاـم  همه  تسا  راـبنا  رد  هچ  نآ  هک  اریز  درادـن  یتاـفانم 

دـسرب سک  ره  هب  دـیاب  وا  تسد  زا  تسا و  وا  دزن  رد  تسه  هچ  نآ  هک  نیا  اب  تسین  راتخم  کلام و  دوخ  يدوخ  هب  شدوخ  رظاـن  اـعقاو 
نیدـنچ راحب  رد  هصالخ و  تسین  اقآ  يوس  هب  یهار  ار  مدـخ  ریاـس  دـهدیم و  سک  ره  هب  دـهاوخیم و  اـقآ  زا  وا  دوخ  مه  ار  نذا  هکلب 

اسب میئامن  رکذ  تسا  بلطم  نیا  دهاش  هک  يرابخا  میهاوخب  رگا  ام  دنتسه و  دنوادخ  ملع  نازخ  ع )  ) دمحم لآ  هک  هدرک  تیاور  ثیدح 
همئا رابخا  باتک و  تایآ  همه  نیا  راکنا  نکب و  عیشت  مالسا و  ياعدا  مه  زاب  لاح  تسا  راصتخا  دوصقم  یلو  درذگب  ثیدح  رازه  ود  زا 

دمحم لآ  زا  یتلیضف  یترورض و  راکنا  چیه  هب  هک  تسا  مکحتـسم  ردق  هچ  تعامج  نیا  عیـشت  مالـسا و  هک  منادیمن  امنب و  ع )  ) بایطا
ع)  ) دمحم لآ  زا  یتلیـضف  یترورـض و  راکنا  چـیه  هب  هک  تسا  مکحتـسم  ردـق  هچ  تعامج  نیا  عیـشت  مالـسا و  هک  منادیمن  امنب و  (ع )

یـسوم یتوا  ام  لثم  یتوا  الول  اولاق  اندـنع  نم  قحلا  مهءاج  املف  تسا  هیآ  نیا  هدومن  لـقن  هک  تاـیآ  يهلمج  زا  يراـب و  دـنکیمن  بیع 
ره سپ  ینعی  هدومن  ریـسفت  هر )  ) یـسربط هچ  نآ  قفاوم  نورفاک و  لکب  انا  ارهاظت  نارحاس  اولاق  لبق  نم  یـسوم  یتوا  اـمب  اورفکی  مکلوا 
اطع ارچ  دـنتفگ  مالـسا  نآرق و  و  ص )  ) دـمحم ینعی  ام  دزن  زا  قح  ار  ناشیا  دـمآ  دوهی  میلعت  هب  شیرق  ای  دوهی  ینعی  ار  ناشیا  دـمآ  هاگ 

هدشن هدروآ  ارچ  ینعی  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اصع و  اضیب و  دـی  ایرد و  نتفاکـش  زا  یـسوم  دـش  هدرک  اطع  هچ  نآ  لثم  تسا  هدـشن  هدرک 
هچنآ هب  دندشن  رفاک  ایآ  هک  ناشیا  رب  دنوادخ  دومرف  جاجتحا  سپ  دش  لزان  هدـحاو  هلمج  ۀـیروت  هک  نیا  لثم  هدـحاو  هلمج  یباتک  تسا 

دنرحـس و ود  هک  دـنتفگ  دـندش و  رفاک  ص )  ) دـمحم تایآ  هب  هک  نانچ  مه  دـندش  رفاـک  وا  تاـیآ  هب  ینعی  شیپ  زا  یـسوم  دـش  هدروآ 
یـسوم و ناشدوصقم  دـناهدناوخ و  نارحاس  یـضعب  دـناهدناوخ و  روط  نیا  نیرـسفم  یـضعب  هک  نانچ  تسا  نآرق  ۀـیروت و  ناشدوصقم 
زا هنیدم و  هب  دنداتسرف  شیرق  هک  ۀمحرلا  هیلع  یـسربط  تسا  هدرک  لقن  هک  نآ  ات  میتسه  رفاک  همه  هب  ام  هک  دنتفگ  تسا و  ص )  ) دمحم
ربخ شیرق  هب  دنتـشگرب و  طهر  هک  نیمه  دـنداد  ربخ  دوب  تبث  ۀـیروت  رد  هک  ص )  ) ربمغیپ تفـص  تعن و  زا  اـهنآ  دـندرک و  لاؤس  دوهی 

میهاربا نب  یلع  زا  ناـهرب  رد  هک  هچ  نآ  قـفاوم  منکیم  هحفـص 149 ] ضرع [  يراب  دندوب  رحاس  ود  دمحم  یـسوم و  هک  دنتفگ  دـنداد 
لقن ع )  ) ماما زا  ۀـمحرلا  هیلع  یمق  هک  اریز  تسا  رتربتعم  ینـس  نیرـسفم  لوق  زا  وا  لوق  هتبلا  تسا و  حیحـص  نارحاـس  تئارق  هدرک  لـقن 

هک دنکیم  رکذ  اعون  دنکیم  هصالخ  هک  اجنآ  هک  نیا  رگم  تسیچ  هیآ  رکذ  زا  فنصم  دارم  هک  تسین  مولعم  تسرد  هصالخ و  دنکیم 
لیلد ار  نیا  هللاءاشنا و  دمآ  دهاوخ  ترابع  نیع  دعب  هدش و  دراو  نیرکنم  نیـضرتعم و  نیـضرعم و  تایآ و  نیبذکم  فصو  رد  تایآ  نیا 
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دنکب اجیب  يواعد  دـشاب و  رحاس  اعقاو  یـسک  رگا  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  تسا و  لیبق  نامه  زا  مه  درم  نیا  نیرکنم  راـکنا  هک  هدرمش 
دیاب یلعالا  مکبر  انا  هک  هدـش  یعدـم  اقلطم  هک  نآ  ای  درک  ار  وا  بیذـکت  دـیاب  ای  دـندوب  رهام  رحاس  ناشدوخ  هک  ناماه  نوعرف و  لـثم 

ام تسین و  زیاج  تسه  وا  اب  توبن  تامالع  راـثآ و  هک  ادـخ  ربمغیپ  هب  نداد  رحـس  تسین  ههبـش  دادـن  وا  هب  رحـس  تبـسن  درک و  قیدـصت 
وت دیناوخب و  ار  تایآ  نیا  دعب  دینکب  توبن  تابثا  امش  لاح  داد  دیاب  هتبلا  تسا و  نامیا  نیع  زا  بذاک  هب  بذک  رحاس و  هب  رحـس  تبـسن 

دیامرفیم تسا  هداد  یـسوم  هب  هک  یتایآ  ضعب  رکذ  ـالوا  صـصق  يهروس  رد  هیآ  نیا  زا  شیپ  هیآ  دـنچ  رد  دـنوادخ  هک  نکب  هظحـالم 
کلسا نینمالا  نم  کنا  فخت  لبقا و ال  یسوم  ای  بقعی  مل  اربدم و  یلو  ناج  اهناک  زتهت  اهار  املف  كاصع  قلا  نا  دیامرفیم و  هک  اجنآ 

زا دعب  هک  نآ  ات  هیآ  رخآ  ات  کبر  نم  ناناهرب  کنالف  بهرلا  نم  کحانج  کیلا  ممـضا  ءوس و  ریغ  نم  ءاضیب  جرخت  کبیج  یف  كدی 
زا کی  چیه  دـندوب و  رفاک  ود  ره  ربمغیپ  یـسوم و  هب  هک  دنـشیرق  دارم  هک  تسا  مولعم  سپ  دـیامرفیم  هدرک  لقن  درم  نیا  هک  هیآ  دـنچ 
رب تسا  قدص  دهاش  شیپ  تایآ  مامـضنا  هب  هیآ  نیا  دوخ  سپ  دنتـشادن  لوبق  دندوب  هدینـش  یـسوم  زا  هک  ار  اهنآ  ریغ  هروکذـم و  تایآ 

همه دمحم و  یسیع و  یـسوم و  تایآ  هب  رفاک  نالا  هک  امـش  لثم  دندوب  اهنآ  هب  رفاک  شیرق  هک  هدوب  حاولا  ۀیروت و  ياوس  یتایآ  هک  نیا 
ریاس ضرع  زا  دناهدوب  یناسک  هکلب  دناهدوبن  ءایبنا  امـش  معز  قفاوم  دـیناوخیم  ءایبنا  مسا  هب  امـش  هک  یئاهنآ  تقیقح  رد  دـیتسه و  ءایبنا 

زا هک  يرابخا  میتسین و  اهنآ  هب  رفاک  ام  دـناهدوب و  حاولا  بتک و  تازجعم و  تایآ و  بحاص  تقیقح  دـناهدوب  ءایبنا  هک  اـم  زا  یلو  ساـن 
ام زا  میراد  تسد  رد  ع )  ) نیقباس همئا  ءایبنا و  راثآ  زا  ام  هچ  نآ  هک  دیهاوخیم  امش  تیاهن  میراد  قیدصت  هدیسر  تاقث  تیاور  هب  ناشیا 

شود رب  ار  قح  لها  زا  ریغ  یـسک  راب  هک  میاهدومن  تلئـسم  دـنوادخ  زا  مه  ام  دـیراذگب و  ام  شود  رب  ار  دوخ  لامحا  تقو  نآ  دـیریگب 
یلتت اذا  دیامرفیم و  هیثاج  يهروس  رد  هک  ياهیآ  تسا  تایآ  يهلمج  زا  دـشاب و  هدومرف  تباجا  ار  ام  تلئـسم  هک  میراد  دـیما  میـشکن و 
مولعم بلطم  ات  درک  رکذ  دیاب  ار  هیآ  نیا  سپ  شیپ و  دـبال  نیقداص و  متنک  نا  انئاباب  اوتئا  اولاق  نا  الا  مهتجح  ناک  ام  تانیب  انتایآ  مهیلع 

الا مهنا  ملع  نم  کلذـب  مهل  ام  رهدـلا و  الا  انکلهی  ام  ییحن و  تومن و  ایندـلا  انتایح  الا  یه  اـم  اولاـق  تسا و  هیآ  نیا  زا  شیپ  سپ  دوشب 
 ] نکلو هیف  بیر  ـال  ۀـمیقلا  موی  یلا  مکعمجی  مث  مکتیمی  مث  مکیحی  هللا  لـق  تسا  هیآ  نیا  نآ  زا  دـعب  تسا و  هروکذـم  هیآ  دـعب  نونظی 

تـسا هیرهد  اب  يوگتفگ  رد  تایآ  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  هر  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  رد  نوملعی و  ـال  ساـنلا  رثکا  هحفص 150 ]
مدـقم و نیا  ییحن و  تومن و  ایندـلا  انتویح  الا  یه  ام  اولاق  دـنوادخ و  تسا  هدومرف  سپ  توم  زا  دـعب  ناسنا  دوشیمن  هدـنز  دـنتفگ  هک 
تومن و ییحن و  دنتفگ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  توم و  زا  دعب  دوشن  ثعب و  هب  دندرکن  رارقا  ۀـیرهد  هک  نیا  تهج  هب  تسا  رخؤم 
ام يایند  یناگدنز  رگم  نیا  تسین  هک  دنتفگ  هک  تسا  نیا  ینعم  لصاح  هک  نونظی  الا  مهنا  ملع  نم  کلذب  مهل  ام  رهدلا و  الا  انکلهی  ام 

رگم ناشیا  دنتـسین  یملع و  بلطم  نیا  هب  ناشیا  يارب  زا  تسین  راگزور و  رگم  ار  اـم  دـنکیمن  كـاله  میریمیم و  میوشیم و  هدـنز  هک 
تسا و ۀیرهد  رد  هیآ  لوزن  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  حیرـصت  یمق  هک  نانچ  تسا  کش  ینعم  هب  ماقم  نیا  رد  هنظم  دنداد و  کش  هک  نیا 
تسا و نیا  وا و  تیب  لها  و  ع )  ) نینمؤملاریما هب  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  دـندرک  هچنآ  دـندرک  هک  یناسک  نآ  رد  تسا  هدـش  يراج 

دنوادخ تسا  هدومرف  تیاکح  دـعب  لام  رد  تبغر  تهج  هب  ریـشمش و  سرت  زا  قیدـصت  نودـب  دوب  يرارقا  اهنآ  نامیا  هک  تسین  نیا  زج 
ینعی و نیقداص  متنک  نا  انئاباب  اوتئا  اولاق  نا  الا  مهتجح  ناک  ام  تاـنیب  اـنتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  تسا و  هدومرف  سپ  ار  هیرهد  لوق  لـجوزع 

رگا ار  ام  ناردپ  دیروایب  دنیوگیم  هک  نیا  رگم  تسین  ناشیا  تجح  دنتسه  تاحضاو  تانیب  هک  ام  تایآ  ناشیا  رب  دوشب  هدناوخ  هاگ  ره 
سپ ار  امـش  دـنکیم  هدـنز  دـنوادخ  هک  وگب  هک  دـنوادخ  تسا  هدومرف  سپ  گرم  زا  دـعب  دـیوشیم  ثوـعبم  ینعی  دـیئوگ  تسار  اـمش 

هک تسا  نیا  رهاظ  هک  منکیم  ضرع  دـننادیمن  مدرم  رتشیب  نکلو  تسین  نآ  رد  کش  هک  تمایق  زور  اـت  دـنکیم  عمج  سپ  دـناریمیم 
ریخات میدقت و  زا  یـضعب  هدـش و  ریخأت  میدـقت و  دـندرک  نیقفانم  هک  یفیلأت  رد  هک  تسا  نیا  ریخأت  میدـقت و  زا  ۀـمحرلا  هیلع  یمق  دارم 

هک اریز  تسا  حیحـص  هر  یمق  لوق  ایند و  نیمه  رد  میوشیم  رگید  ناسنا  هبترم  ود  میریمیم و  ینعی  هک  دناهدرک  ریـسفت  نینچ  دنربخیب 
يروهظ ره  صاخشا  هک  نیا  هب  دنلئاق  هک  اریز  تسه  تارضح  در  رب  یتلالد  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  تسا و  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  ذوخأم 
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کنیا هک  دومرفیم  اهنآ  باوج  رد  ربمغیپ  هنیآ  ره  دوب  حیحص  تارـضح  يوعد  هک  یتروص  رد  دنتـسه و  قباس  روهظ  صاخـشا  تعجر 
دوب دارم  نیا  رگا  میوـگیم  تسا  نیمه  مکتیمی  مث  مکییحی  زا  دارم  هک  یئوـگب  رگا  دـناهدش و  هدـنز  نم  روـهظ  رد  هک  دنیامـش  ناردـپ 
يارب یتایح  رکذ  رگید  سپ  ۀمیقلا  مویلا  مکعمجی  مث  مکتیمی  مث  دیامرفیم  هک  هتـشذگ  نیا  زا  مکتیمی و  مث  مکایحا  دـیامرفب  تسیابیم 

دیرمشب و تمایق  ار  نالا  دیوشب و  دیایب  دیاب  دعب  هک  یئاربک  تمایق  رکنم  یلک  هب  هک  نیا  رگم  تسین  دیتسه  لئاق  نالا  امش  هک  دعب  روهظ 
امـش هب  دقتعم  هک  یناسک  يازج  رگا  سپ  تسا  هدرک  یعـس  هچ  نآ  هب  یـسفن  ره  دش  هداد  ازج  بوخ  هچ  تسا و  یتمایق  بجع  تقیقح 

دنتـسه و اهالب  هب  التبم  مه  یـضعب  دنراد و  شیع  دـننکیم و  یناگدـنز  مدرم  هک  مینیبیم  میراد  هک  تسا  نیمه  امـش  داقتعا  رد  دنتـسین 
تمایق نیا  هحفـص 151 ] زا [  مه  يزیهرپ  تقیقح  رد  هک  تسا  لیاز  یناف و  رخآ  مه  شدـب  بوخ و  دـنکیمن و  مایا  قباس  اب  یقرف  چـیه 

هک یناسک  زونه  هکلب  تسین  ناشباذـع  تمعن و  رد  قرف  چـیه  دـنرفاک  هک  اهنآ  اب  دـننمؤم  امـش  داقتعا  هب  اهنامه  هک  اریز  تسین  تجاح 
رخآ تسا و  یتمایق  بجع  سپ  اهنآ  زا  تسا  رتشیب  امـش  سرت  تلذ و  دش و  حور  باذع  امـش و  زا  تسا  رتشیب  ناشتمعن  دنیامـش  هب  رفاک 
نیا همه  دوشیم و  لطاب  همه  اهفرح  نیا  میریمیم و  همه  ةدودـعم  امایا  الا  رانلا  انـسمت  نل  دـشن  هک  دوشیم  دوهی  بهذـم  ناـمه  هک  مه 

تمعن عاونا  هب  معنم  مه  تعجر  رد  نینمؤم  هک  اریز  دوشیم  يراـج  مه  تعجر  ضرف  اـب  میتفگ  دوب و  يربک  تماـیق  ضرف  اـب  ناـنخس و 
نمؤم دیامرفب و  تنطلس  دیاب  لاس  رازه  هاجنپ  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  تسه و  ینالوط  اما  تسین  يدبا  تعجر  مایا  هچ  رگا  دنتـسه و 

هک تسین  مزال  تقیقح  رد  هک  مینیبیم  امش  عضو  رد  هک  تسا  نیمه  اهنیا  يهمه  زا  دوصقم  رگا  دنیبب  دیاب  دنزرف  رازه  شدوخ  لسن  زا 
هکلب تسین  دیراد  امـش  هچ  نآ  زا  رتمک  مه  ناشدوخ  تایهتـشم  تذل  دنوشب و  امـش  لثم  رخآ  هک  دـنرادرب  تسد  دوخ  تاوهـش  زا  مدرم 

ار نینمؤم  ياهتمعن  تعجر  تمایق و  رد  هک  دندوب  هتفگ  ام  هب  هک  اریز  دینکیمن  كرد  ار  ام  تذل  امش  هک  رگم  تسا  رتشیب  هبترم  رازه 
اوصیقا نیا  دشاب و  ناشترـسح  بابـسا  دـندشیم و  اهتمعن  نیا  هب  معنم  دـندوب  هدروآ  نامیا  رگا  هک  دـننادب  هک  دـنهدیم  ناشن  رافک  هب 

زا يرثا  ادبا  ام  تکرت و  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  ینوعجرا  یبر  هک  دنناوخب  ار  دوخ  هدـنرورپ  دـنیوگب و  هللا  مکقزر  امم  وا  ءاملا  نم  انیلع 
هک اهنآ  تسا و  غورد  دیئوگیم  امـش  هچنآ  ای  هدوب  غورد  دندوب  هتفگ  ام  هب  شیپ  هک  بلاطم  نآ  هللااب  ذوعن  ای  سپ  مینیبیمن  بلاطم  نیا 
اج نیا  دیایب و  بلاطم  نیا  نایب  دیاش  نیا  زا  دعب  دیئوگغورد و  امش  ملسم  سپ  هدوب  تسار  همه  امـش  ام و  رارقا  هب  هک  دندوب  هتفگ  شیپ 
هک تسا  نیا  رد  نخس  درادن و  تازجعم  تایآ و  هب  یلخد  هیآ  نیا  هک  نکب  هظحالم  تفر و  هراشا  هفیرـش  يهیآ  تبـسانم  هب  ردق  نیمه 

ناردپ زا  یضعب  تجح  مامتا  تهج  هب  ام  همئا  ربمغیپ و  دنیوگیم و  نانخس  هنوگ  نیا  دنونـشیم  هک  نیمه  میاهداد  داعم  زا  هک  یئاهربخ 
نخـس وت  اب  تاوما  دوش  کیدزن  وت  لجا  هک  تقو  نآ  هک  دومرف  ناملـس  هب  ص )  ) ربمغیپ یتح  دـنداد  ناـشن  دـندرک و  هدـنز  مه  ار  اـهنآ 
باوج رد  هک  هدش  لقن  ع )  ) ریما ترضح  زا  هک  نانچ  دندومن  هثاغتـسا  دنتفگ و  نخـس  تاوما  ترـضح  نآ  دوخ  اب  دنتفگ و  دنیوگیم و 

ریما ترـضح  زا  هک  یتوم  ءایحا  رد  تیاور  نیدـنچ  راحب  رد  دروآ و  نامیا  دـندومرف و  درکیم  بلط  ار  ایبنا  يهمه  تازجعم  هک  يدوهی 
مه تسا و  مالـسلاامهیلع  حون  نب  ماس  يهلمج  زا  هک  راوگرزب  نآ  زا  دعب  هچ  ترـضح و  نآ  رما  هب  ربمغیپ  ةویح  رد  هچ  هدـش  هدـید  (ع )

ناشیا ناردپ  زا  یـضعب  تسین و  ههبـش  باب  نیا  رد  هک  هصالخ  نک  عوجر  بتک  زا  نآ  ریغ  راحب و  هب  یبلاط  رگا  رگید و  تعامج  نینچ 
دننکیم و راهظا  تجح  مامتا  ردق  هب  هکلب  دنـشاب  مدرم  تامارتقا  عبات  ص )  ) ءایلوا ءایبنا و  هک  تسین  انب  دنکیم و  تیافک  دندروآ  هک  ار 

دوشیم هدش و  يدروم  ره  رد  ناشیا  رب  در  عاونا  تسا و  ناهارمگ  تیاده  یتوم  ءایحا  زا  دارم  الثم  دننکیم  تارضح  هک  یتالیوأت  ونشم 
یـصو هللااب  ذوعن  ایآ  هدش  ایحا  هدعاق  هچ  هب  هدوب  ادخ  ربمغیپ  یـصو  هک  حون  نب  ماس  هک  مسیونیم  هحفـص 152 ] اجنیا [  مه  ار  هملک  نیا 

هدرک و زورب  وا  رد  حون  نب  ماس  دـناهدومن و  تیادـه  ار  یهارمگ  صخـش  هک  نآ  اـی  دـناهدومن  تیادـه  ار  وا  هزاـت  هدوب و  هارمگ  ربمغیپ 
يارب شدوخ  هک  یـسک  هکلب  دنک  تیاصو  حور  تیاکح  هک  دسرب  اجنیا  هب  هارمگ  صخـش  هک  تسا  لاحم  هک  نیا  لاح  هدرک و  تعجر 

ای تسا  جراخ  ادخ  لدع  زا  نیا  دوش و  لطاب  یلوا  حور  هک  تسا  نیا  نیا  يهمزال  دنکیمن و  يرگید  حور  تیاکح  تسا  یصخش  دوخ 
زور نآ  یئوگیم  هتفای  ع )  ) ریما ترـضح  ربمغیپ و  يهطـساو  هب  رذ  ملاع  رد  ع )  ) ماـس هک  یتیادـه  هدرب و  ـالاب  ار  دوخ  رظن  یلیخ  هک  نآ 
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دناهتفای تیادـه  ناشیا  لضف  هب  نینمؤم  ءایـصوا و  ءایبنا و  همه  دراد  حون  نب  ماس  هب  صاـصتخا  هچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  هدـش  اـیحا 
یهاو ياهفرح  نیا  هب  تیاده  بلط  تهج  هب  دندوب  هدمآ  نمی  زا  هک  حون  تما  زا  تعامج  نآ  دوشیم و  حون  نب  ماس  رکذ  هصاخ  ارچ 
نمی زا  یتعامج  هک  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  يریگب  یتربع  دیاش  منک  لقن  وت  يارب  ار  ثیدح  لصا  هک  تسا  بوخ  دنروآیمن و  نامیا 

ماس وا  مسا  هک  دوب  یـصو  ام  ربمغیپ  يارب  زا  حون و  لآ  زا  میتسه  همدقتم  للم  يایاقب  زا  ام  دندرک  ضرع  و  ص )  ) ربمغیپ تمدخ  دـندمآ 
یصو سپ  تسا  وا  ماقمیاق  هک  تسا  ییصو  وا  يارب  زا  تسا و  يزجعم  يربمغیپ  ره  يارب  زا  هک  شدوخ  باتک  رد  تسا  هداد  ربخ  دوب و 

ار حون  نب  ماس  هک  مینکب  لاؤس  رگا  زا  هک  دندرک  ضرع  ع )  ) یلع بناج  هب  دوخ  سدقم  تسد  هب  دومرف  هراشا  ترـضح  سپ  تسیک  وت 
دوخ ياپ  دجسم و  لخاد  يوس  هب  ناشیا  اب  زیخرب  یلع  يا  دومرف  دنوادخ و  نذا  هب  یلب  ترـضح  نآ  دومرف  درک  دهاوخ  دهد  ناشن  ام  هب 

هب ترـضح  دـش  لـخاد  هک  نیا  اـت  دوب  ناشتـسد  رد  فحـص  تعاـمج  نآ  درب و  فیرـشت  ع )  ) یلع سپ  بارحم  دزن  رد  نزب  نیمز  هب  ار 
نیمز دز و  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـپ  تساوخرب و  دـعب  دروآ و  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  سپ  دجـسم  لـخاد  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  بارحم 

وا رـس  زا  كاخ  دیـشخردیم و  ردـب  لـثم  وا  يهراـسخر  هک  یخیـش  توباـت  زا  تساوخرب  سپ  یتوباـت  يدـحل و  دـش  رهاـظ  تفاـکش و 
هللا لوسر  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  درک  ضرع  داتـسرف و  ع )  ) یلع رب  تاولـص  وا  فان  اـت  دوب  ياهیحل  وا  يارب  زا  تخیریم و 
سپ ار  دوخ  فحـص  دندرک  نهپ  تعامج  نآ  سپ  حون  نب  ماس  منم  نییـصولا و  دیـس  دمحم  یـصو  یلع  کنا  نیلـسرملا و  دیـس  (ص )

رد عورش  سپ  ار  ياهروس  ماس  فحص  زا  یناوخب  هک  میهاوخیم  هک  دنتفگ  دعب  دوب  هدش  فصو  فحـص  رد  هک  روط  نامه  ار  وا  دنتفای 
تعامج نآ  يهمه  دش و  مضنم  نیمز  دوب  هک  نانچ  مه  دیباوخ  و  ع )  ) یلع رب  درک  مالـس  دـعب  درک  مامت  ار  هروس  هک  نیا  ات  درک  تئارق 

ییحی وه  یلولا و  وه  هللااف  ءاـیلوا  هنود  نم  اوذـختا و  ما  دومرف  لزاـن  دـنوادخ  دـندروآ و  ناـمیا  مالـسالا و  هللادـنع  نیدـلا  نا  هک  دـنتفگ 
هب دنتـسه  ع )  ) یلع تیاصو  ربمغیپ و  توبن  رکنم  شدوخ  زونه  هک  یتعامج  هک  نک  هظحالم  هللااـب  كدـشنا  لاـح  بینی  هلوق  یلا  یتوملا 
رد یلک  هب  هک  نیا  رگم  هن  ای  دـنروآیم  نامیا  یتوم  ءایحا  تسا  نیا  مینکیم و  ناـهارمگ  تیادـه  اـم  هک  تارـضح  ياهراـپ  ياـهفرح 
هیآ مهئاج  اذا  و  هحفـص 153 ] تسا [  نیا  هدرک  لقن  هک  تایآ  هلمج  زا  يراب و  تسین  لیوأت  لمحتم  ـالا  ینکب و  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا 

هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  نا  حیحـص  تسا و  طلغ  هیآ  هتلاسر و  لعجی  ثیح  ملعی  هللا  هللا  لسر  یتوا  ام  لثم  یتؤن  یتح  نمؤن  نل  اولاـق 
هزجعم ینعی  یتیآ  تسا  هدـش  شیپ  ناشرکذ  هک  يرباکا  ینعی  ار  ناـشیا  دـمآ  هاـگ  ره  ینعی  هک  هدرک  ریـسفت  هللا  همحر  یـسربط  تسا و 

نب یلع  زا  ناهرب  رد  تازجعم و  زا  ادـخ  لـسر  دـندش  هدروآ  هچ  نآ  لـثم  میوش  هدروآ  هک  نیا  اـت  دروآ  میهاوخن  ناـمیا  هک  دـنیوگیم 
ناـشیا باوج  رد  دـنوادخ  لـیزنت و  یحو و  زا  دـندش  هدروآ  لـسر  هچ  نآ  لـثم  میوش  هدروآ  هک  تسا  نیا  دارم  هک  هدرک  لـقن  میهاربا 

نآ رکذ  رگید  تایآ  رد  هک  تسا  یـشهاوخ  ناـمه  ینعم  لـصاح  هک  دـهد  رارق  اـجک  ار  دوخ  تلاـسر  هک  تسا  رتاـناد  ادـخ  هک  هدومرف 
ضرف رب  دهدب و  هک  هب  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادخ  هک  دیامرفیم  باوج  دنوادخ  هدـشن و  لزان  ات  دوخ  رب  باتک  ارچ  هک  تسه 

تنعت و تیاـهن  تسا  تباـث  دوـخ  ياـج  رد  مه  اـهنآ  تسین  تاـیآ  ریاـس  زا  ییفن  هیآ  نیا  رد  میریگب  باـتک  هب  صوـصخم  ار  تـیآ  هـک 
تلاسر تیلباق  امـش  هک  هدومرف  در  اهنآ  رب  دـنوادخ  هدـشن و  لزان  ام  دوخ  رب  ارچ  هک  تسا  نیا  دـندرک  باـتک  صوصخ  رد  هک  یحارتقا 
صخـش نیا  دننک  وا  راکنا  مدرم  دروایب و  دوخ  معز  هب  تایآ  دوشب و  توبن  یعدم  سک  ره  هک  تسین  یتلالد  هیآ  نیا  رد  ادبا  دـیرادن و 

قلخ راکنا  رارقا و  وا و  رکنم  یـضعب  دنوشیم و  وا  برقم  یـضعب  تسه  ملاع  رد  هک  یلطاب  ای  یقح  یعدم  ره  هک  اریز  تسا  یبن  یعدم 
تارهاب تازجعم  تانیب و  تایآ  هب  دـنکیم و  یـصو  یبن و  رایتخا  هک  تسادـخ  هکلب  دوبن  يرما  طانم  ناشیا  رایتخا  تسین و  يرما  لـیلد 

نیا هدرک  لقن  هک  تایآ  يهلمج  زا  تشذگ و  نیا  زا  شیپ  نآ  حرـش  طقف و  تسا  عبتم  دـنوادخ  تداهـش  دـنکیم و  صن  اهنآ  يهرابرد 
بنع لیخن و  نم  ۀنج  کل  نوکت  وا  اعوبنی  ضرالا  نم  انل  رجفت  یتجح  کل  نمؤن  نل  اولاق  دیامرفیم و  لیئارساینب  يهروس  رد  هک  تسا 
یقرت وا  فرخز  نم  تیب  کل  نوکی  وا  الیبق  ۀکئلملاو  هللااب  یتأت  وا  اقسک  انیلع  تمعز  امک  ءامسلا  طقـست  اریجفت و  اهلالخ  راهنألا  رجفتف 
مهئاج ذا  اونمؤی  نا  سانلا  عنم  ام  الوسر و  ارـشب  الا  تنک  له  یبر  ناحبـس  لق  هؤرقن  اباتک  انیلع  لزنت  یتح  کیقرل  نمؤن  نل  ءامـسلا و  یف 
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زا اهباوج  ترـضح  نآ  دندومن  ص )  ) ربمغیپ رب  تاداریا  شیرق  هک  نآ  زا  دـعب  منکیم  ضرع  الوسر  ارـشب  هللا  ثعب  اولاق  نا  الا  يدـهلا 
هچ رگا  دومن و  دـیاب  ار  تجاح  عضوم  رکذ  اما  بانطا  بجوم  نآ  ماـمت  رکذ  تسا و  فیرـش  ینـالوط و  رایـسب  ثیدـح  دومرف و  ناـشیا 
رد نآ  رکذ  دیاب  هدش  دراو  تسا  روکذم  هیآ  نیا  رد  هک  تاحارتقا  نیمه  باوج  رد  هصاخ  نوچ  یلو  تسا  هتشذگ  اقباس  تارقف  یـضعب 

مینکیم لقن  راحب  زا  ام  تسا و  هدش  لقن  یـسربط  جاجتحا  زا  و  ع )  ) يرکـسع ریـسفت  زا  راحب  ناهرب و  رد  فیرـش  ثیدح  دوشب و  اجنیا 
سپ هتفگ  هچ  نآ  رخآ  ات  اعوبنی  ضرألا  نم  اـنل  رجفت  یت  کل ح0 نمؤن  نلوت  لوق  اما  هیمایبا و  نب  هللادبع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هدومرف 

 ] ناهرب نآ  هب  ار  وت  درواـیب  رگا  هک  تسا  يزیچ  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  ار  یئاـهزیچ  ادـخ  لوسر  دـمحم  رب  يدرک  حارتقا  وت  هک  یتسرد  هب 
هب دنکب  جاجتحا  ار و  نیلهاج  لهج  درمـشب  تمینغ  هک  نیا  زا  دیوجیم  عافترا  ص )  ) ادـخ لوسر  تسین و  شتوبن  يارب  زا  هحفص 154 ]

نیا زج  تسا و  نیا  تسه و  نآ  اـب  وـت  كـاله  نآ  هب  ار  وـت  درواـیب  رگا  هک  تسا  يزیچ  اـهنآ  زا  یـضعب  تسین و  نآ  رد  یتـجح  هچنآ 
نیا سپ  اهنآ  هب  دنوشب  كاله  هکنیا  هن  اهنآ  هب  نامیا  ار  ادخ  ناگدنب  دوشب  مزال  هک  نیا  ات  نیهارب  جـجح و  هب  دوشیم  هدروآ  هک  تسین 
نیا زا  تسا  ناشیا  حـلاصم  هب  ملعا  دوخ و  دابع  هب  محرا  ناـیملاع  هدـنرورپ  ار و  دوخ  كـاله  هدرک  حارتقا  وت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و 
بر لوسر  نآ و  ندوب  تسین  زیاج  تسین و  حیحص  هک  تسا  یلاحم  اهنآ  زا  یضعب  دننکیم و  حارتقا  هچنآ  هب  ار  ناشیا  دنکب  كاله  هک 

هب ادخ  ججح  هب  ار  وت  دنکیم  أجلم  ار و  شتفلاخم  لیبس  وت  رب  دنکیم  گنت  دـیامنیم و  وت ر  رب  داعم  عطق  دناسانـشیم و  وت  هب  نیملاعلا 
تدوخ سفن  رب  يدرک  فارتعا  وت  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  زا  یـضعب  يرارف و  هار  نیا  دزن  رد  وت  يارب  زا  دشابن  هک  نیا  ات  شقیدـصت  يوس 

هک تسادخ  باذع  وا  ياود  دشاب  نینچ  مه  هک  ره  یناهرب و  يوس  هب  ینکیمن  اغصا  ار و  یتجح  ینکیمن  لوبق  درمتم  يدناعم و  وت  هک 
رجفت یتح  کل  نمؤن  نل  هللادبع  ای  وت  لوق  اما  دوش و  هدیشک  ماقتنا  شئایلوا  ریشمش  هب  ات  دوش  بذعم  میحج  رد  ای  دوشب  لزان  نامسآ  زا 

ار و نآ  ینکب  رفح  ینک و  كاپ  گنـس  زا  ار  نآ  نیمز  وت  دراد  اههوک  اهگنـس و  نآ  هک  نیا  تلع  هب  هذه  ۀـکمب  اعوبنی  ضرألا  نم  انل 
لیالد هب  یلهاج  وت  ار و  نیا  ياهدرک  لاؤس  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  میتسه  نیا  هب  جاتحم  ام  هک  نیا  تلع  هب  اههمشچ  نآ  رد  ینکب  يراج 
فیاط نیا  ارم  هد  ربخ  دومرف  هن  درک  ضرع  موشیم  ربمغیپ  تهج  نیا  زا  نم  ار  اـک  نیا  مدرک  نم  رگا  ارم  هد  ربخ  هللادـبع  اـی  راـگدرورپ 

زا یـشاب و  هدومن  مرن  یـشاب و  هدرک  حالـصا  وت  هک  ۀبعـص  هدساف  عضاوم  اج  نآ  رد  تسا  هدوبن  ایآ  تسه  نیتاسب  نآ  رد  وت  يارب  زا  هک 
وت يارب  زا  ایآ  دومرف و  ارچ  درک  ضرع  یـشاب  هدرک  يراج  اهنآ  رد  یـشاب  هدروآ  نوریب  دوخ  هک  اههمـشچ  یـشاب و  هدرک  كاپ  گنس 
نیا نینچ  مه  سپ  دومرف  هن  درک  ضرع  دـیدش  ایبنا  هطـساو  نیا  هب  ناـشیا  وت و  اـیآ  دومرف  یلب  درک  ضرع  تسه  یتارظن  لاـمعا  نیا  رد 

ناـمیا اـم  هک  یئوـگب  هک  نیا  لـثم  رگم  تسین  وـت  فرح  نـیا  سپ  ار  راـک  نـیا  دـنکب  رگا  شتوـبن  رب  دـمحم  يارب  زا  دوـشیمن  تـجح 
کل نوکت  وا  هللادـبع  ای  وت  لوق  اما  دـنروخیم و  مدرم  هک  نانچ  مه  يروخب  ماعط  ای  يورب  هار  نیمز  رب  يزیخرب و  هک  نیا  ات  میروآیمن 

زا اهغاب  تسین  وت  باحصا  وت و  يارب  زا  ایآ  اریجفت  اهلالخ  راهنالا  رجفت  ار و  ام  ینکب  ماعطا  نآ و  زا  يروخب  سپ  بنع  لیخن و  نم  ۀنج 
ببـس نیا  هب  امـش  سپ  ایآ  دـیاهدرک  يراج  اهتخرد  هنایم  رد  راهنا  اهنآ و  زا  دـینکیم  ماعطا  دـیروخیم و  هک  فئاط  رد  بنع  لیخن و 
حارتقا امـش  هک  روط  نامه  روما  نیا  رگا  هک  دینکیم  ادخ  لوسر  رب  امـش  هک  تسا  یحارتقا  هچ  سپ  دومرف  هن  درک  ضرع  دـیاهدش  ءایبنا 

تهج هب  وا  بذک  رب  تسا  لیلد  ندروآ  لوبق و  نیمه  دروایب  دـنکب و  لوبق  رگاهکلب  درادـن  وا  قدـص  رب  یتلالد  هنیآ  ره  دـشاب  دـینکیم 
لوسر ناشنایدا و  و  هحفص 155 ] لوقع [  زا  ار  افعض  دنکب  لوگ  تسین و  نآ  رد  یتجح  هچ  نآ  هب  هدرک  جاجتحا  ماگنه  نیا  رد  هک  نیا 

انیلع تمعز  امک  ءامـسلا  طقـست  وا  وت  لوق  اما  هللادـبع و  يا  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف  دـعب  رما  نیا  زا  عفترم  تسا و  لیلج  نیملاـعلا  بر 
رب نامسآ  طوقس  رد  هک  یتسرد  هب  سپ  موکرم  باحـس  اولوقی  اطقاس  ءامـسلا  نم  افـسک  اوری  نا  ياهتفگ و  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  افـسک 

ار وت  دنکب  كاله  هک  نیا  ادخ  لوسر  زا  نیا  هب  ياهدرک  هدارا  وت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  سپ  امش  توم  تسا و  امش  كاله  امش 
تـسین وا  ار  وا  دح  دنوادخ و  ججح  وت  رب  دـنکیم  هماقا  نکلو  ار  وت  دـنکیمن  كاله  وت  زا  وت  هب  تسا  رتنابرهم  نیملاعلا  بر  لوسر  و 

زیاج هچنآ  هب  حالـص و  زا  تسا  زیاج  هچ  نآ  هب  دنلاهج  ناگدـنب  هک  نیا  تهج  هب  وا  ناگدـنب  حارتقا  بسح  رب  شیبن  يارب  زا  ادـخ  جـح 
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زا ماقم  نیا  رد  هک  دـیوگ  مجرتم  نآ  عوقو  دوشب  لاحم  هک  نیا  ات  دوشیم  داضتم  ناشیا و  حارتقا  دوشیم  فلتخم  هاـگ  داـسف و  زا  تسین 
هک وت  ینکب  حارتقا  هک  دوب  زیاج  هنیآ  ره  دوب  ناشیا  تاحارتقا  هب  ادخ  ججح  رگا  دومرف  تسا  روکذم  ناهرب  رد  هدش و  طقس  راحب  هخسن 

نیا سپ  دوشب  نآ  رب  عقاو  نامـسآ و  يوس  هب  درب و  ـالاب  نیمز  هکلب  دوشن  طـقاس  هک  وت  ریغ  دـنکب  حارتقا  امـش و  رب  دوش  طـقاس  نامـسآ 
هچ نآ  رب  ار  شدوخ  ریبدت  دـنکیمن  يراج  دـنوادخ  هک  تسا  هخـسن  ود  ره  رد  دـعب  نآ  عوقو  دـشیم  لاحم  دـشیم و  یفانتم  داضتم و 

دـشاب اهنآ  تاحارتقا  بسح  رب  یـضرم  يارب  زا  وا  ياود  هک  ار  یبیبط  هللادبع  ياهدید  ایآ  هک  ادخ  لوسر  دومرف  دعب  دنامزال  نآ  زا  لاحم 
سپ دشاب  هتـشاد  تهارک  ای  درادب  تسرد  لیلع  هاوخ  دنادیم  ار  اهنآ  حالـص  هچ  نآ  ناشیا  هب  دنکیم  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  و 

دنکیم شوخان  وا  رب  دیدرک  درمت  رگا  ار و  امش  دهدیم  افش  دیدرک  لامعتسا  ار  وا  ياود  رگا  سپ  امش  بیبط  تسادخ  دیـضیرم و  امش 
هچ نآ  رد  ناـشیا  ماـکح  زا  یمکاـح  وا  رب  دـنکب  بجاو  هک  يدرم  زا  ار  ریقح  یعدـم  هللادـبع  يا  وت  ياهدـید  یک  نیا  زا  دـعب  ار و  اـمش 

چیه رب  يدـحا  يارب  زا  یقح  يوعد و  چـیه  دـشاب  نیارباـنب  رگا  هیلع  یعدـم  حارتـقا  بسح  رب  شدوخ  ياوعد  رب  وا  هنیب و  تسا  هتـشذگ 
ۀکئلملاو هللااب  یتأت  وا  وت  لوق  اما  هللا و  دـبعی  ای  هدومرف  دـعب  دـنامیمن  قرف  بذاک  قداص و  مولظم و  ملاظ و  هنایم  دوشیمن و  تباـث  سک 

تهج هب  تسین  نیا  رب  یئافخ  هک  تسا  ینانچ  نآ  لاحم  زا  نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  ناشیا  مینکب  هنیاعم  دـنوشب و  ام  اب  لباقم  هک  ـالیبق 
سپ وا  هب  دوش  هدروآ  هک  نیا  ات  دوشب  يزیچ  لباقم  دنکب و  تکرح  دورب و  دیایب و  هک  نیقولخم  لثم  تسین  لجوزع  ام  هدـنرورپ  هک  نیا 

مانـصا تفـص  نآ  يوس  هب  ارم  دیاهدناوخ  امـش  هک  نیا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  لاحم و  نیا  هب  ار  وا  دـیاهدرک  لاؤس  هک  قیقحت  هب 
زا تسین  ایآ  هللادبع  ای  یـسک  زا  يزیچ و  زا  ار  امـش  دنکیم  زاینیب  هن  دنادیمن و  دنیبیمن و  دونـشیمن و  هک  تسا  امـش  هصوقنم  هفیعض 

عیمج ینکیم  هدـهاشم  سپ  اـیآ  دومرف  یلب  درک  ضرع  يراد  اـهنآ  رب  یماوـق  هکم و  هب  يداـقع  فیاـط و  هب  یتاـنج  عایـض و  وـت  يارب 
دنتفگ رگا  ارم  هد  ربـخ  دومرف  ءارفـس  هب  درک  ضرع  تدوخ  نیلماـعم  يهناـیم  وت و  يهناـیم  یئارفـس  هب  اـی  دوخ  سفن  هب  ار  اـهنآ  لاوحا 
هللادبع دیروایب  هکنیا  رگم  ترافـس  نیا  رد  ار  وت  مینکیمن  هحفـص 156 ] قیدصت [  ام  هک  تئارفـس  يارب  زا  وت  تمدخ  هرکا و  نولماعم و 

رد تسا  زیاج  ای  ن  اشیا رب  ار  نیا  ینکیم  زیوجت  وت  اهافـش  وا  زا  دیئوگیم  هچنآ  میونـشب  سپ  ار  وا  مینک  هدهاشم  هکنیا  ات  ار  هیمایبا  نب 
تمـالع هب  وت  بناـج  زا  دـنروایب  هک  ناـشیا  رب  تسین  اـیآ  وت  ءارفـس  رب  تسا  بجاو  هچ  سپ  دومرف  هن  درک  ضرع  ناـشیا  رب  نیا  وـت  دزن 

يا دومرف  یلب  درک  ضرع  ار  ناشیا  دننکب  قیدـصت  هکنیا  هارکا  رب  دـنکب  بجاو  هک  ءارفـس  قدـص  رب  ار  ناشیا  دـنکب  تلالد  هک  هحیحص 
هکنیا تلع  هب  ایب  نم  اب  زیخرب و  تفگ  وت و  يوسب  تشگرب  ار  حارتقا  نیا  ناـشیا  زا  دینـش  هکنآ  زا  دـعب  رگا  وت  ریفـس  ارم  هد  ربخ  هللادـبع 

درک ضرع  رماو  ریشم  هن  یلوسر  وت  هک  تفگ  یهاوخ  وا  هب  تسین و  وت  فلاخم  ریفـس  ایآ  نم  اب  ار  وت  ندمآ  نم  رب  دناهدرک  حارتقا  هرکا 
وت لوسر  رب  هک  ینکیمن  زیوجت  دوخ  نیلماـعم  هرکا و  رب  هک  ار  هچنآ  نیملاـعلا  بر  لوسر  رب  هدرک  حارتـقا  وـت  هنوـگچ  سپ  دوـمرف  یلب 
وت دنکب و  یهن  وا و  رب  دنکب  رما  هکنیا  هب  شاهدنرورپ  رب  دـیوجب  مدـقت  هکنیا  نیملاعلا  بر  لوسر  زا  يدرک  هدارا  هنوگچ  دـننک و  حارتقا 
همه رد  هدرک  رکذ  هچنآ  عیمج  لاطبا  رب  تسا  ياهعطاـق  تجح  تماوق  تاهرکا و  يوس  هب  تدوخ  لوسر  رب  ار  نیا  لـثم  ینکیمن  زیوجت 
میظع يارب  زا  هک  وت  هب  تسا  هدیسر  ای  تسالط  نآ  فرخز و  نم  تیب  کل  نوکی  وا  هللادبع  ای  وت  لوق  اما  هللادبع و  ای  هدرک  حارتقا  هچنآ 
يارب رگا  نانچ  مه  سپ  دومرف  هن  درک  ضرع  تسا  هدش  ربمغیپ  هطـساو  نیا  هب  ایآ  دومرف  یلب  درک  ضرع  فرخز  زا  تسا  ییوت  هب  رـصم 

وا هللادبع  ای  وت  لوق  اما  دنوادخ و  ججح  هب  ار  وت  لهج  درمـشیمن  تمینغ  دـمحم  دوشیمن و  وا  يارب  زا  توبن  بجوم  دـشاب  مه  دـمحم 
زا لوزن  زا  تسا  رتراوشد  نامسآ  يوس  هب  دوعص  هللادبع  يا  هورقن  اباتک  انیلع  لزنت  یقح  کیقرل  نمؤن  نل  هتفگ و  دعب  ءامسلا و  یف  یقرت 

یتح هتفگ  دـعب  لوزن  مکح  تسا  نینچ  مه  سپ  متفر  الاب  هاگ  ره  يروآیمن  نامیا  وت  هک  دوخ  سفن  رب  يدرک  فارتعا  وت  هاگ  ره  نآ و 
هدناعم وت  هکنیا  هب  يرقم  هللادبع  يا  وت  سپ  وت  هب  مرواین  نامیا  ای  وت  هب  مروایب  نامیا  منادیمن  نیا  زا  دعب  تقو  نآ  هؤرقن  اباتک  انیلع  لزنت 

هینابز هکئلم  ای  رـشب  زا  شئایلوا  تسد  رب  دنوادخ  بیدات  رگم  تسین  وت  يارب  زا  یئاود  سپ  هدرک  هماقا  وت  رب  دنوادخ  هک  یتجح  اب  يراد 
يادخ تسا  هدومرف  سپ  هدرک  حارتقا  هچنآ  يهمه  نالطب  تهج  هب  ار  هعماج  تمکح  نم  رب  تسا  هدومرف  لزان  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  و 
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لاهج هچنآ  رب  ار  اهزیچ  دـنکب  هکنیا  زا  نم  هدـنرورپ  تسا  رود  ردـق  هچ  الوسر  ارـشب  الا  تنک  لـه  یبر  ناحبـس  دـمحم  يا  وگب  یلاـعت 
ادخ تجح  هماقا  رگم  نم  رب  دوشیمن  مزال  لوسر و  يرشب  رگم  نم  متسه  ایآ  تسین و  زیاج  هچنآ  تسا و  زیاج  هچنآ  هب  دننکیم  حارتقا 

هداتـسرف هک  یلوسر  لثم  مشاب  ریـشم  هن  منک و  یهن  هن  مدوخ و  هدـنرورپ  رب  منکب  رما  هک  نم  يارب  زا  تسین  تسا و  هدرک  اطع  نم  هب  هک 
حارتقا هچنآ  دنکب  اهنآ  هب  تبسن  هک  ار  وا  دنکیم  رما  وا و  يوس  هب  تسا  هتـشگرب  سپ  دوخ  نیفلاخم  زا  یموق  يوس  هب  یکلم  ار  وا  تسا 

هقعاص هب  دنتخوس  یسوم  موق  هک  ینکیم  نامگ  هک  یتسین  ایآ  تسه  زیچ  کی  اجنیا  دمحم  ای  تفگ  لهجوبا  سپ  وا  رب  ار  نآ  دناهدرک 
یبن وت  رگا  سپ  درک  ضرع  یلب  دومرف  ترـضح  اراکـشآ  ار  ادـخ  ناشیا  هب  هحفـص 157 ] دنایامنب [  هک  ار  وا  دندرک  لاؤس  هکنآ  زا  دـعب 

ناـمگ وت  هکنیا  تهج  هب  یـسوم  موق  دـندرک  لاوس  هچنآ  زا  رتدـیدش  میدرک  لاؤس  هک  قیقحت  هب  سپ  زین  اـم  میتخوسیم  هنیآ  ره  يدوب 
ادـخ لوسر  دومرف  سپ  مهیناعن  الیبق  هکئلملاو  هللااب  یتات  یتح  کل  نمون  نل  هک  میئوگیم  اـم  ةرهج و  هللا  اـنوا  دـنتفگ  ناـشیا  هک  يدرک 

میهاربا يرن  نم  هدـنرورپ  لوق  تسا  نیا  توکلم و  رد  دـش  دـنلب  هکنآ  زا  دـعب  ار  ع )  ) لیلخ میهاربا  هصق  هتـسنادن  ایآ  لـهجوبا  يا  (ص )
هکنآ ات  نامـسآ  کیدزن  ار  وا  درک  دـنلب  هکنآ  زا  دـعب  ار  وا  مشچ  داد  توق  دـنوادخ  نینقوملا  نم  نوکیل  ضرـالاو و  تاومـسلا  توکلم 

لوغشم هک  ینز  اب  ار  يدرم  دید  سپ  دندوب  رتتـسم  هک  اهنآ  هچ  دندوب و  رهاظ  هک  اهنآ  هچ  ار  همه  دوب  نیمز  يور  هک  ره  ار و  نیمز  دید 
سپ كاله  هب  اهنآ  رب  درک  نیرفن  سپ  دـید  ار  رگید  رفن  ود  سپ  دـندش  كاله  سپ  كـاله  هب  اـهنآ  رب  درک  نیرفن  سپ  دـندوب  هشحاـف 

زاب میهاربا  يا  هک  وا  يوس  هب  دومرف  یحو  دـنوادخ  سپ  اهنآ  رب  دـنکب  نیرفن  هک  تساوخ  سپ  دـید  ار  رگید  رفن  ود  دـعب  دـندش  كاله 
مه نم  ناگدنب  ناهانگ  نم  هب  دناسریمن  ررـض  هک  میلح  رابج  میحر  روفغ  منم  هک  یتسردب  سپ  نم  نازینک  نامالغ و  زا  ار  تیاعد  راد 

توعد راد  زاب  سپ  وت  تسایـس  لثم  ظیلغ  يافـش  هب  ار  ناشیا  منکب  تسایـس  هک  نم  متـسین  ناشیا و  تعاط  نم  هب  دـهدیمن  عفن  هکنانچ 
نم ناگدنب  نم و  ناگدنب  رب  هن  نم و  رب  نمیهم  هن  تکلمم و  رد  کیرـش  هن  رذنم  یتسه  يدبع  وت  هکنیا  تلع  هب  نم  ناگدـنب  زا  ار  دوخ 

ناشیا ياهبیع  ماهدیشوپ  ار و  ناشیا  ناهانگ  ماهدیزرمآ  ناشیا و  رب  مدرک  هبوت  سپ  نم  يوس  هب  دناهدرک  هبوت  ای  دنتلـصخ  هس  هنایم  نم  اب 
نونمؤم تدایرذ  ناشیا  بالـصا  زا  دیایب  نوریب  هک  دشاب  دوز  هکنیا  ماهتـسناد  هکنیا  تهج  هب  ناشیا  زا  ار  دوخ  باذع  ماهتـشادزاب  ای  ار و 

دیایب نوریب  هکنیا  تهج  هب  ار  دوخ  باذـع  ناشیا  زا  منکیم  عفر  تارفاک و  تاهما  هب  منکیم  یناـت  نیرفاـک و  ءاـبآ  هب  منکیم  قفر  سپ 
دشابن رگا  نم و  يالب  ناشیا  رب  دوشیم  لزان  نم و  باذع  ناشیا  رب  دوشیم  بجاو  دندش  ادج  هاگ  ره  سپ  ناشیا  بالـصا  زا  نمؤم  نآ 

سپ ناـشیا  هب  هدرک  هدارا  وـت  هچنآ  زا  تسا  مظعا  مدوـخ  باذـع  زا  ناـشیا  يارب  زا  ماهدرک  اـیهم  هچنآ  هک  یتسردـب  سپ  نیا  هـن  نـیا و 
نم هکیتسردب  سپ  ارم  ناگدنب  هنایم  نم و  هنایم  راذگاو  سپ  میهاربا  يا  تسا  نم  ءایربک  نم و  لالج  بسح  رب  نم  باذـع  هک  یتسردـب 

منکیم ار  ناشیا  ریبدت  متـسه  میکح  مالع  میلح  رابج  نم  هک  یتسردب  سپ  نم  ناگدنب  نم و  هنایم  راذـگاو  وت و  زا  ناشیا  رب  مرت  نابرهم 
زج تسا و  نیا  لهجوبا  يا  دنوادخ  هک  یتسردب  ص )  ) ادخ لوسر  دومرف  دعب  منکیم  ذفان  ناشیا  رد  ار  دوخ  ردق  اضق و  مدوخ و  ملع  هب 

دشاب دوز  وت و  رسپ  همرکع  هبیط  هیرذ  وت  بلص  زا  دیآیم  نوریب  هکنیا  هب  شملع  تهج  هب  ار  باذع  وت  زا  تسا  هدرک  عفد  هک  تسین  نیا 
رب باذع  دوبن  نیا  رگا  دوب و  دهاوخ  لیلج  دنوادخ  دزن  رد  نآ  رد  ار  ادخ  دنکب  تعاطا  رگا  هک  ار  هچنآ  نیملـسم  روما  زا  دوشب  یلاو  هک 
هک تسین  نیا  زج  تـسا و  هحفـص 158 ] نیا [  بلطم  نیا  زا  دـندرک  لاؤس  هکنآ  زا  دـعب  نیلئاس  شیرق  ریاس  نینچمه  دـشیم و  لزان  وت 
هب لئان  ببـس  نآ  هب  دروآ و  دهاوخ  دـمحم  هب  نامیا  يدوز  هب  ناشیا  ضعب  هک  تسا  هتـسناد  دـنوادخ  هکنیا  تهج  هب  دـندش  هداد  تلهم 
وا زا  دنکیم  دلوت  هک  تسا  یسک  ای  وا  رب  نآ  هب  دنکیمن  لخب  تداعس و  نیا  زا  ار  وا  دیامرفیمن  عطق  دنوادخ  سپ  دش  دهاوخ  تداعس 

سپ دشیم  لزان  امش  هفاک  رب  باذع  دوبن  نیا  رگا  تداعس و  هب  وا  رـسپ  ندیناسر  تهج  هب  ار  وا  ردپ  دهدیم  تلهم  دنوادخ  سپ  ینمؤم 
تماسم نیمز و  هب  نامسآ  زا  تسا  لزان  اهشتآ  تسا و  هدوشگ  نامسآ  ياهرد  دید  هاگان  درک  رظن  هک  نیمه  نکب  نامـسآ  بناج  هب  رظن 

دمآ رد  هزرل  هب  همه  تعامج  لهجوبا و  ضئارف  سپ  اهنآ  ياهناش  نایم  اهنآ  ترارح  ناـشیا  هب  دوشیم  کـیدزن  تعاـمج و  ياهرـس  اـب 
هک تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  اهنآ و  هب  ار  امـش  دنکیمن  كاله  دنوادخ  هک  یتسردب  سپ  ار  امـش  دـناسرتن  هک  ادـخ  لوسر  دومرف  سپ 
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درب الاب  دومن و  اهشتآ  اب  یلباقم  هک  يراونا  تعامج  ياهتشپ  زا  دمآ  نوریب  هاگان  دندرک  رظن  دعب  امش  تربع  تهج  هب  ار  اهنآ  درک  رهاظ 
راونا نیا  ضعب  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف  سپ  دوب  هدـمآ  نامـسآ  زا  هکنانچ  مه  نامـسآ  هب  ار  اهنآ  دـینادرگرب  ات  درک  عفد  ار و  اـهنآ 

ياهبیط هیرذ  راونا  راونا  نیا  ضعب  امـش و  زا  نم  هب  نامیا  هب  دـبایب  تداعـس  هک  دـشاب  دوز  هک  تسا  هتـسناد  ادـخ  هک  تسا  یناـسک  راونا 
لیذ هچ  رگا  فیرـش و  ثیدح  دش  مامت  دنروآیم  نامیا  هیرذ  دروآیمن و  نامیا  هک  امـش  ضعب  زا  دـیایب  نوریب  هک  دـشاب  دوز  هک  تسا 

ندومنن تباجا  تلع  هک  ماقم  نامه  رد  ینک  هظحالم  هک  میدرک  رکذ  صوصخم  یلو  دوب  هروکذـم  هیآ  هب  قلعتم  هچنآ  زا  دوب  جراخ  نآ 
تسا هدومرف  هرهاظ  راونا  جورخ  نارین و  لوزن  نامـسآ و  باوبا  ندوشگ  بیغ و  هب  رابخا  زا  رگید  تازجعم  زاب  هدومرف  نایب  ار  تاحارتقا 

هک دوب  هدومرف  رهاظ  وا  ریغ  لهجوبا و  يارب  رگید  تاماقم  رد  هک  هبیرغ  هبیجع  تازجعم  هوالع  هب  دـیامرف  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  هکنآ  ات 
ایبنا و هک  نیبب  نک  هظحالم  ثیدـح  نیا  رخآ  ات  لوا  زا  هک  هللااب  كدـشنا  تسا و  روکذـم  اـمهریغ  ملاوع و  راـحب و  لـثم  راـبخا  بتک  رد 
تسین و مزال  نیا  رب  هدایز  لیوطت  هک  هصالخ  دـنهدیم  يزاـب  ار  مدرم  دوخ و  تعاـمج  نیا  دناهتـشاد و  دـج  دوخ  رما  رد  هنوگچ  ءاـیلوا 

هیآ نیا  هب  دانتـسا  ادـبا  سپ  هدـش  رهاظ  تایآ  زا  هدوب  حالـص  هچنآ  هدـشن و  لوبق  تهج  هچ  هب  هصوصخم  تاحارتقا  هک  يدرک  هظحالم 
قباس مه  نآ  حرـش  هدش  رکذ  هقباس  هیآ  اب  هک  مه  رخآ  ات  سانلا  عنم  ام  هیآ و  اما  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  ملـسلاو  درکن  تارـضح  هب  هدیاف 
نیا دـنمهفب و  ار  دوخ  زجع  قلخ  ات  دـشاب  وا  يارب  زا  تازجعم  تایآ و  دـشاب و  رـشب  دـیاب  هتبلا  لوسر  هک  یتسناد  تسا و  هتـشذگ  نیا  رب 

لوسر کلم  ارچ  هکنیا  تلع  تسین و  رارکت  هب  تجاح  يدینش و  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  زا  هکنانچ  وا  قدص  رب  دنوادخ  زا  دشاب  یتداهش 
قلخ جوجحم  فرشا  قلخ  دندوجو و  فارطا  هکئلم  دنفرـشا و  صاخ  ینعم  هب  هکئالم  عون  زا  رـشب  عون  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوشیمن و 

ماعطلا و لکای  لوسرلا  اذهل  ام  اولاق  تسا و  تایآ  نیا  تایآ  يهلمج  زا  هصالخ و  تسین  نیا  رب  هدایز  حرش  هب  تجاح  دوشیمن و  سخا 
نا نوملاظلا  لاق  اهنم و  لکای  ۀنج  هل  نوکت  وا  ازنک  هیلا  یقلی  اریذـن و  هعم  نوکیف  کلم  هیلا  لزنا  هحفص 159 ] الول [  قاوسالا  یف  یشمی 

نورساخل اذا  مکنا  مکلثم  ارشب  متعطا  نئل  نوبرشت و  امم  برشی  هنم و  نولکات  امم  لکای  مکلثم  رـشب  الا  اذه  ام  اروحـسم  الجر  الا  نوعبتت 
دوخ تاجاجتحا  رد  تعامج  نیا  هک  تسیچ  تلع  منادیم  هن  منکیم  ضرع  میظع  نیینرقلا  نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذـه  لزن  الول  اولاـق  و 
کی غرم  هک  تسیچ  نیا  تلع  هک  دیـسرپ  یـسک  زا  یـصخش  هک  تسا  فورعم  تسین و  هشقانم  لثم  رد  دننکیم و  جاجتحا  هنوراو  ابلاغ 

دروخیم و نیمز  هب  درادرب  ار  دوخ  ياـپ  ود  ره  رگا  هکنیا  تهج  هب  داد  باوج  دتـسیایم  اـی  کـی  هب  درادیمرب و  نیمز  زا  ار  دوـخ  ياـپ 
نیا تعامج  نیا  اب  اـم  فرح  لاـح  تسا  هتفگ  باوج  ارم  رگید  زیچ  هدرک  لـهج  هب  رارقا  زا  رارف  هتـسنادیمن و  ار  وا  هلئـسم  باوج  نوچ 

تافـص نامه  اب  دیـسر  ص )  ) ربمغیپ تعجر  ماگنه  رگا  دوشب و  ثوعبم  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  لاـحم  اـیبنا  متاـخ  زا  دـعب  ـالوا  هک  تسا 
دیاب ص )  ) ربمغیپ تعجر  زا  لبق  تسا و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  نامه  هجرف  هللا  لجع  رـصع  ماما  تشگرب و  دهاوخ  توبن  همزال 

وا اب  کلم  ارچ  ای  تسا  رشب  ربمغیپ  ارچ  هک  دندرک  داریا  مه  نیقباس  هک  دیوگیم  باوج  میراد  بلطم  نیا  رب  هک  يرایسب  هلدا  هب  ددرگرب 
راهظا صاوخ و  ندیناسرت  ماوع و  ياوغا  ناشدوصقم  هک  هصالخ  دـیناوخیم  ار  تایآ  نیا  امـش  هک  میاهدرک  يداریا  نینچ  ام  یک  تسین 
تاـیآ هک  ره  رگم  میتسرفب  مینک و  هخـسن  اـم  مه  ار  نآرق  وزج  یـس  هک  تسا  نیا  شباوج  لـضف  راـهظا  مسق  نیا  تسا و  ندومن  لـضف 
تسا یگرزب  رایـسب  تمعن  هک  دریگن  ناسنا  زا  ار  لقع  دنوادخ  يراب  تسا  هتفای  رفظ  اجیب  ای  دشاب  اجب  هکنیا  زا  معا  دناوخ  مه  رـس  تشپ 
میدرک لقن  ار  نآ  ضعب  هقباس  هیآ  لیذ  رد  هک  لیوط  فیرش  ثیدح  نامه  رد  ص )  ) ربمغیپ ترضح  ار  تاداریا  نیا  زا  باوج  هکنادب  و 
ثیدح ردص  تارقف  یـضعب  هک  هصاخ  تسا  بانطا  بجوم  نآ  همه  رکذ  یلو  تسا  روکذـم  امهریغ  راحب و  ناهرب و  رد  تسا و  هدومرف 

هریغم نب  دـیلو  میظع  نیتیرقلا  نم  لجر  زا  دارم  تسین و  رارکت  هب  تجاح  میاهدرک و  رکذ  کلم  لوزن  مدـع  باب  رد  نیا  رب  قباـس  مه  ار 
ترـضح دـندمآیم و  میظع  رایـسب  نیدروـم  رظن  رد  دـندوب و  لاـم  بحاـص  هک  فئاـط  رد  تسا  یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  هکم و  هب  تسا 

ردق هب  ادخ  دزن  رد  ایند  رگا  درادن و  یتلزنم  ردـق و  تسا و  وت  دزن  رد  هکنیا  لثم  تسین  میظع  دـنوادخ  دزن  رد  ایند  لام  هک  دومرف  باوج 
داریا هن  ام  هک  تسا  نیمه  ماقم  نیا  رد  ام  لوق  دومرف و  باوج  هچنآ  رخآ  ات  دادیمن  رفاک  هب  ار  نآ  بآ  تبرـش  کـی  دوب  هضوعب  حاـنج 
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قح رب  ص )  ) ءایبنا متاخ  رگا  هک  تسا  نیمه  ام  فرح  تسا  روکذـم  تاـیآ  نیا  رد  هچنآ  هن  لاـم  یمک  هن  ماـعط  لـکا  هن  میداد  تیرـشب 
درادـن یتداهـش  تسامـش  دـهاش  وا  شیاـمرف  زا  هک  دـینکیم  ناـمگ  هچنآ  هدوب و  قح  رب  وا  اـعطق  تسا و  لـطاب  امـش  يوعد  تسا  هدوب 
كداوف هب  تبثنل  کلذک  ةدحاو  ۀلمج  نآرقلا  هیلع  لزن  الول  اورفک  نیذلا  لاق  تسا و  تایآ  نیا  هلمج  زا  هللاءاشنا و  دمآ  دهاوخ  هکنانچ 

لاـق نیبم و  یبرع  هحفـص 160 ] ناسل [  اذه  یمجعا و  هیف  نودـحلی  يذـلا  ناسل  رـشب  هملعی  امنا  نولوقی  مهنا  ملعن  دـقل  الیترت و  هانلتر  و 
ةرکب هیلع  یلمت  یه  اهبتتکا و  نیلوالا  ریطاسا  اولاق  اروز و  املظ و  اؤاج  دقل  نورخآ  موق  هیلع  هناعا  هارتفا و  کفا  الا  اذه  نا  اورفک  نیذـلا 

نا ۀـنکا  مهبولق  یلع  انلعج  کیلا و  عمتـسی  نم  مهنم  امیحر و  اروفغ  ناک  هنا  ضرالاو  تاومـسلا  یف  رـسلا  ملعی  يذـلا  هلزنا  لق  الیـصا  و 
اذا نیلوالا و  ریطاسا  الا  اذه  نا  اورفک  نیذلا  لوقی  کنولداجی  كءاج  اذا  یتح  اهب  اونمؤی  ۀیآ ال  لکا  اوری  نا  ارقو و  مهناذا  یف  هوهقفی و 

رطماف كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  نیلوالا و  ریطاسا  الا  اذه  نا  اذه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  انعمس  دق  اولاق  انتایآ  مهیلع  یلتت 
نم ۀمیقلا و  موی  ۀـلماک  مهرازوا  اولمحیل  نیلوالا  ریطاسا  اولاق  مکبر  لزنا  اذام  مهل  لیق  اذا  میلا و  باذـعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  ةراجح  انیلع 

يهیآ اما  منکیم  ضرع  رـشبلا  لوقالا  اذـه  نا  نیلوالا  ریطاسا  لاق  انتایآ  هیلع  یلتت  اذا  نورزی  اـم  ءاـسالا  ملع  ریغب  مهنولـضی  نیذـلا  رازوا 
تـسه وا  رب  هک  يداریا  هکلب  تسا  هدروآ  امجنم  دـمحم  یلع  ازریم  ار  نایب  ارچ  هک  هدرکن  تارـضح  رب  يداریا  نینچ  مه  یـسک  هک  یلوا 

تسا و فرخزم  شاهمه  هک  اهنیا  رب  هوالع  تسا و  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  فـالخ  تساـجیب و  ناـیب  ندروآ  شلـصا  هک  تسا  نیا 
ردق بش  رد  هک  الوا  هکنیا  تهج  هب  دندرک  اجیب  دـندرک  ار  داریا  نیا  ادـخ  ربمغیپ  رب  هک  مه  نیقباس  تسین و  مه  زجعم  لطاب و  طولغم و 
لزان یحو  هکنآ  ات  دومرفیم  راهظا  نآ  هب  مه  ار  دوخ  ملع  ردقلا و  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هدومرف  دنوادخ  هدش و  لزان  ربمغیپ  رب  ةدحاو  ۀلمج 
اجنیا هچ  رگا  تسا  یتمکح  هفیرـش  هتکن  هیآ  نیا  رد  املع و  یندز  بر  لق  هیحو و  کیلا  یـضقی  نا  لـبق  نم  نآرقلاـب  لـجعت  ـال  دـش و 

لوا نک  هظحالم  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  هراشا  نایب  نآ  رب  داهـشتسا  تهج  هب  تسا  هدـش  ینایب  هقباـس  لوصف  رد  یلو  تسا  هضرتعم 
ارم ملع  ای  ادخ  وگب  نکم و  هلجع  دیامرفیم  دنوادخ  کلذعم  هدومرفیم  تئارق  هتشاد و  ار  نآرق  ملع  ترضح  نآ  هک  تسا  حیرـص  هیآ 

هدنب هب  هچ  ره  دنوادخ  هک  تسا  تهج  زا  نیا  نک و  بلط  دیامرفیم  زاب  تسا  هدوب  اراد  ملسم  هک  ار  یملع  نیمه  هک  نیبب  سپ  نک  دایز 
شدوخ و هنیزخ  زا  دـنکیم  اطع  دـجم و  نآ  ره  هک  تسوا  درک و  بلط  وا  زا  دـیاب  زاب  تسین و  جراخ  وا  هنیزخ  زا  زاب  هدومرف  اـطع  دوخ 

هکنیا اب  درادن  تافانم  تسا  هللادنع  تایآ  هک  تسا  هدومرف  رگید  تایآ  رد  هکنیا  سپ  وا  معن  همه  ادخ و  تایآ  عیمج  رما  تسا  نینچ  مه 
نآرق هصالخ  تساوخ  دیاب  وا  زا  تسا و  وا  لاح  ره  رد  تایآ  بحاص  تسین و  جراخ  هللادنع  زا  زاب  دوش و  يراج  ص )  ) ربمغیپ تسد  زا 
لزان امجنم  هک  روطنیا  دـندروآیم و  تایآ  هدـش و  لزان  وا  بلق  رب  تاعفد  هب  زاـب  هکئلم  یلو  هدـش  لزاـن  ص )  ) ربمغیپ رب  ةدـحاو  ۀـلمج 

ینعا و كاـیا  باـب  زا  تساـهنآ  هب  باـطخ  كداؤف  هب  تبثنل  دومرف  هکنیا  دـننک و  طبـض  ظـفح و  رتـهب  نیعمتـسم  هکنیا  ضحم  هدوـمرف 
تایآ و ضعب  رد  هک  یبونذ  تبـسن  تسا  باب  نیا  زا  هدـش و  لزاـن  مسق  نیا  هب  نآرق  هک  دـناهدومرف  راـبخا  رد  هکناـنچ  هراـجای  یعمـسا 

نآ ریسفت  تسا و  هیلا  نودحلی  حیحص  هدرک و  لقن  طلغ  ار  هیآ  لصا  هیناث  هیآ  اما  هصالخ و  تسین  ص )  ) ربمغیپ صخش  اهنآ  هب  بطاخم 
لقن یـشایع  تیاور  هب  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  نیمه  هب  بیرق  مه  هحفـص 161 ] ناـهرب [  رد  تسا و  هدـش  تیاور  یمق  زا  هک  تسا  نآ 

مه شنابز  دوب و  باتک  لـها  زا  دوب و  هدروآ  ناـمیا  هدرک و  راـیتخا  ار  ص )  ) ربمغیپ عاـبتا  یمرـضحلا  نب  یلوم  ههیکفوبا  نوچ  هک  هدرک 
دناهدرک و داحلا  اهنآ  هکنآ  هک  هدومرف  ناشیا  رب  در  دنوادخ  دریگیم و  میلعت  ههیکفیبا  زا  ار  نآرق  ربمغیپ  هک  دـنتفگ  شیرق  دوب  یمجع 
هک تسا  هدوب  نیا  لـیالد  فنـصم  روظنم  هک  دـیاش  تسا و  نیبـم  یبرع  ناـسل  نآرق  تسا و  یمجع  شناـسل  دـناهدومن  وا  يوس  هب  لـیم 

هدوب نیا  شروظنم  رگا  دناهتفگ و  مه  نآرق  هرابرد  دراد  همجع  تسا و  طلغ  هک  دیاهدرک  داریا  نایب  رب  امش  هکنانچمه  هک  دنکب  لالدتسا 
تسین مه  هیآ  رهاظ  رد  هابتشا  هار  درادن و  بلطم  نآ  هب  لخد  میدرک و  رکذ  ام  هک  تسا  نامه  هفیرـش  هیآ  ینعم  تسا و  وا  يداوسیب  زا 

نوچ هک  نیبب  ماهدروآ و  نیبم  یبرع  هک  نم  تسا  یمجع  صخـش  نیا  دومرف  هدرک  وا  میلعت  صوصخم  رـشب  نالف  هک  دـندوب  هتفگ  اـهنآ 
هدرک وا  میلعت  یمجعا  ههیکفوبا  دنتفگ  هک  اهنآ  رب  هدومرف  در  لیلد  نیا  هب  دنوادخ  هدوب  يرورـض  یهیدب و  برع  دزن  رد  نآ  ندوب  یبرع 
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برع نوناق  فالخ  رب  یتاملک  هکنیا  اب  دوشب و  رگید  رما  لیلد  نآ  هکنیا  ات  دشاب  ملـسم  نیقدصم  قیدصت  هب  مالک  ندوب  یبرع  دـیاب  سپ 
ره دوب  برع  نوناق  فالخ  رب  نایب  جهن  نیمه  هب  مه  نآرق  تارابع  هللااب  ذایعلا  رگا  داد و  رارق  رگید  رما  رب  دـهاش  ناوتیمن  دـیوگب  ناسنا 

ياهمجع هک  تسا  یهیدـب  هکنانچ  تسا  وا  رد  هک  تساهنحل  اهطلغ و  اههمجع و  نیمه  ام  قدـص  لـیلد  هک  دـندادیم  باوج  اـهنآ  هنیآ 
بلاغ هک  هللااب  دهـشا  دـننکب  ملکت  یبرع  دنتـساوخ  دـنتفرگ و  میلعت  برع  ظافلا  زا  یتاملک  ینایمع  تلاـهج و  يور  زا  هک  یتقو  داوسیب 

نآ ریـسفت  رخآ  ات  اورفک  نیذلا  لاق  مویـس و  هیآ  اما  درادن و  وا  بلاطم  رب  یتلالد  مه  هیآ  نیا  هصالخ  دـننکیمن  ملکت  نایب  زا  رتدـب  اهنآ 
نآ هب  ار  ام  دـهدیم  ربخ  دـناوخیم و  ادـخ  لوسر  هکنیا  هک  دـنتفگ  هک  تسا  نآ  هدرک  لقن  ناهرب  رد  هک  میهاربا  نب  یلع  تیاور  قفاوم 
ماش حبـص و  هک  دنیوگیم  هصیبقنبا  ار  وا  هک  يدرم  زا  دسیونیم  يراصن و  ءاملع  زا  ار  نآ  دسیونیم  دوهی و  زا  ار  نآ  دـیریگیم  میلعت 

ضرالاو تاومسلا  یف  رسلا  ملعی  يذلا  هلزنا  دمحم  يا  وگب  هکنیا  هب  هدومرف  در  هدومرف و  تیاکح  ار  نیا  دنوادخ  سپ  دنکیم  لقن  وا  زا 
یلوم سباع  ای  سابع  سادـع و  ربج و  تسا و  ههیکفوبا  نورخآ  موق  زا  دارم  هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  امیحر و  اروفغ  ناـک  هنا 

رب در  هتساوخ  ءاعدا  ضحم  هب  تسا و  اعدم  نیع  نیا  هک  وت  رب  دوشن  هبتـشم  هدومرف  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  يدر  هک  منکیم  ضرع  بطیوح 
لاثما ههیکفیبا و  زا  ملعت  ضحم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  رـسلا  ملعی  يذـلا  هلزنا  هک  هدومرف  صوصخم  ظفل  نیا  هب  هکلب  دـنکب  اهنآ 

سک ره  هل و  کیرش  هدحو ال  تسادخ  بیغلا  ملاع  تسین و  یقلخ  مولع  اهنیا  هک  اریز  دوبن  بیغ  رابخا  رارسا و  رب  لمتـشم  رگید  دوب  وا 
دنوادخ زا  تسا  یتیآ  توبن  طورـش  ریاس  عامتجا  زا  دعب  دنکیم  زورب  ناشیا  زا  هک  بیغ  ملع  نیمه  همئا و  لسر و  زا  دـنک  رایتخا  وا  هک 

 ] باتک زاجعا  تهج  کی  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  تسادخ  زا  تسه  بیغ  همه  نیا  رب  لمتـشم  هک  یباتک  هکنیا  ناشیا و  ياعدـم  قدـص  رب 
هدوب یلهـس  رهاظ  هجو  هب  نآ  نوچ  تیاهن  تسا  هدـش  بلاطم  نیا  هب  هراشا  هکناـنچ  دـشاب  نیمه  هب  رـصحنم  هکنیا  هن  تسا  هحفص 162 ]
نایب هکرابم  هملک  نیمه  هرهاظ  تاهج  رد  هکلب  تالیوات  نوطب و  رد  هچرگا  هدومرف  رایتخا  رهاظ  رد  اـهنآ  میهفت  تهج  هب  دـنوادخ  تسا 

وا رب  نیمز  نامـسآ و  رـس  هک  یـسک  هک  میاهدرک  هراشا  قباس  هک  تسا  دـیدست  هجو  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  مه  زاجعا  تاهج  ریاـس 
قلخ مدوب و  بذاک  دوخ  يوعد  رد  رگا  هتبلا  دروآیمن  ار  نآ  لثم  يدـحا  هک  منکیم  يدـحت  ماهدروآ و  ار  نآرق  نم  تسه و  فوشکم 

تاهج هلمج  زا  نینچمه  دـننک و  رهاظ  ارم  بذـک  دـنروایب و  ار  نآ  لثم  هک  دـینازیگنایم  رب  ار  اهنآ  دـنروایب  ار  نآ  لثم  هک  دـندوب  رداـق 
هکلب دـشاب  ملع  نآ  هب  ملاع  هک  نامز  يدـحوا  رگم  دوشیمن  اهنآ  رب  علطم  هک  تسه  يرارـسا  قیاقد و  یملع  ره  رد  هک  تسا  نیا  هرهاظ 

یهانتی مولع ال  الوا  نآرق  رد  نآ و  هب  ملاع  زا  میلعت  هیبنت و  زا  دعب  رگم  دوشیمن  علطم  اسب  مه  نامز  يدحوا  هک  تسه  مه  رارسا  یـضعب 
یملع ره  رارسا  تیاهن  تایفخلا  رسلا و  ملاع  زا  رگم  تسین  هتبلا  نیا  هدش و  نایب  نآ  رد  اهنآ  کی  ره  رس  تسه و  هنطاب  هرهاظ و  مولع  زا 

زا ار  هرهاظ  مولع  یـضعب  دـیاش  دـناهدش  الوا  باطخ  نیا  هب  بطاخم  هک  تعامج  نآ  دوشب و  تفتلم  دـیاب  ملع  نآ  رد  ناـمز  يدـحوا  ار 
طانم ناشیا  قیدصت  هک  دندوب  رگید  یتعامج  دندوبن  اراد  مه  ناشدوخ  رگا  دناهدوب و  اراد  اهنیا  ریغ  نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و  لیبق 
دمحم لآ  رما  هـکنیا  رتـالاب  اـهنیا  هـمه  زا  تـسا و  رارـسا  رب  لمتـشم  نآرق  هنوـگچ  هـک  دـنمهفب  اـهنآ  زا  هـک  دوـب  نـکمم  دوـب و  راـبتعا 

تسه و نیبم  باتک  نیا  رد  شنایب  هتبلا  رس  الا  هدیفی  رس ال  رسلاب و  عنقم  رس  رستسم و  رـس  رـسلا و  وه  انرما  نا  دندومرف  هک  مالـسلامهیلع 
نایب حـصفا  هب  باتک  نیا  هک  دـننیبیم  هک  یتقو  سپ  دـنمهفیم  يزیچ  کی  دوخ  يهجرد  ناشردـقب و  هک  دنتـسه  یتعامج  مه  رـس  لها 

در يوعد  فرصب  هک  هصالخ  تسا  هدش  لزان  تایفخلا  رسلا و  ملاع  دزن  زا  هتبلا  هک  دنمهفیم  نیا  زا  تسا  عنتمم  لهس  رما  نآ  رب  لمتشم 
هرابرد هقباس  هیآ  هیآ و  نیا  قادصم  هک  دنیوگن  تارضح  میشاب و  لهاج  ام  هچ  رگا  هدراذگ  نآ  رد  رامـشیب  رارـسا  هکلب  تسا  هدومرفن 

زا ام  یلو  دـناهدرکیم  حیحـصت  دـناهتفرگیم و  وا  هدرم  هتـشونیم  یلعدـمحم  ازریم  هک  ار  نایب  هک  تسا  فورعم  هچ  رگا  هدرک  زورب  ام 
فرـص هک  تریغاب  هبلط  رفن  کـی  هب  ار  تاراـبع  نیا  رگا  هللاو  تسیچ  تسه  هکنیا  دـشاب  وا  دوخ  زا  تسه  هک  نیمه  میاهتـشذگ  مه  نیا 

ملاع هب  ای  بیدا  هب  تبسن  ار  اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  دنکیمن  الاب  رس  دوخ  ملعم  تلاجخ  زا  دنهدب  تبسن  دشاب  هتفرگ  میلعت  ار  لماوع  ریم و 
يهیآ اما  يراب و  دننکیم  لهاجت  ادـمع  ای  دـننادان  تعامج  نیا  ردـق  هچ  هللا  بضغ  نم  هللااب  ذوعن  داد  دـنوادخ  ای  یبن  ای  ماما  ای  میکح  ای 
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زا یـضعب  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  رد  هچنآ  قفاوم  نآ  ریـسفت  رخآ و  ات  کیلا  عمتـسی  نم  مهنم  مراـهچ و 
رد ار و  وت  لوق  دـنمهفب  هکنیا  زا  هدرپ  ناـشیا  ياـهلد  رب  اـم  میداد  رارق  وت و  يوـس  هب  دـننکیم  عامتـسا  هک  دـنیناسک  شیرق  ینعی  ناـشیا 
وت اب  هحفـص 163 ] دننکب [  هلداجم  هک  دندمآ  هاگ  ره  هکنآ  ات  دـنروآیمن  نآ  هب  نامیا  ار  یتیآ  ره  دـننیبب  رگا  يرک و  ناشیا  ياهـشوگ 
زا دعب  نومـضم  نیا  هب  رایـسب  تایآ  فنـصم  نوچ  منکیم  ضرع  نیلوا  بیذاکا  رگم  نیا  تسین  هک  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  دنیوگیم 

الامجا ردق  نیمه  اجنیا  رد  درک و  نایب  هللا  ءاشنا  دیاب  یطوسبم  حرـش  اجنآ  رد  ناشدوخ و  نیرکنم  رب  ضیرعت  تهج  هب  دـنکیم  لقن  نیا 
رب ضارتعا  قح  ار  امش  هک  دنقح  رب  همه  رگا  دنناوخیم  ار  تایآ  دننکیم و  لالدتسا  نآرق  هب  همه  مالسا  هقرف  هس  داتفه و  هک  میئوگیم 

تئارق فرـصب  الا  تسیک و  قح  لها  دننایک و  اهنآ  هک  دیمهف  دیاب  دـنناوخیم  عقومیب  ار  تایآ  دـنلطاب و  رب  یـضعب  رگا  تسین و  یـسک 
مجنپ و هیآ  اما  دوشیمن  هداد  زیمت  لطاب  قح و  دـنک  تئارق  اهعـضو  نیا  دـناوتیم  هتفرگ  میلعت  ار  نآرق  همجرت  هزات  هک  هچ  ره  هک  تایآ 

ول دنتفگ  هک  نآرق  باب  رد  هک  تسا  هدش  تانایب  نیا  رب  قباس  رخآ  ات  اذه  لثم  انلقل  ءاشن  ول  انعمـس  دق  اولاق  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  مشش و 
تایآ نیا  لثم  رد  اما  دـندوب و  هدروآ  دنتـسناوتیم  رگا  ار و  نآ  لثم  دـنرواین  دـنراد و  زاب  تسد  هک  تشادـن  تهج  اذـه  لثم  انلقل  ءاشن 

هتفگ نتما  حصا و  غلبا و  حصفا و  اما  تسا  طولغم  نجهتسم و  کیکر و  رایـسب  هکنیا  تهج  هب  هدشن  هتفگ  اذه  لثم  یلب  درم  نیا  هفرخزم 
ترابع يارب  غلبا  حـصفا و  تسا و  تغالب  تحاـصف و  زا  یلک  هب  صخـش  نیا  تراـبع  هک  اریز  تسین  لیـضفت  لـحم  عقاو  رد  هکلب  هدـش 
شیرق دارم  هک  اریز  میئوگیمن  اهنیا  هرابرد  مه  نیلوالا  ریطاـسا  تسا و  رتدیفـس  لاـغذ  زا  فرب  یئوگب  هکنیا  لـثم  تسین  حیحـص  رگید 

دیاقع یضعب  یلب  هدروآ  رد  دوخ  زا  ار  شاهمه  درادن و  اهنآ  هب  یطبر  هجو  چیه  هب  درم  نیا  تافرخزم  هدوب و  ینامـسآ  بتک  رب  ضیرعت 
هیآ اما  تفگ و  ناوتیم  اهنآ  هرابرد  هظحالم  نیا  هب  نیلوالا  ریطاسا  تسه و  اهنیا  تاملک  رد  دناهتشاد  یـضعب  مه  اهنیا  زا  شیپ  هک  هلطاب 

زا یسرت  ادخ  دیاش  مینک  لقن  ار  نآ  هعقاو  لیـصفت  هک  تسا  بوخ  سپ  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  دنتفگ و  هک  دعب 
ربـمغیپ يزور  هک  ریـصبوبا  زا  ۀـمحرلا  هیلع  ینیلک  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  سپ  دـمهفب  ار  دوخ  فیلکت  دـنک و  هظحـالم  ناـشیا 

نب یـسیع  زا  یهیبش  تسا  وت  رد  هک  یتسردـب  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ دومرف  سپ  دومن  لابقا  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هاـگان  دوب  هتـسشن  (ص )
متفگیم یلوق  وت  هرابرد  هنیآ  ره  دـنتفگ  میرم  نب  یـسیع  هرابرد  يراـصن  هچنآ  نم  تما  زا  یفیاوط  وت  رد  دـنیوگب  هک  دوبن  رگا  میرم و 

بضغ سپ  دیوگیم  ریصبوبا  دننک  تکرب  سامتلا  نآ  هب  وت و  ياهمدق  تحت  زا  ار  كاخ  دنریگب  هکنآ  رگم  مدرم  زا  يالمب  يرذکت  هک 
نب یسیع  رگم  شمع  رسپ  يارب  زا  دنرب  لثم  هکنیا  دشن  یضار  دنتفگ  ناشیا و  اب  شیرق  زا  یتعامج  هبعـش و  نب  ةریغم  یبارعا و  دندرک و 
الا کل  هوبرض  ام  وه  ما  ریخ  انتهلاء  اولاق  نودصی و  هنم  کموق  اذا  الثم  میرم  نبرـض  امل  شربمغیپ و  رب  دنوادخ  دومرف  لزان  سپ  ار  میرم 
یف ۀکئالم  مشاهینب  نم  ینعی  مکنم  هانلعجل  ءاشن  ول  لیئارـسا و  ینبل  الثم  هانلعج  هیلع و  انمعنا  دبع  الا  وه  نا  نومـصخ  موق  مه  لب  الدج 

هکنیا كدـنع  نم  قـحلا  وـه  اذـه  ناـک  نا  مهللا  تفگ  يرهن و  رمع  نب  ثراـح  درک  بـضغ  سپ  دـیوگیم  ریـصبوبا  نوـفلخی  ضرـالا 
دنوادخ دومرف  لزان  سپ  میلا  باذعب  انتئا  وا  ءامسلا  نم  ةراجح  هحفص 164 ] انیلع [  رطماف  یلق  ره  زا  دعب  ار  یلق  ره  دنربب  ثرا  مشاهینب 

دومرف دـعب  نورفغتـسی  مه  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم  هیآ و  نیا  دـش  لزاـن  ار و  ثراـح  هلاـقم  ربمغیپ  رب 
شیرق ریاس  يارب  زا  یهدیم  رارق  هکلب  ص )  ) دـمحم ای  هک  درک  ضرع  ینکیم  چوک  اـی  يوشیم و  بئاـت  اـی  رمعوبا و  يا  هک  ترـضح 

نیا دومرف  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  سپ  دندرب  ار  مجع  برع و  تمرکم  مشاهینب  هک  قیقحت  هب  سپ  تسا  وت  تسد  ود  رد  هچنآ  زا  يزیچ 
سپ منکیم  چوک  نم  نکل  هبوت و  رب  نم  سفن  ارم  دـنکیمن  تعباتم  دـمحم  ای  درک  ضرع  تسادـخ  رایتخا  هب  هکلب  تسین  نم  رایتخا  هب 
يوس هب  دمآ  یحو  دـعب  درک و  دروخ  ار  وا  رـس  دـمآ و  یگنـس  دیـسر  هنیدـم  تشپ  هب  هکنیمه  دـش  نآ  رب  راوس  دوخ و  هلحار  هب  دـناوخ 

مه ام  مدرک  ضرع  هک  دـیوگیم  ریـصبوبا  جراعملا  يذ  هللا  نم  عفاد  هل  سیل  یلع  ۀـیالوب  نیرفاکلل  عقاو  باذـعب  لئاس  لأس  ص )  ) ربمغیپ
سپ ع )  ) همطاف فحصم  تسا و  تبث  هللاو  نینچ  مه  و  ص )  ) دمحم رب  لیئربج  نآ  هب  تسا  هدش  لزان  نینچ  مه  دومرف  میناوخیمن  نینچ 
هچنآ ار  وا  دمآ  هک  قیقحت  هب  هک  ناتدوخ  بحاص  يوس  هب  دیورب  هک  نیقفانم  زا  دـندوب  وا  درگ  هک  یتعامج  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف 
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زا دوب  طولغم  ناهرب  هخـسن  نوچ  هک  دیوگ  مجرتم  دینع  رابج  لک  باخ  اوحتفتـسا و  دومرف و  لجوزع  دـنوادخ  درک و  حـتف  بلط  نآ  هب 
رضن ای  ثراح  دومرف و  راهظا  اهنآ  هب  ص )  ) ربمغیپ دش و  لزان  تایآ  هک  نیمه  هک  ناهرب  رد  تسا  رگید  تیاور  رد  دش و  حیحـصت  راحب 

هک یهدـب  نذا  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  نم  لاح  درک  ضرع  هدـش  لزاـن  وت  رب  هک  تساـم  رارـسا  اـهنیا  همه  هک  درک  قیدـصت  ثراـح  نب 
ینکب ربص  وت  رگا  سپ  تسا  میرک  وت  هدنرورپ  هک  دومرف  هظعوم  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ سپ  تسین  ماقم  تقاط  ارم  هک  هنیدـم  زا  مورب  نوریب 

قلخ دنکیم  ناحتما  دنوادخ  هک  یتسردـب  سپ  امنب  میلـست  وشب و  یـضار  سپ  دراذـگیمن  دوخ  بهاوم  زا  یلاخ  ار  وت  یئامنب  رب  اصق  و 
ناسحا تسا و  همیظع  وا  بهاوم  رما  قلخ و  تسا  وا  يارب  زا  دهاوخب و  هک  ار  هک  ره  لمع  دـهدیم  فیفخت  هراکم و  عاونا  هب  ار  شدوخ 

ار و یبصعتم  بکار  دوخ  هلحار  رب  تسب  دـمآ و  دوخ  هناخ  يوس  هب  و  ص )  ) ربمغیپ زا  تساوخ  نذا  ثراح و  درک  ابا  سپ  تسا  عساو  وا 
سپ دوب  یگنـس  وا  لاگنچ  رد  یغرم  هاگان  تشذـگ  هنیدـم  تشپ  هب  هک  نیمه  رخآ  ات  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  تفگیم  هکنیا  لاـح 
نیمز رب  دش و  برطضم  هلحار  سپ  تفر  نوریب  وا  مکش  زا  دش و  وا  غامد  رد  لخاد  دش و  عقاو  وا  رس  رب  وا و  يوس  هب  تخادنا  ار  گنس 
ۀمطاف یلع و  هب  نیرفاکلل  عقاو  باذـعب  لئاس  لأس  دومرف  لزان  دـنوادخ  سپ  دـندوب  هدرم  ود  ره  هک  یلاح  رد  نآ  يور  رب  ثراح  داتفا و 

هدـش عمج  هک  ینیقفانم  يوس  هب  تقو  نیا  رد  ص )  ) ربمغیپ داتـسرف  سپ  جراعملا  يذ  هللا  نم  عفاد  هلاـم  دـمحم  لآ  نیـسحلاو و  نسحلاو 
ات ناتدوخ  يرهف  بحاص  يوس  هب  دـیور  نوریب  دومرف  دومرف و  توالت  ناشیا  رب  ار  هیآ  سپ  ثراح  نب  رـضن  اـب  بش  رد  رمع  دزن  دـندوب 

ضغب دنکب  رهاظ  دوشب و  یلع  نمـشد  سک  ره  دـنتفگ  دـندومن و  هیرگ  بیحن و  ار  وا  دـندید  هکنیمه  سپ  وا  يوس  هب  دـینکب  رظن  هکنیا 
هچنآ دنکیم  لزان  ادخ  یلع  اب  ضغب  تهج  هب  هنیدم  زا  دورب  نوریب  سک  ره  شدوخ و  ریـشمش  هب  ار  وا  دشکیم  ار  هحفص 165 ] دوخ [ 

هچ دینیبب  تابیغم  هب  رابخا  تارهاب و  تازجعم  تانیب و  تایآ  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ رما  دینک  هظحالم  لاح  هک  دیوگ  مجرتم  دـینیبیم  هک  ار 
نیا رد  هللا  بضغ  نم  هللااب  ذوعن  ربمغیپ  ارچ  منادیمن  دننک  تئارق  ار  تایآ  نیا  هک  دراد  تبسانم  هچ  هتـشاد و  صخـش  نیا  رما  هب  تهابش 

اولیزت ول  هک  دومرفیم  ار  همه  زور  نآ  هکنیا  لاح  دهدیمن و  زورب  تاداع  قراوخ  هنوگ  نیا  دیتسه  یعدـم  امـش  هک  شیالعا  متا  روهظ 
هدـعو ار  همه  نورذـحی و  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناـماه و  نوعرف و  يرن  ضرـألا و  یف  مهل  نکمن  دومرفیم و  وا  اورفک  نیذـلا  انبذـعل 

تیاـهن یب  هکلب  هبترم  رازه  قباـس  روهظ  زا  يرقهق و  هتـشک  رب  رما  دـش و  فوـقوم  اـهنیا  همه  هک  تسا  هدـش  هچ  دادیم  روـهظ  نیا  يارب 
هک یصقان  یناملسم  نیا  رب  مدرم  دیراذگب  دینزن و  ار  اهارتفا  نیا  دیشکب و  تلاجخ  ربمغیپ  زا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  سپ  تسا  هدش  رتیفخم 

هدش رکذ  هقباس  تایآ  لیذ  رد  هچنآ  زا  همه  باوج  هدومن  رکذ  هک  رگید  هیآ  هس  ود  هصالخ و  دنوشن  نیا  زا  رتدـب  دنـشاب و  یقاب  دـنراد 
کئلوا اـهنع  اوربکتـسا  اـنتایاب و  اوبذـک  نیذـلاو  تسا  هدومن  رکذ  رگید  تاـیآ  زاـب  تسین و  لیـصفت  هب  تجاـح  دوشیم و  موـلعم  تسا 
لمجلا جلی  یتح  ۀنجلا  نولخدی  ءامـسلا و ال  باوبا  مهل  حتفت  اهنع ال  اوربکتـسا  انتایاب و  اوبذک  نیذلا  نا  نودلاخ  اهیف  مه  رانلا  باحـصا 

اهریغ ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  اـملک  اراـن  مهیلـصن  فوس  اـنتایاب  اورفک  نیذـلا  نا  نیمرجملا  يزجن  کلذـک  طاـیخلا و  مس  یف 
اورفک نیذلل  نولوقی  توغاطلا و  تبجلاب و  نونمؤی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیذلا  یلا  رت  ملا  امیکح  ازیزع  ناک  هللا  نا  باذـعلا  اوقوذـیل 

تانیبلا نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذـلا  نا  اریـصن  هل  دـجت  نلف  هللا  نعلی  نم  هللا و  مهنعل  نیذـلا  کئلوا  الیبس  اونمآ  نیذـلا  نم  يدـها  ءـالؤه 
ۀنعل مهیلع  کئلوا  رافک  مه  اوتام و  اورفک و  نیذـلا  نا  نونعاللا  مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دـعب  نم  يدـهلاو 

رد هک  تسا  یتایآ  کی  دـص  لب  يرـشع  هیرب  کلام  تیـشم  ءامـس  زا  هلزنم  تاـیآ  نیا  تسا  هتفگ  دـعب  نیعمجا  ساـنلا  ۀـکئلملا و  هللا و 
دنناوتیم دندرک  نامگ  هک  یسوفن  دندومن و  بلط  تایآ  ریغ  هک  یناسک  تایآ و  نیرکنم  تایآ و  رب  نیـضرعم  تایآ و  نیبذکم  فصو 
تـساجک دـشاب و  وا  اـب  دـیای  هک  هکئـالم  وک  سپ  لـیجنا  هیروت و  دوعوم  تسا  نیا  رگا  دـنتفگ  هک  یموق  دـننک و  ناـیتا  تاـیآ  لـثم  هب 

باوج رخآ  ات  دـش  ضرع  حاتفم  لجال  تسا  روطـسم  روکذـم و  ام  بتک  رد  هک  یتاـمالع  هدـش  هچ  دـیامن و  رهاـظ  دـیاب  هک  یئاـهجنگ 
كدـنا هک  سک  ره  یلو  دـش  دـهاوخ  همه  تابوقع  نیا  هب  يالتبم  تسا  يدـنوادخ  تایآ  بذـکم  سک  ره  هک  تسین  ههبـش  میئوگیم 

هب رـصحنم  هللا  تایآ  هک  تسا  حـضاو  وا  رب  بلطم  نیا  دـشاب  هتـشاد  مهیلع  هللا  تاولـص  بایطا  همئا  راـبخا  باـتک و  رد  یتریـصب  هربخ و 
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هک دنئایلوا  ایبنا و  صاخشا  هلمج  زا  تسا  هدومرف  تیآ  هب  یمـسم  ار  رایـسب  ياهزیچ  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  تسین و  هیباتک  تایآ 
مالـس تیب  لها  رابخا  رد  ۀیآ و  میرم و  نب  انلعج  هدومرف و  دوخ  هحفص 166 ] دیجم [  باتک  رد  دنوادخ  هکنانچ  دنتسه  تایآ  هب  یمـسم 

ۀیآ يا  دومرف  ع )  ) ریما ترضح  درک و  ناوتیمن  ار  اهنآ  هرامش  هک  دناهدومرف  ریسفت  ءایلوا  ءایبنا و  صاخشا  هب  ار  تایآ  ردقنآ  مهیلع  هللا 
قراوـخ تازجعم و  نینچمه  تسا و  نآ  دـهاش  نآرق  حیرـص  هک  هصاـخ  تسین  ههبـش  باـب  نیا  رد  ینم و  مـظعا  أـبن  يا  ینم و  ربـکا  هللا 

تایآ عست  یسوم  انیتآ  دقل  تسا و  هدومرف  هکنانچ  هدومرف  تایآ  هب  یمسم  دنوادخ  مه  ار  اهنآ  دوشیم  هدید  ایلوا  ءایبنا و  زا  هک  یتاداع 
ءامـسلا نم  ةدئام  انیلع  لزنا  انبر  مهللا  تسا  هدومرف  افیوخت و  الا  تایالاب  لسرن  ام  اهب و  اوملظف  ةرـصبم  ۀقانلا  دومث  انیتا  تسا و  هدومرف  و 

الا مایا  ۀثلث  سانلا  ملکت  نا ال  کتیا  لاق  ۀیآ  یل  لعجا  بر  لاق  نیقزارلا و  ریخ  تنا  انقزرا و  کنم و  ۀیآ  انرخآ و  انلوال و  ادیع  انل  نوکت 
ۀیال کلذ  یف  نا  ۀکئلملا  هلمحت  نوراه  لآ  یـسوم و  لآ  كرت  امم  ۀیقب  مکبر و  نم  ۀنیکـس  هیف  توباتلا  مکیتای  نا  هکلم  ۀـیآ  نا  ازمر و 

تسا هدش  لامعتسا  رایـسب  باتک  تایآ  ماقم  رد  نینچمه  تسا و  ینعم  نیا  دهاش  هک  تایآ  لیبق  نیا  زا  نینچمه  نینمؤم و  متنک  نا  مکل 
نیتیآ راهنلا  لیللا و  انلعج  دیامرفیم و  هکنانچ  تسا  هدش  لامعتـسا  رایـسب  دنوادخ  هماع  تایآ  رد  نینچمه  درادـن و  دـهاش  هب  تجاح  و 

اهنآ رد  ای  هدرمش  دوخ  تیآ  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ  هک  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  هب  رگید  تایآ  ةرـصبم و  راهنلا  ۀیآ  انلعج  لیللا و  ۀیا  انوحف 
ام نآرق  زا  تسا و  هدومن  همه  ءایلوا  لسر و  ءایبنا و  تراـما و  تداـما و  تمـالع و  هب  ار  تیآ  همجرت  راـیعم  رد  تسا و  هداد  رارق  تاـیآ 

نیدنچ حیحص و  ثیدح  رازه  هد  راکنا  هک  هللااب  دهـشا  تساهنیا و  همه  لماش  تایآ  بیذکت  دنیوگیم و  تیآ  ار  هیلع  توکـسلا  نسحی 
ناشتوق و تردق و  و  ع )  ) دمحم لآ  لیاضف  راکنا  تسا و  تایآ  بیذـکت  زا  تسا  هدـش  دراو  ایبنا  تیب و  لها  تازجعم  رد  هک  نآرق  هیآ 

رهاظ زا  ندومن  فرـص  تسا و  رهاظ  فالخ  هک  یناعم  هب  اهنآ  لیوات  هکلب  تسا  تایآ  بیذـکت  زا  ناشیا  هیمئاد  تمـصع  ناشیا و  مولع 
لها انیف  ناف  هنوذـخات  نمع  اذـه  مکملع  اورظناف  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  هک  تسا  نیبملا  باتک  رد  تسا و  تایآ  بیذـکت  زا  یلکب 

هللا و ال قتا  هدومرف  ع )  ) اضر ماما  ترضح  نیلهاجلا و  لیوات  نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  هنع  نوفنی  الودع  فلخ  لک  یف  تیبلا 
تعامج نیا  تسا و  رایـسب  یناعم  نیا  هب  رابخا  ملعلا و  یف  نوخـسارلاو  هللا  ـالا  هلیواـت  ملعی  اـم  لوقی و  هللا  ناـف  کـیأرب  هللا  باـتک  لواـت 

هکلب دنراد  كاب  هچ  تسا  مولعم  دنناوخیم و  ار  باتک  تایآ  زاب  یئایحیب  لامک  زا  دناهدومن و  بیذکت  عاونا  همه  هب  ار  تایآ  بیذکت 
اهنیمه ار  نآ  ياهدـیعو  همه  دـننادیم و  هدـش  رهاظ  زورما  هک  يروما  ار  باـتک  ياههدـعو  همه  هک  یناـسک  دـنراد  اـنتعا  هچ  هللااـب  ذوعن 

زا هک  تسا  نیا  مامتان  شتمعن  ماودیب و  شباذـع  هدوب و  نونکات  ایند  لوا  زا  هک  تسا  ياهیداـع  روما  همه  هک  مهروما  نیا  دنرمـشیم و 
تقو نآ  یئادرف  دوب  زورما  سپ  زا  رگا  هآ  دراد  ظفاح  هک  تسا  نیا  زا  یناملـسم  هک  دـنیامنیم  ار  هللا  تاـیآ  همه  بیذـکت  تأرج  يور 

متس يدوبان  هدعو  اههدعو و  ندیسر  رظتنم  میتسه و  هحفـص 167 ] هللادمحلا [  هللا  تایآ  همه  هب  فرتعم  رقم و  هک  ام  هک  تسا  نیا  بجع 
ار امش  بیذکت  ام  ناطلس  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابا  متنا و  اهومتیمس  ءامسا  الا  یه  نا  هک  هلوعجم  تایآ  دیئامش  رگا  یلب  میتسه . . .  رگ 

تایآ قدصم  دینیبب  دیهد  فاصنا  هک  هصالخ  دناهدومرف  امـش  بیذکت  هب  رما  هک  میتسه  ادـخ  تایآ  قدـصم  نمـض  نیمه  رد  اما  میراد 
دنکیم ضیرعت  ار  ام  هک  تسا  نیا  دناهدومن  هک  اهبیذکت  هلمج  زا  دینیبب و  هینالع  تسرد  ار  تایآ  قادصم  ات  هک  اهنآ  بذـکم  تسیک و 

ص)  ) ربمغیپ رد  تامالع  نآ  دـننیبیم  هکنیمه  هک  دـنتفگ  دوخ  ماوع  هب  دـندرک و  لعج  ادـخ  ربمغیپ  رب  هلوعجم  تاـمالع  هک  یناـسک  هب 
هک ثیدـح  رازه  نیدـنچ  هک  تسا  تایآ  بیذـکت  زا  مه  نیا  سپ  دـنکب  اهنآ  يارب  یماود  اهنآ  هلطاب  تساـیر  دـنیامن و  بیذـکت  تسین 

قادصم روهظ  رظتنم  دـناهدرک و  تیاور  هجرف  هللا  لجع  رـصع  ماما  صخـش  همئا و  عون  تامالع  راثآ و  دروآیم  باحـصا  يانما  تاقث و 
ترـضح هب  درک  ضرع  ریـصبوبا  هکنیا  اب  هدومن  اـهنآ  رب  در  هدرمـش و  قداـص  ار  دوخ  هداد و  تبـسن  ناـتهب  بذـک و  هب  ار  همه  دـنیاهنآ 
كرـشلا دح  یلع  هللا  یلع  دارلاو  هللا  یلع  دارلاک  رمالا  اذـه  کیلع  دارلا  دومرف  کیلع  دارلاک  رمالا  اذـه  یلع  دارلا  تیارا  هک  ع )  ) قداص

اهنآ هب  يروایب و  تسد  رابخا  نیمه  تاهباشتم  زا  يراد  یعـس  هک  مه  زاب ] راکنا [. . . بیذـکت و  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  بجع  هللااب و 
هب ار  قح  تابثا  تدوخ  بهذـم  قفاوم  ینادیمن  حیحـص  طم )   ) ار اهنیا  رگا  سپ  ینک  لیوات  يریگب و  تامکحم  زا  اـی  يوشب  کـسمتم 
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انما زا  ار  همه  هک  مینکیم  ام  هک  یتایاور  ارچ  سپ  ینادیم  حیحـص  رگا  دـننکیمن و  لطاب  هب  ار  دوخ  قح  تابثا  قح  لها  هدرک و  لـطاب 
نادرگرـس ار  دوخ  دینکن و  مک  ار  هلئـسم  عوضوم  ثبع  امـش  لاثما  دیتسه و  امـش  تایآ  بذکم  هک  هصالخ  ینکیم  بیذـکت  میاهتفرگ 

دیئامنم .

تسا ناکرشم  نارفاک و  رب  در  هک  تایآ  هب  لالدتسا 

هراشا

تیناویح رک و  روگ و  هدرم و  مکح  دناهدرواین  تایآ  بحاص  تایآ و  هب  نامیا  هک  ار  یناسک  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ  تسا  هتفگ  و 
مهبولق و یلع  هللا  متخ   » تسا ررکم  نولقعی » مهف ال  یمع  مکب  مص   » هدومرف اهنآ  يهرابرد  نآ  لاثما  لقع و  مدع  تهافـس و  تیعبـس و  و 
هب هتفگ و  هکنیا  ات  تسا  هدرک  لقن  نیماضم  نیا  هب  رایسب  تایآ  هدش و  رارکت  میظع »  باذع  مهل  ةواشغ و  مهراصبا  یلع  مهعمـس و  یلع 

تایآ لوزن  زا  ار و  تایآ  دندرک  بیذـکت  هکنیا  رگم  دـندشن  راتفرگ  هنمزم  ضارما  بلق و  رـصب و  عمـس و  مدـع  تیناویح و  توم و  نیا 
دـشرلا ال لیبس  اوری  نا  اهب و  اونمؤی  ـال  ۀـیآ  لـک  اوری  نا  قحلا و  ریغب  ضرـالا  یف  نوربکتی  نیذـلا  یتاـیآ  نع  فرـصاس  دـندوب «  لـفاغ 

مکبلا مصلا  هللادنع  باودلا  رـش  نا  نیلفاغ « »  اهنع  اوناک  انتایاب و  اوبذـک  مهناب  کلذ  الیبس  هوذـختی  یغلا  لیبس  اوری  نا  الیبس و  هوذـختی 
نیذـلاو ال نوملعی  نیذـلا  يوتـسی  لـه  لـق  نوضرعم « »  مه  اولوتل و  مهعمـس  ول  مهعمـس و  ـال  اریخ  مهیف  هللا  ملع  ولو  نولقعی  ـال  نیذـلا 
اب هک  تسا  نیا  همه  لضاف  هک  دنکیم  رکذ  یه  یناعملا  ۀلیلق  ینابملا و  ةریثک  هررکم  تارابع  دعب  و  بابلالاولوا »  رکذتی  امنا   -- نوملعی
اب درم  نیا  کـنیا  میتسه و  دوعوم  روهظ  رظتنم  و  هحفـص 168 ] میئامنیم [  نیبذکم  رب  نعل  میراد و  راختفا  تایآ  قیدـصت  هب  لک  هکنیا 

دینک . در  تسا  فلاخم  رگا  دینک و  لوبق  تسا  قباطم  رگا  دیجنسب  نآرق  کحم  اب  دیزیخیمن و  رب  ارچ  هتساوخرب  تفارش  همه  نیا 

باوج

رد دنکیمن و  ار  تایآ  رهاظ  تبسانم  هظحالم  تسا و  تایآ  دادعت  فرص  دوصقم  هک  رخآ  هیآ  هصاخ  هریخا  تایآ  نیا  رد  نک  هظحالم 
رد تاـیآ  نیا  رکذ  عقوم  هک  مینیبب  دوش  مولعم  نیبذـکم  توم  تهافـس و  تیناویح و  يرک و  روک و  تقیقح  هک  درک  دـیاب  یناـیب  اـجنیا 

هناش لج  ملاع  دـنوادخ  هکنادـب  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  منکیم و ال  ضرع  سپ  اـجب  اـی  تسا  هدـناوخ  اـجیب  اـیآ  تسا  اـجک 
هکنیا رب  هوالع  ملظ  دـیبعلل و  مالظب  سیل  هللا  نا  هدومرف و  دوخ  دـیجم  باتک  رد  هکنانچ  دـنکیمن  دوخ  ناگدـنب  هب  ملظ  هک  تسا  یلداع 

دوخ ناگدنب  هب  تجاح  هک  تسا  یلاعتم  ینغ  دنوادخ  تسه و  مه  جایتحا  لیلد  هدیدنـسپن  دوخ  ناگدنب  دوخ و  رب  دنوادخ  تسا و  روج 
افنع هک  دنکیمن  ار  نآ  عمط  يرگید  زا  دنیبن  اهنآ  لاثما  یتنطلـس و  یتوق و  ای  یتزع  ای  یلام  هب  جاتحم  ار  دوخ  صخـش  ات  هک  اریز  درادن 

تـسین يزیچ  دقاف  دنوادخ  جایتحا و  تسا و  نادقف  زا  عقاو  رد  يرگید  رب  ندرب  دسح  هکلب  ندومن  ملظ  دـنک و  بلـس  وا  زا  ار  تمعن  نآ 
وا دزن  رد  ءایـشا  همه  زیچ و  نآ  دوخ  زا  يزیچ  ره  هب  تسا  یلوا  هکلب  تسین  وا  يارب  زا  تسا  ثودـح  تفـص  هک  تیاـهن  دـح و  هک  اریز 
ملظ هک  قلطم  يانغ  بحاص  تسا  وا  هک  تسا  نیا  تسین  ادبا  یجراخ  قادصم  نآ  يارب  زا  هک  تسا  یمالک  ندوب  عنتمم  دقاف  دنعنتمم و 

تـسا هدومرفن  اطع  دوخ  هدنب  هب  ار  نآ  رایتخا  تردق و  توق و  هک  ار  يرما  رهاق  رداق  يادخ  هک  تسا  نآ  ملظ  دشا  دنکیمن و  يدحا  هب 
ذخان نا  هللا  ذاعم  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  هک  تسا  نیا  تفـص  نیا  زا  تسا  هزنم  دیامرف و  نآ  هب  فیلکت  ار  وا  دـیامن و  هبلاطم  وا  زا 
مولعم سپ  تسا  تقاط  نود  عسو  اهعـسو  الا  اهیتا و  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  تسا ال  هدومرف  نوملاظل و  اذا  انا  هدـنع  اـنعاتم  اندـجو  نم  ـالا 
رطـضا نمف  تسا  هدومرف  وا  دوخ  تسا و  تقاط  قوف  هک  يرما  ياج  هچ  هدومرفن  فیلکت  تقاط  هزادنا  هب  ار  دوخ  فیعـض  هدنب  هک  تسا 

بلغ املک  هک  تسا  فیرش  ثیدح  نیا  يهمه  لصاح  هک  تاعوفرم  رابخا  رد  دناهدومرف  ررکم  رابخا  رد  هیلع و  مثا  الف  داع  غاب و ال  ریغ 
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تسین و وا  يارب  زا  تسا  روذعم  هک  تهج  نآ  رد  یفیلکت  اقلطم  تسا  روذعم  ناسنا  هک  نیح  نآ  رد  سپ  رذـعلاب  یلوا  وهف  ءرما  یلع  هللا 
هک نآ  لاثما  لقع و  مدـع  يرک و  يروک و  نیا  هک  تسین  ههبـش  دوشیمن و  بترتم  هصوصخم  تهج  نآ  رد  وا  كرت  ای  لـعف  رب  یباـقع 

طقاس وا  زا  فیلکت  هلاحم  دوب ال  لاونم  نیا  هب  شرما  هدنب  تقلخ  لوا  نامه  زا  هک  دوب  یئادتبا  رما  رگا  تسا  هدش  هداد  ناگدنب  هب  تبـسن 
هکنآ زا  دعب  هک  تسا  یتابوقع  اهنیا  يهمه  یلو  جرح  ضیرملا  یلع  جرح و ال  یمعالا  یلع  سیل  هدومرف  ملاع  دـنوادخ  هکنانچ  دـشیم 

نایصعلل ۀبوقع  دنکیم  نایصع  دوخ  رایتخا  بسح  رب  تقو  نآ  دنکیم  فیلکت  وا  هب  دیامرفیم و  تقلخ  ملاس  حیحص و  ار  هدنب  دنوادخ 
مهانعل و مهقاثیم  مهـضقن  امیف  دـیامرفیم  هک  تسا  نیا  دوشیم  وا  زا  هحفـص 169 ] کلذ [  ریغ  ةویح و  لقع و  یئاونـش و  یئانیب و  بلس 

زین راـبخا  زا  تسا و  رایـسب  ینعم  نیا  هب  تاـیآ  نینچمه  هب و  اورکذ  اـمم  اـظح  اوسن  هعـضاوم و  نم  ملکلا  نوفرحی  هیـساق  مهبوـلق  اـنلعج 
سپ أشم  باحصا  اما  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) ریما ترـضح  زا  ناهرب  رد  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  دهاوش 

رد ار  تیالو  ار و  ص )  ) دمحم دنـسانشیم  مهئانبا  نوفرعی  باتکلا  مهانیتا  نیذـلا  دـیامرفیم  لجوزع  دـنوادخ  يراصن  دـندوهی و  ناشیا 
کبر نم  قحلا  نوملعی  مه  قحلا و  نومتکیل  مهنم  اقیرف  نا  ناشدوخ و  لزانم  رد  ار  دوخ  نارـسپ  دنـسانشیم  هکنانچ  مه  لیجنا  ۀیروت و 

ار ناشیا  دنوادخ  درک  التبم  دنتخانـش  هک  ار  هچنآ  دندرک  راکنا  هکنآ  زا  دعب  سپ  نیرتمملا  نم  ننوکت  الف  ناشیا  يوسب  لوسر  یئوت  هک 
تبسن دعب  ندبلاحور  ةوهشلاحور و  هوقلاحور و  حور  هس  ار  ناشیا  ياهندب  درک  نکاس  ار و  نامیالاحور  ناشیا  زا  درک  بلس  سپ  نیا  هب 

ریـس ةوهـشلاحور و  هب  دروخیم  فلع  هوقلاحور و  هب  دربیم  راب  هباد  هکنیا  تهج  هب  ماعنالاک  الا  مهنا  دومرف  سپ  ماـعنا  هب  ار  ناـشیا  داد 
دعب دمهفب و  ار  قح  ناسنا  هک  تسا  ینآ  زا  دـعب  اهتبوقع  نیا  همه  هک  دـش  مولعم  سپ  فیرـش  ثیدـح  دـش  مامت  ندـبلاحور  هب  دـنکیم 
داریا ام  رب  امـش  هک  دروم  نیا  رد  اهنورکنی و  مث  هللا  ۀـمعن  نوفرعی  مهـسفنا و  اهتنقیتسا  اهبا و  دـحج و  تسا و  هدومرف  هکنانچ  دـنک  راکنا 

هک میاهتـسناد  هللادمحلا  میاهدیمهف  الوا  هدومرف  بصن  ام  يارب  زا  دـنوادخ  هک  ینیهارب  هلدا و  هب  ار  مالـسا  تیقح  ام  هک  میئوگیم  دـیراد 
دیدج و باتک  رکذ  هچ  رگا  ءایـصوا و  متاخ  وا  ءایـصوا  عیارـش و  متاخ  وا  عرـش  بتک و  متاخ  وا  باتک  تسا و  ءایبنا  متاخ  ص )  ) ربمغیپ
ص)  ) ربمغیپ بتک  نامه  باتک  زا  دارم  هک  میاهتسناد  هیلع  هللا  مالس  تیب  لها  رابخا  حیرـص  هب  زاب  یلو  تسا  رابخا  ضعب  رد  دیدج  عرش 

هفاضا تاملک و  فورح و  یـضعب  رد  يریـسی  فالتخا  هب  تسا  باتک  نیمه  نآ  تسا و  ناهنپ  ۀلاجع  نیملاظ  روج  زا  هدروآ و  هک  تسا 
هک يدـیدج  عرـش  تسام و  تسد  رد  هک  تسا  ردـق  نیمه  دـننام  همه  ینآرق  تافـص  ریاس  تغـالب و  تحاـصف و  رد  هک  تاـیآ  یـضعب 

مکح زا  جراخ  دنیامرف و  رهاظ  هدنام  یفخم  ناملاظ  روج  زا  واب  هک  ماکحا  یـضعب  تیاهن  هنیعب  تسا  باتک  نیمه  زا  طبنتـسم  دنروآیم 
تمایق و ات  تسا  اج  رب  باتک  ۀیلک  الا  دـیاش و  دوش  خوسنم  هیآ  هب  هیآ  هکنیا  رگم  تسین  یندـش  خوسنم  ۀـیلک  باتک  نیا  تسین و  باتک 
تسا و مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  تسا  بیاغ  هک  هجرف  هللا  لجع  رـصع  ماما  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  رابخا  صنب  نینچ  مه 
زا یتامالع  شنیرهاط و  ءابآ  لثم  تسا  يراثآ  تافـص و  وا  يارب  زا  میـسانشیمن و  ار  وا  تیاـهن  دوریم  هار  نیمز  رد  دوجوم و  تییح و 

ادبا هللا و  ۀیقب  روهظ  میتامالع و  نیا  زورب  رظتنم  ام  دوش و  رهاظ  ترـضح  نآ  دعب  دیامن و  زورب  دـیاب  هک  تسه  ترـضح  نآ  روهظ  يارب 
رهاوج ار  شیاپ  كاخ  میراذگ و  شمدق  رب  رـس  راثآ و  تافـص و  نامه  اب  دیامرف  روهظ  هک  میراد  مه  ار  وزرآ  لامک  میرادـن و  يراکنا 

 ] امش لاح  دوشیم  رکذ  شلحم  رد  هللا  ءاشنا  دعب  تسا و  تباث  رابخا  صوصن  هب  بلاطم  نیا  همه  میئامن  دوخ  هدید  دمر  ياهمشچ  همرس 
اب دـیهدب  ام  دروخ  هب  یت  یت  هپ و  هپ  هب  ار  خـلت  ياود  دـینک و  هلماعم  ام  اب  روطنیا  لافطا  اب  ناگیاد  هلماعم  لـثم  دـیهاوخیم  هحفص 170 ]
هک دینکیم  فیلکت  ام  هب  کلذعم  دینکیم  دـیراد  روظنم  هک  صاخـشا  نیا  زا  ار  تماما  تالامک  تافـص و  یفن  احیرـص  ناتدوخ  هکنیا 
امش هک  یعـضو  نیا  هب  ماما  نیا  مینادیم و  قداص  دینکیم  هک  اهلقن  ضعب  رد  ار  امـش  دوخ  ام  توبن و  هکلب  مینکب  اهنآ  تماما  هب  داقتعا 

رد ار  دوخ  یعرـش  فیلکت  هک  هللااب  دهـشا  رانلا و  یلا  نودـهی  ۀـمئا  تسا و  لالـض  همئا  زا  تیب  لها  رابخا  صوصنب  ام  دزن  رد  دـیئوگیم 
نیا مینک و  رهاظ  ار  امش  رما  نالطب  هک  مینادیم  بجاو  دوخ  رب  هکلب  میاهتسنادن  مه  ار  دوخ  توکس  فیلکت  هکلب  مینادیمن  امش  تعاطا 

نالطب هللادمحلا  دناهدوب و  امـش  رب  در  ددص  رد  هشیمه  هدش  دنلب  دینادیم  هک  عضو  نیا  هب  امـش  يادص  هک  يزور  زا  ام  خـیاشم  هک  تسا 
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اما ارکاش و  اما  لیبسلا  هانیده  انا  تسا  هدش  هارمگ  هتـساوخن  سک  ره  هتفای و  تیادـه  سک  ره  دـناهدیناسر  حوضو  لامک  هب  ار  امـش  رما 
زا هک  هدش  امـش  ضراع  تیناویح  تهافـس و  اهیرک و  اهیروک و  نامه  هک  دینادب  نیقی  تسا  هدـش  هبتـشم  رما  امـش  رب  الاح  رگا  اروفک و 
یف یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راـصبالا و  یمعت  ـال  اـهنا  دیاهتـشادنپ  قح  ار  نآ  دـیاهتخود و  لـطاب  هب  مشچ  دـیاهدنام و  مورحم  قح  ندـید 

هک نادب  ردقنیا  میهدیمن  لیـصفت  نیا  زا  شیب  مه  ام  دیایب  دیاب  نیا  زا  دعب  وا  هلدا  تسا و  يواعد  ضحم  وا  مالک  اجنیا  نوچ  رودصلا و 
هک تسا  هدوجوم  تنس  باتک و  ام  دهاش  میتسه و  یقاب  دوخ  راکنا  رب  میاهدرک و  راکنا  ار و  امش  نالطب  تسا  هدینامهف  امب  لوا  دنوادخ 
رقت یلیل ال  یلیلب و  الـصو  یعدـی  لک  یلب و  میوگ  تساعدا  مه  وت  فرح  هک  یئوگ  رگا  تسا و  دوجوم  مه  نالا  تسا و  هدوب  قباـس  زا 

اکابت . نمم  یکب  نم  نیتب  دودخ  نم  عومد  تسجبنا  اذا  اکاذب  مهل 

دیدست

هراشا

ام الـصفم  هک  اریز  دـنرادن  رکذ  هب  یتجاح  هدرک و  تباث  تایآ  هب  دوخ  لاـیخ  هب  هک  ار  یبلاـطم  تسا  هدرک  هصـالخ  تاـیآ  رکذ  زا  دـعب 
رکذ مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  راـبخا  زا  ار  تاـیآ  ریـسافت  میدرک و  ناـیب  دـمآیم  دراو  وا  تاـجاجتحا  رب  هچنآ  میدومن و  رکذ  ار  تاـیآ 

ار نیرـسفم  لاوقا  میدومن و  راصتقا  میتشاد  تسد  رابخا  زا  هچ  نامه  هب  تایآ  ریـسفت  رد  ام  هکنیا  درادن و  رارکت  هب  یتجاح  رگید  میدرک 
دامتعا دروآ و  تسد  ص )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  دیاب  ار  نآرق  ریـسفت  هک  میدرک  رکذ  قباس  هک  تسا  نیا  باب  زا  هک  الوا  میدـشن  ضرعتم 
هـصالخ میدرک  كرت  اذهل  دوبن  رمث  رمثم  نادنچ  مه  ماوع  يارب  دـشیم و  باتک  رد  بانطا  بجوم  هکنیا  یناث  تسین  مدرم  ریاس  لوق  رب 

رکذ دـندرک  وا  راکنا  هک  یناسک  رب  ضیرعت  رد  دـنچ  یتایآ  هدومن و  نید  رد  نیعدـبم  زا  یتادـیجمت  زیمآتحیـصن و  یتاملک  زاب  دـعب  و 
هراـبرد نآرق  تاـیآ  هک  تسا  نیا  شـضرغ  هیلک و  یناـعم  رب  تسا  عوضوم  هیهلا  تاـملک  هک  تسا  هدرک  قیقحت  دوـخ  لاـیخ  هب  هدرک و 

هک هدرمـش  لاحم  تسا و  هدومن  دیدست  رد  یقیقحت  هکنآ  ات  دوشیم  يراج  دـش  لزان  اهنآ  ناش  رد  لوا  زور  هک  اهنآ  زا  ریغ  مه  نارگید 
هحفـص دشابن [  دنوادخ  زا  رگا  هک  هدرک  نیکمت  يراچان  باب  زا  رخآ  دشابن و  دنوادخ  زا  دهدب و  ادخ  هب  تبـسن  دروایب و  یباتک  یـسک 

ءایبنا متاخ  كرابم  دوجوب  دومرف و  نوعرف  عدر  هللا  میلک  ترـضح  روهظب  هکناـنچ  دـیوگیم  دـعب  دـیامن  در  ار  وا  هک  تسادـخ  رب  [ 171
دـننکن و ای  دـننک  لوبق  قلخ  رگید  دـش  عبار  نکر  یعدـم  لاـطبا  راوگرزب  صخـش  نیمه  روهظ  دوجوب و  يرخا و  لـلم  فیاوط و  لاـطبا 

اوبحتـساف مهانیدهف  دومث  اماف  تسین  ادخ  هب  یـساب  دنهد  رارق  ناشدوبعم  هلآ و  ناشئاوها  دنیامن و  دوخ  ياربک  تادابم و  يوه و  تعباتم 
نیزجاح . هنع  دحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ولو  يدهلا  یلع  یمعلا 

باوج

لوح و میئوگیم و ال  سپ  دوش  مولعم  هلاسم  ات  داد  یحرـش  دیاب  مه  اجنیا  رد  یلو  میاهدرک  دـیدست  هب  هراشا  مه  ام  نیا  رب  قباس  هچرگا 
همه همزال  تسا و  میحر  نمحر و  فوأر و  میکح و  رداق و  رهاق و  لداع و  ملاع و  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  رد  ههبـش  هک  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال 

وا تافنصم  ریاس  تمکح و  لدع و  ياضتقم  اما  دیامن  قاهزا  لاطبا و  ار  لطاب  دیامرف و  دییات  دیدست و  ار  قح  هک  تسا  نآ  تافـص  نیا 
دوب قفاوم  وا  تمکح  لدـع و  اب  نیا  رگا  دـشاب و  هتـشادن  ار  دوخ  لطاب  راـهظا  هوق  هک  يروط  دـیامن  لصاتـسم  یلکب  ار  لـطاب  هک  تسین 

وا لاوس  شدوخ و  لوبق  ياضتقم  هب  هدومرف  قلخ  ار  لطاب  دوب  رود  تافـص  نیا  زا  نوچ  دـشابن و  وا  کلم  رد  لطاب  یلکب  هک  دوب  نکمم 
ار لطاب  سپ  اروظحم  کبر  ءاطع  ناک  ام  کبر و  ءاطع  نم  ءالؤه  ءـالؤه و  دـمن  ـالک  دومرف  هکناـنچ  تسا  هداد  وا  هب  مهنالذـخ  ددـم  و 
هن اما  هدومرف  دیدست  دییات و  زین  ار  قح  دورب و  وا  هب  تسا و  وا  سنج  زا  هک  ره  دنکب و  ار  دوخ  رما  راهظا  اب  تسا  هدرکن  لصاتـسم  یلکب 
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مدآ نامز  زا  ءایلوا  ایبنا و  همه  هکنانچ  دیامن  عمج  ناشیا  يارب  دنرادنپیم  هبلغ  ار  نآ  قلخ  هچنآ  يویند و  بابـسا  لازال  هک  ینعم  نیا  هب 
هچ رگا  دنتسه  هدوب و  اهالب  هب  التبم  دوش  هتشک  نانملا  کلملا  تاولص  هلآ  هیلع و  نامزلارخآ  ربمغیپ  هبرح  هب  ناطیـش  هک  زور  نآ  ات  (ع )
نآ ات  تشاد  دهاوخ  یحوبذـم  تکرح  لطاب  زاب  یلو  دوب  دـهاوخ  ترـضح  نآ  اب  تنطلـس  تکوش و  توق و  ع )  ) ماما روهظ  نامز  زا  زاب 

هلدا نیا  رب  قباس  کلذعم  تسین و  ناهرب  لیلد و  هب  جاتحم  تسا و  يرورـض  یهیدب و  بلاطم  نیا  همه  دوش  هتخادنارب  وا  هشیر  هک  نامز 
قح و لها  يارب  زا  تسا  ناـهرب  تجح و  يهماـقا  هب  راـگزور  نیا  رد  راـگدرورپ  دـییات  دـیدست و  یلو  میاهدرک  هماـقا  اـهنآ  رب  مه  رگید 

نا مکناهرب  اوتاه  تسا  هدومرف  ررکم  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هکنانچ  ناهرب  ینعی  تسا  وا  ناطلس  لیلد و  نتفرگ  هب  لطاب  نتشاد  ذوخام 
تسا هدومرف  نومـضم  نیا  هب  ررکم  زین  تسا و  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ناهرب  رد  هکنانچ  تسا  تجح  ناهرب  نیقداص و  متنک 
هصالخ هدرک  تیاور  ناهرب  رد  هکنانچ  تسا  تجح  زین  ناطلـس  ناطلـس و  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابا  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نا 

زا تسا  اهنآ  يوعد  ندوب  یلاخ  نالطب  بذـک و  لیلد  دـیامرفیم و  هماقا  قح  يارب  هک  راگدرورپ  بناـج  زا  تسا  یتجح  قدـص  ناـهرب 
کی چیه  اهنیا  ندیورگ  ای  مدرم  ندومن  تفلاخم  ندش و  هتشک  تیمولظم و  تیروهقم و  ضارما و  اهالب و  زا  ار  هیویند  ضراوع  ناهرب و 

دوشیم و هدهاشم  هینالع  هکنانچ  لطاب  لها  قح و  لها  نایم  رد  هکرتشم  تسا  هحفص 172 ] يروما [  هک  اریز  مینادیمن  رما  نیا  طانم  ار 
هک دناسریم  یئاج  هب  دنوادخ  ار  هنتف  یتح  هنتف  مکدالوا  مکلاوما و  امنا  دیامرفیم  ناحتما  اهنآ  هب  ار  قلخ  هک  تسادـخ  ياههنتف  زا  اهنیا 

ع)  ) یـسوم هب  دومرف  یحو  دـنوادخ  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  ناهرب  رد  هکنانچ  دروآیم  ادـص  هب  ار  يرماس  هلاسوگ 
ادص سپ  هلاسوگ  ناشیا  يارب  زا  تخیر  هک  يرماس  هب  دومرف  نم  هدنرورپ  يا  زیچ  هچ  هب  درک  ضرع  دندش  نوتفم  وت  موق  یسوم  يا  هک 

ءاشت نم  اهب  لضت  کتنتف  الا  یه  نا  درک  ضرع  یـسوم  تقو  نیا  رد  نم  دومرف  دنوادخ  دروآ  ادص  هب  ار  وا  هک  درک  ضرع  یـسوم  درک 
نوعرف ندومن  عدر  و  ع )  ) میلک ياسوم  يارب  دنوادخ  دـیدست  اما  میئوگیم  لاح  یتسناد  ار  همدـقم  نیا  نوچ  هصالخ  ءاشت  نم  يدـهت  و 

اب یئاسوم  هک  دوب  نآ  المجم  دـهدیم  نآ  هب  تداهـش  همه  يراصن  دوهی و  تایاور  مهیلع و  هللا  مالـس  تیب  لـها  راـبخا  نآرق و  هکناـنچ 
دوشیم روکذم  دوب و  مه  تیبوبر  یعدم  رادتقا و  لامک  رد  دوب  یناطلس  نوعلم  نوعرف  رصم و  رد  دندمآ  یناشیرپ  رقف و  سابل  اب  نوراه 
ترـضح نآ  دـشیم و  هدـید  وا  زا  رحـس  هب  مه  لاعفا  یـضعب  تشاد و  یئادـخ  ياعدا  لاحیا  یلع  هدوب و  دوجو  تدـحو  وا  بهذـم  هک 

رب تیآ  هن  درک و  لطاب  ار  هرحس  رحس  دومرف و  رهاظ  تارهاب  تازجعم  تانیب و  تایآ  دنوادخ و  هب  دومرف  توعد  ار  وا  دروآ و  فیرـشت 
زا دوب  توبن  همزال  هچنآ  اهتمکح و  مولع و  دوب و  لیئارـساینب  نایم  رد  درک و  كاله  ار  اهنآ  هکنآ  ات  دومرف  رهاـظ  ناـیطبق  نوعرف و  لآ 

همه نآ  اب  دومرف و  توعد  تساوخرب و  ع )  ) ربمغیپ ياسیع  نینچمه  دـیناسر و  ار  نوعرف  رما  نـالطب  دومرف و  رهاـظ  تـالامک  تاـفص و 
تانیب تایآ  تازجعم و  درکیم و  رهاظ  دوب  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  نامه  زا  ار  دوخ  رما  دوب  وا  لـباقم  رد  مهریغ  دوهی و  زا  هک  نمـشد 

زاربا يراصن  نیملسم و  ترورض  هللا و  ملس  بایطا  تیب  لها  رابخا  باتک و  تداهش  هب  ار  توبن  همزال  تافـص  ریاس  اهتمکح و  مولع و  و 
میتی و هکنیا  اب  ص )  ) متاخ ربمغیپ  نینچمه  دومرف و  رهاـظ  ار  دوخ  نیفلاـخم  نـالطب  دروآ و  دوخ  توبن  رب  ع )  ) یـسوم زا  صوصن  داد و 
ات دومرفیم  رهاـظ  تاداـع  قراوخ  تازجعم و  تاـمالع و  تاـیآ و  یکچوک  ناـمه  زا  دوب  هدومرفن  سک  چـیه  دزن  یلیـصحت  دوب و  یما 
زا زجعم  رازه  نیدنچ  دوخ  يوعد  قبط  رب  زاب  درک و  رهاظ  ار  اهنآ  ریغ  تنـس و  باتک و  زا  اهتمکح  مولع و  دـش و  توبن  هب  ثوعبم  هگنآ 

لاحم تهادب  نیا  هب  يرما  تسا و  ناناملـسم  همه  دزن  رد  یهیدب  يرورـض و  تسه و  اهنآ  ضعب  رب  لمتـشم  نآرق  نیمه  هک  دش  هدید  وا 
دـشاب غورد  بلاطم  نیا  هک  دشاب  لمتحم  زاب  ترورـض  تایاور و  نیا  يهمه  دوجو  اب  رگا  هک  اریز  دشاب  ارتفا  بذـک و  هک  تسا  لقع  زا 
میئامن دامتعا  نآ  هب  ام  هک  تسا  هدش  تباث  نیا  زا  رتمکحم  نیا و  زا  رتالاب  رما  مادک  هک  اریز  درک  لوبق  دیابن  ملاع  رد  ار  يرما  چـیه  سپ 

اعقاو رگا  تسا و  ياهلاسم  دـننکیم  سیبلت  دـنیوگیم و  غورد  دوخ  لایخ  هب  رگا  دـننکیم  کیکـشت  باب  نیا  رد  هک  اهنآ  تقیقح  رد  و 
قلعت ناشیا  ساوسو  هک  دراد  تهج  هچ  منادیمن  اما  دـنیایلوخیلام  ساوسو و  هب  التبم  هک  هللااب  هحفص 173 ] دهشا [  تسا  ناشیا  يداقتعا 

املع و ملعا  دیـسر  هلئـسم  نیا  هب  هکنیمه  دـننکیم  لصاح  نانیمطا  رجاف  قساف  ره  لوق  هب  روما  ریاس  رد  هتفرگ و  صوصخم  رما  نیمه  هب 
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ناشیا ياهلد  رد  هک  یتواقـش  ضرم و  زا  رگم  هللاو  تسین  نیا  دننکیم و  تبـسن  یحول  هداس  تسه و  الب  هب  ای  بذک  هب  ای  ار  تاقث  قثوا 
نیا هب  اما  دناهدوب  لوذخم  وا  نانمـشد  هدوب و  ددسم  ص )  ) متاخ هک  میراد  قیدصت  ام  هصالخ  اضرم  هللا  مهداؤف  ضرم  مهبولق  یف  تسه 

راهطا همئا  رما  نینچ  مه  دوب و  رهاظ  همه  نالطب  دوبن و  ناشیا  يواعد  رب  یتجح  کی  چیه  ربمغیپ  نانمشد  يارب  زا  یتسناد و  هک  لیـصفت 
لثم دنتـشاد  فیرـشت  مدرم  نایم  رد  يدنچ  ات  هک  ناشیا  هصاخ  باون  ناشیا  زا  دـعب  اما  تشگ و  نیب  رهاظ و  ص )  ) ربمغیپ جـهن  رب  (ص )
دیؤم ددسم و  دندوب  نایم  رد  هک  مه  مهتاماقم  هللا  یلعا  يرمس  دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیـسح  نامثع و  نب  دمحم  دیعـس و  نب  نامثع 
تـسد زا  ص )  ) ۀجحلل ۀمارک  دنتـشاد  هک  یقالخا  مراکم  دهز و  يوقت و  لمع و  ملع و  رب  هوالع  دندوب و  ۀـجحلا  دـنع  نم  هللادـنع و  نم 
تجح زا  هصاخ  صوصن  تسا و  روکذـم  هعیـش  زا  رگید  بتک  ملاوع و  راـحب و  رد  هکناـنچ  درکیم  زورب  رایـسب  تاداـع  قراوخ  ناـشیا 

فوقوم هصاخ  باون  مایق  رگید  هک  نامز  نآ  زا  میرادـن و  ههبـش  ام  ناشیا  هرابرد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  زا  هجرف و  هللا  لجع 
تاور یلا  اهیف  اوعجراـف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اـما  دومرف  تجح  ترـضح  هکناـنچ  دومن  ع )  ) تیب لـها  راـبخا  تاور  اـملع و  هب  عوجر  تسا 

تسا و لیوطت  بجوم  اهنآ  همه  رکذ  هک  دـناهدومرف  نایب  رابخا  رد  یتافـص  ناشیا  يارب  زا  هللا و  ۀـجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح 
زا ملع  نامه  قبط  رب  هک  یلمع  دـشاب و  ع )  ) دـمحم لآ  زا  ذوخام  هک  یملع  ینعی  دـشاب  لمع  ملع و  بحاص  دـیاب  هک  تسا  نآ  رـصتخم 

تـسا تاجرد  ناشیا  يارب  زا  تیاهن  دشاب  ناشیا  عیاشم  عبات و  دیاقع  لامعا و  قالخا و  مولع و  عیمج  رد  نخـس  هصالخ  دنزب  رـس  ناشیا 
یلوا تسا و  رتالاب  تسا  رتشیب  ناشیا  لمع  ملع و  هک  کی  ره  ناش  هتبلا  رتصقان و  یـضعب  تسا و  رتلماک  رتشیب و  ناشیا  لمع  ملع و  ینعی 
رادقم یلاع  لیبن  دیس  راوگرزب و  لیلج  خیـش  دارم  هک  مهماقم  هللا  یلعا  ام  خیاشم  هک  میوگیم  یتسناد  ار  همدقم  نیا  هک  لاح  تعباتم  هب 

یکی مه  ام  هک  دوب  نیا  مه  ناشیا  يوعد  دنتـساوخرب و  نامز  ءزج  نیا  رد  دشاب  مهمالعا  دـلخلا  یف  عفر  مهماقم و  هللا  یلعا  نم  يالوم  و 
تـسد هب  راـگدرورپ  باـتک  ناـشیا و  راـثآ  راـبخا و  زا  دـنچ  یمولع  میناـشیا و  وریپ  میتسه و  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  هعیـش  ياـملع  زا 

لها راثآ  رابخا و  زا  دـندراذگ  انب  دوب  هیمـسر  مولع  هب  قلعتم  هک  لئاسم  زا  هلأسم  ره  رب  دـندراذگ و  ار  مولع  نآ  راهظا  ياـنب  میاهدروآ و 
لیلد زا  یلاخ  هینید  روما  زا  ار  هقیقد  هک  يروطب  ندومن  تباث  عورف  رد  هچ  لوصا و  رد  هچ  ار  دوخ  دیاقع  ندروآ و  دهاوش  هللا  ملـس  تیب 
لهج هب  رارقا  هفنا  ربکت و  نودـب  دـندروآیمن  تسد  هللا  ملـس  تیب  لها  رابخا  زا  ار  هلاسم  لـیلد  رگا  اـنایحا  دـندراذگن و  تنـس  باـتک و 

 ] هدوبن صوصنم  هک  یلئاسم  هک  تسا  دوجوم  نآ  ریغ  عماج و  كرابم  باـتک  لـثم  نم  يـالوم  هیهقف  بتک  رد  نـآلا  هکناـنچ  دـندرکیم 
زا دعب  عماج  بتک  زا  یکی  رد  یتح  دناهدومرف  نتـسنادن  هب  رارقا  احیرـص  تسا  هدـش  مزال  یئاج  رگا  دـناهدرکن و  رکذ  الوا  هحفص 174 ]

لوح و ال ماهدیدن و ال  صن  نوچ  نم  تسه و  باتک  نیا  رد  رگید  لئاسم  هک  دنیامرفیم  حیرص  دننکیم  رکذ  ار  هصوصنم  لئاسم  هکنآ 
دـصراهچ دوجو  اب  هک  تسا  هجرد  هچ  ات  ع )  ) دـمحم لآ  زا  ناشیا  تعباتم  یـسات و  هک  نک  هظحالم  سپ  منادیمن  ار  اـهنآ  هللااـب  ـالا  ةوق 
منادیمن ار  هصوـصنم  ریغ  هلاـسم  هـکنیا  هـب  رارقا  احیرـص  تـسین و  ناـشیا  ریگنـماد  هـفنا  ربـکت و  چـیه  موـلع  عاوـنا  رد  تافنـصم  دـلج 

هللا و مهبا  ام  هک  دـناهدومرف  ع )  ) دـمحم لآ  هکنانچ  مه  دـنهدیمن و  يوتف  تاسایق  هلـسرم و  حـلاصم  تاـناحتما و  هب  ادـبا  دـنیامرفیم و 
ناشیا يارب  تیب  لها  رابخا  زا  هچنآ  عیمج  هب  دوخ  لـمع  رد  نینچمه  دـنوریم و  دـنراذگیم و  مهبم  ار  هلاـسم  هللا  تکـس  اـمع  اوتکـسا 

دنتفر هار  نآ  ماطح  رد  ندرکن  عمط  ایند و  زا  ضارعا  عرو و  دهز و  لامک  اب  نیا  دوجو  اب  دندرکیمن و  تشاذگ  ورف  ار  هقیقد  هدش  رهاظ 
يودنه هک  دش  هدـید  هکلب  دـندوبن  ادـبا  ءاشر  ذـخا  ایتف و  ءارجا  تساتری و  دـنب  رد  دنتـسنادن و  حابم  دوخ  رب  یـسک  لام  زا  رانید  کی  و 

درکن و لوبق  وا  زا  تابن  بح  کی  دومن  تجاح  ضرع  دروآ و  تابن  هعومجم  تجاح  دوجو  اب  تداع  بسح  رب  كرـشم  بهذـم  جراخ 
هب دنتـسنادیم و  ار  بلطم  نیا  سک  همه  هک  يدـحب  دومرفیمن  لوبق  یلوا  قیرط  هب  هک  نیملـسم  زا  دروآرب و  ار  وا  تجاح  تشادـن و  رب 

هدرک ضارعا  اهنآ  زا  دندرکن  هدهاشم  ار  يوقت  دهز  نیا  نوچ  مدرم  ادابن  هک  دمآ  شوجب  یضعب  یناسفن  ضارغا  اهدسح و  اهببـس  نیمه 
دومرف دییات  دیدست و  نانچ  دنوادخ  دنتـشاذگ و  ار  داریا  تمهت و  توادع و  يانب  هک  دوب  نیا  دوش  هتـسب  اهناکد  دنیامن و  ناشیا  هب  لابقا 

رگا دـندرک و  رهاظ  ار  اهنآ  بذـک  دوب  تمهت  رگا  دـندرک  داریا  ناشیا  رب  هچ  ره  دـش و  رهاـظ  رتهب  مدرم  رب  ناـشیا  تیقح  زورب  زور  هک 
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رد سپ  دـش  حـضاو  ناشیا  لوق  قدـص  دومن  ربدـت  درک و  رظن  هک  ره  رب  هک  دـندومرف  رهاظ  تنـس  باتک و  زا  ار  هلأسم  لیلد  دوب  قدـص 
دـش ققحم  ناشیا  قح  رد  دـنوادخ  دـیئات  دـیدست و  ع )  ) دـمحم لآ  نایعیـش  ياملع  زا  میتسه  یمدرم  ام  هک  ناشیا  يوعد  قباطم  تقیقح 

صتخم ار  نیا  هک  مه  نیا  تسا و  عبار  نکر  رما  ناـشیا  تاـصتخم  هلمج  زا  هدـنامن و  یقاـب  هللادـمحلا  فصنم  چـیه  رب  ههبـش  هک  يروـط 
رما نیا  هکنیا  هب  دندیشوک  رتشیپ  زا  رتشیب  نآ  ياضتقم  هب  لمع  رب  دیکات  هلئـسم و  نیا  تابثا  رد  ناشیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  میرمـشیم 

عامجا هکلب  هعیـش  عامجا  و  ص )  ) راهطا همئا  رابخا و  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  ادـخ و  باتک  هکلب  دنـشاب  هدروآ  ناـشیا  هک  دوب  یثدحتـسم 
حوضو و تیاغ  هب  ار  هلاسم  هک  دندومن  یعس  ناشیا  دندرکیمن  ملع  نیا  ياضتقم  هب  لمع  مدرم  نوچ  تیاهن  تسا  نآ  رب  نیملـسم  عیمج 

دارم هک  میئوگیم  یتسناد  ار  نیا  هک  لاح  دننکن  نآ  رد  نواهت  تسین و  نآ  ياضتقم  هب  لمع  زا  يرفم  هک  دـننیبب  مدرم  ات  دـنناسرب  توبث 
هب دناهتـشون و  ار  بلطم  نیا  باتک  نیدـنچ  رد  هک  تسا  ناـشیا  نانمـشد  زا  تئارب  و  ع )  ) دـمحم لآ  ناتـسود  تیـالو  هیلک  عبار  نکر  زا 

هحفـص ملاع [  اب  یماع  تسا و  فلتخم  ع )  ) دمحم لآ  ناتـسود  تاجرد  ههبـشیب  هکنانچمه  دناهدومرف  ققحم  تباث و  هیعرـش  هلدا  عاونا 
نینچ مه  بابلالاولوا  رکذتی  امنا  نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتسی  له  هدومرف  دنوادخ  دراد و  قرف  هتبلا  عیطم  اب  یـصاع  و  [ 175

لآ ناتسود  هرمز  رد  هک  ار  یطال  رمخلا  براش  یناز  صخـش  نالف  هک  تفگ  ناوتیمن  دنکیم و  توافت  هتبلا  مه  ناشیا  تبحم  تاجرد 
هک دـندومن  یعـس  ناشیا  هک  تسا  نیا  تشاد  تسود  دـیاب  هجرد  کی  هب  دـهاز  ملاع  یقتم  نمؤم  نـالف  اـب  دوشیم  هدرمـش  ع )  ) دـمحم

لمع رد  زین  دننک و  لصاح  تسا  قیال  هک  يروطنآ  ار  یسک  ره  تبحم  دنناوتب  ات  دوش  لصاح  قلخ  يارب  ع )  ) دمحم لآ  نایعیـش  تفرعم 
نینچ تفرعم  هتبلا  دیامن و  ع )  ) دمحم لآ  زا  يوار  یقتم  ملاع  هب  عوجر  هک  تسا  دبال  لهاج  صخش  هرهطم  تعیرـش  ياضتقم  هب  ندرک 

دنچ هلدا  ياضتقم  هب  مه  ام  خیاشم  دناهدرمش و  نید  لوصا  زا  ار  هلاسم  نیا  هللا  همحر  یمق  يازریم  موحرم  تسا  مزال  ناسنا  رب  یـصخش 
تنـس ادـخ و  باتک  زا  ار  بلطم  نیا  هلدا  میهاوخب  رگا  ام  دندرمـش و  نید  لوصا  زا  ار  هلاسم  نیا  دـندروآ  تسد  تیب  لها  راـبخا  زا  هک 

رب مه  نآ  هلدا  هک  دناهتـشون  باب  نیا  رد  ام  خیاشم  ردقنیا  دـماجنایم و  لوط  هب  نخـس  مینک  رکذ  للم  عامجا  تیب و  لها  رابخا  ربمغیپ و 
رد تسا  هدومرف  دنوادخ  مینکیم  رکذ  كربت  نمیت و  تهج  هب  ثیدح  کی  هیآ و  کی  ردـق  نیمه  یلو  تسا  هدـش  نیب  حـضاو و  بلاغ 

لقن ناهرب  رد  نینما و  امایا  یلایل و  اهیف  اوریـس  ریـسلا  اهیف  انردـق  ةرهاظ و  يرق  اهیف  اـنکراب  یتلا  يرقلا  نیب  مهنیب و  اـنلعج  ابـس و  يهروس 
هدیسر نم  هب  ةرـصبلا  لها  اخا  ای  وا  هب  دومرف  سپ  یلع  نب  دمحم  رب  يرـصب  نسح  هدش  لخاد  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدرک 
ضرع هدرک  كاله  هدش و  كاله  ار  راکنیا  یشاب  هدرک  رگا  سپ  هدش  لزان  هچنآ  ریغ  رب  ادخ  باتک  زا  ار  هیآ  هدرک  ریسفت  وت  هک  تسا 
یموق يارب  زا  دـنوادخ  دـهدیم  رارق  هنوگچ  کحیو  رخآ  ات  مهنیب  اـنلعج  لـجوزع و  يادـخ  لوق  دومرف  كادـف  تلعج  هیآ  مادـک  درک 

سپ دوش  توق  وا  سفن  دوشب و  هتـشک  دنریگب و  یگدنب  هب  ار  وا  اسب  امهنیب و  ام  هنیدم و  هکم و  هب  دوشیم  هدـید  رد  ناشیا  عاتم  یناما و 
ایآ كادـف  تلعج  درک  ضرع  هداد  رارق  اـهنآ  رد  تکرب  دـنوادخ  هک  یئارق  میئاـم  دومرف  دومرف و  سدـقم  هنیـس  هب  هراـشا  درک و  یلماـت 

اهانبـساحف هلـسر  اهبر و  رما  نع  تتع  ۀیرق  نم  ناک  لجوزع  يادخ  لوق  یلب  دومرف  دنـشاب  لاجر  يرق  هک  ادـخ  باتک  رد  ار  نیا  ياهتفای 
دایز كادف  تلعج  درک و  ضرع  زاب  لاجر  ای  اههناخ  ای  اهراوید  لجوزع  هللا  یلع  یلاع  تسیک  سپ  ارکن  باذع  اهانبذع  وا  دیدش  اباسح 

ربع هیرق و  زا  دـندرک  رما  ۀـکب  اهیف  انلبقا  یتلا  ریعلا  اهیف و  اـنک  یتلا  ۀـیرقلا  لأـسا  فسوی و  هروس  رد  لـجوزع  يادـخ  لوق  دومرف  ارم  نک 
مامت ناشیا  ياملع  ینعی  دنتـسه  ام  نایعیـش  ناشیا  دومرف  هرهاظ  يارق  زا  ارم  هد  ربخ  سپ  كادـف  تلعج  درک  ضرع  لاـجر  اـی  نک  لاؤس 

تیالو و باب  رد  مامت  یباد  ملاوع و  راحب و  نامیا  رفک و  باتک  هکلب  هدش  دراو  نومـضم  نیا  هب  ثیدح  نیدنچ  فیرـش و  ثیدـح  دـش 
ایآ دومن  عدر  هک  درک  هچ  دش  عبار  نکر  یعدم  عدار  هک  امش  باترم  باب  هک  منیبب  وگب  لاح  نانمشد  ناتـسود و  تفرعم  تسا و  تئارب 
رد هزات  رما  تشادرب و  نایم  زا  ار  ادـعا  زا  تئارب  ءایلوا و  تیالو  لصا  ایآ  دـندنام  لیلدیب  هک  تفرگ  تسد  زا  ار  ناشیا  ناـهرب  تجح و 

تـسود ار  درم  نآ  ناتـسود  تسه و  نیمه  رب  ناتدوخ  لـطاب  بهذـم  رد  امـش  هحفـص 176 ] دوخ [  يانب  نـالا  هکنیا  اـب  دروآ  باـب  نیا 
لطاب رما  نیا  یعدم  دیتساوخرب و  امش  هک  نیمه  یلب  تسا  هدش  هدعاق  هچ  هب  امش  عدر  سپ  دیرادیم  نمـشد  ار  وا  نانمـشد  دیرادیم و 
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نیا دینکیم  یتقوشوخ  دورـس و  راهظا  دینادیم و  ناشیا  عدار  ار  دوخ  دیاهدرکن  هماقا  دوخ  بهذم  رب  یتجح  چیه  زونه  هکنآ  اب  دیاهدش 
هک مینزیم  تقیقح  عقاو و  روطب  ار  فرح  نیا  ام  یلو  دیراد  دوخ  هلطاب  تجح  روهظ  زا  هک  رگید  ياهرورس  يالاب  دشاب  مه  امـش  رورس 
امش رگج  رب  ناشیا  ملق  نابز و  ریشمش  زا  هک  مخز  نآ  دنتـسه و  هدوب و  نم  رادقم  یلاع  ردارب  نم و  راوگرزب  ردپ  تقیقح  رد  امـش  عدار 

تسا رتتخس  یلیخ  دمآ  دراو  امـش  رب  زیربت  ناجنز و  ناردنزام و  رد  هک  اهگنفت  اهپوت و  زا  دش  دهاوخن  لمدنم  ۀمیق  ات  هک  تسا  هدمآ 
یملا هزاـت و  یمخز  زور  ره  تسا و  تـبث  اههنیـس  رتاـفد و  بـتک و  رد  دوـشیمن و  شوـمارف  اـهنیا  دـیدرک و  شوـمارف  ار  اـهنآ  هـک  اریز 
لیوات نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  اننید  نع  نوفنی  الودـع  فلخ  لک  یف  انل  نا  دـندومرف  هک  تسا  نیا  دروآیم  دراو  هزادـنایب 

هک دننیبب  دننک  هظحالم  مدرم  تسا  رضاح  ام  خیاشم  بتک  میوگیم  تسا  رگید  زیچ  عبار  نکر  زا  امـش  دارم  هک  یئوگب  رگا  نیلهاجلا و 
هچ ره  هک  تسا  نیا  رب  مالـسا  يانب  هک  یتفگ  باتک  لوا  رد  وت  دوخ  تسین و  ای  تسه  رگید  زیچ  میتشون  ار  شاهصالخ  هکنیا  زا  ریغ  ایآ 
دـص نآلا  هک  داد  دـیاب  فاصنا  تسین و  مالـسا  عرـش  زا  يراد  نیا  زا  ریغ  لد  رد  وت  هکنیا  نتفگ  تفرگ و  دـیاب  دـنک  رارقا  نابز  هب  ناسنا 

هب ناشیا  تکوش  تدع و  دناهتشاد و  باحـصا  عابتا و  هشیمه  هللادمحلا  دنیامرفیم و  ار  دوخ  ملع  راهظا  ام  خیاشم  هک  تسا  زواجتم  لاس 
هب امش  اما  دنتسین  هدوبن و  ندروخ  مدرم  لام  يزیرنوخ و  بوشآ و  هنتف و  ددص  رد  زگره  تسه و  هدوب و  رتشیب  امـش  تیعمج  زا  بتارم 

تراغ هب  ار  مدرم  لاوما  دـیتخیر و  اهنوخ  هتفیرف  تنطلـس  تموکح و  لاـم و  عمط  هب  ار  مدرم  دـیدرک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  هکنیا  ضحم 
ضرألا و یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  هک و  هداد  هدـعو  ع )  ) رمـالابحاص ترـضح  هب  هچنآ  فـالخ  هب  دـنوادخ  اـت  دـیدرب 
لصاتـسم و ار  امـش  نورذحی  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  يرن  ضرالا و  یف  مهل  نکمن  نیثراولا و  مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن 
زا ریغ  هللادـمحلا  ام  خـیاشم  دـیاهدنام و  تکرح  زا  عونمم  سوبحم و  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  دـندرک و  ار  امـش  عمق  علق و  دومن و  راـتفرگ 

هکلب دـنرادن  هتـشادن و  رگید  بلطم  ندومن  ع )  ) دـمحم لآ  لئاضف  رـشن  ملع و  راهظا  ندومنن و  یـسک  تیذا  یئادـص و  رـس و  یب  نیمه 
ینالطب راهظا  ادبا  هدومرف و  دییات  دیدست و  ار  ناشیا  يوعد  نیمه  رب  مه  دنوادخ  دنتـسین و  مه  يویند  ياهتسایر  بلاط  هک  هللااب  دهـشا 

دندرک و ار  تالایخ  نیمه  مه  نارگید  تسا  هدوب  ناشیا  عدار  درم  نیا  هک  هدرک  لاحـشوخ  ار  دوخ  وت  تیاهن  تسا  هدشن  تهج  چـیه  زا 
میتشون . باوج  يرصتخم  دوب  هدرک  تراسج  درم  نیا  نوچ  يراب  دیسرن  یئاجب 

مهؤاسن مهتلبق  مهرانید ، مهنید  ثیدح  هب  لالدتسا 

هراشا

هکنیا ات  تشذگ  اهتدم  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ  تسا  هتفگ  هکنآ  ات  تسا  هتشون  ار  ص )  ) ایبنا متاخ  دنوادخ  دیدست  زا  همتت  زاب  دعب 
یقب ام  مهؤاوها  مهملا  مهؤاسن  مهتلبق  مهراـنید و  مهنید  تشگ و  شومارف  مالـسا  هحفـص 177 ] ماکحا [  دش و  لدبم  ترثک  هب  تدـحو 

تسا و روهظ  میالع  زا  مه  نیمه  دـناهدومن و  تنیز  رهاوج  بهذـب و  ار  فحاصم  دـجاسم و  مسر  الا  نآرقلا  نم  مسا و  الا  مالـسالا  نم 
تـسا لوصا  هقف و  سرد  هاجنپ  هک  هنیدـم  رد  تسین و  نآ  ینعم  رکذـتم  يدـحا  دـنیامنیم و  توالت  نآرق  وزج  کی  موی  ره  القا  يرثکا 

هللااب ذوعن  دنادیمن  ار  نآرق  تایآ  یناعم  یـسک  هک  تسا  نیا  رد  هرکاذـم  ثحب و  همه  دـشاب  مه  رگا  تسین و  ریـسفت  نارق و  سرد  کی 
بذاک قداـص و  بذـکم  قدـصم و  تسا  تجح  تهج  هچ  هب  دومرف و  لزاـن  ارچ  دوبن  قلخ  رد  تاـیآ  مهف  كاردا  رعـشم و  هیاـم و  رگا 

میلا و باذع  میحج و  ران و  تسا  رهاظ  دحوم  كرشم و  نمؤم  رفاک و  کلذک  دنادیم و  یماع  ره  ار  یکی  ره  قاقتشا  بذک و  قدص و 
هب هچنآ  هک  تایآ  کلذک  تسا و  حـضاو  مولعم و  لک  دزن  میعن  راهنا و  روصق و  روح و  باوث و  تنج و  اهیف و  نیدـلاخ  نیهم و  باذـع 

ار تایآ  هب  رفاک  بذکم و  هدومرف و  تنج  تراشب  ار  تایآ  هب  قدصم  تسا  تایآ  هدش  تبث  باطتـسم  باتک  نیا  رد  لزان و  یهلا  یحو 
روح و ران و  تنج و  تقیقح  ینعی  تسا  اهنآ  ۀقیقح  نایب  رانلا  نم  هدعقم  ؤبتیلف  دیامرفیم  ار  يار  هب  رـسفم  هکنیا  هدومن و  باذـع  دـیعو 
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قیداصم هک  تسا  بایا  عجر و  موی  لیوات  موی  تسا و  داـبع  كاردا  ناـفرع و  زا  نوصم  یفخم و  لـیوات  موی  لـبق  هک  هچ  راـهنا  روصق و 
تـسا ران  لها  زا  باتک  تایآ و  ضرتعم  ضرعم و  کلذـک  تسا و  هیلع  عمجم  تاـیآ  باـتک و  تیجح  هوـالع  تسا و  دوهـشم  رهاـظ و 

ابیرغ و ناک  ام  یلع  دوعیس  ابیرغ و  رهظ  ملـسالا  هادف  نیملاعلا  حور  هللا  لوسر  قدص  يراب  تسا  بهاذم  للم و  عیمج  یهیدب  يرورض و 
تسا . نیمه  نازیم  ۀقیقحلا  یف 

باوج

باوج مینک  رصتخم  رگا  دماجنایم و  لوطب  نخس  مهدب  لیصفت  موزل  هزادنا  هب  ار  یبلطم  ره  باوج  رگا  مناریح  درم  نیا  اب  يوگتفگ  رد 
ربمغیپ دنوادخ و  هک  تسا  يدارم  نآ  ریغ  رب  دیوگب  یقح  هملک  ولو  تسا  لطاب  دیوگیم  هچ  ره  دـنامیم و  مهبم  وا  تاملک  يرایـسب  زا 

ملع هتفگ  هکنآ  اما  میئوگیم  ارـصتخم  هدش  رکذ  شیپ  اهنآ  زا  یـضعب  باوج  نوچ  میدرک  لقن  هک  تاملک  نیا  يراب و  دناهدومرف  (ص )
ع)  ) دـمحم لآ  هک  هار  نآ  زا  رگا  دـننکیم  لیـصحت  هک  مه  یلوصا  هقف و  ناـمه  هچ  رگا  میئوگیم  دـننکیمن  لیـصحت  ار  نآرق  ریـسفت 
زا طبنتـسم  همه  ام  ملع  هک  دـناهدومرف  ررکم  رابخا  رد  هک  اریز  تسا  نآرق  رد  جردـنم  هک  تسا  یمولع  زا  هبعـش  کـی  دـشاب  دـناهدومرف 

دناهداد لمعلاروتسد  رابخا  حیحصت  رد  هکلب  دناهدومرف  لالدتسا  نآرق  تایآ  هب  ابلاغ  تسا  اهقف  ناش  هک  هیعرـش  لئاسم  رد  تسا و  نآرق 
یلیبدرا لـثم  اـم  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  تسین و  حیحـص  تسا  فلاـخم  هچ  ره  تسا و  حیحـص  تسا  قـفاوم  نآرق  اـب  هک  یثیدـح  ره  هک 

کی لوصا  هقف و  لـصا  تقیقح  رد  سپ  دناهتـشون  ار  نآ  ریـسفت  هدومن و  عمج  تسا  هیهقف  ماـکحا  هب  قلعتم  هک  یتاـیآ  وا  ریغ  موحرم و 
اما دننکیم و  ار  نآ  لیـصحت  دننک  كولـس  دـناهدومرف  ع )  ) دـمحم لآ  هک  هار  نآ  زا  هک  دـنددص  رد  یناسک  تسا و  نآرق  ملع  زا  هبعش 

یئاجرد تمالع  هک  تسا  هدشن  تفتلم  اما  هتفگ  تسار  تسا  روهظ  میالع  زا  نآرق  هب  ندرکن  لمع  ملع و  نیا  ندوب  كورتم  هتفگ  هکنیا 
رگید هدش  راکـشآ  شدوخ  هصاخ  تافـص  اب  شدوخ  هک  يرما  دوشب و  وا  تمالع  رگید  زیچ  دـشاب و  یفخم  يرما  هک  دوشیم  لامعتـسا 

ترـضح هب  ناموص  نب  ۀعـصعص  هک  تسا  نیا  دیـسر  رظنب  رظن  يداب  رد  هک  نیا  دـهاش  تسین و  رگید  تمالع  هب  هحفص 178 ] جاتحم [ 
سک ره  هک  دناهدومرف  رابخا  رد  دومرفیمن  تیقوت  هکنیا  باب  زا  ترـضح  نآ  دنکیم و  جورخ  لاجد  نامز  هچ  هک  درک  ضرع  ع )  ) ریما
باوج رد  دش  دهاوخ  هللا  ءاشنا  نآ  رکذ  دعب  تسا و  بلطم  نیا  دهاش  مه  ادخ  باتک  ینکب و  بیذکت  ار  وا  هکنیا  زا  سرتم  دـنک  تیقوت 

نیا دهاوش  نینچمه  تسا و  یتامالع  وا  جورخ  تقو  يارب  زا  نکل  دومرف و  دعب  لئاس  زا  تسین  ملعا  هلئسم  نیا  هب  لوئسم  دومرف  هعصعص 
روهظ زا  شیپ  لام  دناهدومرف  رابخا  رد  هک  اهتمالع  نیا  دشاب و  یفخم  يرما  هک  دوشیم  هتفگ  یئاج  رد  تمالع  سپ  تسا  رایـسب  بلطم 

تکرب هک  درذگیمن  نامز  كدنا  روهظ  زا  دعب  اما  دیرمشیم و  هچ  يارب  تمالع  دیروهظ  یعدم  زورما  هک  امش  تسا و  مالسلاهیلع  ماما 
دمآ و دـیئوگیم  امـش  هک  درم  نیا  دوشیم و  نوگرگید  مامت  ملاع  عاضوا  دـنوشیم و  اهتفرعم  اهملع و  بحاص  مدرم  وا  سدـقم  دوجو 
زا اهتمالع  لیبق  نیا  زا  لاح  ات  هدمآ  هک  نامز  نآ  زا  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  هکلب  دـشن  هدـهاشم  ملاع  عاضوا  رد  يرییغت  چـیه  تفر و 

دیدشت رگم  دش  بترتم  صخش  نیا  دوجو  رب  هدیاف  هچ  سپ  تسا  هدشن  مک  هک  هدش  دایز  هچ  ره  اهنیا  ریغ  ینید و  یب  لهج و  یصاعم و 
هب هللا  ناعا  امم  نا  هک  ص )  ) موصعم تسا  هدومرف  مکحم  هچ  دـنادیم  یماع  ره  ار  نآرق  رهاظ  هک  هتفگ  هچنآ  اما  روما و  نیمه  ظـیلغت  و 
نآ لیوات  دراد و  سک  همه  ار  نآرق  رهاظ  ملع  یئوگیم  لاح  دننکیمن و  لیصحت  ار  نآرق  ریسفت  ملع  یتفگ  لوا  نایسنلا  نیباذکلا  یلع 
هب هتـسب  هک  مه  يزیچ  هچ و  يارب  لصاح  لیـصحت  دـننادیم  هک  ار  يزیچ  سپ  تسا  یفخم  نوصم و  روهظ  زا  شیپ  یئوگیم  هک  مه  ار 

برع ماوع  هک  هللاو  تسا  بجع  دـنریذپیمن و  دـنریذپب و  وت  زا  ناهرب  لیلدیب و  دـهاوخیم  تلد  وت  تیاهن  دـنروهظ  رظتنم  تسا  روهظ 
هچ دنتسه و  نآ  لیـصحت  رد  اهتمحز  هب  جاتحم  طقف  تسا  نتفگ  نخـس  تیفیک  نیمه  هب  قلعتم  هک  فرـص  وحن و  ای  تغل  باتک  ترابع 
ره هک  هدرمش  ناسآ  لهس و  ردقنیا  هللا  ملعب  لزنا  امنا  اوملعاف  دیامرفیم  دنوادخ  هک  ینآرق  دنوشیمن و  ملع  بحاص  مه  رخآ  هک  رایـسب 

ینغم و هکلب  ریبک  حرش  هعمل و  حرش  ندرک  ینعم  هدهع  زا  هک  دننکیم  راختفا  دننکیم  لیصحت  ناتـسبرع  رد  هک  یناسک  دمهفیم  یماع 
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لئاسم ال رد  ص )  ) دمحم لآ  نیبب  نک  هظحالم  رابخا  رد  يردق  درم  يا  دمهفیم  یماع  ره  هک  هدش  لهـس  ردقنیا  نآرق  دـنیآرب و  لوطم 
نآ مامت  اسب  ناشیا  زا  يرایسب  هکلب  دندناوخیم  ار  نآ  يرایسب  دوب و  هدش  لزان  ناشدوخ  نابز  هب  نآرق  هک  برع  يارب  یـصحت  دعت و ال 

دندینامهفیم اهنآ  هب  ار  تلالد  هجو  دندومرفیم و  هماقا  یبلطم  رب  ناهرب  لیلد و  اهنآ  يارب  نآرق  ره  زا  دنتـشاذگیم  انب  دنتـشاد  ظفح  ار 
دوب یناسآ  نیا  هب  رگا  مدوب  هدناوخن  هدینشن و  ار  تایآ  نیا  شلصا  ایوگ  مدوب و  هدناوخ  ار  نآرق  لاس  هاجنپ  هک  تفگیم  رخآ  عمتسم  و 

هیآ زا  دعب  هیآ  هملک و  زا  سپ  هملک  دـنرادن  هرهب  نآرق  رهاظ  زا  چـیه  هک  میوگیمن  دـندشیم  نآ  هب  لهاج  هجرد  نیا  هب  روط  هچ  برع 
هحفص 179] دناوتب [  هک  يروط  اما  دمهفیم  هملک  زا  دعب  هملک  دنناوخب  وا  يارب  ار  هعمل  حرش  ترابع  هک  برع  یماع  ره  لثم  دنمهفیم 

ناشیا رب  روط  هچ  دنمهفیمن  رگا  دـناهتفگ  هکنیا  اما  دـناوتیمن و  هک  هللاو  هن  دروآ  رب  ار  وا  بلطم  تقیقح  دـناوخب و  ار  نآ  هحفـص  کی 
رادربـخ چـیه  ادـخ  یحو  زا  وـت  دـشابن  ناـیم  رد  لوـسر  اـت  اـما  تسا  تجح  مه  ادـخ  یحو  دراد  بلاـطم  نیا  هب  لـخد  هچ  تسا  تجح 

نیا مینک  نآ  ياضتقم  هب  لمع  میناوتیمن  دننامهفن  ام  هب  ار  نآ  ریـسفت  وا  ءایـصوا  لوسر و  ات  اما  تسا  تجح  باتک  نینچ  مه  يوشیمن 
هکنیا ضحم  دـننکیم  مه  ار  اجیب  يوعد  نیا  ارـسفم و  هل  اودـجو  ول  یلب  لاق  نآرقلا  مهیفکی  الوا  هک  ناشیا  هب  دـندرک  ضرع  هک  تسا 

یلو میمهفیم  اـم  دوـخ  هتبلا  تسا و  تـجح  نآرق  هـک  دـنیوگب  تـسیچ  تـیب  لـها  راـبخا  زا  نآ  دـهاش  میتـفگ  دـندومن و  يریـسفت  رگا 
هب یلخد  مه  هیعرـش  لیاسم  قلخ و  هنایم  رد  دنوادخ  زا  تسا  یتجح  ۀقیقح  رد  یفاک  كرابم  باتک  نالا  لوگ  هک  تسا  دـیما  ناناملـسم 
اما دنک و  نیعم  ار  ریاس  دوخ و  فیلکت  دناوتیم  یفاک  باتک  زا  دوشن  طیارشلا  عماج  هیقف  صخـش  ات  ادخ  هب  ار  وت  درادن  رارـسا  نطاوب و 
هب زور  نآ  هک  یملع  نآ  هتبلا  یلب  تسا  ع )  ) ماما روهظ  هب  هتـسب  اهنآ  روهظ  دـنادیمن و  یـسک  ار  نآ  قیاقح  باتک و  لـیوات  هتفگ  هکنیا 

یلو دنوشیم  تفتلم  اهزیچ  روهظ  زا  لبق  ع )  ) دمحم لآ  تاضویف  تاحـشرت  زا  مه  املع  نیلماک  هدرکن و  زورب  تقو  چـیه  دـنکیم  زور 
هک تسا  نیا  تسا  روهظ  موی  لیوات  موی  هکنیا  زا  دارم  هک  راحب  زا  میدرک  لـقن  لـصفم  یثیدـح  نیا  رب  قباـس  شقنا و  مث  شرعلا  تبثوت 

نآرق رد  هک  هدـنیآ  رابخا  همه  نینچ  مه  دوب و  لیوات  زا  لبق  لـیزنت  همه  دوب  هدـش  لزاـن  باـتک  رد  نآ  تاـیفیک  روهظ و  زا  هک  يراـبخا 
مور هک  زور  نآ  دومرف و  ع )  ) ریما ترـضح  هک  یئاهگنج  مور و  ندـش  بولغم  لثم  یتح  تسا  لـیوات  زا  شیپ  لـیزنت  همه  تسا  هدومرف 

دهدیم ربخ  ع )  ) ماما روهظ  هب  هک  یتایآ  نینچ  مه  درک و  زورب  تایآ  نآ  لیوات  دش  اپ  رب  جراوخ  نیفص و  لمج و  گنج  ای  دش  بولغم 
هکلب تسا  هدش  نایب  هک  تسا  یعـضو  نآ  ریغ  رب  یلکب  همه  هک  تسین  نیا  دوصقم  دـنکیم و  دروایب  فیرـشت  ترـضح  نآ  هک  زور  نآ 
ءامب مکیتای  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا  متیارا  لق  دـیامرفیم  دـنوادخ  الثم  تسا  دارم  مه  رهاظ  هتبلا  تسا  دارم  ینعم  نیا  هب  لـیوات  رگا 

میـشاب و وا  تمعن  رکاش  دیاب  دـهدب و  امب  بآ  هک  یـسک  تسین  ادـخ  زا  ریغ  تفر  ورف  ام  بآ  رگا  هتبلا  ینک  هظحالم  هک  رهاظ  رد  نیعم 
هک تسیک  دـش  بیاغ  امـش  ماما  رگا  هک  یتفرگ  ار  نآ  نطاب  ای  تفر  امـش  رـس  زا  لقع  رگا  هک  يدرک  لیوات  ار  نیا  رگا  لاح  وا  زا  لئاس 

يرایسب يراب و  تسا  دارم  تسه و  دوخ  ياج  رس  مه  نآ  رهاظ  ینعم  کلذعم  اما  تسا  حیحص  دنکب  رهاظ  ار  ماما  ای  دهدب  امـش  هب  لقع 
مایق رد  اهنآ  هرهاظ  قیداصم  ینعی  اهنآ  لیوات  هک  دوشیم  رهاظ  میاهدرک  تیاور  اقباس  هک  فیرـش  ثیدـح  ناـمه  زا  هک  تسه  تاـیآ  زا 
تقو تسا و  روهظ  موی  زورما  دـیوگب  هک  تسا  نیا  شروظنم  درم  نیا  دوب و  هلاسم  لصا  هب  هراشا  دوصقم  هصـالخ  دـنکب  زورب  ع )  ) مئاـق

هتـشادن تسد  رد  یلیلد  چـیه  ولو  میوگیم  باتک  ریـسافت  زا  نم  هچ  ره  سپ  تسا  رهاظ  عضو  فالخ  رب  هک  مه  لیوات  باـتک و  لـیوات 
 ] زاب مه  ار  شرهاظ  وگب و  باتک  لیوات  زا  تقو  نآ  نکب  تباث  ار  ماـما  روهظ  لوا  وت  تسین  یناـسآ  نیا  هب  هکنیا  لاـح  دـیریذپب و  مشاـب 
هار رهاظ  دـنرگیدکی و  مزلتـسم  ود  ره  هک  تسا  نیا  هصـالخ  تسا و  نطاـب  رب  عرفتم  رهاـظ  زا  هچ  ره  هک  اریز  نک  تسرد  هحفص 180 ]

ددعتم ینعم  نیا  هب  رابخا  انهاه و  امب  الا  ملعی  کلانه ال  ام  یلع  لالدتسالا  نا  بابلالا  اولوا  ملع  دق  دومرف  ع )  ) ماما تسا و  نطاب  تفرعم 
هروجنیا دـیاهدش و  ادـیپ  امـش  لاـثما  هک  مالـسا  تبرغ  رد  سب  نیمه  تسا  تسار  مه  نآ  هتفگ  مالـسا  تبرغ  زا  هچنآ  اـما  يراـب و  تسا 

ار امش  نالطب  دناهدرک  رهاظ  ملاع  لها  رب  هک  دنناشیا  دنکیمن و  ار  مالـسا  ترـصن  ام  خیاشم  زا  ریغ  يدحا  دنکیم و  مالـسا  رد  اههنخر 
رهز زا  رتخلت  راگزور  نیا  درذگب  دروآیم  فیرـشت  ع )  ) ماما هک  زور  نآ  اما  ۀلالـضلا  مهیلع  قح  اقیرف  يده و  اقیرف  کلذعم  هکنیا  ولو 
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حرـش هللا  ءاشنا  نیا  زا  دعب  دسریم و  دوخ  یلـصا  تکوش  تزع و  هب  دیآیم و  نوریب  تبرغ  زا  مالـسا  دیآ  رکـش  نوچ  راگزور  رگ  دراب 
تسین . اجنیا  نداد  طسبب  تجاح  دیآیم  لیصفت  هب  بلاطم  نیا 

باب تیناقح  يارب  نآرق  هب  لالدتسا 

هراشا

دوخ نینمؤم  دوشیم و  رهاظ  ۀـمیق  رد  ناسنا  تئیه  هب  نآرق  هک  تسا  رایـسب  تانایب  تارابع و  فالتخا  هب  راثآ  راـبخا و  رد  تسا و  هتفگ 
نوریب صلاخ  ناحتما  زا  لخاد  هک  ره  دنوش  شتآ  نآ  لخاد  سان  دوشیم  رما  دوشیم و  هتخورفا  یشتآ  کلذک  دیامنیم و  تعافـش  ار 

نآرق المجم  تسا  مئاق  باحصا  عامجالاب  نحتمم  نمؤم  باذعلا و  هلبق  نم  هرهاظ  ۀمحرلا و  هیف  هنطاب  باب و  هل  روسب  مهنیب  برضف  هدمآ 
عوشخ عوضخ و  دیب  هک  یسفن  ره  دوش  رهاظ  یهلا  تایآ  شکرابم  ناسل  زا  قطان و  نآرق  تسا  وا  هک  هچ  دوش  رهاظ  دیاب  ناسنا  تئیه  هب 

هللا و انقدص  دـق  هتایآ  هللااب و  تنما  درک  ضرع  دومن و  یهلا  رکـش  تشاذـگ و  رـسب  دیـسوب و  میظعت  تیاهن  رد  تفرگ و  اضر  میلـست و  و 
هک یـسفن  ره  هللااب  ذوعن  هدـمآ و  نوریب  صلاخ  فاص و  کحم  زا  هدـش و  قباطم  نازیم  اب  تسا و  یعقاو  نمؤم  یقیقح و  ملـسم  وا  هلوسر 

نیمه دشابن  ادخ  زا  دهد و  تبسن  ادخ  هب  ار  یتاملک  یسفن  تسا  نکمم  هک  داد  لامتحا  درک و  ضارتعا  دومن و  ضارعا  ای  درک و  فقوت 
نیملـسم هک  هچ  يوقا  یلع و  اورهظا  لب  هدومن  ناقرف  ناقرف و  هطقن  رب  هک  تسا  یـضارتعا  ضارعا و  راکنا و  ههبـش و  فقوت و  لاـمتحا و 

دننکیم و نعل  ار  تایآ  نیبذکم  دناهدرک و  داقتعا  تاجن  هار  دناهتـسناد و  یهلا  کحم  نازیم و  ار  تایآ  تسا  لاس  هد  دصیـس و  رازه و 
دننادیم . باذع  میحج و  لها 

باوج

الـصفم ار  نآ  باوـج  دـنکیمن و  امـش  هب  هدـیاف  یلو  تسا  تسار  دـنکیم  هوـلج  ناـسنا  تئیه  هب  تمیق  رد  نآرق  هـک  هـتفگ  هـچنآ  اـما 
قلف ران  شتآ  نیا  هتفاب  مه  نآ  ریغ  رد  تسار و  دـنوش  نآ  لخاد  سان  دوشیم  رما  دوش و  هتخورفا  یـشتآ  هک  هتفگ  هچنآ  اما  میئوگیم و 

رد منکیم  لقن  ار  ثیدـح  کی  دـناهدومرف و  رایـسب  رابخا  رد  هکنانچ  دوشیم  هتخورفا  نیفعـضتسم  لاـفطا و  ناـحتما  تهج  هب  هک  تسا 
قلخ زا  عون  جنپ  رب  دـیامرفیم  جاجتحا  دـنوادخ  دوش  تمایق  زور  هاگ  ره  دومرف  هک  تسا  هدومرف  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  نیبملا  باتک 

دنکیمن و لقعت  هک  ینونجم  هلبا و  دنکن و  ار  وا  توبن  ار و  یبن  دنکب  كرد  هک  یسک  نآ  دریمب و  یبن  ود  هنایم  هک  یسک  نآ  لفط و  رب 
ناشیا يوس  هب  دنوادخ  دتـسرفیم  سپ  دومرف  لجوزع  يادـخ  رب  دـنکیم  جاجتحا  هحفـص 181 ] ناشیا [  زا  کـی  ره  سپ  گـنگ  رک و 

سپ شتآ  نیا  رد  دیهجب  هک  دنکیم  رما  امش  هدنرورپ  هک  ناشیا  هب  دیوگیم  سپ  ار  یشتآ  ناشیا  يارب  زا  دنکیم  لمتـشم  سپ  یلوسر 
زا دارم  فیرش و  ثیدح  دش  مامت  دریگیم  ران  يوسب  تقبس  درک  نایـصع  سک  ره  دوشیم و  مالـس  درب و  وا  رب  نآ  رد  تسج  سک  ره 
هک تسا  یـسک  نآ  زا  دوصقم  دـناهدروآ و  ریبعت  نییبن  نیب  ةرتـفب  رگید  ثیدـح  رد  هکناـنچ  تسا  هرتـف  ناـمز  رد  ندرم  نییبـن  نیب  ندرم 
مه قلف  شتآ  ار  شتآ  نیا  هصالخ و  ناطیش  رکم  زا  دوشیم  لصاح  نید  رد  هک  يروتف  هطـساوب  دشاب  هدیـسرن  وا  هب  مهقباس  یبن  توعد 

رابخا قفاوم  سپ  دنروآیم  دنیوگیم  قلف  ار  نآ  هک  منهج  رد  یهاچ  زا  ار  شتآ  نیا  هک  دیامرفیم  یثیدـح  رد  هکنیا  تهجب  دـنیوگیم 
اما دنزورفایم و  دـناهدادن  ار  نامیا  رفک و  زیمت  ایند  رد  هک  نیفعـضتسم  لافطا و  يارب  ار  شتآ  نیا  هک  یتسناد  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ 

ناحتما نیا  هب  جاتحم  اهنآ  رفک  ای  نامیا  رد  دـناهدش  صلاخ  دـناهدمآ و  نوریب  ناـحتما  زا  اـیند  رد  هک  رفکلا  ضحاـم  ناـمیالا و  ضحاـم 
رایـسب رابخا  تایآ و  یتفگ و  اطخ  تسه  سک  همه  لماش  سان  هکنیا  لاح  دنوش و  نآ  لخاد  سان  دوشیم  رما  یتفگ  هکنیا  سپ  دنتـسین 

مه نآ  ياهدناوخ  ماقم  نیا  رد  هک  مه  رخآ  ات  روسب  مهنیب  برضف  هفیرش  هیآ  اما  تسین و  لیـصفت  هب  تجاح  یلو  تسا  بلطم  نیا  دهاش 
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همئا ربمغیپ و  ای  دیملعا  امش  هک  منادیمن  دینادیم و  ار  نآرق  ریـسفت  هک  دینکیم  هک  تسا  یماخ  ياعدا  نیمه  مزاول  زا  نیا  تساجیب و 
ار رون  ۀمیق  رد  دنوادخ  هک  تسا  روکذم  ناهرب  رد  هکنانچ  دناهدومرف  ثیدح  دنچ  رد  هصالخ  هدش  لزان  ناشیا  هناخ  رد  نآرق  هک  (ص )

دگل ار  رون  دـنوریم و  هار  هک  يروط  دوشیم  عـقاو  ناـشیا  پچ  ياـپ  ماـهبا  تشگنا  رد  نیقفاـنم  مهـس  دـیامرفیم و  تمـسق  قیـالخ  رب 
بقع درگرب  هک  وا  هب  دوشیم  هتفگ  سپ  منک  ساـبتقا  وت  رون  زا  اـت  دوـخ  ياـج  رد  تسیاـب  هک  دـیوگیم  نمؤـم  هب  قفاـنم  سپ  دـننکیم 

هک تسا  يرد  نآ  يارب  زا  هک  دوشیم  هدز  هنایم  رد  يروس  ددرگیم  رب  هکنیمه  هدـش  تمـسق  رون  هک  یئاج  نک  رون  ساـمتلا  تدوخ و 
دایرف نیقفاـنم  سپ  دـنعقاو  نیقفاـنم  هک  یئاـج  ینعی  تسادـخ  باذـع  نآ  رهاـظ  نآ و  هب  دـنمعنم  نینمؤم  تسادـخ و  تمحر  نآ  نطاـب 

دناهدومرف و رابخا  رد  هچنآ  رخآ  ات  دیدرک  نوتفم  ار  دوخ  امش  نکل  یلب و  دهدیم  باوج  میدوبن  امش  اب  ام  ایآ  هک  روس  ءارو  زا  دننکیم 
چیه هفیرـش  هیآ  نک  هظحالم  سپ  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باب  تسا و  ربمغیپ  روس  زا  دارم  هک  دـناهدومرف  رابخا  یـضعب  رد 
قلف ران  هب  جاتحم  هدـش و  رهاظ  ایند  رد  ناشیا  تنیط  ثبخ  دنتـسه و  نیـضحام  زا  همه  نیقفانم  نیا  درادـن  ماـقم  نیا  اـب  یتبـسانم  یطبر و 

وا ریخ  دـش  نآ  لخاد  هللااب  ذایعلا  یـسک  رگا  تسا  باب  نیا  رهاـظ  رد  هک  یباذـع  نیا  قلف و  راـن  اـب  روس  نیا  رما  دراد  طـبر  هچ  دنتـسین و 
همه هکلب  دراد  رایـسب  یناعم  شاهیآ  ره  نآرق  تایآ  یئوگب  رگا  تسا و  ریخ  نیفعـضتسم  يارب  قلف  ران  لوخد  تسا و  وا  رـش  هکلب  تسین 
هرقف نیا  رب  لالدتـسا  رد  نیارباـنب  سپ  درادـن  جاـجتحا  داهـشتسا و  ماـقم  هب  یلخد  نیا  یلو  تسا  تسار  میوـگیم  تسه  وا  رد  بلاـطم 

لالدتسا مسق  نیا  دشاب  هتشاد  هحفص 182 ] هکسم [  یندا  هک  یسک  هک  تسین  ههبـش  ردق و  هروس  ای  دیحوت  هروس  ای  ناوخب  یـسرکلاۀیآ 
لـصا راکنا  ام  تسا  وا  تیالو  ای  الثم  تسا  ماما  ران  زا  دارم  هک  دـنکیم  نطاـب  هب  هراـشا  بلطم  لـصا  رد  هکنیا  اـما  هصـالخ و  دـنکیمن 

هیآ ندناوخ  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  هدناوخ  ران  مسا  هب  ار  ماما  دـنوادخ  تاماقم  یـضعب  رد  نآرق  رد  میرادـن و  ار  بلطم 
هوای مه  لافطا  یئوگ  هوای  اما  تسا و  حیحـص  تسا  وا  هتفگ  زا  هچ  ره  دـعب  دـش  مولعم  رگا  تماـما  دوشیمن  تباـث  بلطم  یعقوم  ره  رد 

لـصا مه  نآ  دـنکیم  هولج  ناسنا  تئیهب  تایق  رد  هک  هتفگ  نآرق  باب  رد  رخآ  لوا و  هچنآ  اما  تسین و  يرمث  رمثم  دـنیوگیم و  رایـسب 
تسا نیا  دنکیم  زورب  ناسنا  تئیه  هب  نآرق  هکنیا  زا  دارم  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  هک  اریز  دشاب  هتفگ  اجیب  وا  هکنیا  تسا  حیحص  فرح 

اعون قلخ  هماع  اب  نآرق  هولج  نیب  ام  يزایتما  هک  دـنکب  هولج  دـیاب  دـنیوگیم  یناسنا  تروص  ار  نآ  مدرم  هماـع  هک  یتروص  نیمه  هب  هک 
اعدا دنناوتیم  قلخ  همه  نیا  رب  انب  سپ  يدرخیب  لامک  يور  زا  تسا  یفرح  نیا  هک  دشاب  دیابن  یئوگیم  رگا  دـشاب  دـیاب  ای  دـشاب  دـیابن 
فرح نیا  نتفریذپ  هب  یلوا  اهنآ  زا  یکی  تسین و  تروص  ود  هک  يزایتما  هک  اریز  تفریذپ  دیاب  همه  زا  قطان و  هللا  مالک  میئام  هک  دننکب 

زا ریغ  هک  یئوگب  رگا  دـیوگیمن و  لقاع  چـیه  هک  تسا  ینخـس  هکنیا  میریذـپب  دـش  یعدـم  هک  ره  زا  دـیاب  سپ  تسین  يرگید  زا  وا  زا 
یلطاـب هب  یعاد  یقحب  یعاد  ره  ربارب  رد  هک  تسین  ههبـش  میئوگیم  دـنکب  دـناوتیمن  ار  اـعدا  نیا  يدـحا  تسا  قطاـن  نآرق  اـعقاو  هکنآ 

هک اریز  دنکیمن  دـننک  ضارعا  وا  زا  مدرم  یتوعد و  نامه  ببـس  هب  هک  یتوعد  لطاب  هب  یعاد  ملـسم  يراد و  رارقا  مه  وت  دوخ  تسه و 
وت هک  روط  نامه  دیوگب  دتـسیاب و  قح  هب  یعاد  لباقم  لطاب  هب  یعاد  هک  تسین  نکمم  الثم  دـنکیمن  وا  هب  لابقا  یـسک  دـنک  نینچ  رگا 
وت هک  روطنامه  منکیم و  لالـضا  نم  ینکیم  تیاده  ار  قلخ  وت  هک  روط  نامه  منکیم و  ناطیـش  هب  توع  نم  ینکیم  ادـخ  هب  توعد 

سپ ال دنکیمن  وا  هب  لابقا  يدـحا  تفگ  نینچ  رگا  هک  تسا  یهیدـب  متـسه و  مکبا  ناطیـش  هموشیم  هفیحـص  نم  یتسه  قطان  هللا  باتک 
دهاوخ هتبلا  سپ  قحلا  هبـشت  اهنال  ۀهبـش  ۀهبـشلا  تیمـس  امنا  دندومرف  فیرـش  ثیدح  رد  دشاب و  قح  هب  هیبش  هک  دنکیم  یتوعد  هلاحم 
هلئسم نیا  رد  دناسرب و  ار  وا  نالطب  هک  تسادخ  رب  تیاهن  اهنیا  همه  منم  یتسین و  قطان  هللا  باتک  قلخ و  يداه  هللا و  یلا  یعاد  وت  تفگ 
ماگنه ناشدوخ  هکنیا  اب  دوشیمن  لـطاب  ياـعدا  هک  تسا  نیمه  ناتخبدـب  نیا  ياهتعدـب  ساـسا  سا  هک  دـنچ  ره  تسین  ههبـش  هللادـمحلا 

نیا رب  قباس  بلطم  نیا  يود  رهب  حیرـصت  هدرک و  مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تجح  نیمه  هب  دنوادخ  تسا و  نکمم  هک  دـننکیم  رارقا  تلفغ 
تـسین وا  لدـع  راگدرورپ و  تمکح  زا  سپ  يراب  يدـید  هکنانچ  هدرک  حیرـصت  شلطاب  قش  نامه  هب  مه  تدابع  نیا  رد  تسا و  هدومن 

رد نآرق  دـشابن  رگا  هک  میئوگیم  رگید  هجو  هب  دنـشاب و  رگیدـکی  هب  هیبش  يوعد  دوخ  رد  ولو  دنـشاب  مه  لثم  لطاب  قح و  هب  یعاد  هک 
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نم احور  کیلا  انیحوا  هدومرف و  دـنوادخ  هکنانچ  یناسنا  ندـب  يارب  زا  دوشیم  حور  هلزنم  هب  نآرق  تقیقح  هتبلا  دـنک  هولج  ناسنا  ندـب 
ار نآ  تیاکح  ات  دشاب  هتـشاد  تبـسانم  دیاب  حور  اب  ندب  هک  تسین  ههبـش  نامیالا و  باتکلا و ال  ام  يردـت  تنک  ام  هحفص 183 ] انرما [ 

نادبا ناشیا  ءاعما  هدعم و  رد  هکلب  نانز  ماحرا  رد  هک  ینیبیم  هینالع  هکنانچ  دنکیمن  تیاکح  ادبا  دـشاب  هتـشادن  تبـسانم  رگا  دـنکب و 
اب دوش  هتخاس  ناسنا  لکـش  هب  هک  لماک  مامت  ندب  نآ  رگم  دـنکیمن  یناسنا  حور  تیاکح  کی  چـیه  اما  دوشیم  دـلوتم  رایـسب  ۀـیناویح 
رد ناسنا  حور  تسین  نآ  تیاکح  لـباق  هصقاـن  ياهندـب  نیا  نوچ  کلذـعم  تسا  دوجوم  یناـسنا  حور  هیاـمریمخ  هک  تسا  یلحم  هکنیا 
هک دشاب  دیاب  یندب  هتبلا  دنکب  دیاب  ار  نآرق  حور  تیاکح  هک  یندب  نآ  سپ  کلم  نیا  مامت  رد  رما  تسا  نینچمه  دـنکیمن و  هولج  اهنآ 

ؤلؤل و یلگ  گنـس و  ره  هنرو  ضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  هفطن  دهد  زاربا  دـناوتب  ار  نآرق  تالامک  همه  ات  دـشاب  نادـبا  عیمج  لدـعا 
الا سبای  بطر و ال  دـیامرفیم و ال  هللا و  ملعب  لزنا  امنا  اوملعاف  دـیامرفیم  وا  لضف  رد  دـنوادخ  هک  ینیبم  باتک  نآ  سپ  دوشن  ناـجرم 

ۀمحر ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  دـیامرفیم و  نیبم و  باتک  یف  الا  ضرالا  ءآمـسلا و  یف  ۀـبئاغ  نم  دـیامرفیم و  نیبم و  باـتک  یف 
لابجلا و هب  تریـس  انارق  نا  ول  دـیامرفیم و  دـیمح و  میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  دـیامرفیم ال  نینمؤملل و 

لآ زا  هک  يرابخا  هدـش و  لزان  نآرق  دوخ  لضف  رد  هک  تایآ  نیا  لاثما  اذـکه  اعیمج و  رمالا  هللا  لب  یتوملا  هب  ملک  وا  ضرألا  هب  تعطق 
دومرف هک  تسا  لاونم  نآ  هب  ادخ  رما  تسا و  هدـش  لزان  ادـخ  رما  زا  هک  یکرابم  حور  نینچ  ایآ  تسا  هدیـسر  باب  نیا  رد  ص )  ) دـمحم
تافـص نیا  زا  تیاکح  هک  یندب  رد  دوشب  رگهولج  یندـب  رد  حور  نیا  هک  دـشابن  هاگ  ره  نوکیف  نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا 

ار تالامک  نیا  تیاکح  هک  دـهاوخیم  یندـب  ههبـشیب  تسین  وا  روهظ  زا  عنام  دـشاب  دـهاوخیم  هک  ندـب  ره  ای  دوشیم  رهاـظ  دـنکیم 
هدش دراو  تمیق  هب  نآرق  ندمآ  تیفیک  رد  هک  ار  فیرش  ثیدح  نامه  نک  هظحالم  وت  دیآ و  مزال  ناحجر  الب  حیجرت  الا  دنکب و  دناوتب 

ءایبنا و فص  رب  هک  تسه  رون  لامج و  بحاص  ردقنآ  دنکیم و  هولج  يدرم  تروص  هب  دیامرفیم  هک  یباییم  ار  ام  نخـس  دهاش  تسا 
همه دنـسانشیمن و  تمظع  لامج و  رون و  يهطـساو  هب  ار  وا  کی  چیه  درذگیم و  همه  نیبرقم  هکئالم  نیحلاص و  ءادهـش و  نیلـسرم و 

تابثا درم  نیا  يارب  امش  هک  ار  لضف  نیا  لاح  تسا  هدش  نآرق  هولج  ببس  نیا  هب  هدرک و  زورب  وا  رد  هک  تسا  یتالامک  هطـساو  هب  اهنیا 
عالطا نیمز  نامـسآ و  تابئاغ  زا  دیهدب  ربخ  هدـنیآ  هتـشذگ و  مولع  زا  دـنریذپب  امـش  زا  ات  دـیهدب  ناشن  وا  رد  ار  نآرق  لیاضف  دـینکیم 

دوخ ياضرم  نارک و  ناروک و  دینادیم  نمؤم  ار  دوخ  نیقدصم  تسا و  نینمؤم  صوصخم  رگا  دیهدب  ناشن  ار  وا  تمحر  ءافش و  دیهدب 
ای دیهدب  ریـس  ار  کچوک  رایـسب  هوک  کی  دیایب  تسد  هتـشررس  هک  ردـق  نیمه  ات  هد  ات  ود  یکی  تسین  حالـص  مه  همه  دـیهدب  افـش  ار 

هن و ای  هدرک  هولج  اجنآ  نآرق  حور  هک  مینیبب  ام  ات  دیناونشب  باوج  دیئوگب و  نخـس  ناگدرم  اب  ای  دیفاکـشب  يرهاظ  بابـسا  یب  ار  ینیمز 
 ] احیرـص ار  اعدا  نیا  امـش  دروآیمن  ار  نآ  لثم  يدحا  تسا  هدومرف  هیآ  نیدـنچ  رد  هک  نآرق  صن  فلاخم  هکلب  ندومن  اجیب  ياعدا  الا 

نآرق تافـص  هب  مه  امـش  تافـص  زا  تفـص  چیه  دینک و  مکح  نآرق  مکح  فالخ  رب  دیاهدروآ و  ار  نآ  زا  رتهب  هک  دینکب  هحفص 184 ]
تاموهوم همه  هکنیا  ولو  دـینکیم  تباث  دوخ  لایخ  هب  مه  ناهرب  لیلد و  اب  ار  دوخ  ریداقا  هکلب  ناتدوخ  رارقا  هب  دـنامن  میاهتـسناد  اـم  هک 

میئوگب نانز  هنیـس  رب  تسد  تسا  قطان  هللا  مالک  صخـش  نیا  یتفگ  وت  هکنیا  ضحم  هب  هک  دیهاوخیم  قیدصت  ام  زا  اهنیا  دوجو  اب  دشاب 
تسا غورد  همه  تازجعم  یئوگیم  هک  تسا  نیا  هن  هن  ای  يراد  امب  یفیلکت  متفگ  هکنیا  زا  ریغ  نیبب  هللااب  كدشنا  انعطا  انعمس و  یلب  یلب 

اج ره  زا  تسین  یطرـش  مه  ناشیا  يرهاظ  صخـش  رد  دنتـسنادیمن  مه  بیغ  دناهتـشادن  مه  نوکی  ام  ناک و  اـم  ملع  هیباـتک  تاـیآ  رگم 
زیاج تاملک  نیا  هب  هوفت  دوبن  روظنم  لطاب  لاـطبا  قح و  قاـقحا  رگا  هللا  رفغتـسا  هللا و  بضغ  نم  هللااـب  ذوعن  یتح  دـشاب  روط  ره  دـشاب و 
میرم هب  تبسن  تقو  نآ  تسین  تاماقم  نیا  هب  ندیسر  زا  عنام  ندوب  هداز  مارح  هک  دنیوگیم  تارضح  هک  ماهدینش  تاقث  یـضعب  زا  دوبن 
انحور نم  هیف  انخفنف  اهجرف  تنـصحا  یتلا  نارمع  ۀنبا  دیامرفیم  هک  اجنآ  دنیامنیم  دنوادخ  رب  در  احیرـص  دننکیم و  فذق  نارمع  تنب 

ایح ناتخبدـب  نیا  اما  نیملاـعلل  ۀـیآ  اـهنبا  اـهانلعج و  نآ و  ریظن  رگید  هیآ  رد  نیتناـقلا و  نم  تناـک  بتک و  اـهبر و  تاـملکب  تقدـص  و 
هللا باتک  هک  دنک  اعدا  هرـسکنم  قنع  نآ  اب  دنروایب  دنهاوخیم  ار  یـسک  روط  نیمه  هصالخ  دـننکیم  در  ار  ادـخ  تداهـش  دـننکیمن و 
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میئوگیم نخـس  رهاظ  نیمه  هب  و  ص )  ) نیبیطلا هلآ  دـمحم و  قحب  نتفلا  نم  اننما  للزلا و  نم  هللا  انمـصع  مینک  قیدـصت  ام  تسا و  قطان 
تحـص و نآ  اـب  دـنزیم و  فرح  ناجهتـسا  تکاـکر و  همجع و  نیا  هب  ارچ  تغـالب  تحاـصف و  نآ  اـب  نآرق  تـسا  نآرق  نـیا  رگا  هـک 

الا دماجنایم و  لوطب  نخـس  هصالخ  هدش  سکع  رب  تافـص  نیا  يهمه  رد  هک  هدـش  تیاکح  هچ  هراچیب  تیبرع  اب  تقفاوم  تماقتـسا و 
هدرک رـضاح  ار  وا  هک  رگید  تعامج  یناقمم و  دـمحم  الم  دـنوخآ  ءاملعلا و  ماظن  يدـهعیلو و  ناـمز  رد  ار  دیهـش  هاـش  سلجم  لیـصفت 

ناوتیمن هزمح  زومر  باتک  هب  هللاو  هک  تسا  لهس  نآرق  هب  ار  وا  تاملک  تبـسن  هک  ینیبب  هک  متـشونیم  دندوب  هتـشاد  تبحـص  دندوب و 
باوج دیداد  رارق  ثلث  ارچ  امـش  دناهداد  رارق  سمخ  ربمغیپ  هک  وا  زا  دیـسرپ  دمحم  الم  دـنوخآ  ونـشب  هملک  کی  تسین  رکذ  لباق  داد و 

مامت هب  دـیاب  يراـب  تسا  هتفگ  لـصف  نک  هظحـالم  ار  باوج  نیا  تاـهج  نکب و  رکف  تدوخ  وت  رگید  تسا  سمخ  فصن  مه  ثلث  داد 
لوصا هیهلا و  لئاسم  ضماوغ  زا  ار  هچنآ  مینک و  ناعذا  ار  تایآ  بحاص  رما  میئامن و  قیدـصت  ار  تایآ  راـقتفا  زجع و  راـسکنا و  تلذ و 

یهلا ملع  عبنم  نآ  زا  میهد و  دوخ  هب  ار  هطاحا  مدع  كاردا و  ملع و  مدع  تبسن  میتسناد  وا  عولط  روهظ و  اب  فلاخم  هک  ار  هینابر  ماکحا 
تبث بتک  رد  هدـش و  رکذ  هک  یتالالد  تامالع و  عیمج  هکنآ  لاح  دـیامن و  نایب  شلـضف  دوج و  هب  دـیامرف و  فشک  ات  میئامن  ساـمتلا 

ار ناشنایب  دناهدشن و  کیدزن  دناهتفرن و  هک  یسوفن  راکنا  تسین  یساب  دناهدیمهف و  هتسناد  هدید و  هدمآ و  رهاب  هدش و  رهاظ  لک  هتـشگ 
هک یعیابط  رب  اما  تسا  ناـسآ  لهـس و  یلیخ  تسا و  یبهذـم  شوخ  تقیقح  رد  باوج  دـناهدیدن  ار  اـهنآ  ناـهرب  لـیالد و  دناهدینـشن و 
هب هک  اریز  دنورب  هار  نیا  زا  هک  تسا  راوشد  ناشیا  رب  یـسب  دـناهدرک  هحفـص 185 ] نیدـت [  هب  تداع  هک  یناسک  یلو  تسا  ینید  بلاط 
هب ار  همه  تسه  تسد  رد  هچ  ره  ءایلوا  ءایبنا  تفرعم  هیلک  دعاوق  زا  هک  اریز  هتـسناد  شیپ  هکنانچ  تسا  نینیدـتم  دـعاوق  فالخ  رب  یلک 

فرصب هکلب  دیجنس  دیابن  شیپ  دعاوق  زا  هدعاق  چیه  هب  مه  ار  اهنآ  ار  هیباتک  تایآ  هرقف  کی  رگم  دراذگ  رانک  دیاب  بیذکت  فیعـضت و 
نیا رب  قبطنم  هک  مالـسا  دعاوق  زا  هصاخ  هقباس  ماکحا  عیارـش و  زا  دیاب  درک و  لوبق  دیاب  تسا  هللادـنع  نم  هلزنم  تایآ  اهنیا  هکنیا  ياعدا 
یکی ره  حرش  هدرک  زورب  دیوگیم  هک  مه  میالع  درادن  مزال  رگید  ناهرب  دیمهف و  ار  قابطنا  هجو  دیسرپ  اهنآ  دوخ  زا  دیاب  تسین  روهظ 

روط نیمه  سرتـب  ادـخ  زا  درم  يا  تسا  یفیرـش  نید  بجع  تقیقح  رد  تسا  رهاـظ  عضو  فـالخرب  کـی  ره  زورب  هک  دـنکیم  دـعب  ار 
ياوس یضرغ  دینک و  دوخ  رخسم  ار  کلم  همه  دیـشکب و  ریـشمش  رگا  هللاو  میـشاب  هتـشاد  تسایر  تنطلـس و  میاهدرک  لیم  وگب  هدرپیب 

روطنیا هک  تسا  لقاع  فیح  دـینک  دوخ  عبات  ار  رفن  کی  نیدـت  مسا  هب  هک  نآ  اـت  تسا  رتمک  نآ  تبوقع  دیـشاب  هتـشادن  تنطلـس  نیمه 
نایب نوچ  يراب  دزادـنایب  دـهاوخیم  هکلهم  ره  هب  هک  نادان  لهاج  کی  تسد  دـهدب  دـنک و  راـسفا  صوصخب  ار  دوخ  دـشکب و  تمحز 

درادن . رگید  طسب  حرش و  هب  تجاح  دوشیم  هدش و  بلاطم  نیا  يهمه 

میناد یمن  ار  باب  دمحم  یلع  دوجو  تمیق  ردق و 

هراشا

دوب فوصوم  فورعم و  نوچ  دـش  رهاظ  هک  ار  كرابم  دوجو  نیا  میاهتـسنادن و  ار  هیدـحا  علاطم  هیـسدق و  رهاظم  داحتا  یلب  تسا  هتفگ 
فلـس مما  هکنانچ  مینادیم  هینامحر  هیـسدق  هیدومحم  هیدمحا  هردـس  نآ  ریغ  ار  هکرابم  هردـس  نیا  ینعی  مینادیم  هکرابم  سفن  نآ  ریغ 
تایآ هک  هدوب  عنتمم  لاحم و  هکلب  میئاـمنیم  بجعت  رایـسب  تهج  نیا  زا  دنتـسناد و  دوخ  دوعوم  ریغ  دوب  فوصوم  فورعم و  نوچ  مه 

نآ ریغ  رب  دش  لزان  هللا  نذاب  کبلق  یلع  لزن  هنا  کبلق و  یلع  نیمالا  حورلا  هب  لزن  قادصم  هب  هیدحا  هردس  نآ  كرابم  بلق  رب  هک  هیهلا 
دـناهدنام و مورحم  هیهلا  هلزنم  ياهتمحر  هیـسدق و  تاضویف  عیمج  زا  لطاب  راکفا  نیمه  هب  فلـس  مما  هچنانچ  دوش  لزاـن  هکراـبم  هردـس 

ایبن تنک  ةدحاو  سفنک  الا  مکثعب  مکقلخ و ال  ام  رـصبلاب و  حملک  ةدحاو  الا  انرما  ام  هلـسر و  نم  دحا  نیب  قرفن  دیامرفیم ال  هکنآ  لاح 
اناف و نویبنلا  اما  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  انا  دمحم  انلک  دمحم  انطـسوا  دمحم  انرخآ  دمحم  انلوا  نیطلاو  ءاملا  نیب  مدا  و 
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ۀقیقح هرجـش  نامه  نیا  هک  تسا  هزجعم  تجح و  یلع  ار  يوقا  لیلد و  ربکا  دـهاش و  مظعا  شکرابم  ناسل  بلق و  رب  تاـیآ  لوزن  نیمه 
قرخ مظعا  مسا  نیا  هب  روهظ  نیا  رد  دومرف و  باـقن  فشک  كراـبم  مسا  نآ  هب  ناـمز  نآ  رد  هدومرف  يدـعب  یبن  ـال  هک  تسا  هیدـمحم 
شیب سمش  کی  هک  نیا  اب  هک  هچ  ءامدق  ددعت  یلجت و  رارکت  لولح و  جورخ و  لوخد و  نودب  دومن  هرهچ  باتفآ  نوچ  دومن و  باجح 

ره زا  يراونا  هب  فورعم و  یفصو  هب  رهاظ و  یمسا  هب  کی  ره  تسا و  قرـشم  یلـضف  هولج و  هب  علاط و  یقفا  زا  یموی  لصف و  ره  تسین 
ۀیـشملاو ۀیـشملاب  ءایـشالا  هللا  قلخ  ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  هدوب  لبق  باتک  رب  طیحم  نمیهم و  دـعب  باتک  رهاظ و  لبق  زا 

نطابلا . رهاظلاو و  رخالاو  لوالا  وه  اهسفنب 

باوج

ار اهنآ  همه  ناـنچ  هک  دـننکب  هحفـص 186 ] تالوقعم [  رد  فرـصت  لخد و  دـتفایب و  لاهج  ماوع و  تسد  هیملع  بلاـطم  هک  دـنکن  ادـخ 
هب هک  تسا  تافرخزم  هچ  اهنیا  هک  دوریم  نوریب  شرـس  زا  شوه  دشاب  هتـشاد  اهنآ  زا  طبر  كدنا  هک  یـسک  هک  دننکیم  دساف  عیاض و 
هللا ءاشنا  میئوگیم  نخس  وا  تانایب  تادرفم  رد  الوا  ام  دنروخیم و  ار  اهنیا  لوگ  رگید  هک  ماعنألاک  ماوع  دنلهاج  ردق  هچ  دناهتفاب و  مه 

هکراـبم سفن  نآ  ریغ  دوب  فوصوم  فورعم و  نوچ  صخـش  نیا  هتفگ  هکنیا  اـما  بلطم  لـصا  رد  دـعب  هللااـب و  ـالا  ةوـق  ـال  لوـح و  ـال  و 
يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  رظتنم  بئاغ  هک  دنیامرفیم  صن  ص )  ) همئا ربمغیپ و  هک  یتقو  تسیچ  ناناملـسم  ام  هراچ  میئوگیم  مینادیم 

نیا هک  میئوگیم  ام  لیلد  هچ  هب  تسا  يزاریش  زازب  ياضر  ازریم  رـسپ  دمحم  یلع  ازریم  صخـش  نیا  هک  ینادیم  وت  تسا و  مالـسلاهیلع 
نآ وت  معزب  میریگب و  نآ  هب  دـیاب  ام  نیقباس  صوصن  هب  هک  تسا  يرما  نیا  هک  یتروص  رد  دـناهدومرف  ناـشیا  هک  تسا  يدوعوم  ناـمه 

یملظ تقیقح  رد  نیا  سپ  دناهتـساوخ  ام  زا  تسا  ام  دوهعم  هچنآ  فالخ  رب  ایآ  هدـش  هتفرگ  اـم  زا  روهظ  نیا  دـهع  هک  هدوب  يرذ  ناـمز 
ار یهباشتم  هک  دـیتسه  ددـص  رد  میاد  امـش  دوخ  هکنیا  اـب  تسین  مزـال  نیقباـس  صوصن  تقفاوم  رگا  دوشیمن و  نیا  زا  رتـالاب  هک  تسا 

دیاب صخـش  نیا  دوخ  صن  موزل  مدع  ربانب  سپ  دیاهدرواین  تسد  هللادـمحلا  دـیهدب و  رارق  صخـش  نیا  رب  صن  ار  نآ  هک  دـیروایب  تسد 
امـش هتـشذگ و  قباس  هک  هلدا  هب  دوش  قیدـصت  اـت  دـشاب  هتـشاد  توبن  همزـال  تافـص  لـمع و  ملع و  رب  هوـالع  یتاداـع  قراوخ  یتاـیآ و 

زا تسا  هدرک  تیاور  راحب  رد  هک  میوگیم  سپ  دـیرادن  صوصن  تعباتم  زا  هراچ  هکنیا  لاح  دـیتسه و  يراـع  اـهنیا  يهمه  زا  هللادـمحلا 
هک تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  یـصو و  رـسپ  یـصو  ماما و  رـسپ  ماما  رگم  مئاـق  دـشابیمن  دومرف  هک  ع )  ) رفعج نب  یـسوم 

مئاق دومرف  هک  ترـضح  نآ  زا  مه  تسا و  مئاق  اهنآ  یمراهچ  دشاب  نسح  یلع و  دمحم و  هک  داتفا  مه  رـس  تشپ  مسا  هس  هاگ  ره  دومرف 
رسپ تجح  دوشیم و  ماما  شش  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ات  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هک  تسا  یمـشش  ماما  رـسپ  دارم  تسا و  شـش  رـسپ 

وا تسا و  یلع  نب  نسح  دـمحمیبا  نادـنزرف  زا  حـلاص  فلخ  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  زا  تسا و  نسح  ماـما 
مه دعب  درادن  لیصفت  هب  تجاح  حضاو و  هللادمحلا  هلئسم  تسا و  رایـسب  بلطم  نیا  رب  هلاد  رابخا  يدهم و  تسوا  نامزلا و  بحاص  تسا 
چیه هک  هصاخ  دمحم  یلع  ازریم  يوعد  ندرک  راکنا  زج  تسا  زیچ  هچ  ام  هراچ  سپ  مینکیم  رکذ  هللاءاشنا  ار  یضعب  نایب  تبسانم  هب  زاب 

مه نآ  یلو  میتشادـن  میلـست  زا  هراچ  دوب  هدـش  وا  رب  قبطنم  لاحم  ضرف  رب  تحارـص  روطب  یـصن  رگا  زاب  هدوبن  وا  رد  تماما  زا  یتمـالع 
انیقی هکنیا  رگم  دـیآ  تسار  یـسک  رب  موـصعم  زا  تماـما  صن  تسا  لاـحم  هک  تسا  باـب  نیا  زا  لاـحم  ضرف  رب  میتـفگ  هکنیا  تسین و 

هچنانچ هتفگ  هکنیا  اما  هصالخ و  هدمآ  قداص  وا  رب  یصن  هن  تسا و  تماما  تافـص  شتافـص  هن  درم  نیا  تسه و  تماما  تافـص  ياراد 
اهنآ هب  قباـس  ءاـیبنا  رگم  تسا  زیچ  هچ  فرح  نیا  ینعم  منادیمن  دنتـسناد  دوخ  دوعوم  ریغ  دوب  فوصوم  فورعم و  نوچمه  فلـس  مما 
اهنآ هک  یفاصوا  فالخ  رب  نوچ  هک  هدوب  نیا  شروظنم  دیاش  دوشیم و  یبن  فوصوم  ریغ  فورعم و  ریغ  یصخش  هک  دندوب  هداد  هدعو 

دنتشاد ءایبنا  هحیحص  رابخا  زا  هچنآ  تساطخ و  هک  یتسناد  نیا  زا  شیپ  هک  مه  ار  نیا  و  هحفص 187 ] دندرکن [  لوبق  دوب  دنتشاد  تسد 
زورب دوخ  ماوع  هب  هچ  رگا  یبـن  ۀفـص  فـالخ  رب  دـندوب  هدرک  لـعج  دوخ  هچنآ  اـما  تسا و  هدوب  قباـطم  ص )  ) ربـمغیپ فاـصوا  اـب  همه 
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نیذـلل لیو  هک  هداد  ربخ  ناشیا  لاـح  زا  دـنوادخ  دـنیوگیم و  غورد  هک  دنتـسنادیم  اـملع  دوخ  یلو  تسا  لوعجم  اـهنیا  هک  دـندادیمن 
نیرـصاعم هک  تسا  نیا  وت  معز  ایآ  ناشیا  هب  ام  لاح  دراد  تهابـش  هچ  سپ  رخآ  ات  هللادنع  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدـیاب  باتکلا  نوبتکی 

دناطخب ملاوع  تادلجم  همه  نینچمه  رایسب و  هچ  یسلجم  بتک  هک  تسین  نیموصعم  زا  صوصن  نیا  دناهدرک و  لعج  اهنیا  الثم  درم  نیا 
شیپ زواجتم  هکلب  لاس  دصیـس  لاس و  تسیود  زا  دناهدرک  عمج  اهنآ  يور  زا  ار  بتک  نیا  هک  یلوصا  هکلب  تسا  دوجوم  نالا  موحرم  و 
ههبـش نودـب  سپ  تسین  ای  تسه  اهنآ  رد  اهنیعب  رابخا  نیمه  هک  دـینک  هظحالم  تسه  ناشیا  ریغ  اـملع و  دزن  رد  تسا و  دوجوم  اـهنیا  زا 

لعج غورد  رابخا  هک  هدیـسر  امـش  هب  نایدوهی  لعج  هللااب  دهـشا  هکلب  دـنکیم  دوهی  هب  هیبشت  ار  اهنآ  هک  تسین  نیرـصاعم  لـعج  زا  اـهنیا 
هناـیم رد  مه  حیحـص  ثیدـح  راـهچ  رگا  دیـسیونیم و  دوخ  بتک  رد  دـشاب و  هتـشاد  درم  نیا  فاـصوا  اـب  هقباـطم  هک  يروـط  دـینکیم 

يرابخا تایآ و  اما  دمآ و  دهاوخ  هللا  ءاشنا  لیصفت  هب  بلطم  نیا  نایب  هکنانچ  دینک  هبتشم  ار  اهغورد  رما  هک  تسا  نیا  ضحم  دسیونیم 
هیآ نیا  هک  تسا  نیا  وا  دساف  نامگ  تسا و  هلسر  نم  دحا  نیب  قرفن  هکرابم ال  هیآ  هلمج  زا  تسا  هدروآ  دهاش  دوخ  بلطم  لصا  رب  هک 

بذـکب باتک  ملع  یعدـم  هکنیا  همزال  تسا  نیمه  درادـن و  بلطم  نیا  هب  لخد  ادـبا  هکنیا  لاح  لـسر و  هرجـش  داـحتا  رب  دراد  تلـالد 
هبر نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نما  دـیامرفیم  دـنوادخ  دراد  بلطم  نیا  هب  لـخد  هچ  نیبـب  نک  هظحـالم  ار  هیآ  رخآ  اـت  لوا  زا  وت  دـنوشب 

ینعی ریصملا  کیلا  انبر و  کنارفغ  انعطا  انعمـس و  اولاق  هلـسر و  نم  دحا  نیب  قرفن  هلـسر ال  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نما  لک  نونمؤملاو 
وا لسر  وا و  بتک  وا و  هکئالم  ادخ و  هب  دندروآ  نامیا  همه  نونمؤم  شاهدـنرورپ و  زا  وا  يوس  هب  دـش  لزان  هچنآ  هب  لوسر  دروآ  نامیا 
وت زا  میدرک و  تعاطا  میدینـش و  هک  دـنتفگ  میراد و  نامیا  همه  هب  قیدـصت و  ناـمیا و  ود  ینعی  وا  لـسر  زا  يدـحا  نیب  مینکیمن  ادـج 

ءاـبآ زا  رفعج  نب  یـسوم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  تشگزاـب و  تسا  وت  يوس  هب  اـم و  هدـنرورپ  يا  ار  وـت  نارفغ  مینکیم  لاؤـس 
رد هک  هیآ  دومرف  یحو  ص )  ) ربمغیپ هب  دـنوادخ  جارعم  رد  هک  تسا  یتـقو  نآ  هیآ  لوزن  لـصا  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  شمارگ 
رب رتشیب  هیآ  نیا  رخآ و  ات  هللا  هب  مکبـساحی  هوفخت  وا  مکـسفنا  یف  ام  اودـبت  نا  ضرالا و  یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  تسا هللا  هرقب  يهروس 

لوبق ص )  ) ربمغیپ نآ و  لقث  تهج  هب  نآ  لوبق  زا  دـندوب  هدرک  ابا  اهنآ  دـندوب و  هدومرف  هضرع  دوخ  مما  رب  دوب و  هدـش  لزان  ءاـیبنا  همه 
دومرف و دـعب  ربمغیپ  رب  ار  هیآ  دومرف  رارکت  دـنوادخ  هک  دـیامرفیم  هکنیا  ات  دـندرک  لوبق  اهنآ  دومرف و  مه  تما  رب  هضرع  ار و  هیآ  دومن 
ات هللااب  نما  لک  نونمؤملاو  درک  ضرع  دومرف و  باوج  تما  بناج  زا  دوخ و  بناج  زا  ع )  ) ربمغیپ سپ  هبر  نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نما 

تاوذ یئادـجب  لخد  نآ  قیدـصت و  نامیا و  رد  ینعی  ندرکن  هحفـص 188 ] قیرفت [  زا  دارم  هک  تسا  نیا  ضرغ  فیرـش و  ثیدح  رخآ 
بوقعی و قحـسا و  لیعمـسا و  میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  هللااب و  انما  اولوق  دیامرفیم  دنوادخ  رگید  هیآ  رد  هچنانچ  درادن  ناشیا 

زاب نارمعلآ  هروس  رد  ریسی  فالتخا  هب  هیآ  نیمه  ریظن  نوملسم و  هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفن  مهبر ال  نم  نویبنلا  یتوا  ام  طابسالا و 
لیعمـسا و میهاربا و  يوس  هب  تسا  هدش  لزان  هچنآ  ام و  يوس  هب  تسا  هدش  لزان  هچنآ  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  هک  دـیئوگب  ینعی  تسه 
زا مالـسا  ام  ناشیا و  زا  يدحا  نیب  مینکیمن  ادج  ناشدوخ  هدنرورپ  بناج  زا  ناربمغیپ  دندش  هدروآ  هچنآ  طابـسا و  بوقعی و  قحـسا و 

دنیوگیم انیلا  هک  نیلئاق  دوخ  یتح  طابـسا  یتح  هدـش  رکذ  شیپ  هچنآ  همه  هب  عجار  مهنم  ریمـض  هک  نک  هظحالم  میاهدروآ  ادـخ  يارب 
نادنزرف هک  دندرک  ضرع  ع )  ) رقاب ترـضح  تمدـخ  هک  تسا  ناهرب  رد  دنتـسین و  ایبنا  همه  طابـسا  هک  تسین  ههبـش  رهاظ و  ینعم  ربانب 

هچنآ دندش  رکذـتم  دـندرک و  هبوت  ءادعـس  رگم  دـندرکن  تقرافم  ایند  زا  ایبنا و  دالوا  دـندوب  طابـسا  نکل  هن و  دومرف  دـندوب  ایبنا  بوقعی 
کلذعم تسین و  یکی  هتبلا  ایبنا  هرجش  اب  ناشیا  هرجش  دنتسین و  ایبنا  دنشاب  تما  هماع  هک  رهاظ  بسح  هب  مه  نیبطاخم  نینچمه  دندرک و 

هنایم هک  هدومرف  رما  دنوادخ  نامیا  ماقم  رد  هک  نیبب  سپ  ناشیا  زا  يدحا  نیب  مینکیمن  ادـج  دـیئوگب  هک  نینمؤم  هب  دـیامرفیم  دـنوادخ 
یتح تشاذگن  قرف  دومن و  قیدصت  دـیاب  تسه  قح  زا  هچ  ره  یـسک  ره  دزن  رد  هک  تسا  نیا  ضرغ  دـینکن و  قیرفت  مه  ایبنا  ریغ  ایبنا و 

هللااب و اونمآ  دیروایب  وا  هکئالم  ادخ و  بتک  هکلب  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  دـیامرفیم  رما  نامیا  ماقم  رد  دـنوادخ  هک  نک  هظحالم 
رگید ياج  رد  هکلب  انیبم  الالـض  لض  دـقف  رخالا  مویلاو  هلـسر  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  رفکی  نم  لبق و  نم  لزنا  يذـلا  باـتکلاو  هلوسر 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا لاح  درک  دیابن  نامیا  رد  کیچیه  نینمؤم  هکئلم و  وا و  بتک  لسر و  ادـخ و  هنایم  قیرفت  سپ  نینمؤملل  نمؤی  نموی هللا و  دـیامرفیم 
احیرص هکلب  دنتـسه  هرجـش  کی  زا  همه  شقلخ  ادخ و  هللااب و  بضغ  نم  هللااب  ذوعن  تسا  یکی  همه  تادودعم  هرجـش  هک  تسا  نیا  لیلد 

هللا و نیب  اوقرفی  نا  نودـیری  هلـسر و  هللااب و  نورفکی  نیذـلا  نا  دـیامرفیم  هک  اجنآ  شلـسر  وا و  هنایم  قیرفت  زا  دـیامرفیم  عنم  دـنوادخ 
نایم قیرفت  سپ  رخآ  ات  اقح  نورفاکلا  مه  کـئلوا  ـالیبس  کـلذ  نیب  اوذـختی  نا  نودـیری  ضعبب و  رفکن  ضعبب و  نمؤن  نولوقی  هلـسر و 

ار باتک  لیوات  الوا  هک  دوشیم  نیا  زا  رتالاب  رفک  هک  نک  هظحالم  دنتسه و  هرجـش  کی  زا  همه  هللااب  ذوفن  سپ  تسا  عونمم  لسر  ادخ و 
هک تسین  عنام  تسا و  قیدـصت  ینعم  هب  نامیا  میوگیم  هکلب  يراـب  هدـح  یلع  تسا  يرفک  شدوخ  هک  ینعم  هب  تقو  نآ  ینکب  يار  هب 

یلو تسه  نیا  دـهاش  مه  نآرق  رد  هک  تسا  نیا  منونظم  تسا و  رفاک  هک  مدرک  داقتعا  ینعی  مدروآ  رفاک  رفک  هب  ناـمیا  دـیوگب  صخش 
یـسک رگا  درک و  دـیابن  نیرفاک  رفک  نالطب و  نینمؤم و  لـسر و  تیقح  هب  قیدـصت  ناـیم  قیرفت  ملـسم  تسین و  مرظن  رد  هیآ  نیع  ـالاح 

سپ دش  لمعتـسم  ماقم  ود  ره  رد  قیدصت  نامیا و  ظفل  سپ  تسین  هتفریذپ  وا  نامیا  دنکن  نیرفاک  رفک  هب  داقتعا  دروایب و  لسر  هب  نامیا 
دنـشکیمن و تلاجخ  ملع و  زا  يراع  تعامج و  نیا  دـننادان  ردـق  هچ  دوشیم  یکی  مه  راـفک  اـب  ءاـیبنا  تنیط  هحفـص 189 ] هللااب [  ذوعن 

میتسه دوخ  لهج  هب  فرتعم  هللادمحلا  ام  دنامب و  رهدلادبا  بکرم  لهج  رب  دنادن  هک  دنادن  دنادن و  سک  ره  دننکیم  مه  فرصت  لخد و 
میوشیم تکاس  میشاب  هتشادن  دهاش  هچ  ره  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  میئوگیمن و ال  میـشاب  هتـشادن  دوخ  بلطم  رب  دهاش  موصعم  زا  ات  و 

دشاب نیا  دیاش  لالدتسا  نیا  زا  شدارم  رـصبلاب و  حملک  ةدحاو  الا  انرما  ام  تسا و  هیآ  نیا  هدرک  داحتا  رب  لالدتـسا  هک  تایآ  هلمج  زا  و 
دنتـسه و یکی  نالوسر  سپ  تسا  یکی  دـنوادخ  رما  انرما و  نم  احور  کیلا  انیحوا  هدومرف  هکناـنچ  دـنراد  رما  ماـقم  دـنوادخ  لـسر  هک 

ءایبنا یتح  داحآ  زا  يدحاو  ره  دحاو و  تسا  وا  هدومرف و  ص )  ) ءایبنا متاخ  هب  ار  باطخ  نیا  دنوادخ  هک  میئوگیم  بلطم  نیا  زا  باوج 
همه رب  دنهدب و  میمعت  ار  رما  هک  دشاب  هاگ  هللا و  ءاش  نا  دش  دـهاوخ  تابثا  نیا  زا  دـعب  هکنانچ  تسین  هبتر  نیا  رد  وا  کیرـش  مزعلایلوا 

نیمه قالطا  زا  ریبعت  اـمکح  هرون و  هلعف و  هللا و  ـالا  سیل  دومرف  فیرـش  ثیدـح  رد  هکناـنچ  دـننکب  قـالطا  قلخ  همه  رب  هکلب  نـالوسر 
هفلتخم قیاقح  ههبـش  نودـب  قلخو  تسا  یکی  راگدرورپ  رما  تقیقح  کـلذ  عم  هئامـسا و  هتافـص و  هللا و  ـالا  سیل  هک  دـناهدروآ  بلطم 

اب دـنوادخ  هلماعم  فالتخا  ناشیا  فـالتخا  رب  دـهاش  تسا  سب  تسا و  هدـش  دوجوم  تدـحو  هب  لـئاق  هکنآ  تسا  هدرک  اـطخ  دنتـسه و 
تاکرد هب  ار  یکی  هیناد و  تاجرد  هب  ار  یکی  دربیم و  هیلاع  تاجرد  هب  ار  یکی  معنم و  ار  یکی  دـنکیم و  بذـعم  ار  یکی  سپ  ناـشیا 

ناشیا اب  روطنیا  دـنوادخ  کلذ  عم  دنتـشاد و  ماقم  کی  دـندوب و  تنیط  کی  زا  همه  رگا  رتالاب و  تاکرد  هب  ار  یکی  دتـسرفیم و  هلفاـس 
رون ادـخ و  لعف  ار  همه  رظن  کی  هب  هکنیا  اب  تسا  هفلتخم  اهنآ  قیاقح  ملـسم  سپ  دوب  هدومرف  ناشیا  هرابرد  میظع  یملظ  درکیم  هلماـعم 

تیلباق بسح  رب  کی  ره  اما  هدومن  همه  هب  هطاحا  هک  تسا  وا  رون  دنیوا و  رما  هب  مئاق  همه  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  دنرمـشیم و  ادـخ 
هچ رگا  هدـش  هدراذـگ  تسا  فالتخا  لحم  هک  وا  تینا  تیلباق و  تهج  نامه  رب  کی  ره  صاـخ  مسا  تسا و  هدومن  وا  زا  تیاـکح  دوخ 
وا رون  لظ  ای  تسا  وا  رون  نکل  و  ص )  ) ءایبنا متاـخ  هب  تسا  صوصخم  نآ  دـنکیمن و  زورب  لـباوق  يهمه  رد  تقیقح  هب  مه  رون  ناـمه 
انم ام  هدومرف و  دنوادخ  درادن و  یقلخ  ياهتنیط  فالتخا  اب  تافانم  راگدرورپ  رما  تدحو  هک  لاح  ره  هب  دنکیم  زورب  قلخ  ریاس  رد  هک 
رد گنراگنر و  ياههنیآ  رد  رهاظ  هک  تسا  باتفآ  رون  هک  نک  هظحالم  رهاظ  رد  اولمع  امم  تاجرد  لکل  هدومرف و  مولعم و  ماقم  هل  ـالا 

یجازم و یعبط و  کـی  ره  تسا و  فـلتخم  همه  ياـهتیلباق  هـلک  کلذـعم  تـسه و  هـمه  اـههلبزم  اـههزبس و  اـهغاب و  اـهبآ و  راوـید و  و 
دنتـسین و سوسحم  یئرم و  کی  چـیه  دـباتن  اهنآ  رب  باتفآ  رون  رگا  دـنراد و  دوخ  يارب  یمذ  اـی  یحدـم  یحبق و  اـی  ینـسح  یتیـصاخ و 
رد رما  تسا  نینچ  مه  تسین  وا  رد  یفـالتخا  تسا و  یکی  هداـتفاین  اـهتیلباق  يور  رب  اـت  مه  وا  رون  تسا و  یکی  هسفن  یف  شدوخ  باـتفآ 

هلیلق و هفیاط  رب  یکی  دـنیوگیم و  دوخ  سفن  رب  ثوعبم  ار  یکی  تسین  ایبنا  لباوق  داحتا  لـیلد  ادـخ  رما  داـحتا  هک  نیبب  سپ  کـلم  همه 
زا یکی  هب  ۀبـسنلاب  ناـشیا  زا  یکی  هکلب  تسا  مزعلایلوا  یکی  تسا  لوسر  یکی  تسا  یبـن  یکی  قـلخ  همه  رب  یکی  یتعاـمج و  رب  یکی 

ار عیطم  یـصاع و  رگا  و  هحفـص 190 ] تسه [  ناشیا  رد  بتارم  فالتخا  همه  هچ  هک  نیبب  سپ  عیطم  يرگید  تسا و  یـصاع  ناـشدوخ 
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هدرک لالدتسا  هک  تایآ  هلمج  زا  يراب و  تسین  حیحص  مادک  چیه  هدرمش و  یصاع  ار  ود  ره  ای  هتفرگ و  عیطم  ار  ود  ره  ای  یتسناد  یکی 
هار هدـحاو و  سفن  لثم  رگم  امـش  ندـش  ثوعبم  هن  امـش و  قلخ  تسین  ینعی  ةدـحاو  سفنک  ـالا  مکثعب  ـال  مکقلخ و  اـم  تسا و  هیآ  نیا 

نامز تمایق  یـسیع  نامز  سپ  تسا  قباس  روهظ  تمیق  يروهظ  ره  هک  تسا  نیا  ناشداقتعا  هک  دـننکیم  لایخ  تارـضح  هک  یلالدتـسا 
لثم هک  مه  امش  ثعب  قلخ و  تسا و  متاخ  نامز  تمایق  ع )  ) ماما روهظ  نامز  هدوب و  یسیع  نامز  تمایق  ص )  ) متاخ نامز  دوب و  یـسوم 

نآ هک  روط  نامه  تسا  قلخ  لثم  مه  ثعب  عنـص  تسا و  یکی  سفن  هدش و  ثوعبم  زورما  هک  تسا  متاخ  نامه  سپ  تسا  هدـحاو  سفن 
هک هکرابم  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تسا  هدومن  تیاور  ناهرب  رد  روط و  نیمه  هب  مه  زورما  دندوب  هدمآ  نوریب  ماحرا  زا  زور 

دعب اههقلع  سپ  اههفطن  يراوطا  ام  میدش  هدرک  قلخ  دمحم  ای  دـنتفگ  داعم  نیرکنم  ینعی  ناشیا  هکنیا  ملعا  هللاو  امب  تسا  هدیـسر  دومرف 
مکقلخ ام  دومرف  دنوادخ  سپ  هدحاو  تعاس  رد  میوشیم  ثوعبم  ام  هک  ینکیم  نامگ  ینکیم و  نامگ  وت  هکنانچ  مه  رخآ  قلخ  ءاشنا 

رد هک  يداقتعا  نآ  لصا  نالطب  اما  يراب  دوشیم  سپ  وشب  دیامرفیم  وا  هب  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ةدـحاو  سفنک  الا  مکثعب  و ال 
موی هجرف و  هللا  لجع  مئاق  مایق  موی  رایخا  رد  هک  میئوگیم  الامجا  نیمه  اـجنیا  دـیایب و  الـصفم  نیا  زا  دـعب  دـیاش  هک  دـنراد  تمیق  باـب 

عوجر قـلخ  ریاـس  زا  یـضعب  نیـضح و  اـم  همه  هک  تعجر  رد  هکنیا  تهج  هب  دـناهدناوخ  تماـیق  مسا  هب  ار  هس  ره  تمیق  موـی  تعجر و 
یـضعب زین  مه  هجرف  هللا  لجع  مئاق  مایق  رد  تسا و  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هکنانچ  دـنیآیم  یجوف  یتما  ره  زا  دـننکیم و 

رد دنوادخ  دنوشیم و  ثوعبم  قلخ  همه  هک  تمایق  زور  اما  دناهدومرف و  رابخا  رد  هکنانچ  دنوشیم  هدـنز  دـندرگیم و  رب  ایند  هب  تاوما 
هدش دـناهدومرف  تعجر  تابثا  رد  هک  يرابخا  رد  هنیع  هب  بلطم  نیمه  نایب  ادـحا و  مهنم  رداغن  مل  مهانرـشح و  هدومرف و  زور  نآ  تفص 
نیا رب  یلیلد  ادـبا  قباس  روهظ  يارب  زا  تسا  تمیق  يروهظ  هک  تسا  اهنآ  يداـقتعا  هیلک  هکنآ  اـما  تسین و  ههبـش  بلطم  نیا  رد  تسا و 
ءایبنا امـش  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ نامز  دوهی  هب  باطخ  هک  یتایآ  زا  دننکیم  لالدتـسا  تارـضح  هک  مه  هچنآ  میاهتفاین و  بلطم 
تهج زا  تسا  هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  ار  تبـسن  نیا  هک  دناهدومرف  تسا و  نآ  فالخ  رب  دهاش  تیب  لها  رابخا  هک  یتسناد  رتشیب  دیتشک  ار 

دنکیم و ار  یلمع  هک  یـسک  مه  دحاو  نآ  رد  هچنانچ  دنتـسه  اهنآ  نیع  ناشیا  هک  تسین  نیا  روظنم  ناشنیقباس و  لمع  هب  ناشیا  ياضر 
لاح دیتخیر و  ار  نالف  نوخ  امش  هک  دنهدیم  تبسن  هلیبق  کی  هب  هکنیا  لثم  دوشیم  هداد  وا  هب  تبـسن  وا  لمع  هب  تسا  یـضار  يرگید 
دوخ شیپ  تارضح  منادیمن  دنتـسه و  رگیدکی  داعم  اهنیا  همه  هک  دیتسین  لئاق  مه  امـش  تسا و  هدرکن  ار  راک  نیا  رتشیب  رفن  کی  هکنیا 

رد دناریمیم و  ار  اهنیا  یه  تقو  نآ  رازه  رازه  ای  رازه  دص  الثم  هدیرفآ  قلخ  يدودعم  دنوادخ  هک  دـننکیم  لایخ  دـناهدرک  یحرط  هچ 
ار و دنوادخ  هک  هدنب  تسا  لهاج  ردق  هچ  دـنکیم و  هحفـص 191 ] هدنز [  رگید  روهظ  رد  دناریمیم و  زاب  دنکیم  هدنز  زاب  رگید  روهظ 
ای نامیا  زا  یتروص  رب  هک  یـسک  نآ  منادیمن  دراذگب و  نآ  رب  ار  دوخ  هدیقع  يانب  دنک و  ضرق  دوخ  هلـصوح  يهزادـنا  هب  ار  وا  تافص 

یتروص رهب  سک  ره  هک  میدوب  هدینـش  ام  هکنیا  لاح  ار و  وا  دننکیم  هچ  يارب  دیدج  توعد  دننکیم  هدـنز  ار  وا  هک  هبترم  ود  درم  رفک 
ترخآ لها  دش و  دهاوخ  یناف  دنکب  رییغت  رگا  هک  اریز  تسین  مه  ریذپ  رییغت  ادـبا  تسا و  يدـبا  تسا و  يدـبا  وا  يارب  تروص  نآ  درم 

ۀفص رد  ع )  ) ماما هکنانچ  تسین  وا  رد  هوق  هک  يزیچ  هک  ارچ  تسا  رمثیب  وا  هب  تبـسن  توعد  دنتـسین  ریذپ  رییغت  رگا  سپ  دنتـسه  دلاخ 
دوب دهاوخ  وغل  تشاد و  دهاوخن  يرمث  ندرک  وا  هب  دیدج  توعد  دادعتـسالاو  ةوقلا  نع  ۀیلاخ  داوملا  نع  ۀیلاع  روص  هدومرف  يولع  ملاع 

لامعا دنیآیم  ۀمیق  رد  هک  یناسک  هکنیا  رگید  بلطم  دینکیم و  توعد  ار  همه  رکنم  رقم و  زا  قلخ  هماع  ناترباکا  امش و  هچ  يارب  سپ 
صخـش وت  هللااب  كدـشنا  لاح  تسا  ناشیا  لامعا  دـهاش  ناشحراوج  اضعا و  همه  هکلب  ناشدوخ  تسا و  ناشیا  هنیـس  طبـض  همه  ناـشیا 
صخـش یلیخ  نوچ  چـیه  مه  تدوخ  وت  يدرکیم  هچ  يدوب و  اجک  متاـخ  ناـمز  رد  هک  تسه  ترطاـخ  چـیه  نک  هظحـالم  ار  تدوخ 

دراد دای  اهنآ  زا  هچ  نیبب  سرپب  ار  ماما  ربمغیپ و  هتشذگ  تالاح  لیصفت  یناوخیم  ربمغیپ  ماما و  ار  وا  هکنامه  زا  یتسه  هظفاح  یب  ندوک 
مدرم دیاهتفاب و  مهب  دوخ  يارب  هک  تسا  یطوبرمان  هچ  نیا  تسه  ناشدای  نیبب  دناهدرک  دای  اهنآ  زا  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  هک  يردـقب 

يروطب دنتسه  اهباذع  هب  بذعم  نینمؤم  دنتـسه و  اهتمعن  هب  معنم  رافک  هک  مینیبیم  میراد  نالا  تسازج  راد  هک  یتمایق  دیهدیم  يزاب  ار 
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هدش هدیچرب  ایند  رگید  دعب  هدوب  ع )  ) مدآ دلوت  زور  نامه  نیا  نیقی  تسا  ایند  مادک  نیا  دناهدومرف  رفاکلا  ۀنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  هک 
ار نینمؤم  همه  نیا  هکنیا  سپ  تسا  تمایق  هنمزا  همه  یلوا  قیرط  هب  هک  مه  دـعب  هدـش  نامز  نآ  لها  تمایق  ـالثم  سیردا  ناـمز  تسا و 

ینعم دناهدومرف و  زور  هچ  يارب  تسا و  زیچ  هچ  اهنیا  دراد  بقع  زا  هلیوط  تحار  تسا و  ياهلیلق  مایا  نیا  دینک  ربص  هک  دندادیم  هیلست 
یلش يرک و  يروک و  هقاف و  رقف و  فوخ و  هیقت و  نحم و  ایالب و  همه  نیا  اب  دیتسه  نینمؤم  ناتدوخ  معزب  نالا  هک  امـش  تسیچ و  اهنیا 
سپ بذعم  دنتـسه و  منهج  رد  هافر  رد  هبـسنلاب  یـضعب  دنیالتبم و  یـضعب  هک  مهقلخ  ریاس  معنم  دیتسه و  تشهب  رد  دیراد  هک  اهنیا  ریغ 

دنوشب و امش  عبات  دننک و  كرت  ار  دوخ  تورث  تزع و  تیهافر و  ینمیا و  دنیایب  هک  دنتسین  هلبا  مدرم  دشاب  امـش  دوخ  ینازرا  اهتمعن  نیا 
نادـیم رد  دـنکیم و  نایغط  ملق  مشوکب  راصتخا  هب  مهاوخیم  هچ  ره  يراب  دـننک  لاـیخ  دوخ  يورخا  تمعن  ار  اـهنیا  دـیراد  امـش  هچنآ 

تذل دنناوخب و  هک  دنتسه  یتعامج  دنوشن  عفتنم  دنناوخن و  تعامج  نیا  رگا  تسا  بوخ  هتـساوخ  ادخ  هچ  ره  دیامنیم و  نالوج  ذغاک 
میوگیم لاح  دـناهدناوخ  تمایق  مسا  هب  مه  ار  تعجر  موی  مئاق و  مایق  موی  رابخا  رد  هک  میدرک  قیدـصت  ار  ردـقنیا  ام  نوچ  دـنربب و  مه 

همه تعجر  زا  دعب  راوگرزب  نآ  تعجر  ص )  ) متاخ هک  دـنکیمن  ههبـش  باب  نیا  رد  دـیامن  ار  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  هظحالم  هک  ره  هک 
بیجع و گنج  نآ  احور  رد  دـندرک و  هحفـص 192 ] تعجر [  همه  هکنآ  زا  دـعب  هک  اریز  تسا  راـفک  نینمؤم و  ءاـیبنا و  همه  هکلب  همئا 

نامسآ زا  رون  زا  هبرح  اب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  تقو  نآ  دندش  ندروخ  تسکش  رب  فرشم  ع )  ) ریما ترـضح  نوشق  دش و  اپرـس  بیرغ 
یلو تسا  يرغـص  تماـیق  مه  تعجر  هک  میدرک  قیدـصت  هکنیا  اـب  سپ  دـناسریم  لـتق  هـب  ار  هـمه  وا  نوـشق  ناطیـش و  دـیآیم و  دورف 

تعجر هک  ناـشیا  يهمه  هک  تسین  نیا  ثعاـب  ع )  ) دـمحم لآ  هرجـش  داـحتا  تسا و  تعجر  ناـمز  رخآ  ص )  ) ربمغیپ تعجر  کلذـعم 
هفلتخم تاروهظ  ایند  رد  هک  روطنامه  رگید و  ماقم  داعم  تعجر و  ماقم  تسا و  رگید  ماـقم  داـحتا  ماـقم  هک  اریز  دنـشاب  ربمغیپ  دـننکیم 

نینمؤملاریما ار  همئا  ریاس  هک  دوبن  زیاـج  دومرف و  يدـعب  یبن  ـال  ص )  ) ربمغیپ دـنناوخب و  یبن  ار  نینمؤملاریما  ـالثم  دوب  مارح  دناهتـشاد و 
قلعت هیویند  نادبا  لباوق  ياضتقا  بسح  هب  هک  هفلتخم  هددعتم  سوفن  حاورا و  نامه  هک  اریز  تمایق  تعجر و  رما  تسا  نینچمه  دـنیوگب 

دنناوخب يرگید  مسا  هب  ار  یکی  دوبن  زیاج  ایند  رد  هک  روطنامه  سپ  دیامنیم  دوع  دنکیم و  تعجر  هک  هنیعب  تساهنامه  تفرگ  اهنآ  هب 
دیامنب تقیقح  ناـیب  ناـسنا  هکنیا  لـباق  هک  دنتـسه  یماـع  ردـقنیا  تعاـمج  نیا  هک  هدـیاف  هچ  تسا و  لاونم  نیمه  هب  رما  مه  تعجر  رد 

قلخ و هک  تسا  حیحـص  سپ  يراب  دوش  فوشکم  هک  میدرکیم  يروط  هللا  لوح  هب  ار  بلاطم  نیا  يهمه  نایب  هک  يدیدیم  الا  تسین و 
سفن لثم  شثعب  قلخ و  شدوخ  دح  رد  یـسک  ره  هدش و  قیالخ  درف  درف  هب  هک  تسا  یباطخ  نیا  اما  تسا  هدـحاو  سفن  لثم  امـش  ثعب 

تسا و رایـسب  تسا  ینعم  نیا  دیفم  هک  یتایآ  ةرم و  لوا  مکانقلخ  امک  يدارف  انومتئج  دومرف  رگید  یئاج  رد  هک  تسا  نیا  تسا  هدـحاو 
قلخ هماع  نایم  زا  فالتخا  یلک  هب  هک  دـیآیم  مزال  دـشاب  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  هب  مکثعب  مکقلخ و  باطخ  نیا  هک  دـشاب  انب  رگا 

یبن و عوبتم و  عبات و  رگید  الا  یـشاب و  هتـشاد  روظنم  ار  نیا  هک  منکیمن  نامگ  مه  وت  تسا و  لـطاب  ملـسم  یلوق  نینچ  دوش و  هتـشادرب 
ثوعبم يربک  تمایق  رد  ای  دـنکیم  تعجر  هک  مه  یبن  صخـش  تسا و  درف  درف  هب  باطخ  سپ  هصـالخ  هچ  ینعی  رفاـک  نمؤم و  تما و 

رتشیب شروهظ  تعجر  رد  وا  تالامک  تافـص و  هک  باب  نیا  زا  رگم  شقلخ  زور  اب  درادـن  فـالتخا  تسا و  هدـحاو  سفن  لـثم  دوشیم 
ترورـض لقع و  لیلد  تایاور و  رابخا و  لیبق  زا  ام  هک  قباس  نامز  ردـقب  یبن  تالامک  زا  امـش  لاـح  تعجر  زا  رتشیب  تماـیق  رد  تسا و 

دیاب هکنیا  لاح  دیهدب و  ناشن  یبن  تافـص  لثم  تفـص  کی  هکلب  اهنآ  کی  رازه  هکلب  اهنآ  کی  هد  هکلب  دـیهدب  ناشن  میاهتـسناد  نییلم 
مه نیا  دـناهدناوخیم و  یتایآ  هکنیا  رگم  دناهتـشادن  یلـضف  چـیه  هکنیا  ياعدا  ضحم  هب  دـشاب و  اراد  نیبا  رهظا و  ار  یبن  تافـص  همه 

هحیحـص هنیتم  هغیلب  هحیـصف  مه  تایآ  هکنیا  یناث  هتـسناد  هکنانچ  هدوبن  هیباتک  تایآ  هب  رـصحنم  هک  الوا  تسین  هتفریذپ  دناوخیم  تایآ 
تبـسن هچ  سپ  تسا  تافارخ  همه  هک  درم  نیا  تاملک  تساهنآ و  يارب  هک  رگید  تافـص  نینچمه  هدـش و  لزاـن  یهلا  ملع  زا  ماـمت  هک 

مـسا تفگ و  ناوتیمن  مه  كاخ  ار  درم  نیا  تافرخزم  میتفگ  كاپ  ملاع  ار  نآرق  رگا  هک  دـنادیم  ادـخ  هکلب  كاـپ  ملاـع  اـب  ار  كاـخ 
هناکنک دهاوخیم  وا  هک  بلطم  نآ  هب  لخد  هحفص 193 ] شلصا [  هیآ  نیا  يدینـش  هک  تانایب  نیا  همه  زا  دعب  دهاوخیم و  يرتبسانم 
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يزیچ ره  عوجر  تمایق  ینعم  دناوخیم  اجیب  ار  تایآ  دنکیم و  شوشغم  ار  مالک  روطنیا  تسه  داوسیب  یماع  هکـسب  درادن و  دنک  نایب 
یـضعب زا  هک  تیرثؤم  تیرثا و  عضو  اـب  یتبـسانم  بلطم  نیا  نودوعت و  مکأدـب  اـمک  هدوـمرف  دـنوادخ  هکناـنچ  شدوـخ  ءادـبم  هب  تسا 

هب هراشا  راچان  دیاش  تسا و  وا  يهجرد  نود  زا  اهنآ  أدـبم  هک  اریز  دـندرگیمن  رب  دوخ  رثؤم  هب  زگره  راثآ  درادـن و  تسا  رهاظ  شتانایب 
هک يدرک  ضرف  هدیدع  هیلـصا  نادبا  رگا  هکنیا  تهج  هب  درادن  مه  هدیدع  نادبا  رد  دحاو  حور  روهظ  هب  یلخد  نینچمه  مینک و  بلطم 
زا دوشیم و  جراخ  تمایق  عضو  زا  يدرک  ضرف  هدـیدع  هیـضرع  نادـبا  رگا  دوشیم و  جراـخ  هدـحاو  سفن  زا  خـسانت و  دوشیم  نیمه 
نآ هرابرد  ینعم  نیا  هب  رابخا  تسا و  نیطلاو  ءاـملا  نیب  مدآ  اـیبن و  تنک  فیرـش  ثیدـح  تسا  هدرک  رکذ  عقوم  نیا  رد  هک  راـبخا  هلمج 

ترضح دسجلاو و  حورلا  نیب  مدآ  تیبن و  صفحابا  ای  رمع  هب  هدومرف  رگید  ثیدح  رد  تسا  رایسب  ع )  ) ریما ترـضح  هرابرد  ترـضح و 
دومرف دومن و  مسبت  دومرف و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  رظن  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  نیطلاو و  ءاـملا  نیب  مدآ  اـیلو و  تنک  دومرف  ع )  ) ریما

ایبنا يهمه  رب  تسا  ناشیا  قلخ  تقبـس  نایب  دارم  تسا و  رایـسب  یناعم  نیا  هب  رابخا  ماـع و  فلا  نیعبرا  هب  مدآ  لـبق  هللا  هقلخ  نمب  اـبحرم 
دنهاوخ تقبـس  همه  یقاب  رب  دندش  وا  رب  قباس  رگا  سپ  تسا  رـشبلاوبا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  صوصخب  مدآ  رکذ  و  (ص )

بلطم نیا  ولو  تسا  یکی  هرجـش  نیا  دنیوا و  تاولج  همه  ایبنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچ  ثیدح  نیا  هک  منکیم  لاوس  وت  زا  لاح  تشاد 
نیمه هک  دشاب  انب  رگا  ادبا و  درادن  بلطم  نآ  رب  یتلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  اما  دـشاب  قح  درک  مهاوخ  نایب  هللا  ءاشنا  هک  يروط  نآ  هب 

هللااب ذوعن  سپ  دنراد  تقبـس  مه  ناطیـش  هکلب  نج  هکئالم و  رب  قباس  ناشیا  سپ  دشاب  یکی  ناشیا  هرجـش  دـندش  مدآ  رب  قباس  ناشیا  هک 
هللا قلخ  ام  لوا  ناشیا  هکنآ  زا  دـعب  هک  اریز  دـنراد  تقبـس  ناشیا  عاـبتا  تلالـض و  رفک و  ءاـسؤر  يهمه  رب  هکلب  تسا  یکی  همه  هرجش 

هب هک  دیراد  تیبرع  مهف  كدنا  هک  یناسک  يا  دیهدب  فاصنا  تسا  یکی  لک  هرجش  هللااب  ذوعن  سپ  دوب  دنهاوخ  قباس  زیچ  همه  رب  دندش 
هب تجاح  هک  تسا  يروبجم  هکلب  ینایمع  ام  قیدـصت  رگا  مینک  قیدـصت  دـیاب  انایمع  روط  نیمه  مه  اـم  درک و  لالدتـسا  دـیاب  جـهن  نیا 

اهنیا هک  دوش  تباث  هلاسم  دیاب  ناهرب  لیلد و  هب  رگا  یئوگب و  دیاب  مه  وت  میوگیم  نینچ  مه  نم  هک  وگب  روطنیمه  درادـن  ناهرب  لیلد و 
هک دیروخن  بیرف  تایآ  رابخا و  ندناوخ  ضحم  هب  مدرم و  يا  دیشاب  رایـشه  سپ  يراد  روظنم  وت  هک  بلطم  نیا  رب  تسین  ناهرب  لیلد و 

رخآ ات  دمحم  انرخآ  دمحم و  انلوا  فیرش  ثیدح  تسا  اهنآ  هلمج  زا  تسد و  داد  دیابن  یتسد  رهب  سپ  تسه  هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 
رقی نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ةوبنب  رارقالاب  الا  هعفنت  یتیالوب ال  رقی  نم  دومرف و  هک  تسا  تینارون  فیرـش  ثیدح  زا  نآ  لصا  و 

ص)  ) دمحم یصو  قلخلا و  ماما  انا  لسرم و  یبن  ص )  ) دمحم نا  کلذ  نانورقم و  امهنال  یتیالوب  رارقالاب  الا  هعفنت  ال  ص )  ) دمحم ةوبنب 
لمکتـسا نمف  دـمحم  انرخآ  دـمحم و  انطـسوا  دـمحم و  انلوا  يدـعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوره  ۀـلزنمب  ینم  تنا  ص )  ) یبنلا لاـق 

دمحم و انلک  هملک  هفاضا  هب  دیامرفیم  مه  شرگید  ياج  رد  زاب  فیرـش و  ثیدح  هحفـص 194 ] رخآ [  ات  میقلا  نیدلا  یلع  وهف  یتفرعم 
دناهتفرگ دوخ  يارب  زا  هددعتم  تاروهظ  هک  یملاوع  رد  هلک  کلذعم  تسا  یهیدب  ناشیا  هبیط  يهرجش  داحتا  تسین و  باب  نیا  رد  ههبش 

رگا هک  تسه  تردـق  نانچ  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هچرگا  صوصخم  یتفـص  هب  فوصوم  دنـصاخ و  یمـسا  هب  یمـسم  ناـشیا  زا  کـی  ره 
هب رارقا  هک  تسا  نیمه  یکی  ناشیا  تفرعم  رد  لامک  غولب و  طیارش  زا  دننکیم و  دننک  هولج  يرگید  تروص  تفص و  هب  دنشاب  هتساوخ 

سلجم نامه  رد  دندومرف و  دوخ  ناتسود  یـضعب  هرابرد  ار  بلطم  نیمه  ص )  ) داجـس ترـضح  هکنانچ  ینکب  ناشیا  هرابرد  تفـص  نیا 
ریما ترـضح  نینچمه  دیدرگ و  داجـس  ترـضح  تروص  هب  ع )  ) رقاب ترـضح  دش و  ع )  ) رقاب ترـضح  تروص  هب  دوخ  دندش و  بلقنم 

هصالخ دندش  ادج  دمآ و  نوریب  وا  سدقم  يولهپ  زا  زاب  دعب  دش  یکی  ترضح  نآ  اب  دیدرگ و  ص )  ) ربمغیپ سدقم  هنیس  رد  لخاد  (ع )
ماقم رد  دنتـسه  هبیط  هرجـش  کی  هکنیا  اب  کلذعم  یلو  تسین  یتیاهن  دـح و  ادـخ  تردـق  يارب  زا  دنتـسه و  دـنوادخ  تردـق  ناشیا  هک 

يورم نیبملا  باتک  رد  هکنانچ  دومرف  ص )  ) ربمغیپ ترضح  فیرش  ثیدح  رد  هک  تسا  نیا  دنتسه  دوخ  مسا  هب  یمـسم  کی  ره  قارتفا 
یلع ماهرجش و  لصا  نم  سپ  هرجش  کی  زا  یلع  نم و  مدش  هدرک  قلخ  قرفتم و  ياهتخرد  زا  ار  ناربمغیپ  دومرف  قلخ  دنوادخ  هک  تسا 

قلعتم سک  ره  سپ  دنتـسه  هرجـش  قاروا  ام  نایعیـش  دنتـسه و  نآ  ياههویم  ع )  ) نیـسح نسح و  تسا و  نآ  حاقل  همطاف  تسوا و  خاـش 
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نومضم نیا  هب  ثیدح  دنچ  فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  دتفایم  ورف  منهج  هب  درک  لیم  سک  ره  دباییم و  تاجن  دش  نآ  ناصغا  زا  یـضعب 
لضف تحاض  کی  ره  هکلب  تسا  دوخ  مسا  هب  یمسم  کی  ره  قارتفا  ماقم  رد  دنتـسه  هرجـش  کی  هکنیا  اب  هک  نیبب  سپ  تسا  هدش  دراو 
ینعم نیا  میدرک  تیاور  هک  تینارون  ثیدح  يهرقف  نمیه  زا  هکنانچ  دـنناوخب  لسرم  یبن  ار  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسین  زیاج  سپ  دوخ 

ص)  ) ربمغیپ اب  يواسم  لضف  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسین  زیاج  نینچ  مه  تسا و  هدش  دراو  ینعم  نیا  هب  رایـسب  رابخا  تسا و  رهاظ 
نم یبنلاب  هبـشا  یلع  هک  هللااب  ذوعن  دنتفگ  دندش و  لئاق  ار  لوق  نیا  دنیوگیم  هیبارغ  ار  اهنآ  هک  یتعامج  هکنانچ  درمـش  لضفا  ای  تسناد 

ار ترضح  نآ  هک  تسین  زیاج  سپ  دمحم  دیبع  نم  دبع  انا  دیامرفیم  ترـضح  نآ  دوخ  دندش و  رفاک  هطـساو  نیا  هب  بارغلاب و  بارغلا 
تسا و نما  نم  لوا  ریما  ترضح  دوخ  هک  اریز  دنناوخب  نینمؤملاریما  مسا  هب  ار  همئا  ریاس  هک  تسین  زیاج  نینچمه  دنناوخب و  یبن  مسا  هب 

ملع هنیدم  باب  تسا  وا  دوخ  هکلب  دنکیمن  وا  يارب  یملع  بلج  رگید  ینعمب  نینچ  مه  تسین و  وا  هب  تبسن  یتراما  ار  همئا  زا  کی  چیه 
وا يارب  زا  تسین  یـضار  تلیـضف  بحاص  دوخ  هک  یتلیـضف  دوشب و  یلاغ  تبحم  ماقم  رد  دـیابن  ناسنا  قلخ و  ریاس  همئا و  ریاـس  يارب  زا 

ههبـش الوا  منکیم  ضرع  یتسناد  هک  ار  همدقم  نیا  سپ  لاق  ضغبم  لاغ و  بحم  نانثا  یف  کله  دومرف  ترـضح  نآ  دوخ  دـنک و  تباث 
رهاظ هک  اج  ره  الوا  یلو  دنریگب  دوخ  يارب  هددـعتم  تاروهظ  هک  تسه  هحفـص 195 ] یتردق [  نینچ  مه  ار  ص )  ) دمحم لآ  هک  تسین 
زیاج دنتـسه و  دوخ  مسا  هب  یمـسم  کی  ره  هک  تسا  یماقم  قارتفا  ماقم  هکنیا  یناث  دـنیامرف و  زورب  دوخ  هصاخ  تافـص  اب  دـیاب  دـندش 

نم اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابا  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نا  هک  دش  هفیرـش  يهیآ  قادصم  دومن و  زواجت  دناهدومرف  هچنآ  زا  هک  تسین 
هدوبن هناوید  طبخم  یصخش  ياوس  دنامیمن و  رظتنم  تجح  هب  شتفص  چیه  هکنیا  رب  هوالع  دیئوگیم  امـش  هک  صخـش  نیا  سپ  ناطلس 

ترـضح نآ  رب  هک  تقو  نآ  هدینـشن  رگم  دـنکیم  توبن  ياعدا  دروآیم  فیرـشت  هک  ماما  رگم  دوشیم  هچ  هوالع  شتوبن  ياعدا  رگید 
دهاوخیم و ار  دوخ  هبعح  ترضح  سپ  هن  ای  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  يدهع  هب  ایآ  ینکیم  مدرم  اب  كولس  هک  مسق  نیا  هک  دننکیم  داریا 

نیبب سپ  دیامنیم  هزات  ار  دوخ  تعیب  دنکیم و  میلست  صخش  نآ  دهدیم و  ناشن  دروآیم و  نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهع 
سیسات روطب  یحو  ياعدا  دروایب و  باتک  دیامرفب و  توبن  ياعدا  دوخ  هکنیا  هن  تسا  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  هب  ترضح  نآ  داهشتسا  هک 

مدرم ص )  ) دمحم لآ  نایاپ  یب  ملح  هللا  بضغ  نم  هللااب  ذوعن  درمـشب  متاخ  باتک  متاخ و  زا  فرـشا  ار  دوخ  باتک  دوخ و  هکلب  دیامرفب 
اما يراب و  دنناسرب  شدوخ  يازس  هب  ار  یسک  ره  دوش و  شاف  قلخ  نطاوب  هک  دشاب  روط  نیمه  دیاب  هتشاداو و  نایاپ  یب  ياهتراسج  هب  ار 
ود لمتحم  نآ  تسه و  نومـضم  نیمه  مهتینارون  ثیدح  رد  هدش و  دراو  هددعتم  رابخا  نومـضم  نیا  هب  میهاربا  حون و  مدآ و  انا  ثیدح 

لقن ثیدـح  نیا  زا  يهراپ  تسا و  ینعم  ود  لمتحم  مهنا  اناف  نویبنلا  اما  فیرـش  ثیدـح  نینچمه  تسا و  حیحـص  ود  ره  هک  تسا  ینعم 
رگا هک  ترـضح  نآ  زا  دـندرک  لاؤس  هک  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  تسا  هدومرف  تیاور  نیبـملا  باـتک  رد  منکیم  ناـیب  دـعب  منکیم و 

ءادهشلاو نیقیدصلاو  نییبنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلوا  دیامرفیم  دنوادخ  هک  ار  هیآ  نیا  یئامرفب  ریسفت  هکنیا  ینادیم  حالص 
تسا و هزمح  ممع  سپ  ادهـش  اما  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  نوقیدص  اما  منم و  سپ  نویبن  اما  ص )  ) ربمغیپ دومرف  سپ  نیحلاصلاو 

هکنیا یکی  مدرک  ضرع  هک  ینعم  ود  اما  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  تسا و  همطاف  مرتخد  سپ  نوحلاص  اما 
ایبنا و مولع  دنتسه و  ایبنا  همه  ثاریم  بحاص  ص )  ) دمحم لآ  نوچ  هک  ار  رابخا  لیبق  نیا  زا  دندرکیم  ینعم  مسق  نیا  باحـصا  نیقباس 

دوـخ رب  ار  کـی  ره  مسا  دـناهداد و  تبـسن  دوـخ  هب  ار  همه  اذـهل  تـسا  عـمج  ع )  ) دـمحم لآ  دزن  رد  هـمه  ناـشیا  تازجعم  تـالامک و 
تسا ناشیا  يهعیش  هک  مه  ار  هزمح  میود  ثیدح  رد  هک  تسا  باب  نیا  زا  تسه و  عیاش  مدرم  هنایم  رد  لامعتـسا  مسق  نیا  دناهدراذگ و 

هدومن و عمج  وا  تسا  ءادهـش  يهمه  يارب  هک  یلـضف  ـالثم  ینعی  تسا  وا  ءادهـش  زا  دارم  هک  دـناهدومرف  تسین  تیرثؤـم  ماـقم  ياراد  و 
نمؤم يارب  زا  تعامج  لضف  الثم  هک  تسا  نیا  رابخا  هنوگنیا  زا  دارم  ۀـعامج و  هدـحو  نمؤملا  دـندومرف  هک  تسا  باـب  نیا  زا  نینچمه 
تقلخ ص )  ) دمحم لآ  عاعش  رون و  زا  همه  ادخ  ءایبنا  نوچ  هک  تسا  نآ  میود  ینعم  اما  هصالخ و  دوشیم  لصاح  یئاهنت  هب  هاگ  یعقاو 
يردق دـیاب  ار  بلطم  نیا  نایب  یلو  دـنهدیم  تبـسن  هحفـص 196 ] دوخ [  هب  ار  همه  اذـهل  دنتـسه  دوخ  راونا  هب  يالوا  ناـشیا  دـناهدش و 
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هدیجنسن هدیمهفن و  رگا  میود  ینعم  هب  اما  دهدیمن و  تارضح  هب  هدیاف  ههبـش  نودب  هک  لوا  ینعم  ربانب  سپ  دوشب  مولعم  ات  داد  لیـصفت 
دنهاوخ زاب  دنروایب  تسد  روعـش  يور  زا  ار  بلطم  دشابن  رگا  اما  دنیوگیم و  يونـشیم  هک  تافرخزم  مسق  نیمه  دننزب  فرح  دنهاوخب 
تـسق مث  هک  تعامج  نیا  اـما  دـنربب و  ار  دوخ  هرهب  نینمؤم  اـت  مینکیم  ناـیب  دـعب  هللا  ءاـشنا  اـم  دـنکیمن و  ناـشلاحب  يرمث  هک  تسناد 

یلجت و رارکت  لولح و  جورخ و  لوخد و  نودـب  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  يراب و  ةوسق  دـشا  وا  ةراـجحلاک  یهف  کـلذ  دـعب  نم  مکبولق 
هک هللادمحلا  دنملع  زا  يراع  ردقنیا  یلو  تسا  هدرک  هدارا  ار  تیرثؤم  تیرثا و  ینعم  نامه  هک  دیآیم  رب  وچمه  مالک  نیا  زا  امدق  ددـعت 

ماقم نیا  رد  ار  ظفل  نیا  دشابن  یماع  ناسنا  ات  نیبب  نکب  هظحالم  ماقم  نیا  رد  ار  ءامدق  ددـعت  ظفل  نیمه  هلمج  زا  دـنیوگب  هچ  دـننادیمن 
نیا دشاب و  کیرـش  تسا  یتاذ  وا  مدق  هک  راگدرورپ  تاذ  اب  یـسک  هک  تسا  دارم  یتاذ  مدق  دـناهدرک  عنم  هک  ار  امدـق  ددـعت  دـیوگیم 

مه ار  ههام  شـش  نوجرع  دنوادخ  هکنانچ  تسا  هدرکن  وا  ددعت  زا  عنم  یـسک  دوشیم  لامعتـسا  ثداوح  رد  هک  یمدق  اما  تسا و  لاحم 
تـسا ددعت  رب  لاد  هک  عمج  ظفل  مه  اهنیا  زا  رتالاب  رد  هکلب  تسا  ددعتم  کش  الب  نیا  هدـیمان و  میدـق  دـشاب  امرخ  هشوخ  بقع  دارم  هک 

الاب تقیقح  ثودح  زیح  زا  تاملک  نیا  زا  کی  چـیه  نییلزا و  نیدوجوم  نینوکم  ریغ  نیینئاک  هتنونیکب  انک  دـیامرفیم  هدـش و  لامعتـسا 
تـسا تیبوبر  رون  روـهظ  وا  دوـصقم  رگا  هدرک و  عـنم  ماـقم  نیا  رد  ار  امدـق  ددـعت  هک  تسیرگ  یماـع  لاـمک  زا  سپ  هصـالخ  دوریمن 

كدیبع انا  یهلا  دومرف  ترـضح  نآ  دوخ  هکنآ  لاح  هدومن و  هیدمحم  تقیقح  هب  یمـسم  ار  نآ  ارچ  تسادـیپ  ناشیا  يواعد  زا  هکنانچ 
لالدتسا اجیب  وا  هک  هچرگا  دومن  بلطم  اب  قیبطت  ار  اهنآ  ناوتیم  یهجو  هب  هدرک  رکذ  هک  یثیدح  تایآ و  یقاب  اما  يراب و  دمحم  یمسا 

تانایب نیا  زا  دعب  سپ  يراب  دراد  یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخـس  ره  دشکیم  لوط  نخـس  مهدـب  حرـش  زاب  مهاوخب  رگا  هک  تسا  هدومن 
هکنآ لاـح  تسا و  هدرک  هولج  هددـعتم  نادـبا  رد  هک  تسا  ياهدـحاو  تقیقح  هک  تسا  نیا  هرجـش  داـحتا  زا  وت  دوصقم  رگا  میئوـگیم 
ندـب رد  حور  زورب  تیفیک  لصا  هک  میئوگیم  نایب  تیمامت  باب  زا  ام  یلو  تسین  شدوصقم  نیا  هک  دراد  تلـالد  وا  تاـملک  زا  یـضعب 

هک یئارفـص  هقلع  نآ  دومرف و  بیکرت  تفرگ و  صوصخم  نازیم  هب  هنیعم  رـصانع  زا  ار  ندب  دـنوادخ  هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  الامجا 
نآ زا  راخب  كالفا  رهاـظ  ترارحب  وا  دادعتـسا  تفاـطل و  تهج  زا  دومن و  طابنتـسا  اـهنآ  زا  تسا  هسماـخ  تعیبط  يهلزنم  هب  تقیقح  رد 
نیا جازم  رـصانع و  نیا  کلم  رد  تسامرف  نامرف  مکاح و  رـصانع و  نیا  يارب  زا  تسا  یتابن  حور  تقیقح  رد  راـخب  نآ  ندـش  دـعاصتم 

رد اهنآ و  رـصانع  تیفیک  تیمک و  فالتخا  بسح  هب  دوشیم  فلتخم  هنوگچ  تاتابن  عیابط  هجزما و  هک  ینکیم  هظحالم  تسا و  تابن 
دنیبیم هینالع  دشاب  طبر  اب  یمیش  زا  هحفص 197 ] دشاب [  بیبط  رگا  هصاخ  دشاب  ملع  بحاص  هک  یسک  يارب  زا  تسین  ههبش  بلطم  نیا 

هب همه  دوبن و  روطنیا  رگا  دوشیم و  رهاـظ  اـهنآ  تیفیک  تیمک و  رد  فـالتخا  ردـق  هچ  دـننکیم  جارختـسا  هک  ار  یتاـبن  ره  رـصانع  هک 
هک دنداد  رارق  یئاعو  رد  دنداد و  یقرت  زاب  ار  یتابن  ندب  نیا  رگا  دندشیم و  تیصاخ  کی  جازم و  کی  بحاص  همه  دندوب  دحاو  نازیم 

ناخد هبتر  هب  ار  نآ  دنکیم و  رثا  راخب  نیمه  رد  كالفا  نطاب  ترارح  هدروخ  هدروخ  دوشب  تاناویح  لاکشا  زا  یکی  بسانم  یلکـش  هب 
نیا رد  هلک  کلذعم  اما  دشابن  رتشیب  رثا  کی  كالفا  بناج  زا  هچ  رگا  یناویح و  ناجب  دوشیم  لعتشم  هدروخ  هدروخ  هکنآ  ات  دناسریم 

رب درک  زورب  هک  يدود  ره  رد  اما  تسین  شیب  شتالی  هکنانچ  دنکیم  هولج  تسا  وا  بسانم  هک  یکبس  عضو و  هب  دنکیم  هولج  هک  راخب 
دوشیم و دنلب  فیطل  دود  دنـشاب  یفاص  فیطل و  هلیتف  نغور و  رگا  تسا  نغور  هلیتف و  بسح  رب  مه  دود  دنکیم و  هولج  دودـنا  بسح 
نآ و بسح  رب  تسا  ناولا  زا  ینولب  نولم  رگا  نآ و  بسح  رب  تسا  فیثک  ظیلغ و  رگا  دـنکیم و  هولج  نآ  رد  تینارون  لاـمک  هب  شتآ 

یئاجب اههدام  فالتخا  هکلب  دـنهدیم  ناشن  گنراگنر  ياههلعـش  دـناهدرک و  لیـصحت  هفلتخم  داوم  اهیزاب  شتآ  رد  هک  تسا  هار  نیا  زا 
هکنانچ تسین  سوسحم  نآ  زا  ترارح  چیه  دراد و  رون  ای  یفیعـض  رایـسب  رون  ای  درادن  رون  چیه  اما  دنکیم  زورب  شتآ  اسب  هک  دـسریم 

جهن نیمه  هب  دـنکیم  هولج  ندـب  نیا  زا  هک  مه  یناویح  حور  سپ  هصالخ  دـنکیم  هدـهاشم  ار  اهنیا  لاـثما  دـنک  رظن  تربع  هب  سک  ره 
روط نیمه  هب  دش  یناسنا  حور  زورب  يارب  زا  حلاص  ۀیلک  ندب  هک  مه  نآ  زا  دعب  تساهتیلباق و  زا  همه  تافالتخا  دنکیم و  ادـیپ  فالتخا 
ههبـش نودب  تسا  ندـب  نیمه  بسح  رب  مه  نآ  ندـب و  نیا  رد  دـنکیم  هولج  تیناسنا  حور  دـنوادخ  یـسرک  زا  ای  كالفا  ریاس  نطاب  زا 
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زا دوب  ندب  بسح  رب  حور  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دنهدیم و  زیمت  ار  هیناحور  عیابط  نآ  عضو  ندب و  نیمه  زا  ۀـمایق  لها  هک  ینیبیم  هکنانچ 
زین اهنآ  راثآ  دوشیم و  فلتخم  حاورا  ندـب  نیا  تیمک  تیفیک و  بسح  رب  سپ  تسا  بیاـغ  وا  هکنیا  لاـح  دـندربیم و  نآ  هب  یئاـجک 
الاب زا  رگا  هک  منکیم  ضرع  يدـمآ  هک  اجنیا  ات  تسا و  رهاظ  همه  مولع  زا  اـهنآ  ریغ  میازع و  حاولا و  ملع  رد  هکناـنچ  دوشیم  فلتخم 
حور رد  تیلباق  هک  میتفگ  هک  روطنامه  دهدب  هولج  ار  یـصوصخم  حور  هک  دریگب  ارق  دنوادخ  ریدقت  هکنیمه  هک  دید  یهاوخ  ینک  رظن 

ره هکنیا  هن  دـهدب  هولج  ار  وا  هک  صاخ  حور  نآ  بسانم  دزاـسیم  یـصوصخم  ندـب  دـنوادخ  هک  میئوگیم  جـهن  نیمه  هب  دـنکیم  رثا 
لاثما تایـصح و  طویخ و  لمر و  ملع  رد  بلطم  نیا  لاثم  دـنکب و  ار  حور  نآ  تیاکح  دوشیم  ادـیپ  هک  عضو  ره  هب  اـج و  ره  زا  یندـب 
تیلباق هک  یتروص  رد  دومن  رظن  دـنوادخ  ریدـقت  حاولا  رد  دـش و  للع  يدابم  هجوتم  یناسنا  سفن  هک  نیمه  هک  تسا  رهاـظ  بوخ  اـهنآ 

دوخ تسد  اب  دراذـگیم  انب  هکنیمه  دـشاب  عمج  مه  هجراخ  تادـعم  دـنکب و  تیاکح  تسرد  هک  دـشاب  هدومن  لدـتعم  فاص و  ار  دوخ 
قفو رب  هک  دهدیم  هحفـص 198 ] تکرح [  يروط  ار  ناسنا  تسد  دنوادخ  تاریدقت  سکع  نتـسب  طویخ  رب  اههدـقع  ای  ندراذـگ  طاقن 

دنوادخ ریدقت  هب  یپ  اهنآ  زا  دنکیم  اهنآ  تروص  رد  رظن  هکنیمه  تقو  نآ  دنزیم  اههدقع  ای  دراذـگیم  طاقن  دـنکیم و  تاکرح  اهنآ 
ار هفیرـش  همدـقم  نیا  هک  لاح  دوقع  ای  تسا  طاقن  عاضوا  تانارق و  عیابط و  تروص و  تابـسانم  زا  ندرب  یپ  نیا  ههبـش  نودـب  دربیم و 

ریز دشاب  رـصحنم  تانئاک  همه  يهنایم  رد  تبـسن  بسح و  رد  دیاب  تسا  تیمتاخ  حور  لباق  هک  یفیرـش  ندب  نآ  هک  نادـب  سپ  یتسناد 
هک تسین  نکمم  ههبـش  نودـب  دوشیمن و  حور  نآ  تیاکح  لباق  یندـب  ره  تادوجوم و  فرـشا  دنتـسه و  ناکما  ملاع  بطق  ناـشیا  هک 
هک تسا  مولعم  سپ  دشاب  نکمم  رگا  هک  اریز  دوشب  ادیپ  هدومرف  هولج  نامز  نآ  رد  هک  صوصخم  هسدقم  نادـبا  نآ  زا  رتلماک  رتفیرش و 
اب صقان  ندب  رد  تسا  ناناملسم  یعامجا  هک  هللا  قلخ  ام  لوا  متاخ و  حور  روهظ  هتشاد  صقن  رگا  هدوب و  یـصقن  نادبا  نآ  رد  هللااب  ذوعن 

کی رگا  تسا و  فرـص  ياطخ  هک  هللااب  ذوعن  دنراد  تعامج  نیا  هک  تیلمکا  تیفرـشا و  ياعدا  الوا  سپ  دـیآیمن  تسرد  هدـعاق  چـیه 
هک تسا  قلخ  لمحت  اهتفرعم و  ندش  دایز  تهج  زا  نیا  دننکیم  راهظا  رتشیب  لئاضف  زا  تعجر  روهظ و  رد  ص )  ) همئا هک  يدینـش  یتقو 

هتبلا دننکب  تاواسم  ياعدا  هک  ضرف  رب  ایناث  دیایب و  ص )  ) دمحم لآ  زا  رتلماک  رتفیرش و  یـسک  هکنآ  هن  دننکیم  راهظا  اهنآ  يارب  رتشیب 
هک يدـید  هینالع  هک  اریز  دـشاب  یکی  ناشیا  اب  بسن  بسح و  رد  دـیاب  دوشیم  ص )  ) راهطا همئا  متاخ و  ندـب  اب  يواـسم  هک  یندـب  نآ 
هک نک  هظحـالم  میوگیم  دـشاب  هبتـشم  وت  يارب  رما  بسن  رد  رگا  دـنکیم و  رثا  هنوـگچ  ندـب  نیا  عاـضوا  تاـیفیک و  بسن و  بسح و 

یـسک ابجن  نایم  زا  دوشیم و  ضراع  ضارعا  یهاگ  هچ  رگا  دراد و  توافت  ردـق  هچ  فارـشا  ابجن و  اب  قلخ  نیا  شابوا  لذارا و  تالاح 
نایم زا  بیجن  هک  یـسک  نآ  اب  تسابجن  نایم  زا  بیجن  هک  یـسک  نآ  ههبـش  یب  الوا  کلذـعم  اـما  دوشیم  ادـیپ  تسا  بیجن  تلاـح  هک 

تقایل تسا  درف  هب  رـصحنم  هک  ابجن  زا  بیجن  اما  ماما  ربمغیپ و  هن  دوشیم  نمؤم  تیاهن  لذارا  نایم  بیجن  دراد  یلک  توافت  تسا  لذارا 
نایم بیجن  هک  یسک  نآ  یلخاد و  یضعب  تسا  یجراخ  یضعب  تسا  رایسب  راگدرورپ  ياهتمکح  تاظحالم  هکنیا  یناث  تسا و  رایسب  وا 

وا عیطم  اـبجن  عیاـبط  دـنهدب و  رارق  قلخ  لـک  ياوشیپ  ماـما و  ار  وا  هک  تسین  حیحـص  تمکح  رد  دـشاب  بیجن  هک  دـنچ  ره  تسا  لذارا 
تشادـن و هفیاط  لیا و  دوب  ناشیا  زا  کی  مادـک  تسین  مرظن  هک  ناربمغیپ  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هکنآ  یتح  دوشیمن 

رذع هکنآ  ات  دیامرفن  ثوعبم  هفیاط  لیا و  یب  ربمغیپ  هک  دومرف  دهع  دنوادخ  دندرکن و  ار  وا  تعاطا  مدرم  دومرف و  ثوعبم  ار  وا  دنوادخ 
یب ار  بلطم  نیا  هک  نکن  نامگ  دـننکب و  ار  ناشیا  نیکمت  مدرم  ات  دنـشاب  ابجن  بجنا  زا  همئا  متاخ و  دـیاب  هتبلا  سپ  دـنامن  قلخ  يارب  زا 
ریغ زا  ماما  هکنیا  تسین  زیاج  ارچ  هک  تفگ  رگا  سپ  دومرف  هک  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  زا  تسا  هدومرف  لـقن  راـحب  رد  میوگیم  لـیلد 

یتلالد زا  تسین  هراچ  تسا  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  نوچ  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یضعب  یللع  يارب  زا  دوشیم  هتفگ  دشاب  ص )  ) لوسر سنج 
هکنیا ات  هرهاـظ  تیـصو  تسا و  هروهـشم  تبارق  نیا  شریغ و  زا  تلـالد  نآ  هب  هحفـص 199 ] دوشب [  هداد  زیمت  وا و  رب  دـنکب  تلـالد  هک 

هب هنیآ  ره  لوسر  سنج  ریغ  رد  دـشاب  زیاج  رگا  هک  تسین  اهنآ  زا  یـضعب  هنیع و  هب  وا  يوس  هب  دـنبایب  تیادـه  شریغ و  زا  دوشب  هتخانش 
شئادعا دالوا  يارب  زا  عابتا  لسر  رد  الوا  دندش  هداد  رارق  هک  اریز  لسر  رب  تسین  لوسر  هک  یـسک  تسا  هدـش  هداد  تلیـضف  هک  قیقحت 
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هاـگ ره  ناـشیا  دـالوا  رد  رما  نیا  دوشب  لـقتنم  هکنیا  وا  معزب  دوشیم  زیاـج  هک  قیقحت  هب  هکنیا  تهج  هب  طـیعمیبا  نبا  لـهجیبا و  لـثم 
تیعوبتم تلیـضف  نیا  هب  دوب  یلوا  لوسر  نیعوبتم و  لوسر  ءادعا  ادخ و  ءادـعا  دالوا  نیعبات و  لسر  دالوا  دـندرکیم  سپ  دنـشاب  نمؤم 

ناـعذا تلاـسرب و  لوسر  يارب  زا  دـندرک  رارقا  هاـگ  ره  قلخ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  یـضعب  دوب و  رتراوازـس  شریغ و  زا  شاهیرذ  دوـخ و 
گرزب ار و  وا  يهیرذ  دننکب  تعاطا  ار و  وا  نادنزرف  دننکب  تعباتم  هکنیا  زا  ناشیا  زا  يدحا  دنکیمن  ربکت  تعاط  هب  وا  يارب  زا  دندومن 

نیا هب  تسا  یلوا  وا  هک  درکیم  نامگ  دوخ  سفن  رد  ناشیا  زا  کی  ره  لوسر  سنج  ریغ  رد  نآ  دوب  هاگ  ره  مدرم و  سفنا  رد  نآ  دیامن 
نود ناشیا  دزن  رد  وا  هک  یـسک  يارب  زا  تعاـط  هب  ناـشیا  سفنا  دـشیمن  یخـس  ربک و  نیا  زا  ار  ناـشیا  دوشیم  لـخاد  شریغ و  زا  رما 

هنوگچ هک  نیبب  سپ  فیرش  ثیدح  دش  مامت  فالتخا  قافن و  داسف و  يوس  هب  ناشیا  يارب  زا  یعاد  نیا  دوبیم  هک  دوب  سپ  تسا  ناشیا 
هک روطنامه  دـیامنب و  ار  رما  نیا  ياعدا  دـناوتب  دـمآ  نوریب  اـج  ره  زا  سک  ره  هک  يزیچ  تسین  دوشب و  دـیاب  تماـما  رما  رد  تاـظحالم 
زا دـعب  هک  تسین  زیاج  دوشیم و  هظحالم  ماـما  ره  يهیرذ  رد  هصاـخ  تسا  هدـش  هظحـالم  نیا  ناـشیا  ریغ  اـب  ناـشیا  تبـسن  رد  ینیبیم 

ماما دنزرف  ات  دزیخیم  رب  تماما  هب  وا  زا  دعب  ماما  ره  دنزرف  امکح  هکلب  دوش  يراج  مامعا  ینب  مامعا و  ای  ناوخا  رد  رما  نیا  ع )  ) نینـسح
رد هکنانچ  دنک  زورب  مامعا  ینب  ای  ناوخا  رد  رما  نیا  هک  تسا  لاحم  دزیخیمرب و  تماما  هب  راوگرزب  ردپ  زا  دعب  هک  ع )  ) يرکسع نسح 

نیوخا رد  تسا  باقعا  رد  ع )  ) نینسح زا  دعب  تماما  هک  هدرک  تیاور  حیحـص  ثیدح  جنپ  تسیب و  القا  تسا و  هدرک  ناونع  یباب  راحب 
ود یکی  رابخا  هلمج  زا  هللا و  باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرألا  اولا  هدومرف و  هبقع و  یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  هدومرف و  دنوادخ  تسین 
ود رد  تماما  ددرگیمن  رب  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) هللادـبعیبا ترـضح  زا  نک  راحب  هب  عوجر  یهاوخیم  رتدایز  منکیم  لقن  اـت 

لوق رد  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  باقعا و  باقعا  باـقعا و  رد  رگم  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دـعب  دـشابیمن  نیـسح و  نسح و  زا  دـعب  ردارب 
ددرگیمن رب  يدنزرف و  يوس  هب  يدنزرف  زا  دوشیم  لقتنم  تسا  ع )  ) نیـسح رد  نآ  هکنیا  هبقع  یف  ۀیقاب  ۀـملک  اهلعج  لجوزع و  يادـخ 

يارب زا  تسین  هک  دوـمرف  رخآ  رد  هکنآ  اـت  دوـمرف  ماـحرالا  اوـلا  هیآ  لـیذ  رد  ار  بـلطم  نـیمه  رگید  ثیدـح  رد  یمع و  اـی  يردارب  هـب 
ع)  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  زا  ریغ  دنکب و  تماما  ياعدا  دناوتیم  ناشیا  زا  ریغ  يدحا  هک  نیبب  سپ  ام  زا  ریغ  یبیصن  نآ  رد  يدمحم 

دنلب رایـسب  هلطاـب  مـالعا  ماـما  روهظ  زا  شیپ  هحفـص 200 ] هک [  دناهدینـشن  رگم  دـش  رورغم  ناوـتیم  يرهاـظ  تدایـسب  تسه و  یماـما 
دیامرفیم ع )  ) قداص ترضح  فیرش  ثیدح  رد  هک  تسا  اهنیمه  هنتف  زا  تسا و  مشاهینب  زا  هک  تسا  ملع  هدزاود  هلمج  زا  دنوشیم و 

تهج هب  دومرف  دندش  هدرک  ضرع  هچ  يارب  ینادیم  دومرف  دعب  دـننکیم  نعل  ار  وا  برغ  قرـش و  لها  دوش  رهاظ  قح  تیار  هاگ  ره  هک 
دوخ رـس  رب  تدایـس  مسا  ینکیم  هظحالم  هک  اهعـضو  نیمه  هب  منکیم  ضرع  وا  جورخ  زا  شیپ  وا  تیب  لها  زا  دـسریم  مدرم  هب  هچنآ 

قح هب  ماما  زا  ار  مدرم  هطـساو  نیا  هب  دنربیم و  تراغ  هب  ار  ناشیا  لام  دنزیریم و  ار  مدرم  نوخ  دننکیم و  اجیب  ياهاعدا  دنراذگیم و 
تقیقح رد  سپ  دننکیم  نعل  رباج  ملاظ  بلط  ایند  نیعدـم  رئاس  سایق  هب  ار  وا  هللااب  ذوعن  دروآیم  فیرـشت  هک  نیمه  دـننکیم و  ضرعم 

سپ يراب  دـیامرف  تظفاحم  اهنیا  رـش  زا  ار  ام  دـنوادخ  تسا  اهنیا  ندرگ  دـننکیم  كولـس  روطنآ  ع )  ) ماما هب  تبـسن  هک  اهنآ  همه  هانگ 
ماما دنزرف  رگم  تسین  ماما  مویلاو  دوشیمن  کیرـش  ع )  ) دمحم لآ  اب  تسا  تماما  هتـسیاش  هک  یبسن  رد  قلخ  زا  يدـحا  هک  تسین  ههبش 

یکـش هک  تماما  تافـص  ریاس  مولع و  قالخا و  مراـکم  تمـصع و  يوقت و  دـشاب و  نید  رد  دارم  هک  بسح  اـما  و  ع )  ) يرکـسع نسح 
بحاص هک  یماما  تقیقح  رد  هکلب  دوشیمن  ماما  دشابن  عمج  یسک  رد  تسا  هدوب  ص )  ) ام همئا  يارب  هک  یبسح  نامه  لثم  ات  هک  تسین 

موزل اهنآ  هب  هک  میراد  تماـما  يارب  زا  اـم  هک  هلدا  دـنکیمن و  ار  ناـشیا  تجاـح  عفر  دروخیمن و  قلخ  راـکب  دـشابن  بسن  بسح و  نآ 
تارـضح هک  یماـما  وـچمه  هک  تسا  نیا  دـهاش  اـهنآ  دوـخ  مینکیم  لـصاح  اـهنامه  هب  زین  ار  ماـما  تفرعم  میمهفیم و  ار  ماـما  دوـجو 

یماما وچمه  تماما  تافـص  ریاس  هن  تعاجـش  هن  دراد  تردـق  هن  دراد  هلماک  تمـصع  هن  تسه  وا  يارب  زا  هطاحا  ملع  هن  هک  دـنیوگیم 
یماما وچمه  بقرتم  میتسه  شروهظ  رظتنم  تسا و  بئاغ  ناـمماما  میئوگیم  هک  تسا  زواـجتم  لاـس  رازه  هک  اـم  دروخیمن و  اـم  راـکب 

لهاج یصاع  دشاب  یصخش  هک  دشیم  ادیپ  هد  ره  رهـش و  ره  نامز و  ره  رد  میتشاد  راک  رد  دیئوگیم  امـش  هک  اههروجنیا  رگا  میتسه و 
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یلع ازریم  دوخ  زا  بتارم  هب  امش  نیعبات  زا  یـضعب  لامک  سپ  دینکیم  لالدتـسا  توملا  اونمتف  هیآ  هب  هک  امـش  لوق  هب  نابج  زجاع  نادان 
یمارآ لامک  رد  دوب  هدمآ  دراو  وا  مکش  هنیس و  رب  ددعتم  ياهلولگ  هک  تقو  نآ  یئورـشب  نیـسح  الم  دنکیم  لقن  هک  هدوب  رتشیب  دمحم 
دمحم یلع  ازریم  دوخ  اـما  دـنوشب  يرج  هدروـخ و  ریت  نیـسح  ـالم  هک  دـنمهفب  ناناملـسم  هک  درکیمن  بارطـضا  چـیه  دـناریم و  بسا 

هب ای  هلبزم  ای  هلیوط  رد  درک و  رارف  دریگب و  مارآ  هقیقد  کی  هک  هللادـمحلا  تشاذـگن  نبج  تدـش  داتفا  دروخ و  نامـسیرب  هلولگ  هکنیمه 
درک يرج  ار  اهزابرـس  دنکیمن  يراک  نینچ  ماما  هک  دـمهفیم  لهاج  ره  هک  وا  کیکر  لمع  نامه  تفر و  رد  نازابرـس  زا  یکی  هرجح 

هک دوب  تهج  نیمه  هب  دندرک و  طایتحا  دوب  هدراذگ  دوخ  رس  رب  هک  یتماما  مسا  ای  تدایـس  مارتحا  هب  لوا  الاو  دندرک  ناراب  ریت  ار  وا  هک 
وا رد  تسا  قلخ  عیمج  عجـشا  ثیدح  صنب  ماما  هصاخ  دشیم و  ادـیپ  مدرم  زا  يرایـسب  رد  هک  یتعاجـش  سپ  دـندز  نامـسیرب  ار  هلولگ 
رد درادـن  رکذـب  تجاح  رگید  هک  وا  ینادان  لهج و  اـما  تسا و  هدوب  لـصاح  هحفـص 201 ] وا [  يارب  تماـما  بسح  هنوگچ  سپ  هدوبن 

حور سپ  هصالخ  دوشیم  ادیپ  مک  رایسب  یمهفن  نیا  هب  هبلط  هک  تسا  لهس  ماما  هک  دندید  وا  زا  اهتلاهج  زاریش  ناهفصا و  زیربت و  نامه 
هتـساوخ هک  اهنآ  هب  هک  تسادخ  لضف  هکلب  تسین  یلیـصحت  رما  نیا  دهاوخیم و  ار  تماما  بسن  بسح و  دنکب  هولج  دشابن  رگا  تماما 

توبن روهظ  رد  صخـش  نیا  دوصقم  هاگ  ره  اما  تسا و  نآ  دهاش  ادخ  باتک  دناهدومرف و  رابخا  رد  هکنانچ  دـنمورحم  قلخ  ریاس  هداد و 
هک میوگیم  ایبنا  ریاس  میهاربا و  حون و  ممدآ و  نم  دـناهدومرف  هک  تسا  باب  نیا  زا  میتفگ  هک  تسا  تیرثؤم  تیرثا و  عضو  هب  تماما  و 

ینیبیم هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دنتـسین و  نآ  مهف  لـها  یلکب  مه  تعاـمج  نیا  لیذـلا و  لـیوط  لکـشم و  رایـسب  تـسا  ياهلاـسم  نـیا 
ار هلأسم  ياههشوگ  زا  یضعب  دنتـسه  نم  لثم  نایب  هب  جاتحم  هک  اهنآ  نامدوخ  باحـصا  يارب  ام  یلو  دنیوگیم  ناشیرپ  تفاهتم  تاملک 
ره راثآ  هناش  لج  ملاع  دـنوادخ  هک  منکیم  ضرع  سپ  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  دوشب و ال  ههبـش  عفر  اـت  مینکیم  ناـیب  رهاـظ  ياـهروط  هب 

چیه راـثآ  تیلباـق  دوب و  هدومرف  تقلخ  اـهنت  رثؤم  تیلباـق  بسح  رب  هن  راـثآ  تیلباـق  بسح  رب  تسا  هدومرف  تقلخ  وا  روـن  زا  ار  يرثؤـم 
زا لکـش  گنریب و  رون  کی  تسین و  شیب  تیلباق  کی  ار  رثؤم  هک  اریز  دوشن  هدید  وا  زا  رتشیب  رثا  مسق  کی  هک  یتسیابیم  دوبن  لیخد 
نک هظحالم  يرهاظ  ياهلثم  رد  دش  دهاوخن  هدـید  لک  گنریب و  رثا  مسق  نامه  زا  ریغ  دـشابن  لباوق  فالتخا  رگا  سپ  هدزن  رـس  رتشیب  وا 

دزادنایم سکع  هفلتخم  ياههنیآ  رد  هک  نیمه  اما  تسین  نآ  رد  یفالتخا  تسا و  باتفآ  گنر  لکش و  هب  دنزیم  رـس  باتفآ  زا  هک  رون 
کی وا  يارب  زا  تسا و  ماسجا  همه  رثؤم  نآ  هک  تسین  رتشیب  مسج  کی  ماسجا  ملاع  رد  رتهب  نیا  زا  لـثم  دوشیم و  فلتخم  ياـهگنر  هب 

ات شرع  زا  فلتخم  ياههولج  همه  نیا  دنک  يرگهولج  شدوخ  هصاخ  تفص  نامه  ياضتقم  هب  دشاب  انب  رگا  تسین و  شیب  هقلطم  تفص 
تسا نیا  هدومرف  رهاظ  اهتیلباق  نآ  رد  ار  وا  وت  هتسناد و  ار  مسج  راثآ  هفلتخم  ياهتیلباق  دنوادخ  اما  دمآیم  دیدپ  هنوگچ  امهنیبام  شرف و 

منکیم ضرع  یتسناد  ار  بلطم  نیا  نوچ  سپ  دـناهدش  رهاظ  تسین  اهنآ  يارب  زا  رـصح  دـح و  هک  هفلتخم  ماـسجا  همه  نیا  ینیبیم  هک 
تفـص ود  ای  تفـص  کی  زا  شیب  مسج  تافـص  زا  هک  دنتـسه  گنت  صقان و  ردـقنآ  یـضعب  دـنفلتخم  مسج  تیاکح  رد  اهتیلباق  نیا  هک 
تسا نکمم  هک  مسج  تافـص  عیمج  هک  لباوق  رما  دسریم  یئاجب  ات  رتشیب  یـضعب  تسا و  رتشیب  ناشتعـسو  یـضعب  دننکیمن و  تیاکح 

منم هک  دـنکیم  اعدا  ماسجا و  هنایم  رد  تسیابیم  هک  يروط  تسا  هدـش  مسج  عماـج  مسا  سپ  هدرک  زورب  اـهنآ  رد  دـنک  زورب  راـثآ  رد 
دنتساوخ ار  مسج  تافص  زا  یـضعب  ناشیا  زا  دندرک و  یئاعدا  وچمه  رگا  هک  اریز  دننکب  دنناوتیمن  یئاعدا  وچمه  ماسجا  ریاس  اما  مسج 

مسج هک  میاهدینـش  ام  هک  تفگ  دنهاوخ  وا  هب  مقلطم  مسج  نم  هک  درک  اعدا  كاخ  رگا  الثم  دوشیم  رهاظ  ناشیا  بذک  دنتـسین و  ادا  و 
زجاع كاـخ  هتبلا  مینک  هحفـص 202 ] قیدـصت [  ات  هدـب  ام  ناشن  ار  تافـص  نیا  وت  تسه  مه  ةویح  بحاص  هکلب  هدـنزوس  شطع و  عفار 

مه هچ  ره  دنکیم و  ار  اعدا  نیا  دش  همه  یسرک  شرع و  كالفا و  رصانع و  عماج  هک  یمسج  نآ  اما  دوشیم  رهاظ  وا  بذک  دوشیم و 
ار مسج  يدومن  ماسجا  مامت  تیـصوصخ  زا  رظن  عطق  رگا  اـما  دـنکیم  ار  وا  لوق  قیدـصت  وا  لـعف  دـنکیم و  راـهظا  اروف  دنتـساوخ  وا  زا 
ار همه  اذکه و  ناگدنز و  عیمج  ةویح  منم  هدننازوس  منم  شطع  يهدـننک  عفر  منم  مقلخ  هاگباوخ  هک  منم  هک  دـنزیم  دایرف  هک  ینیبیم 

شرع یسرک و  كالفا و  شتآ و  اوه و  بآ و  كاخ و  رد  هک  تسا  وا  رون  تافص و  نیا  همه  بحاص  تسا  وا  هک  اریز  دیوگیم  تسار 
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دیز نک  هظحالم  نیا  زا  رتنشور  رگید  لثم  دوشیم و  لطاب  اروف  دینادرگ  ور  هک  کی  ره  زا  هداد و  زورب  یتفـص  اج  ره  زا  هدرک و  هولج 
منم دیوگب  رگا  سپ  دیوگیم  مه  تسار  تسه و  مه  تافص  نیا  همه  یعدم  تسه و  همه  هدننک  سمل  هدنشچ و  هدنیوب و  اونش و  انیب و 

دنیوگیم وا  هب  هک  اریز  دیوگیم  غورد  مدـیز  نم  هک  دـیوگب  رگا  اما  دـیوگیم  تسار  اضعا  ریاس  منم  نابز و  منم  شوگ و  منم  مشچ و 
دومن ار  اعدا  نیا  بلق  رگا  اضعا  يهمه  هنایم  زا  درادن و  باوج  وک  تندیـشچ  ندیئوب و  اجک و  تندینـش  وک و  وت  ندـید  يدـیز  وت  رگا 

هنایم رد  تالامک  يهمه  بحاص  تسه و  حراوج  اـضعا و  يهمه  رد  ياـمرف  ناـمرف  وا  هک  اریز  دوشیم  هتفریذـپ  وا  زا  زاـب  مدـیز  نم  هک 
بذک باوج  لاؤس و  ضحم  هب  دناهتفگ و  غورد  دننکب  اعدا  رگا  ریاس  اما  دنکب و  ار  اعدا  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  سپ  تسا  وا  اضعا 
سانلل اهبرضن  لاثمالا  کلت  لدجلاب  لطابلا  لثملاب و  فرعی  قحلاو  یتسناد  لثم  ماقم  رد  ار  هفیرش  هلئـسم  نیا  هک  لاح  دوشیم  رهاظ  اهنآ 

رد تسه و  نآ  يارب  زا  یتـمکح  بیترت  نآ  هب  دنتـسه  تاریخ  عیمج  رثؤـم  یماـقم  رد  ع )  ) دـمحم لآ  هک  منکیم  ضرع  نوـلقعی  مهلعل 
هک تسا  نیا  دناهدومرف و  دوخ  رابخا  رد  هکنانچ  هدومرف  تقلخ  ناشیا  رون  زا  ار  قلخ  همه  دنوادخ  هک  دنتسه  تانئاک  عیمج  رثؤم  یماقم 

ناشیا دوخ  هک  تسا  ياهظحالم  هب  نیا  اما  دیامرفیم  لوماملاو  لمالا  انا  تیلک و  روطب  دنهدیم  تبسن  دوخب  ار  تاریخ  عیمج  یماقم  رد 
زا تساهزیچ و  تیلباق  فرط  زا  نامرظن  هک  وت  نم و  اما  ار  يزیچ  ره  ناکرا  دناهدرک  رپ  دوخ  سدقم  دوجو  هب  هک  دننیبیم  دـنیامرفیم و 

یلع هللا  تاولـص  هیدمحم  تقیقح  سپ  ناشیا  ياعدا  بذک  قدص و  هب  میربب  یپ  تیلباق  تافـص  راثآ و  هب  دیاب  میمورحم  رون  نآ  ندید 
هک دوـش  یعدـم  یـسک  رگا  ملـسم  تسین  ادـخ  تاذ  هک  تیبوـبر  رگم  تسا  یتلیـضف  ره  بحاـص  تسا و  هللا  قـلخ  اـم  لوا  هک  اـهبحاص 

يردقب القا  ای  دیامن  راهظا  دوش  هدرک  ضرف  هک  یتلیضف  ره  هک  تساوخ  دیاب  وا  زا  هتبلا  تسا  رگهولج  نم  رد  هک  تسا  هیدمحم  تقیقح 
لثم هنیعب  دوب و  مهاوخ  رـساخ  بئاخ و  مدرک  لوبق  نیا  نودـب  رگا  الا  میامن و  قیدـصت  نم  اـت  دـیایب  نم  تسد  تفرعم  نیا  هتـشررس  هک 

هک هراـچیب  نم  تقو  نآ  منک  لوـبق  نم  متـسه و  قـلطم  مسج  نم  هک  دـنک  اـعدا  نم  يارب  كاـخ  هک  مدرک  ضرع  هک  تسا  لـثم  ناـمه 
مه وا  نتـساوخ  كاخ  زا  ار  دوخ  جئاوح  منک  انب  دنک  اهراک  ریاس  دنازوسب و  دیامن و  شطع  عفر  هک  تسا  نیا  مسج  تافـص  زا  ماهدینش 
وه کلذ  ةرخالاو  ایندلا  رسخ  هردق  قح  هللا  وردق  ام  بولطملاو  بلاطلا  فعض  رتفیعـض  و  هحفـص 203 ] رتزجاع [  نم  دوخ  زا  هراچیب  هک 
هب هک  یهدـب  نادان  قمحا  ره  تسد  ینک و  راسفا  ار  دوخ  تدوخ  تسدـب  تدوخ  هک  شابم  هلبا  نم  زیزع  ناـج  يا  سپ  نیبملا  نارـسخلا 

تافص زا  اهنیا  ریغ  یخس و  عاجش و  رداق و  میکح و  ملاع و  تعباتم  ارچ  میتسه  تعباتم  زا  دبال  هک  وت  نم و  دشکب  دهاوخیم  هکلهم  ره 
هک مینکن  دوخ  لثم  یکاخ  شیپ  ندرک  ارچ  میاهدـش  كاخ  هک  وت  نم و  مینک  ادـیپ  ار  دوخ  لثم  يزجاع  لهاج  کی  هک  مینکن  ار  تماما 
اب منادیمن  میقتسم  طارص  یلع  ایوس  یشمی  نما  يدها  ههجو  یلع  ابکم  یشمی  نمفا  دومرف  هک  میوشب  رتدب  هکلب  دنکن  ام  لاحب  رمث  چیه 

هن و ای  يداد  دنتسه  هللا  قلخ  ام  لوا  دمحم  لآ  هک  تسه  نآ  رب  مئاق  تنس  باتک و  نیملـسم و  ترورـض  هچنآ  هب  رارقا  یناملـسم  ياعدا 
روعش نع  يراد و ال  روعش  رگا  تسه و  القا  هک  هللا  قلخ  ام  عیمج  یلعا  لجا و  غلبا و  لمکا و  لضفا و  فرشا و  ۀهادبلاب  هللا  قلخ  ام  لوا 

هک تسا  وا  هب  مئاق  زیچ  همه  نآرق  صن  هب  هک  تسادـخ  رما  نیمه  وا و  رما  راـگدرورپ و  تیـشم  دـنناشیا  هک  ینکیم  حیرـصت  هک  تسین 
یسکنآ زا  ارچ  یئامنیم و  ار  ناشیا  تالامک  ریاس  بیغ و  ملع  تازجعم و  راکنا  ارچ  سپ  نوکیف  نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا 

هب دیتسه و  تفرعم  بحاص  یلیخ  امـش  دوخ  رگا  دـیامن و  جـجح  تایآ و  مسق  نیا  هئارا  هک  ینکیمن  انمت  دوشیم  ماقم  نیا  یعدـم  هک 
ناشن ام  هب  ار  تایآ  نیا  زا  یـضعب  دـشاب  هلماک  همات و  دـیاب  ادـخ  تجح  میتسین و  يرظن  وچمه  بحاص  افعـض  ام  دیـسانشیم  رظن  نامه 

تسادخ رما  نیمه  یئامنیم و  ار  رتالاب  هکلب  تیرما  ماقم  تابثا  ناشیا  يارب  وت  میوگیم  تسا  تالاحم  زا  اهنیا  هک  یئوگب  رگا  دیهدب و 
رکذ اجیب  دنونـشیم و  یظفل  کی  هک  منک  هچ  يراب  دـش  لاـحم  اـجنیا  ارچ  تسین  لاـحم  چـیه  دوشیم و  يراـج  وا  هب  روما  نیا  همه  هک 
اجب تارــضح  ار  هـملک  کـی  روـطنیا  تـسین  هللاو  میتفاـی و  رفظ  اـم  هـک  تـفگ  دـنهاوخ  دوـشن  بـلطم  ناـیب  ۀـلمجلا  یف  رگا  دـننکیم و 

دنیوگیمن .

رگید تایآ  و  رکذلا ) عبتا  نم  رذنن  امنا   ) هفیرش تایآ  هب  لالدتسا 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

عورف لوصا و  زا  دوهی  یهانم  ماکحا و  رماوا و  هچنانچ  دیری  امل  لاعف  روهظ  لحم  تسا و  تافـص  ءامـسا و  عماج  هیلوا  ۀیـشم  تسا  هتفگ 
یماقم رد  هجیتن و  هرمث و  هصالخ و  هک  لیجنا  کلذک  دش و  رهاظ  ترـضح  نآ  زا  لزان و  ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  ۀـیروت  لوح  فئاط 

رد هچنآ  تسا و  لیجنا  ۀیروت و  رب  نمیهم  طیحم و  هک  نآرق  تسا و  لیجنا  لوح  فئاط  تما  نآ  جاتحی  ام  عیمج  تسا و  ۀیروت  لیـصفت 
فئاط هیعورف  لئاسم  تایئزج  یتح  باقع  باسح و  ران و  تنج و  داعم و  تماـما و  لدـع و  تیـالو و  توبن و  دـیحوت و  زا  تسا  مالـسا 

تبیغ و زا  سدـقم  نوچیب  تاذ  هک  تسا  نهربم  حـضاو و  یـسب  هچ  بابرالابر  ترـضح  نامرف  نیا  تسا و  باطتـسم  باتک  نیا  لوح 
هیلوا و هتیـشم  نیکردـم و  كاردا  نیفـصاو و  فصو  زا  تسا  هزنم  تسا و  لوخد  لوـلح و  لوزن و  دوعـص و  بورغ و  عوـلط و  روـهظ و 

بیغلاب نونمؤی  نیذلا  هدش  لزان  نآرق  رد  هک  دوصقم  تسا  وا  تایآ و  باتک و  بحاص  تافص و  ءامـسا و  رهظم  تسا  هیدمحم  تقیقح 
هحفص 204] هکلب [  تسا  رایسب  بلطم  نیا  رب  هیسفنا  هیقافا و  لیالد  تایآ و  رابخا و  بیغلاب و  نمحرلا  یـشخ  رکذلا و  عبتا  نم  رذنت  امنا 

نوزخم نونکم و  مایا  نآ  رد  هک  تسا  دـعب  دوعوم  روهظ  دوصقم  لبق  بتک  زا  کی  ره  رد  روکذـم  بیغ  هک  تسا  الم  عیمج  هیلع  عمجم 
هک تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  رمث  رجـش  زا  دوصقم  تسا و  ناـهنپ  هرجـش  رد  هرمث  هچناـنچ  هدوـب  كاردا  راـظنا و  ناـفرع و  زا  روتـسم  و 

ار دعب  تیالو  دهع  یلبق  باتک  ره  تسا و  روثام  بتک  رد  هک  رذ  ملاع  زا  دوصقم  تسا  نیا  دناهدومن و  هیلوا  سمـش  نآ  رب  تبیغ  قالطا 
ایلعلا . لثم  هتملکل  یلعالا و  لثملا  هللاو  تسا  فیرش  بلطم  کی  نیمه  تقیقح  نآرق  عیمج  هتفرگ و 

باوج

رتبجع دنزیم و  فرح  باوخ  رد  هک  یـسک  لثم  دنکیم  یئوگ  ناشیرپ  مسق  نیا  هک  تسا  نادان  یماع و  ردـق  هچ  درم  نیا  هک  مناریح 
اهناـمه هک  تسا  بوخ  نیمه  يارب  تقیقح  رد  دـنربیم و  تذـل  دـننابنجیم و  رـس  دـننکیم و  روبع  تاداـبع  نیا  رب  یه  اهدـیرم  هکنیا 

ره هک  دنکیم  يراج  دنچ  یتاملک  تعامج  نیا  دوخ  نابز  رب  هک  راگدرورپ  هغلاب  تجح  زا  دومن  دیاب  بجعت  دـنربب و  تذـل  دـنناوخب و 
نیا هب  هک  تسه  شرظن  روظنم  هک  یبلطم  لصا  يهصالخ  ناشیا  يهدـیقع  بهذـم و  نالطب  رب  تسا  یلیلد  اـهنآ و  رب  تسا  یتجح  یکی 

ءامسا و رهظم  تسا  وا  دوخ  تسا و  راگدرورپ  هیلوا  ۀیشم  شدوخ  ص )  ) هیدمحم تقیقح  هک  تسا  نیا  دنک  نایب  دهاوخیم  گنگ  نابز 
هجرد و بسح  رب  هک  تسا  وا  سفن  روهظ  مه  ناشیا  کی  ره  باتک  هدومرف و  نخس  ءایبنا  زا  کی  ره  نابز  زا  هک  تسا  وا  دوخ  تافص و 

چیه هک  تسا  نیا  هملک  نـیا  زا  شـضرغ  تـسا و  باـتک  لوـح  فئاـط  مـه  ماـکحا  یهاوـن و  رماوا و  عـیمج  هدرک و  زورب  وا  زا  وا  ماـقم 
باتک رذ  رد  هک  تسا  دـعب  دوعوم  مه  باتک  نیا  رد  روکذـم  بیغ  تسین و  باتک  نیمه  ياوس  يزجعم  یملع  یتیآ و  رگید و  تیاکح 

رد قح  هچنآ  تسا  راگدرورپ  هیلوا  تیـشم  شدوخ  هیدمحم  تقیقح  هتفگ  هکنیا  اما  هک  ام  میئوگیم  دـناهتفرگ و  ار  وا  تیالو  دـهع  لبق 
هب فوصوم  یمـسا و  هب  يامـسم  ماقم  نآ  تبـسانم  هب  یماقم  ره  رد  تسا و  تاجرد  تاماقم و  ناشیا  يارب  زا  هک  تسا  نآ  تسا  هلئـسم 

یلعف هللا  رما  هن  یلوعفم  هللا  رما  اما  دنتسه  هللا  رما  هللا و  تیشم  ناشیا  ص )  ) هیدمحم تقیقح  ماقم  رد  دنتـسه و  یتلیـضف  بحاص  یتفص و 
هک تسا  نیا  هیلوا  هدارا  رکو  دناهیلوا و  تیشم  نیتسآ  ماقم  نیا  رد  الوعفم و  هللا  رما  ناک  دیامرفیم و  هک  تسا  ماقم  نیا  هیلوا و  تیشم  و 

رهاظ هجرف  هللا  لجع  مئاق  انثا  نیا  رد  دنک  لاؤس  ناشیا  زا  تساوخیم  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  تمدخ  تفر  میهاربا  نب  لماک 
دهاوخب ادخ  هاگ  ره  سپ  هللا  تیشم  يارب  زا  تسا  هیعوا  ام  بولق  هکلب  دنتفگ  غورد  هضوفم  هلاقم  زا  ینک  لاؤس  وا  زا  هدمآ  دومرف  دش و 

ع)  ) ثلاث نسحلاوبا  ترـضح  دوخ و  تلاح  هب  تشگرب  رتس  نآ  زا  دـعب  هللا  ءاشی  نا  الا  نؤاشت  ام  دـیامرفیم و  دـنوادخ  میهاوخیم و  ام 
نیا دـنهاوخیم و  ناـشیا  ار  يزیچ  دـنوادخ  دـهاوخب  هاـگ  ره  سپ  هداد  رارق  دوخ  هدارا  يارب  زا  دروم  ار  همئا  بولق  دـنوادخ  هک  دوـمرف 

یماقم ناـشیا  يارب  زا  هحفـص 205 ] تسا و [  هدـش  دراو  رایـسب  رابخا  نومـضم  نیا  هب  هللا و  ءاشی  نا  الا  نؤاشت  اـم  دـنوادخ و  لوق  تسا 
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دمح ماقم  ماقم  نآ  دوش  هتفگ  ماقم  نآ  رب  هدام  نیا  زا  یمـسا  رگا  تسا و  رتالاب  هیدمحم  تقیقح  زا  ماقم  نآ  اما  تسه  مه  نیا  زا  رتالاب 
ماما تفـص  رد  باهـش  نب  قراط  ثیدح  رد  تسا و  نیا  دـهاش  رگید  رابخا  هکنانچ  دنتـسه  راگدرورپ  تیـشم  نیع  ماقم  نیا  رد  تسا و 
تسا نیا  رد  فرح  یلو  تسین  ههبش  بلطم  نیا  رد  سپ  هصالخ  میئادخ  رما  ام  هک  دومرف  داجـس  ترـضح  هتیـشم و  برلا و  ةردق  دومرف 
ریگب ار  نآ  مزاول  نک و  ینعم  ار  تدوخ  فرح  نیمه  لاح  هک  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  اما  دننکیم  ادا  تسرد  ار  ظافلا  یـضعب  تارـضح  هک 
مـسق هللادـبع  نب  دـمحم  نامه  قح  هب  ار  وت  لاح  نتفگ  تافرخزم  دـننکیم  انب  دـیاین  تسرد  ناشدوخ  ماما  فصو  اب  ادابم  هکنیا  سرت  زا 

رگا هدرک  ریدقت  هزادنا  نامه  هب  ای  هدرک  ضرف  تدوخ  تیـشم  تیلباق  ردق و  هزادنا و  زا  شیب  ار  راگدرورپ  هیلوا  تیـشم  ایآ  هک  مهدیم 
ینادیم و راگدرورپ  تردق  تمظع و  ءایربک و  لالج و  قیال  ار  دنوادخ  تیشم  رگا  یلهاج و  رایسب  هک  هتفرگ  تدوخ  تیـشم  هزادنا  هب 

ینکیم تابثا  تیـشم  ماقم  رد  ار  اهنآ  يهمه  ینادیم و  هفاضا  لعف و  تافـص  عیمج  زا  هزنم  ینکیم  حیرـصت  هکناـنچ  مه  ار  ادـخ  تاذ 
نیمه هـب  هـک  هللاو  ینادیم  ناـشیا  روـن  رهظم  حور و  لـماح  ار  یئاـپ  رـس و  یب  ره  ارچ  ینکیم و  ار  دـمحم  لآ  لـیاضف  راـکنا  ارچ  سپ 

اریز دوب  یهاوخ  يدـبا  باذـع  قحتـسم  هک  ینکیم  مامت  دوخ  رب  ار  ادـخ  تجح  نانچ  ینک  تابثا  ار  دوخ  لطاب  یهاوخیم  هک  تاملک 
رد تسا  وا  سفن  روهظ  ییبن  ره  باتک  هکنیا  اما  يراب و  اولع  املظ و  مهـسفنا  اهتنقیتسا  اهبآ و  دحج و  هدومن و  راکنا  تفرعم  زا  دـعب  هک 

نیا باتک و  نیمه  بحاـص  وت  فاـصنایب  يا  اـما  دـشاب  باـتک  لوح  فئاـط  مه  یهاون  رماوا و  همه  تسا و  حیحـص  یفرح  دوخ  ياـج 
نیا زا  هیآ  توق  هب  ای  دوخ  توق  هب  وت  هک  دنیوگب  یبن  صخـش  هب  رگا  اما  تسا  دیری  امل  لاعف  روهظ  لحم  هک  ینکیم  حیرـصت  ار  باتک 

دهاوخن يزیچ  نینچ  تسا و  لاحم  يرما  نیا  هک  دیوگب  وت  داقتعا  ربانب  دیری  امل  لاعف  روهظ  لحم  یئوت  نکب و  هدنز  ار  هدرم  کی  باتک 
یـسک تسا و  هدش  یلاحم  رما  نیا  زورما  هک  هدش  هچ  هدرکن  هدنز  ار  ملاع  ناگهدرم  همه  تدوخ  رارقا  هب  دیری  امل  لاعف  نیمه  رگم  دـش 

هک تسا  رافک  زا  رتتخـس  تعامج  نیا  رما  هک  هللاو  دـنکب  هدـنز  ار  هدرم  هک  دـش  زجاع  ارچ  دـهدیم  ةویح  رداـم  محر  رد  ار  دولوم  هک 
يرگید رب  غورد  هب  ار  دـمحم  لآ  مسا  القا  رگید  اـیناث  دـنتفرعم و  مک  بلاـغ  ـالوا  اـهنآ  هکنیا  تهج  هب  دنتـسه  دـمحم  لآ  لـئاضف  رکنم 

تقو نآ  دناهدرک  راکنا  نآ  زا  دعب  دننکیم و  حیرـصت  ینیبیم  هکنانچ  دناهتخانـش  ار  دـمحم  لآ  لئاضف  مه  تعامج  نیا  اما  دـندراذگن 
يراب دنتـسه  ایبنا  رکنم  یلکب  هک  يرافک  ات  تسا  رتشیب  هبترم  رازه  اهنیا  باذع  هک  نیبب  سپ  دندراذگ  يرگید  رب  غورد  هب  ار  ناشیا  مسا 
رگید شاک  هتفرگ  ار  دـعب  تیالو  دـهع  یلبق  باتک  ره  هک  تسا  روطـسم  بتک  رد  هک  رذ  ملاع  زا  دوصقم  تسا  نیا  هک  هتفگ  هکنآ  اما  و 

یطـسب حرـش و  رگید  اما  منکیم  لقن  رذ  نایب  رد  ثیدح  کی  نم  دـنتفگیمن و  تافرخزم  دـندرکیمن و  تالوقعم  رد  فرـصت  لخد و 
لقن راحب  زا  نیبملا  باتک  رد  هن  ای  تسه  دیوگیم  صخـش  نیا  هحفـص 206 ] هک [  ینعم  نیا  لمحتم  نیبب  نک  رظن  تدوخ  وت  مهدیمن 

ار و هقیلخ  ریدقت  تساوخ  هک  یتقو  یلاعت  يادخ  هک  یتسردـب  دومرف  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  شئابآ  زا  ع )  ) هللادـبعیبا زا  تسا  هدومرف 
رد وا  نامـسآ و  ندومن  دنلب  نیمز و  ندومن  نهپ  زا  شیپ  ءابه  لثم  يروص  رد  ار  قلخ  دومرف  بصن  ار  تاعدبم  عادبا  هیرب و  ندومن  قلخ 

تشگ عطاس  سپ  دوخ  ءایض  زا  یسبق  دش و  عمال  سپ  دوخ  رون  زا  يرون  داتسرف  ورف  سپ  دوب  دوخ  توربج  دحوت  دوخ و  توکلم  دارفنا 
بجتنم و راتخم  یئوت  لئاق  نم  زع  يادخ  دومرف  سپ  ار  ام  یبن  تروص  نآ  دش  قفاوم  سپ  هیفخ  روص  نآ  طسو  رد  رون  دش  عمتجم  سپ 
ار و ءامـس  منکیم  دـنلب  ار و  ءاـحطب  منکیم  نهپ  وت  يارب  زا  ار و  دوخ  تیادـه  زونک  ار و  دوخ  رون  مراذـگیم  هعیدو  هب  دوب  وـت  دزن  رد 
زا ناشیا  هب  مهدیم  تیادـه و  هب  ار  وت  تیب  لها  منکیم  بصن  ار و  ران  تنج و  باذـع و  باوث و  مهدیم  رارق  ار و  ءام  منکیم  بیکرت 

دوخ و قلخ  رب  تجح  ار  ناشیا  مهدیم  رارق  ار و  ییفخ  چیه  دنوشن  لهاج  یقیقد و  چیه  ناشیا  رب  دنامن  یفخم  هچنآ  مدوخ  ملع  نونکم 
ار دهع  نیا  هکنآ  زا  دعب  سپ  ار  تینادحو  هب  صالخا  تیبوبر و  هب  تداهش  هناحبس  يادخ  تفرگ  دعب  دوخ  تینادحو  ملع و  رب  ناهاگآ 
وا يارب  زا  رون  تسا و  وا  اب  تیادـه  هکنیا  ناشیا  هب  دـینایامن  دنـشاب و  تریـصب  رب  مه  ص )  ) دـمحم باختنا  رد  قلخ  هک  تساوخ  تفرگ 

شبیغ و رد  ار  هقیلخ  دومرف  ناهنپ  دنوادخ  دعب  دشاب  مدقم  راذعا  هکنیا  ات  لدع و  تنـس  میدقت  تهج  هب  تسا  وا  لها  رد  تماما  تسا و 
هب ار  ناخد  درک و  هواثآ  ار  دبز  دومن و  بیکرت  ار  بآ  دومن و  نهپ  ار  نامز  دومرف و  بصن  ار  ملاوع  دـعب  شملع  نونکم  رد  دومن  بیاغ 
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ملاوع و ندش  بصن  زا  شیپ  هدوب و  نیمز  نامسآ و  تقلخ  زا  شیپ  هک  يرذ  نک  هظحالم  لاح  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  دروآ  رد  ناجیه 
نیا دنلهاج  ردـق  هچ  اذـکه  و  ص )  ) متاخ نامز  رد  یـسیع  نامز  تسا و  یـسیع  نامز  رد  ع )  ) یـسوم نامز  دـیوگیم  هدوب  نامز  تقلخ 

یتسرپ . دوخ  نیع  رد  دریمب  ربخیب  ات  یتسم  قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب  عناق  ردق  هچ  تعامج و 

( لوسر نم  مهیتأی  ام  دابعلا  یلع  ةرسح  ای   ) هفیرش هیآ  نآ و  ماکحا  نآرق و  هب  لالدتسا 

هراشا

فاوط داعم و  أدبم و  نافرع  شاهدئاف  تسا و  داجیا  ناطلس  يانغ  دابع و  جایتحا  داعم و  أدبم و  شعوضوم  تسا  یباتک  نآرق  تسا  هتفگ 
دوصقم یلاع و  دـصقم  نیا  يرود و  روک و  ره  رد  دـشاب  تقیقح  سمـش  تیدـحا و  باتفآ  هک  تسا  داجیا  ناطلـس  ياـضر  فاـکتعا  و 

تداعـس و ران و  تنج و  نایب  هک  هدـش  لزان  تسا  همتاخ  لوصف و  باوبا و  همدـقم و  هک  یـصحت  ـال  تاـنایب  یتش و  تاراـبع  هب  یلاـعتم 
تعاس طارشا  تمایق و  تجح و  هزجعم و  یئاسانش  تسا و  کی  ره  هار  قیرفت  کی و  ره  لیصفت  زیمت و  تلالـض و  تیاده و  تواقش و 
ترضح نآ  جورخ  مدآ و  ترضح  نایـصع  ایبنا و  صـصق  هچنانچ  رایغا  رارـشا و  زا  تسا  راربا  رایخا و  بذاک و  زا  قداص  ندرک  ادج  و 

هاـگآ دـنوش و  تفتلم  باـیا  عجر و  موی  رد  هک  تسا  داـبع  ظاـقیا  هبنت و  دوصقم  دوجو  رهاوـج  نآ  رب  هدراو  ياـیازر  اـیالب و  تنج و  زا 
هللا ۀنسل  دجت  هحفص 207 ] نل [  نیلوالا و  ۀنس  الا  نورظنی  لهف  دیامرفیم  هک  هیهلا  تنس  هک  دننادب  دنورن و  نوریب  میقتسم  هار  زا  دنشاب و 

هک نامز  تقو  ره  دوب و  دهاوخ  دعب  دعب  زا  هدوب  لبق  لبق  زا  هچنانچ  تسا و  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  الیوحت  هللا  ۀنسل  دجت  نل  الیدبت و 
هک یهار  زا  دـنورب و  دـنتفر  نینمؤم  هک  یهار  زا  اـت  دوب  دـهاوخ  هدوب و  ساـن  شهاوـخ  يوـه و  ریغب  دـیامرفب  هدوـمرف و  لازنا  لاـسرا و 

مهیتای ام  نوزهتسی  هب  اوناک  الا  لوسر  نم  مهیتای  ام  دابعلا  یلع  ةرـسح  ای  دنورن  دنـشاب و  رذح  اب  دنتفر  تایآ  هب  نیرفاک  تایآ و  نیبذکم 
نولتقت اقیرفف  متبذـک و  اقیرفف  متربکتـسا  مکـسفنا  يوهت  امب ال  لوسر  مکءاج  املکفا  نیـضرعم  اهنع  اوناک  ـالا  مهبر  تاـیآ  نم  ۀـیآ  نم 

نولتقی . اقیرف  اوبذک و  اقیرف  مهسفنا  يوهت  امب ال  لوسر  مهئاج  املک 

باوج

هب هکلب  تسین  نآ  يارب  زا  یصاخ  ترابع  هتشون و  دوخ  معز  هب  هک  دراد  هدیاف  عوضوم و  نآرق  الوا  هک  تسا  نیا  تاسیبلت  نیا  زا  بلطم 
ازریم نایب  سپ  تسا  وحن  ملع  همه  دنـسیونیم و  وحن  رد  یباتک  کی  ره  املع  هکنیا  لثم  تسا  نآرق  دـندروآ  ریبعت  نآ  زا  هک  ترابع  ره 

دندشیم ثوعبم  هک  هدوب  نیاربانب  مه  لسر  همه  هدمآ و  رد  تارابع  نیا  هب  هک  تسا  نآرق  مه  یلعنیـسح  ازریم  تافرخزم  دمحم و  یلع 
رب بلطم  نیا  نوچمه  درم  هدوبن و  رگید  تیاکح  چیه  رگید  دناهدراذگیم  نآ  رس  رب  یمـسا  دناهدروآیم و  یترابع  هب  ار  نآرق  نیمه  و 

دیاب هشیمه  هک  تسادـخ  تنـس  نیا  دـناهدومنیم و  رازآ  تیذا و  ار  اهنآ  هکلب  دـناهدرکیم  بیذـکت  ار  لسر  هدوب  ناشیا  ياوه  فـالخ 
دناهدرک بیذکت  ار  وا  مه  مدرم  هدروآ و  ناینشیپ  تنس  رب  مه  یباتک  وگب و  لوسر  یهاوخیم  رگا  هدروآ و  فیرـشت  مه  ماما  سپ  دشاب 

نایب نیمه  هک  متفگ  دـیوگیم  ناربمغیپ  متاخ  ص )  ) ربمغیپ تسا و  هیوامـس  بتک  متاخ  نآرق  هک  یتفگ  اـت  دـناهدومن و  رازآ  تیذا و  و 
رد اما  بلطم  نیا  زا  باوج  دناهتفرگ و  شیپ  یلهـس  هار  بجع  تقیقح  رد  تسا  ایبنا  متاخ  هللااب  ذوعن  مه  دـمحم  یلع  ازریم  تسا و  نآرق 

هملک کی  نیمه  دوشب و  رکذ  یعقاوم  رد  دیاش  مه  دعب  میاهداد  حرش  اهنیا  زا  شیپ  هک  ناشیا  تازجعم  تالامک و  تافص و  لسر و  باب 
اناف نویبنلا  اما  دوشیم و  هدـش و  رهاظ  ایبنا  همه  ياـهتیلباق  رد  هک  تسا  هیدـمحم  تقیقح  باـتفآ  یئوگیم  تدوخ  هک  وگب  باوج  وت  ار 

زا داد و  دـعب  ءایبنا  هب  ربخ  اج  همه  رد  هکلب  دومرفن  تیمتاخ  ياعدا  فلـس  ءایبنا  زا  کی  چـیه  نابز  زا  هک  دوب  تیاـکح  هچ  تسا  هدومرف 
هرجـش وت  لوق  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  زوجم  هرجـش  داحتا  رگا  دومرف  يدعب  یبن  دومرف و ال  تیمتاخ  ياعدا  ع )  ) هللادبع نب  دـمحم  نابز 
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تافرخزم اهنیا  هکنادب  سپ  دومرف  اجنیا  هدومرفن و  کی  چیه  نابز  زا  ارچ  تسا  وا  يهرجش  همه  ص )  ) ربمغیپ رازه  راهچ  تسیب و  دص و 
هب یمسم  دنتنیط  کی  رون و  کی  زا  ص )  ) ربمغیپ اب  هک  راهطا  همئا  یتح  دمآ  دهاوخن  ص )  ) متاخ زا  دعب  ییبن  یفابیم و  مه  هب  هک  تسا 
يا دومرف  هک  قداص  ترضح  زا  ریصبیبا  زا  شدنـس  هب  تسا  هدرک  لقن  باطخلاوبا  يهمجرت  رد  لاقملا  جهنم  رد  هکنانچ  دنوشیمن  یبن 
نآ زا  باحـصا  ضغب  زا  اشو  نسح  زا  زین  هنم و  هللا  يرب  مدرک  ضرع  میتسه  بابرا  ام  هک  دنکیم  نامگ  هک  ره  زا  وجب  يرازیب  دـمحمابا 

هحفـص داب [  وا  رب  سپ  اب  نیا  رد  دـنکب  کش  هک  ره  ادـخ و  تنعل  داب  وا  رب  سپ  میتسه  ایبنا  ام  هک  دوش  لـئاق  هک  ره  دومرف  هک  ترـضح 
فیرـشت تعجر  ناـمز  رخآ  رد  ص )  ) متاـخ ترـضح  دوخ  یلب  دومن  کـش  باـب  نیا  رد  ناوتیم  هک  نیبب  سپ  یهتنا  ادـخ  تنعل  [ 208

رگید امش  دوب  هدروآ  فیرـشت  رگا  زورما  تشک  دهاوخ  ار  وا  عابتا  مامت  ناطیـش و  رون  زا  ياهبرح  اب  دوخ و  سدقم  ندب  اب  دروآ  دهاوخ 
هشیمه هک  هتفگ  هکنیا  دندرکیم و  هچ  دنتـسه  هک  نیقفانم  رافک و  همه  نیا  یتسین  فرتعم  دوخ  رفک  هب  رگا  دیدرکیم و  هچ  نیمز  يور 

نیبذـکم نیرکنم و  هشیمه  هک  تسا  نیا  شدوصقم  کی  دـنکیم و  تایآ  هب  لالدتـسا  دوب و  دـهاوخ  دوب  هک  عضو  نامه  رب  ادـخ  تنس 
فیرشت هک  ماما  میتفگ  ام  هک  دهدب  ار  ام  باوج  دهاوخیم  تسا و  يراج  تنس  نیا  هشیمه  دندرکیم و  ار  ءایلوا  ایبنا و  تیذا  دنتـسه و 

التبم اهنآ  تسا  لبق  ءایبنا  تنـس  رب  مه  ماما  ربمغیپ و  ندمآ  هک  دهدیم  باوج  دشن  امـش  يارب  دوشیم و  وا  رخـسم  کلم  مامت  دروآیم 
ۀبسنلاب ادخ  ءایبنا  هک  تسین  ههبـش  الوا  هکنیا  یکی  میهدیم  دنچ  یهوجو  هب  بلطم  نیا  زا  باوج  دوب و  دنهاوخ  التبم  مه  ناشیا  دناهدوب 
یـصاخ موقب  ثوعبم  کلذ  عم  اما  هتـشاد  مومع  ناشعرـش  هچ  رگا  ناشیا  زا  یـضعب  تسا و  هتـشاد  تیـصوصخ  ناـشرما  ص )  ) متاـخ هب 

رب ثوعبم  ص )  ) متاخ دوب و  لیئارـساینب  رب  ثوعبم  کـلذ  عم  تشاد  مومع  شعرـش  هکنیا  اـب  ع )  ) یـسوم ترـضح  هکنیا  لـثم  دـناهدوب 
دوشب يراج  يده  همئا  متاخ و  رد  الثم  ادخ  ءایبنا  تنس  دشاب  انب  هک  یتقو  تسا و  هتشاد  مومع  مه  ترضح  نآ  عرش  هدوب و  سان  يهفاک 

هکنانچمه سپ  دوش  يراج  تیلک  مومع و  روطب  ص )  ) ام ربمغیپ  رد  تسا  هدوب  ناشدوخ  صاـخ  تما  رد  اـیبنا  يارب  هک  یتنـس  دـیاب  هتبلا 
دنراذگیم یقاب  دوب  هک  ینمؤم  رفن  راهچ  دـندرکیم و  مامت  ار  دوخ  نمـشد  دـندرکیم و  كاله  ار  دوخ  موق  رافک  هک  یتقو  ادـخ  ءایبنا 

تدوخ وت  هک  تسا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  بلطم  نیا  دـهاش  دوش و  يراج  تما  مومع  هب  ۀبـسنلاب  ص )  ) متاـخ يارب  زا  تنـس  نیا  دـیاب  هتبلا 
ضرألا یف  اوریسی  ملوا  الیوحت  هللا  ۀنسل  دجت  نل  الیدبت و  هللا  ۀنـسل  دجت  نلف  نیلوالا  ۀنـس  الا  نورظنی  لهف  دیامرفیم  هک  هدرک  داهـشتسا 

ناک هنا  ضرألا  یف  تاومـسلا و ال  یف  ءیـش  نم  هزجعیل  هللا  ناک  ام  ةوق و  مهنم  دـشا  اوناک  مهلبق و  نم  نیذـلا  ۀـبقاع  ناک  فیک  اورظنیف 
رگم دنراد  راظتنا  ایآ  ینعی  یمـسم  لجا  یلا  مهرخؤی  نکل  ۀباد و  نم  اهرهظ  یلع  كرت  ام  اوبـسک  امب  سانلا  هللا  ذخاؤی  ول  اریدـق و  امیلع 

نآ تبقاع  تسا  هدوب  هنوگچ  هک  دننکب  رظن  سپ  نیمز  رد  دندرکن  ریس  ایآ  یبالقنا  ادخ  تنس  يارب  زا  تفای  یهاوخن  سپ  ار  نیلوا  تنس 
نیمز رد  هن  نامـسآ و  رد  يزیچ  ار  وا  دنکب  زجاع  هک  دنوادخ  تسین  توق و  ثیح  زا  دندوب  رتدیدش  دناهدوب و  ناشیا  زا  شیپ  هک  ناسک 

ار و هدنبنج  نیمز  تشپ  رب  درکیمن  كرت  دندرک  بسک  هچنآ  هب  ار  مدرم  دنوادخ  درکیم  هذخاؤم  رگا  ریدـق و  تسا و  میلع  دـنوادخ  و 
ص)  ) ربمغیپ و  ص )  ) همئا تعجر  تسا و  مئاق  مایق  دوشیم  مولعم  رابخا  زا  هکناـنچ  یمـسم  لـجا  نیا  ار و  ناـشیا  دزادـنایم  بقع  نکل 

داب هب  ار  یضعب  تسا و  هدرک  قرغ  ار  یضعب  سپ  هدرک  راتفر  فلس  ياهتما  اب  هک  تسا  هدوب  دنوادخ  تنـس  نیمه  هک  نک  هظحالم  سپ 
دوخ درک و  دهاوخ  مه  تما  نیا  رد  هدرک و  ربز  ریز و  ار  ناشرهش  هحفص 209 ] ار [  یضعب  مومس و  ام و  رکب  ار  یضعب  هدرک و  كاله 

ار هدـعو  نیا  نآرق  زا  هیآ  نیدـنچ  رد  هکنانچ  هجرف  هللا  لجع  تسا  مئاق  مایق  اهنیا  همه  هدـعو  اورفک و  نیذـلا  انبذـعل  اولیزت  ول  هدومرف  وا 
نیمه هب  هک  دینکیم  لیوات  رگا  دـشن و  تیاکح  چـیه  تفر و  دـمآ و  امـش  ماما  هک  دـش  هچ  سپ  دوشیم  رکذ  شعقوم  رد  تسا و  هداد 

دـندوب و ناگدرم  همه  دوب و  تیفیک  نیمه  ص )  ) همئا متاخ و  ناـمز  ناـمه  رد  میئوگیم  دـناهدرم  دـناهدش و  كـاله  همه  قاـفن  رفک و 
باذع و زور  ار  زور  نآ  کلذـعم  داد  اهنآ  توم  هب  تداهـش  رگید  تایآ  دـش و  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  روبقلا و  یف  نم  عمـست  کنا ال 

كاله هدش و  لزان  نیقفانم  رافک و  رب  یباذع  هچ  نامز  نیا  رد  لاح  دش  دیهاوخ  بذعم  ناینیـشیپ  تنـس  رب  دندومرف  یه  دنتفگن و  لاکن 
دیتسه یکاش  روج  ملظ و  زا  مه  امش  دوخ  هکلب  امش  رگم  تسین  تفتلم  سک  چیه  هک  هدش  داد  لدع و  زا  رپ  مسق  هچ  هب  نیمز  دناهدش و 
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زاب مه  دـعب  مینکیم و  راصتقا  یکی  نیمه  هب  ۀـلاجع  بانطا  هظحـالم  هب  نکل  تسه و  فرح  نیا  زا  باوج  يارب  زا  رگید  هوجو  يراـب و 
هک میئوگیم  الوا  تسا  نآرق  دندروآ  هتفگ  هک  نیماضم  نیا  هب  هک  یباتک  ره  هک  تسا  هتفگ  نآرق  باب  رد  هچنآ  اما  دـیآیم و  هللا  ءاشنا 

هتشون ملاع  رد  اهباتک  لیجنا  ۀیروت و  زا  میراد و  تسد  هک  نآرق  نیا  رهاظ  زا  رتحورشم  رتلصفم و  یلیخ  یئوگیم  وت  هک  نیماضم  نیا  هب 
ینیرحب و مشاه  دیـس  موحرم  بتک  الثم و  ملاوع  راحب و  لثم  دـشاب  اهنآ  رد  يرایـسب  مه  نآرق  نیمه  تارابع  زا  انیع  اسب  هک  تسا  هدـش 

یقرف تسا  نآرق  اهنیا  همه  اهنیا  ریغ  یفاو و  یفاک و  لثم  هکلب  تسا  نآرق  همه  اهنیا  وگب  سپ  هللا  مهمحر  یلماع  رح  خیـش  موحرم  بتک 
توبن ياعدا  دناهدومنیمن و  زواجت  مالسا  تایرورض  زا  دناهدوب و  ملسم  اهنیا  نیفنـصم  هک  تسا  نیا  دراد  یئوگیم  وت  هکنآ  اب  اهنیا  هک 

لثم هدرک  ضرف  وت  هچنآ  زا  تسا  لمکا  متا و  غلبا و  حـصفا و  هبترم  رازه  ـالا  دـناهدراذگن و  دوخ  باـتک  رـس  رب  نآرق  مسا  دناهتـشادن و 
ار نآ  ناوتب  هک  تاهیه  دـشاب و  نایب  دوخ  يارب  یناـحجر  تهج  هکنیا  رگم  دوشیمن  اـهنآ  رب  ناـیب  ناـحجر  ثعاـب  اـعدا  فرـص  ناـیب و 

یب وا  بناج  زا  یهلا  ياهیحو  هک  منکیمن  راکنا  هک  میئوگیم  ایناث  نیقداص و  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  دراذگ  اهباتک  نیا  زا  یکی  يولهپ 
ول هدومرف و  دـنوادخ  میاهدروآ و  دـهاش  مه  رابخا  زا  میاهدرک و  رکذ  ناهرب  لیلد و  اـب  ار  بلطم  نیا  رب  قباـس  دوشیم و  لزاـن  فـالتخا 

ناشیا ياهتما  دادعتسا  ناشیا و  بسح  رب  ص )  ) ایبنا زا  کی  ره  تیلباق  رد  هلک  کلذعم  اما  اریثک  افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک 
یحو هک  دندومرف  رابخا  رد  هک  تسا  نیا  اهردقب و  ۀـیدوا  تلاسفا  ءام  ءامـسلا  نم  انلزنا  دـنوادخ و  لوق  لیوات  تسا  نیا  دوشیم و  لزان 

تیبرع هب  ام  (ص ) یبن عماسم  رد  دـنکیم و  زورب  ناشموق  نابز  هب  کی  ره  ایبنا  عماـسم  رد  دوشیم و  لزاـن  تیبرع  هب  دـنوادخ  بناـج  زا 
تیلک و نآ  زا  ار  دنوادخ  یحو  ناشتیاکح  رد  فالتخا  اهتیلباق و  رییغت  هطساو  هب  ملسم  هدومرف و  یحو  دنوادخ  هک  روطنامه  هب  دسریم 

همه هب  تبـسن  تسا  هدـشن  لصاح  وا  رد  رییغت  نوچ  هدـش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  نآرق  اما  دـنزادنایم و  تسا  وا  يارب  زا  هک  هنمیه  هطاـحا و 
هچنآ زا  هک  تسین  نکمم  هدیسر و  ربمغیپ  هب  روط  هحفص 210 ] نامه [  هب  هدز  رس  دنوادخ  هک  روطنامه  هک  اریز  دوب  دهاوخ  زجعم  بتک 
صقن هک  ره  دوب و  دـهاوخ  ص )  ) ربمغیپ صقن  لیلد  دـشاب  نکمم  رگا  هک  اریز  دوش  لزان  رتالاب  یباتک  رگید  هدـش  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب 
تباث لیلد  هب  رتشیپ  هک  اریز  تسین  نکمم  مه  لضف  رد  نآرق  يواسم  نینچمه  مینادیم و  رفاـک  ار  وا  اـم  دوش  لـئاق  ص )  ) ربمغیپ هراـبرد 
تـسا فلتخم  ناشفورح  هک  روطنامه  دـشاب  يوسلا  یلع  تاهج  عیمج  زا  ینعم  کی  رب  فلتخم  ظفل  ود  تلـالد  تسا  لاـحم  هک  میدرک 

اب دوش  تفای  نآ  لثم  رگید  باتک  هک  تسا  لاـحم  هتـشاد  ار  تغـالب  تحاـصف و  لاـمک  نآرق  رگا  سپ  دـنکیم  قرف  هتبلا  مه  ناـشیناعم 
کی میاهدروآ  نآ  يارب  زا  دهاش  هددـعتم  رابخا  میاهداد و  حرـش  قباس  ار  نایب  نآ  لیـصفت  يراب و  ظافلا  رد  دنـشاب  فلتخم  هک  يدوجو 

ع)  ) اضر ماما  ترـضح  نکم  اجیب  ياعدا  ینکیمن  رگا  نک و  میلـست  يراد  عیـشت  ياعدا  رگا  مینکیم  لقن  راحب  زا  اجنیا  رد  مه  ثیدـح 
زا دعب  هک  یبن  ره  هک  تسا  نیا  نیا  دـندوب و  عیارـش  میازع و  نابحاص  هکنیا  تهج  هب  دـنتفگیم  مزعلا  یلوا  ار  مزعلاولاوا  هک  دـیامرفیم 
رب دوب  وا  زا  دـعب  میهاربا و  مایا  رد  هک  ییبن  ره  و  ع )  ) لـیلخ میهاربا  ناـمز  اـت  وا  باـتک  عباـت  دوب و  وا  جاـهنم  تعیرـش و  رب  دوب  ع )  ) حون

یـسوم و تعیرـش  رب  دوب  وا  زا  دـعب  و  ع )  ) یـسوم نامز  رد  ییبن  ره  و  ع )  ) یـسوم نامز  ات  دوب  وا  باتک  عبات  میهاربا و  جاـهنم  تعیرش و 
زا عبات  وا  تعیرـش  و  ع )  ) یـسیع جاهنم  رب  دوب  وا  زا  دعب  یـسیع و  مایا  رد  هک  ییبن  ره  و  ع )  ) یـسیع مایا  ات  دوب  وا  باتک  عبات  وا و  جاهنم 

خـسن ص )  ) دمحم تعیرـش  دنلـسر و  ایبنا و  لضفا  ناشیا  دنمزعلا و  اولا  رفن  جنپ  نیا  سپ  ص )  ) دمحم ام  یبن  نامز  ات  دوب  وا  باتک  يارب 
زا دعب  دروایب  هکنآ  ای  ام  یبن  زا  دعب  دنکب  توبن  ياعدا  سک  ره  سپ  تمایق  زور  ات  تسین  وا  زا  دعب  ییبن  تمایق و  زور  ات  دوشیمن  هدرک 

نیا زا  رگید  هک  نک  هظحالم  فیرـش  ثیدح  دـش  مامت  وا  زا  ار  نیا  دونـشب  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  حابم  وا  نوخ  سپ  یباتک  هب  نآرق 
ام نیمه  ضحم  هک  دیوگیم  اروف  دندینـش  ار  ثیدح  هکنیا  ضحم  هب  دروخب و  تعامج  نیا  دردب  هک  دنیامرفب  هچ  رتحـضاو  رتحیرص و 

زور اـت  دوشیمن  خوسنم  وا  باـتک  عرـش و  تسا و  یقاـب  ص )  ) ربمغیپ توبن  سپ  لـبق  روهظ  يارب  زا  تسا  تماـیق  دـعب  روهظ  هک  میتفگ 
تمایق ات  تسا  یقاب  ناشباتک  عرـش و  مه  اهنآ  ایبنا  ریاس  متاخ و  ناـیم  دـنامیم  قرف  هچ  دـشاب  اور  نیا  رگا  دـعب و  روهظ  اـت  ینعی  تماـیق 

نآرق زا  دـعب  هک  تسا  لاحم  تسا و  تافرخزم  اـهنیا  هک  هصـالخ  دـش  ص )  ) متاـخ صوصخم  يوعد  نیا  ارچ  سپ  دـعب  روهظ  اـت  ینعی 
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هجو نیمه  هب  زاجعا  هینطاب  هوجو  رب  هوالع  نآرق  هک  تسا  ناناملسم  یهیدب  يرورـض و  هک  میئوگیم  رگید  هجو  هب  دیایب و  رگید  یباتک 
نامه دارم  هکلب  درادـن  نآرق  نیماضم  لصا  هب  یلخد  هک  تسا  يرهاظ  رما  ظافلا  رد  زاجعا  تسا و  زجعم  دـشاب  ظافلا  ثیح  زا  هک  رهاظ 

ندـیناسر تغالب  زا  دوصقم  هکنیا  هن  یلو  تسا  ینعم  ندـیناسر  تهج  زا  تغالب  هچ  رگا  تغـالب و  تحاـصف و  تسا و  اـهنآ  ءادا  نسح 
غیلب وا  مـالک  دومن  ادا  ار  ینعم  نآ  قـح  هک  دروآ  نآ  زا  ریبـعت  رد  یظفل  رگ  تسا  ملکتم  دوـصقم  هک  ینعم  ره  هکلب  تسا  یـصاخ  ینعم 
هتفگ دومن  ادا  ار  وا  فیرعت  قح  هکنیمه  دـشاب  هقوشعم  و  هحفـص 211 ] ناحیر [  لگ و  فیرعت  لثم  هیویند  دصاقم  زا  یکی  ول  دوشیم و 

هچ ره  دارم  ینعم  رب  تلـالد  ثیح  زا  تیاـهن  تسا  ظـفل  فـیرعت  زاـب  مهتغـالب  هـکنیا  نخـس  هصـالخ  هـتفگ  غـیلب  یمـالک  هـک  دوـشیم 
رد هکلب  تسا  هدرک  زجاـع  ار  برع  همه  هک  هدیـسر  هجرد  یهتنم  هب  تغـالب  تحاـصف و  رد  نآرق  هک  تسین  یکـش  دـشاب و  دـهاوخیم 

یناعم زا  الا  دوب و  هجو  کی  نیمه  هب  رـصحنم  تسا  زجعم  نآرق  هک  دندومن  قیدصت  دندرک و  هدـهاشم  دوخ  زا  اهنآ  هک  يزجع  تقیقح 
توبن و دیحوت و  رکنم  دنتـشاد و  هک  یتیلهاج  تلالـض  رفک و  دوجو  اب  اهنآ  هکلب  دنمهفب  ار  دوخ  زجع  هک  دندیمهفیم  هچ  نارق  نوطب  و 

يارب ار  نیماضم  نیا  دوخ  هک  تسین  حیحـص  دندوب  نآرق  نیتا  تیادـه  نیماضم  زا  اهنیا  ریغ  ران و  تنج و  وشن و  ثعب و  داعم و  تماما و 
نآرق رد  هکنانچ  تسین  حیحـص  نداد  رارق  لیلد  ار  اعدم  نیع  تسا و  ص )  ) ربمغیپ ياعدم  نیع  دوخ  اهنیا  هک  اریز  دنهد  رارق  زجعم  اهنآ 

سپ نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  دـیامرفیم  تقو  نآ  دـنکیم  رکذ  ار  نیکرـشم  رافک و  ياعدـم  نیع  دـنوادخ  هک  ینیبیم  اـج  همه 
زونه هک  ینیماضم  هن  تسا  هدوب  ءادا  تیفیک  زا  اهنآ  زجع  نامه  هدروآ  برع  يارب  باـتک  نیا  دوخ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  یناـهرب  مرجـال 
ازریم تاـفرخزم  ناـیب و  سپ  يراد  رارقا  نآرق  ظاـفلا  رهاـظ  نیمه  لـثم  ندروآ  زا  ار  سنا  نـج و  زجع  رگا  لاـح  دـنرادن  اـهنآ  هـب  رارقا 

زا یمکح  ایناث  نکم و  یناملـسم  ياعدا  الوا  سپ  هدرکن  رارقا  زونه  ار  هلئـسم  نآ  لصا  رگا  تساطخ و  ندرمـش  نآرق  ریظن  ار  یلعنیـسح 
هن ای  درک  ار  شرکذ  ای  درب  مسا  ناوتیم  تسه  نآرق  هک  اجنآ  ار  امش  نایب  هک  دنک  قیدصت  ات  نک  نیعم  ضرغیب  تریصب و  هربخ و  لها 
رب قباس  هچنانچ  شدوصقم  هدوب و  مدرم  ياوه  فالخ  رب  هک  دـناهدروآیم  يروما  هشیمه  لسر  هک  هدرک  لقن  تایآ  زا  هچنآ  اما  يراب و 

دناهدوب سان  ياوه  فالخ  رب  هشیمه  لسر  تسا و  تاداع  قراوخ  تازجعم و  ناـیتا  رد  امـش  ياوه  هک  تسا  نیا  هدومن  هراـشا  مه  اـهنیا 
دنوادـخ تسا  یفاـک  ناناملـسم  يارب  مینکیم  لـقن  تسا  هدـش  دراو  نآ  ریـسفت  رد  هک  یثیدـح  هیآ و  ناـمه  بـلطم  نـیا  زا  باوـج  رد 

لوسر مکءاج  املکفا  سدقلا  حورب  اندیا  تانیبلا و  میرم  نب  یـسیع  انیتا  لسرلاب و  هدعب  نم  انیفق  باتکلا و  یـسوم  انیتآ  دقل  دیامرفیم و 
يادخ دومرف  هک  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  تسا  هدرک  لقن  ناهرب  رد  نولتقت و  اقیرف  متبذک و  اقیرفف  متربکتـسا  مکـسفنا  يوهت  امب ال 

هک ار  ناشیا  دـنکیم  شنزرـس  اههوک و  دزن  رد  ناشیا  يارب  زا  ار  تازجعم  دـمحم  دومرف  رهاظ  هک  ینانچنآ  دوهی  اب  هبطاخم  رد  لجوزع 
نب یلع  تماما  وا و  نیبیط  لآ  دمحم و  لضف  رکذ  رب  دوب و  ام  ماکحا  رب  لمتـشم  هک  تیروت  باتک  ار  یـسوم  میدروآ  قیقحت  هب  هنیآ  ره 

یسوم يافق  زا  وا و  نیفلاخم  لاوحا  ءوس  دندومن و  وا  يارب  زا  میلست  هک  یناسک  لاوما  فرش  دنیوا و  زا  دعب  هک  وا  ءافلخ  و  ع )  ) بلاطیبا
صربا و همکا و  ءاربا  یتوم و  ءایحا  ار  تاحـضاو  تاـیآ  ار  میرم  نب  یـسیع  میدروآ  یلوسر  رثا  رد  یلوسر  میداد  رارق  ار  لـسر  میدروآ 
تسا و لیئربج  نآ  سدـقلا و  حور  هب  ار  وا  میدرک  دـیئات  ناشتویب و  هحفـص 212 ] رد [  دننکیم  هریخذ  دـنروخیم و  هچنآ  هب  نداد  ربخ 

لدب دش  هتشک  سپ  ار  وا  درک  دصق  هک  یسک  رب  ار  دوخ  هبش  تخادنا  نامسآ و  يوس  هب  وا  تیب  هنزور  زا  دوب  یسیع  ندرب  الاب  تقو  نیا 
رد دنروکذم  هک  دوهی  بناج  هب  ار  خـیبوت  لدـع و  دومن  هیجوت  دـنوادخ  دـعب  هک  ع )  ) ماما دومرف  تسا و  حیـسم  وا  هک  دـش  هتفگ  وا و  زا 

امـش و دوهع  تفرگ  سپ  مکـسفنا  يوهت  اـمب ال  لوسر  مکئاـج  اـملکفا  دـیامرفیم  هصقلاو و  ۀـیالا  مکبولق  تسق  مث  یلاـعت  يادـخ  لوق 
هک وا  لآ  دـمحم و  وا  نیبجتنم  ناگدـنب  دنتـسه و  نیلـضفا  هک  وا  ءایلوا  يارب  تعاـط  لذـب  زا  دـیرادیمن  تسود  هچنآ  هب  ار  امـش  قیثاوم 

نانچنآ امش  فالسا  امـش  يوس  هب  تسا  مجرتم  زا  دیدرت  دندرک و  ادا  ای  دندینایامن  هکنانچ  مه  امـش  هب  دنتفگ  هکنوچ  دننیرهاط  نیبیط و 
دنوادـخ تسا  هدومرفن  قلخ  هک  لضفا  دارم  یـصقا و  ضرغ  تسا  نیا  دـمحم  لآ  دـمحم و  تیالو  هک  ناـشیا  هب  دـش  هتفگ  هک  یفالـسا 

شئافلخ و یلع و  دمحم و  تیالو  هب  ار  ناشیا  دناوخب  هکنیا  تهج  هب  رگم  ار  شلـسر  زا  يدـحا  هدومرفن  ثوعبم  شقلخ و  زا  ار  يدـحا 
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مه دیدرک  رابکتسا  تهج  نیا  زا  سپ  مما  ماوعا  ریاس  نآ  هب  دننکب  لمع  وا و  رب  دنوشب  مئاق  هکنیا  ات  ار  دهع  ناشیا  رب  وا  يهطساوب  دریگب 
و ص )  ) دمحم لتق  دیدرک  دصق  هکنیا  ات  امـش  دیدرک  رابکتـسا  ار و  ییحی  ایرکز و  دنتـشک  هکنیا  ات  امـش  لیاوا  دندرک  رابکتـسا  هکنانچ 

نا ینعم  نولتقت  لجوزع  يادخ  لوق  اما  ار و  امـش  رگم  امـش  ياهرحن  رد  درک  در  درک و  بئاخ  ار  امـش  یعـس  دـنوادخ  سپ  ار  ع )  ) یلع
هک ار  هچنآ  ینکیمن  هدارا  فرحت و  مک  بذکت و  مک  کلیو  ار  وا  ینکیم  خـیبوت  هک  یـسک  يارب  زا  یئوگیم  هکنانچ  مه  تسا  متلتق 
دـش ماـمت  راـک  نیا  ندرک  رب  يراد  نیطوـت  وـت  هدرک و  ردـق  هچ  هک  ینکیم  هدارا  هک  تسین  نیا  زج  تـسا و  نـیا  تـسا و  هدرکن  زوـنه 

تفلاخم ینعم  تسا و  هدومرف  ع )  ) یـسیع و  ص )  ) ربمغیپ تازجعم  هب  حیرـصت  هنوگچ  هک  نک  هظحـالم  هللااـب  كدـشنا  فیرـش  ثیدـح 
هدومرف یتقد  هچ  نیبب  نک  هظحالم  رخآ  رد  تسین و  ع )  ) وا لآ  و  ص )  ) ربمغیپ تبحم  تعاطا و  رد  امـش  لـیم  هک  هدومرف  ار  دوهی  ياوه 

هک ام  نخس  دهاوش  زا  یکی  تسا  نیا  هدرک و  برع  مالک  هب  داهشتسا  هدومرف و  نایب  ار  عراضم  هب  یضام  زا  لودع  رـس  و  ع )  ) ماما تسا 
وا رب  در  احیرـص  درادـن و  وا  بلطم  هب  لـخد  چـیه  سپ  هصـالخ  تسا  هدـش  تیبرع  دـعاوق  هظحـالم  اـج  همه  نآرق  رهاـظ  رد  میئوگیم 

تسا . سب  فرح  کی  تسا  سک  رگا  هناخ  رد  تسا  ددعتم  رابخا  الا  تسین و  نیا  رب  هدایز  لیصفت  هب  تجاح  دنکیم و 

تسا روهظ  نامز  يارب  تایآ  نیا  هکنیا  نآرق و  تایآ  زا  یضعب  هب  لالدتسا 

هراشا

تبحم و دـعب  هیلوا و  هبتر  رد  تسا  هیرما  رهاظم  نافرع  ناقیا  نامیا و  حور  نامیا و  يارب  زا  تسا  دـسج  تسا  ماکحا  هچنآ  تسا و  هتفگ 
الا ةریبکل  اهنا  ةولصلاو و  ربصلاب  اونیعتسا  مهتوکز و  مهجح و  انا  مهمایص  نینمؤملا و  ةولص  انا  تسا  تراهط  تیب  لها  تیدوبع  تیالو و 

ترـضح نآ  روهظ  تسا و  مهمئاق  مه  متاخ  نوچ  دـنانوعجار و  هیلا  مهنا  مهبر و  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذـلا  نیعـشاخ  نیعـشاخلا و  یلع 
تـسا ترـضح  نآ  دنتفرگ و  ناقرف  هب  نینمؤم  زا  ار  ترـضح  نآ  تیالو  دهع  ناقرف  رذ  رد  اذل  تسا  تبیغ  زا  دعب  لصفنم و  دوب و  رخؤم 

هس دعب  قاثیملا  هحفص 213 ] نوضقنی [  هللا و ال  دهعب  نوفرعی  نیذلا  دوصقم  تسا  كرابم  دوجو  نآ  دش و  رکذ  هچنانچ  بیغ  زا  دوصقم 
دراذگ . یقاب  دهع  نیا  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  دنکیم  اعد  دعب  دنکیم  لقن  نومضم  نیمه  هب  رگید  هیآ  راهچ 

باوج

ترضح نآ  دوخ  هیرما  رهاظم  دشاب و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ماکحا  ماکحا  زا  دارم  هک  یتروص  رد  تسا  حیحص  تسا  هتفگ  لوا  هچنآ 
تیالو دـهع  ناقرف  رذ  رد  هک  هتفگ  هچنآ  اما  تسا و  لطاب  تسا  دوصقم  نیا  زا  ریغ  نکل  تسا و  هدومرف  ناـشیا  رب  صن  هک  وا  ءایـصوا  و 

هتفرگ ص )  ) رمالا بحاص  تیالو  دهع  بتک  ریاس  نآرق و  رد  هک  تسین  ههبـش  دنکیم  رکذ  ار  تایآ  هکنیا  ات  دـناهتفرگ  ار  ترـضح  نآ 
تیب لها  رابخا  رد  هچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  تایآ  ریـسفت  رد  ام  يانب  نوچ  اما  تسا  هدش  هداد  مه  ترـضح  نآ  روهظ  زا  ربخ  تسا و  هدش 

درادـن هتفگ  وا  هک  بلطم  نیا  هب  صاصتخا  هدرک  رکذ  هک  هصوصخم  تاـیآ  نیا  میئوگن  دوخ  يأر  زا  میریگب و  ار  ناـمه  مینک  هظحـالم 
دهع دوهع  نیا  زا  دارم  هک  دـناهدومرف  اج  همه  رد  هک  هدومن  تیاور  رایـسب  رابخا  تایآ  نیا  لیذ  رد  تسا و  دوجوم  ناهرب  باـتک  کـنیا 

دمحم لآ  مئاق  هب  صاصتخا  تسا و  هدـش  هتفرگ  تما  نیا  زا  مما و  ریاس  زا  هک  تسا  وا  هعیـش  وا و  نیبیط  دـالوا  ریما و  ترـضح  تیـالو 
باتک ریسفت  نوچ  تعامج  نیا  اما  دنتسه  هدوب و  هتبلا  قاثیم  زج و  هکنیا  ولو  طقف  قاثیم  نیا  زا  دوصقم  دشاب  راوگرزب  نآ  هک  درادن  (ع )

نایب رد  هصاخ  هک  رگید  تایآ  دـنهدیم و  صیـصخت  هک  تسا  نیا  دـننکیمن  مه  تیب  لها  راـبخا  هب  عوجر  دـننادیم و  زیاـج  يار  هب  ار 
هک تسا  هدـش  نایب  اـهزیچ  تعجر  روهظ و  تاـیفیک  زا  تاـیآ  نآ  رد  نوچ  اـما  تسه  شمارگ  ءاـبآ  تعجر  تسا و  ترـضح  نآ  روهظ 
زا هدرک  بصن  دوخ  سفن  ياوه  هب  هک  یماما  ادابم  هک  دیامنیم  ضارعا  تایآ  نیا  زا  اذهل  تسا  تارـضح  ماما  عضو  اب  فلاخم  یفانم و 
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تسین . ای  تسه  تعامج  نیا  رب  قداص  ایآ  هک  دوش  رهاظ  یفصنم  ره  رب  ات  مینکیم  ار  تایآ  نآ  رکذ  هللا  ءاشنا  ام  اما  دورب  شتسد 

تعجر تایآ  و  تبثی ) ءاشی و  ام  هللا  وحمی   ) تایآ هب  لالدتسا 

هراشا

هیلع اوناک  ام  ۀیدمحملا و  ءاول  ۀیهلالا و  رونلاو  ۀیوبنلا  ةوعدلا  بحاص  نمحرلا  ۀـفیلخ  نآرق و  کیرـش  نامز و  بحاص  يراب  تسا  هتفگ 
یلع یسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  دهاوخیم  سک  ره  دیامرفیم  هک  تسا  نیا  تسا  مئاق  ترـضح  ۀیـسدقلا  رهاظم  ۀمئألا و 

دوصقم تسا  مکح  ظعاوم و  حـیاصن و  هچنآ  نینچ  مه  تسا و  وا  اب  اـیلوا  اـیبنا و  همه  صیاـصخ  دـیامن و  رظن  ارم  دـنک  رظن  ار  رخآ  یلا 
تمایق روهظ و  تعجر و  رکذ  رد  مه  نآرق  فصن  القا  هادف و  نیملاعلا  حور  ترضح  نآ  روهظ  رین  قارشا  رد  تسا  رـصبت  ربدت و  رکفت و 

ترـضح و نآ  روهظب  لک  هک  تسا  تایآ  لوزن  هکئالم و  لوزن  راـن و  تنج و  باـسح و  نازیم و  طارـص و  تعاـس و  طارـشا  روص و  و 
هدـنع تبثی و  ءاـشی و  اـم  هللا  وحمی  هتـشگ  ریـسفت  باـتک  ناـبحاص  زا  هدـش و  ریبـعت  تسا و  صوصخم  مویقلا  نمیهملا  هللا  تیـالو  روهظ 
تـسا یتجح  کی  ره  هک  تسا  رایـسب  يرخا  تایآ  تایآ و  نیا  دـیوگیم  تسا  هدرک  لقن  هک  رایـسب  تاـیآ  زا  دـعب  هکنآ  اـت  باـتکلاما 

در و سان و  قرفت  تتشت و  تانیب و  روهظ  تایآ و  لوزن  ترضح و  نآ  روهظ  رب  لدم  هک  عطاق  تسا  یناهرب  رهاب و  تسا  یلیلد  لماک و 
هحفص عرف [  تدش  زا  رـصب  ریحت  رمق و  فوسخ  ناحتما و  هنتف و  شباحـصا و  ترـضح و  نآ  رب  هدراو  ایازر  ایالب و  رگید و  کی  ریفکت 

یف ترـضح  نآ  عولط  هب  باـتکلا  مهتیب  یف  لزن  نم  باـتک و  بحاـص  زا  لـک  ص )  ) هللا لوسر  روهظ  لـثم  ترـضح  نآ  روـهظ  و  [ 214
هتشگ . ریبعت  هدش و  ریسفت  تایالا 

باوج

اذـهل موشیم  ضرعتم  تبـسانم  هب  راـبخا  ولت  رد  مه  دـعب  تسا  هدـش  هداد  باوـج  قباـس  نوـچ  تسا  هدرک  رکذ  لوا  رد  هک  یبلاـطم  اـما 
ربخ تعجر  روهظ و  زا  اهنیا  رب  هوالع  هک  یتایآ  میزادرپیم و  هللا  ءاشنا  هدومن  رکذ  هک  یتایآ  ریـسفت  هب  ماقم  نیا  رد  مهدیمن و  لیـصفت 

قفاوـم هک  تسا  ءاـشی  اـم  هللا  وـحمی  يهیآ  هدرک  رکذ  هک  تاـیآ  هلمج  زا  سپ  مینکیم  رکذ  تسا  هدرک  رارف  اـهنآ  رکذ  زا  وا  دـهدیم و 
یلزا ملع  زا  دنوادخ  هچ  ره  رگم  تسا  يراج  دنوادخ  تاریدقت  عیمج  رد  تسا  هدش  لقن  ناهرب  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تیب  لها  رابخا 

دندومرف هک  تسا  نیا  تفرگ و  دهاوخ  رارق  هچ  رب  دنادیم  هک  تسا  وا  هک  تسا  نوزخم  دـنوادخ  دزن  رد  ریدـقت  ملع  دـهدب و  ربخ  دوخ 
هک تسا  یملع  شقلخ و  زا  ار  يدـحا  وا  رب  تسا  هدرکن  علطم  تسا و  نوزخم  ادـخ  دزن  رد  هک  تسا  ملع  ود  ملع  هک  ع )  ) رقاب ترـضح 

دنکیمن وگغورد  دوشب و  هک  دـشاب  دوز  نآ  هک  یتسردـب  سپ  هدومرف  لسر  هکئلم و  میلعت  هچنآ  سپ  هدومرف  دوخ  لـسر  هکئلم و  میلعت 
درادیم رخؤم  دـهاوخب و  هچنآ  نآ  زا  درادیم  مدـقم  تسا  نوزخم  وا  دزن  رد  هک  تسا  یملع  ار و  دوـخ  لـسر  هکئلم و  هن  دوـخ و  سفن 

یلب میدیدن  روهظ  رما  هب  هیآ  نیا  يارب  زا  یـصاصتخا  تسا و  رایـسب  ینعم  نیا  هب  رابخا  دـهاوخب و  هچنآ  دـنکیم  تباث  دـهاوخب و  هچنآ 
زا ار  تلصخ  هس  هکنآ  زا  دعب  رگم  دومرفن  ربمغیپ  ار  يربمغیپ  چیه  دنوادخ  هک  دومرف  حون  نب  بویا  هب  ع )  ) يرکسع نسحلاوبا  ترضح 
دـش يراج  فالتخا  هک  نیمه  هک  شاب  هاگآ  تسادخ  يارب  زا  ادب  هکنیا  دادنا و  علخ  دنوادخ و  دـیحوت  اهنآ  لصاح  هک  تفرگ  دـهع  وا 

رارقا دـیحوت و  رب  ار  قلخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  مولعم  سپ  منکیم  ضرع  دزیخرب و  رمالا  بحاص  ات  تسا  یقاب  فالتخا  قلخ  نیا  هنایم 
دناهدومرف ع )  ) رقاب ترضح  مه  رابخا  یضعب  رد  تسا و  ینعم  نیا  دهاش  رگید  رابخا  تایآ و  درادیم و  رب  ار  كرـش  درادیماو و  الب  هب 

ریخات سپ  نیمز  لها  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  دش  هتـشک  نیـسح  هکنآ  زا  دعب  نیعبـس  هنـس  هب  دوب  هدومرف  تقوم  ار  رما  نیا  دنوادخ  هک 
رخؤم دنوادخ  سپ  دیدرک  فشک  ار  رـس  عانق  دـیدرک و  شاف  امـش  میداد و  ربخ  امـش  هب  ام  سپ  لهچ  دـصکی و  هنـس  ات  ار  نآ  تخادـنا 
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ادـخ و باتک  قفاوم  هک  نک  هظحالم  سپ  ۀـیالا  ءاشی  اـم  هللا  وحمی  دومرف  دـعب  اـم  دزن  رد  یتقو  نآ  يارب  زا  دادـن  رارق  ار و  نآ  تخادـنا 
دنک تیقوت  هک  ره  هک  دناهدومرف  هکنآ  یتح  دش  دهاوخن  تیقوت  رما  نیا  رگید  ةریثک  رابخا  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  تیب  لها  شیامرف 

هک دـناهدومرف  هک  يرابخا  قفاوم  تفگ  ناوتیم  تسا  تیقوت  مهوم  هک  یموزخم  دـیبلیبا  ثیدـح  لثم  سپ  نک  بیذـکت  ار  وا  سرتم و 
لمتحم رابخا  زا  هکنآ  اب  شلـصا  تسین  حیحـص  هکنیا  ای  هک  تسین  ام  زا  هکنادب  تسا  فلاخم  رگا  نک  ادـخ  باتک  رب  هضرع  ار  ثیدـح 

لیلد دـش  رکذ  نالا  هک  مه  ثیدـح  نیمه  هک  یئوگب  رگا  درک و  عوجر  دـیاب  میالع  هب  دومن و  تب  ناوتیمن  نآ  فرـص  هب  هک  تسادـب 
دومرف هکنآ  زا  دعب  تسا و  ع )  ) ریما ترـضح  شیامرف  نیا  هک  هظحالم  ناهرب  رد  ار  هحفص 215 ] ثیدح [  ردص  میوگیم  تسا  تیقوت 

زا هصالخ  تسا  هدوبن  تیقوت  مه  نامه  سپ  رخآ  ات  ءاشی  ام  هللا  وحمی  دومرف  ترـضح  نآ  دوخ  ءاخر  نآ  زا  دـعب  تسا و  ءالب  نیعبـس  اـت 
تـسرد يزیچ  هکنیا  هن  دـیازفیم  لاکـشا  ماهبا و  رب  هک  دـش  رکذ  هک  هزادـنا  نیمه  رگم  میدـیدن  روهظ  رما  هب  یـصاصتخا  هیآ  نیا  يارب 

هک ع )  ) رقاب ترضح  زا  تسا  هدومن  لقن  ناهرب  رد  رخآ و  ات  تسا  اهـسنن  وا  ۀیآ  نم  خسنن  ام  هدرک  رکذ  هک  تایآ  هلمج  زا  دوش و  مولعم 
وحم ای  یماـما  زا  میناریمیمن  ینعی  اـهلثم  اـهنم  ریخب  تاـن  اهـسنن  هیآ  نم  خـسنن  اـم  هدوب  روطنیا  نآ  لـصا  تسین و  نآ  رد  واو  فلا و  هیآ 

مه هـیآ  نـیا  رد  مـنکیم  ضرع  دــشاب  لوا  لـثم  هـک  وا  ندرک  بلــس  زا  رتـهب  ینعی  وا  زا  رتـهب  مـیروآیم  هـکنیا  رگم  ار  وا  رکذ  مـینکب 
رانلا یلا  نودهی  هک  اهنآ  هلوعجم  همئا  هللااب  ذوعن  هک  دنیعدم  نوچ  تارضح  هک  دیاش  تسین و  هجرف  هللا  لجع  مئاق  ترضح  هب  یصاصتخا 

هیآ لصا  دومرف  ع )  ) ماما هک  يدید  تسا و  نکمم  ناشیا  زا  رتهب  هک  دنک  لالدتسا  نیا  هب  هک  هتـساوخ  دنتـسه و  ص )  ) ام همئا  زا  فرـشا 
رفک و همئا  دادـع  رد  اهنآ  ماما  هک  لاحیا  یلع  تسا و  رتهب  یلوا  بلـس  زا  وا  دوجو  تسا و  لوا  لـثم  میود  ینعی  هدوب  اـهلثم  اـهنم  ریخ  هب 

ۀما مکانلعج  کلذـک  تسا و  تایآ  هلمج  زا  تسناد و  یهاوخ  هتـسناد و  هکنانچ  ام  ماما  نیـشناج  هن  تسا  اهنآ  نیـشناج  تسا و  لـالض 
یصاصتخا یطـسو و  ۀما  میئام  هک  دناهدومرف  هدش و  دراو  دنچ  يرابخا  مه  هیآ  نیا  لیذ  رد  رخآ و  ات  سانلا  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو 

روهظ رب  ۀـیآ  نیا  رد  تلـالد  هچ  منادیمن  تسا و  لاوـنم  نیمه  هب  ناـشرما  همئا  همه  هکلب  تسین  رمـالا  بحاـص  ترـضح  هب  نآ  يارب  زا 
ادـبا تسین  هیآ  تبـسانم  دـیق  رد  چـیه  یبیرف و  ماوع  ضحم  دـسیونیم  یتایآ  دروم  ره  رد  دـنکیم و  زاب  ار  نآرق  درم  نیا  ایوگ  تسا و 

دندومرف ثیدح  رد  نومدقتـسی و  ۀعاس و ال  نورخاتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذا  لجا  ۀما  لکل  تسا و  تایآ  هلمج  زا  ینیبیم و  هینالع  هکنانچ 
دراو هدنع  یمـسم  لجا  الجا و  یـضق  مث  هیآ  لیذ  رد  دنچ  يرابخا  دوشیم و  هدرب  مان  توملا  کلم  يارب  هک  تسا  یلجا  نآ  زا  دارم  هک 

هن دومرف  دشاب  فوقوم  زا  ینایفـس  مراد  دیما  هک  درک  ضرع  نارمح  یثیدح  رد  دناهدومرف و  موتحم  فوقوم و  هب  ار  نیلجا  ینعم  هدـش و 
دعب دنراد  یلجا  مه  ربمغیپ  ۀـما  هک  تسا  نیا  شروظنم  دـیاش  تسا  زیچ  هچ  هدرک  لایخ  وا  هک  یتبـسانم  هجو  منادیمن  تسا و  موتحم  زا 
يارب زا  تبسانم  چیه  تسا و  روص  خفن  ص )  ) متاخ تما  هیلک  لجا  هک  تسا  حیرص  ام  رابخا  دنیآیم و  هللااب  ذوعن  دمحم  یلع  ازریم  تما 

مئاق مایق  دزن  رد  نآ  دـنراد و  یلجا  مه  نیقفانم  نیکرـشم و  هرفاـک و  مما  هک  میئوگب  هیآ  مومع  باـب  زا  رگم  تسین  روهظ  رما  اـب  هیآ  نیا 
هدیسرن زونه  اهنآ  هیلک  لجا  هک  اریز  تسا  رضم  هکلب  درادن  يدوس  امـش  يارب  هک  مه  نیا  دیآیم و  دعب  هیآ  رد  ینعم  نیا  دهاش  تسا و 

هیآ ود  نوملظی و  مه ال  طسقلاب و  مهنیب  یـضق  مهلوسر  ءاج  اذاف  لوسر  ۀـما  لکل  تسا و  تایآ  هلمج  زا  ینیبیم و  هینالع  هکنانچ  تسا 
رد ینرق  ره  رد  هک  تسا  نیا  نطاب  رد  نآ  ریـسفت  هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ناهرب  رد  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  نآ  بقع  زا  رگید 

لوسر مسا  هک  منکیم  ضرع  لسر  دـنناشیا  و  هحفـص 216 ] ءایلوا [  دنناشیا  هک  دومرف  هکنیا  ات  هک  تسا  دـمحم  لآ  زا  یلوسر  تما  نیا 
دـنیوگیم و ادـخ  لسر  مه  ار  ادـخ  هکئلم  تسین و  تسا  هدومرف  يدـعب  یبن  هدومرف و ال  یفن  ص )  ) ربمغیپ هک  یتوبن  لیلد  ههبـش  نودـب 

نوچ سپ  هدـش  هداتـسرف  ینعی  لوسر  تسا و  هدومرف  لسر  دـنوادخ  داتـسرف  هیکاطنا  هب  هک  مه  ار  ع )  ) یـسیع لـسر  تسین و  توبن  دارم 
اهیف الخ  الا  ۀما  نم  نا  دیامرفیم و  دنوادخ  رگید  يهیآ  رد  هکنیا  لثم  دنلـسر  ینعم  نیا  هب  همه  دنتـسه  ص )  ) ربمغیپ ناگداتـسرف  ناشیا 

ثیعب ایآ  هک  دیامرفیم  فیرـش  ثیدـح  رد  اما  دـشاب  ریذـن  هک  هداتـسرفن  اهنآ  رب  ییبن  دـنوادخ  هک  مینیبیم  رایـسب  تاعامج  رد  ریذـن و 
بلطم هصالخ  تشاذـگ  يریذـن  ثیعب  دوخ  بناج  زا  هکنیا  رگم  درمن  ربمغیپ  هک  دومرف  هکنیا  ات  تسین  وا  ریذـن  وا  هداتـسرف  ینعی  ربمغیپ 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدـج باـتک  عرـش و  بحاـص  کـی  ره  دـنناربمغیپ و  ناـشیا  هک  تسین  نیا  لـیلد  ندومرف  ینعم  ص )  ) ءاـیلوا هب  ار  لوسر  هک  تسا  نیا 
ص)  ) هللادبع نب  دمحم  زا  دعب  هک  ره  هک  دناهدومرف  حیرـصت  ناشدوخ  هکنانچ  دنتـسه  ص )  ) ربمغیپ هداتـسرف  ینعی  دنلوسر  هکلب  دنتـسه 
هک دوشیم  هنوـگچ  سپ  دونـشب  ار  يوـعد  نیا  وا  زا  هک  ره  رب  تسا  حاـبم  وا  نوـخ  درواـیب  یباـتک  نآرق  زا  دـعب  اـی  دـنک  توـبن  ياـعدا 

یـضق مهلوسر  ءاج  اذاف  یلاعت  يادـخ  لوق  ع )  ) ماما دومرف  دـعب  دـنیامرفب  تسا  ربمغیپ  صاخ  هک  ینعم  نآ  هب  تلاـسر  يوعد  ناـشدوخ 
اذاف هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  مه  دـنوشیمن  هدرک  ملظ  ناشیا  طسقب و  دـننکیم  مکح  لسر  هک  تسا  نآ  نآ  ینعم  دومرف  طـسقلاب  مهنیب 

لق ال نیقداص  متنک  نا  دعولا  اذه  یتم  نولوقی  تسا و  نیا  دـعب  هیآ  ود  منکیم  ضرع  نومدقتـسی  ۀـعاس و ال  نورخاتـسی  مهلجا ال  ءاج 
ع)  ) ماما هک  ار  هیآ  لیذ  نومدقتسی و  ۀعاس و ال  نورخاتـسی  الف  مهلجا  ءاج  اذا  لجا  ۀما  لکل  هللا  ءاش  ام  الا  اعفن  ارـض و ال  یـسفنل  کلما 

تـسا نکمم  دـشاب و  هیلوا  تافیحـصت  زا  توافت  هک  تسا  نکمم  دراد و  توافت  ینیبیم  هکنانچ  تسا  نآرق  رد  هچنآ  اـب  هدومرف  تئارق 
ضرغ درادن و  ینعم  لصا  هب  يررض  لاحیا  یلع  دنشاب  هدرک  فیحصت  تاور  هک  تسه  مه  نکمم  دشاب و  هدومرف  ینعم  هب  لقن  ماما  هک 

ار وا  دراپسیم و  وا  هب  ار  دوخ  ياهدهع  ص )  ) ربمغیپ هک  ع )  ) ماما ینعی  ناشیا  لوسر  دیسر  هک  مه  نامزلا  رخآ  تما  هدعو  هک  تسا  نیا 
يهرابرد وا  مکح  دـنکیمن و  ناشیا  هب  ملظ  دـنکیم و  مکح  لدـع  هب  ناـشیا  هناـیم  رد  دروآیم و  فیرـشت  هک  تما  يوس  هب  دتـسرفیم 

ار هیآ  نآ  اطایتحا  لیالد  باتک  فنصم  هدرک و  حیرصت  هلصافالب  تایآ  نیمه  زا  دعب  دنوادخ  هکنانچ  تسا  باذع  تما  نیقفانم  قاسف و 
دق نالا و  هب  متنما  عقو  ام  اذا  مث  نومرجملا  هنم  لجعتسی  اذام  اراهن  وا  اتایب  هباذع  مکیتا  نا  متیارا  لق  دیامرفیم  دنوادخ  تسا  هدرکن  رکذ 

راکنا ناشیا  هلبق و  لها  هقـسف  رب  نامزلا  رخآ  رد  دوشیم  لزان  هک  تسا  یباذـع  نیا  دـیامرفیم  ع )  ) رقاـب ترـضح  نولجعتـست و  هب  متنک 
باذع ناشیا  رب  نامزلا  رخآ  رد  دنیوگب  نیقداص  متنک  نا  دعولا  اذه  یتم  دنراد و  راکنا  ولو  هک  نیبب  سپ  ناشیا  رب  ار  باذع  لوزن  دنراد 

ناشقـسف هچ  ره  رگم  هدرکن  قباس  نامز  اب  قرف  چـیه  تسا و  تلهم  مایا  زونه  هک  نیبب  زورما  قح و  هب  ماما  هطـساو  هب  دـش  دـهاوخ  لزاـن 
دیؤم هکنیا  هن  دـنکیم  تارـضح  رب  در  هک  دـش  مولعم  مه  تایآ  نیا  سپ  هدـشن  لزاـن  زونه  یباذـع  اـما  تسا  هحفـص 217 ] هدش [  دایز 

دناهدومرف هچنآ  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  یلو  میتسین  رکنم  ام  تسا  راـبخا  نآرق و  رد  هک  ار  روهظ  راـبخا  عون  هکنیا  اـب  دـشاب  اـهنآ  بلطم 
زا هجرخم و  لهـس  هجرف و  هللا  لجع  دوب  دـهاوخ  قبـضنم  وا  رب  تایآ  نیا  همه  هک  دـمآ  دـهاوخ  قح  هب  ماما  تسین و  امـش  ماما  رب  قبطنم 

نیا ریـسفت  نورخاتـسی و  ام  اهلجا و  ۀما  نم  قبـست  ام  مولعم  باتک  اهل  الا و  ۀیرق  نم  انکلها  ام  تسا و  هیآ  نیا  هدرک  لقن  هک  تایآ  هلمج 
طلغ ار  هیآ  نیعم و  ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا  متیارفا  هلمج  زا  تسا و  اهنامه  ریظن  دوشیم و  رهاظ  شیپ  تاـیآ  زا  مه  هیآ 

یثیدح هلمج  زا  دناهدومرف  ینعم  ع )  ) ماما يهرابرد  رایسب و  رابخا  رد  ار  هکرابم  يهیآ  نیا  تسا و  متیارا  لق  نآ  حیحص  تسا  هدرک  لقن 
زا رایـسب  لئاضف  دوب  هدومرف  حـتف  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تاوزغ  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ناـهرب  رد  هک  تسا 

همئا یلاـعت  يادـخ  دروآیم  نوریب  وا  بلـص  زا  همئا  تسا و  نم  طبـس  ود  وا  هک  دیـشاب  هاـگآ  دوـمرف  هکنیا  اـت  دوـمرف  رکذ  ترـضح  نآ 
يا دومرف  تسیک  يدهم  نیا  ص )  ) هللا لوسر  ای  یما  یباب و  مدرک  ضرع  دـیوگیم  رامع  تما  نیا  يدـهم  تسا  ناشیا  زا  ار و  نیدـشار 

وا دلو  زا  یمهن  ماما و  هن  ع )  ) نیـسح بلـص  زا  دروایب  نوریب  هک  نم  يوس  هب  تسا  هدرک  دهع  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسردب  رامع 
وا يارب  زا  دـشابیم  نیعم  ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا  متیارا  لق  لـجوزع  يادـخ  لوق  تسا  نیا  ناـشیا و  زا  دوشیم  بئاـغ 

دنکیم رپ  سپ  دیایم  نوریب  دوشب  نامزلا  رخآ  هاگ  ره  سپ  نورخآ  وا  رب  دننامیم  تباث  یموق و  وا  زا  دـننکیم  عوجر  هک  ینالوط  تبیغ 
نم یمـس  وا  لیزنت و  رب  ندومن  لاتق  هکنانچ  مه  لیوات  رب  دنکیم  لاتق  ملظ و  روج و  زا  تسا  هدش  رپ  هکنانچ  مه  لدع  طسق و  زا  ار  ایند 

رب ندرک  لاتق  درادن و  ای  دراد  تارـضح  لاح  هب  يرمث  هک  نک  هظحالم  دوخ  وت  رگید  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  نم  هب  مدرم  هبـشا  تسا و 
هک مه  ینیملـسم  اب  ص )  ) رمالا بحاـص  یلو  تسا  هدوب  نیکرـشم  راـفک و  اـب  ادـخ  باـتک  رد  داـهج  هب  رما  هک  تسا  نآ  شینعم  لـیوات 

هلمج زا  دندومرف و  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  و  ع )  ) ریما ترضح  هکنیا  لثم  دومرف  دهاوخ  گنج  دناهدش  جراخ  مالسا  هداج  زا  تقیقح 
نامزلا رخآ  رد  نیا  هک  تسا  هدومن  ریسفت  میهاربا  نب  یلع  نومـصخی و  مه  مهذخات و  ةدحاو  ۀحیـص  الا  نورظنی  ام  تسا  هیآ  نیا  تایآ 
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ناشیا لک  دنریمیم  سپ  دناهمصاخم  لوغشم  دوخ  ياهرازاب  رد  ناشیا  هکنیا  لاح  ۀحیص و  کی  ناشیا  رد  دوشیم  هدز  هحیـص  هک  تسا 
نوعیطتـسی یلاعت ال  يادخ  لوق  تسا  نیا  یتیـصوب و  دـنکیمن  تیـصو  شلزنم و  يوسب  ناشیا  زا  يدـحا  ددرگیمن  رب  هک  ناشناکم  رد 

تمایق ماـیق  تسا و  روص  خـفن  دزن  رد  نیا  هک  دـنکیم  حیرـصت  همه  نیا  زا  دـعب  تاـیآ  منکیم  ضرع  نوعجری  مهلها  یلا  ـال  ۀیـصوت و 
نولسنی مهبر  یلا  ثادجالا  نم  مهاذاف  روصلا  یف  خفن  دیامرفیم و  تایآ  نیمه  زا  دعب  دنوادخ  دنوشیم و  رـضاح  قلخ  عیمج  هک  يربک 

ۀما لک  نم  رـشحن  موی  تسا و  هیآ  نیا  لثم  تعجر  تیآ  هک  دـناهدومرف  رابخا  رد  نورـضحم و  انیدـل  عیمج  مه  اذاف  دـیامرفیم  هکنآ  اـت 
مایق رد  یلوا  تایآ  سپ  ادـحا  مهنم  رداـغن  ملف  هحفـص 218 ] مهانرـشح [  تسا و  هیآ  نیا  لثم  ۀـمیق  تیآ  انتایآ و  هب  بذـکی  نمم  اجوف 
نیا وا  روظنم  دـیاش  تسا و  هدومن  رکذ  اجیب  درادـن و  روهظ  تعجر و  هب  لخد  هدومرف و  نورـضحم  انیدـل  عیمج  هک  تسا  يربک  تماـیق 

هتفرگ و ارف  ار  اهنآ  هحیص  مه  لاح  هک  دیوگب  دهاوخیم  دناهمصاخم و  لوغشم  اهنآ  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  ۀحیص  هک  يدوجو  اب  هک  تسا 
يراب هدش  دراو  نآ  فالخ  رب  هک  مه  ثیدح  دراد و  تافانم  تایآ  حیرص  اب  هک  يار  هب  تسا  يریسفت  نیا  اما  دنتسه  همـصاخم  لوغـشم 

هیآ نیا  ریذن و  ریـشب و ال  نم  انءاج  ام  اولوقت  نا  لسرلا  نم  ةرتف  یلع  مکل  نیبی  انلوسر  مکءاج  دق  باتکلا  لها  ای  تسا  اهنآ  يهملج  زا  و 
ینکب يار  هب  لیوات  رگم  درادن  روهظ  رما  هب  یلخد  و  ص )  ) ربمغیپ تثعب  تقو  رد  تسا  باتک  لها  هب  باطخ  تیب  لها  ریـسفت  قفاوم  مه 
تنعل ۀما  تلخد  املک  رانلا و  یف  سنالاو  نجلا  نم  مکلبق  نم  تلخ  دـق  مما  یف  اولخدا  لاق  تسا  اهنآ  هلمج  زا  تسین و  نآ  رد  یتجح  و 

رگید کی  اب  تسا  اهنآ  كولس  تیفیک  رد  نیا  زا  دعب  هددعتم  تایآ  هیآ و  نیمه  همتت  ران و  رد  تسا  مما  لوخد  رد  مه  ۀیآ  نیا  اهتخا و 
اهنآ داقتعا  رب  انب  هک  تسا  نیا  شروظنم  دـیاش  ماقم  نیا  رد  هیآ  نیا  دراد  تبـسانم  هچ  منادیمن  دوشیم و  دراو  اهنآ  رب  هک  یئاهباذـع  و 
نیا زا  یلکث  هک  هللاو  دنـشتآ و  رد  هکنیا  لیلد  تسا  نیمه  دننکیم و  نعل  مه  ار  رگیدکی  دـناهدش و  ران  لخاد  مما  هدـش و  اپرـس  تمایق 
نیبب دوشیم  نایب  رافک  نینمؤم و  لاوحا  ران و  تنج و  نایب  زا  هک  ار  نیا  زا  دـعب  هیآ  نیدـنچ  نک  هظحـالم  دوخ  وت  ددـنخیم  اهلالدتـسا 

هب تنج  معن  زا  هک  تسین  نکمم  خزود و  تشهب و  رد  دندلاخ  رافک  نینمؤم و  هک  دـننیا  دـهاش  تایآ  دراد و  زورما  عضو  هب  یطبر  چـیه 
وا ءاملا  نم  انیلع  اوضیفا  نا  هنجلا  باحصا  رانلا  باحصا  يدان  تسا و  هیآ  نیا  زا  دعب  هک  تسا  تایآ  نیمه  هلمج  زا  هکنانچ  دسرب  رافک 
هک هدینشن  رگا  هن  ای  هدینـش  دنتـسه  رافک  وت  داقتعا  هب  هک  یناسک  زا  یئادن  وت  زورما  نیرفاکلا و  یلع  امهمرح  هللا  نا  اولاق  هللا  مکقزر  امم 

منهج لها  تسیچ  يارب  رگید  امـش  توعد  سپ  نیرفاک  رب  تسا  مارح  تنج  معن  هک  هدومرف  ادخ  ياهدینـش و  رگا  تسین و  زور  نآ  سپ 
دـنک و لضف  راهظا  هدرم  يارب  دـسیونب و  مه  رـس  تشپ  دـنچ  یتایآ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هک  هصالخ  دـنرادیمن  رب  توعد  رگید  هک 

مه هیآ  نیا  سپ  دروخیمن  لوگ  ینـسحلا  هللا  نم  هل  تقبـس  نم  هکنیا  زا  لفاغ  دننک  میلـست  ات  دنک  نوریب  نادـیم  زا  ار  نیملـسم  يافعض 
هب ۀبـسنلاب  ناشیا و  عابتا  اسؤر و  تسا و  هرفاک  مما  نایم  رد  مه  هیآ  رد  روکذـم  نعل  درادـن و  تسا  مالک  لـحم  هک  هلئـسم  نیا  هب  لـخد 
زور نآ  رد  عابتا  تسا  زورما  عضو  یفانم  اهنیا  يهمه  دـهدیمن و  يدوس  دـنیوگیم و  اـهقلمت  تسا  روکذـم  تاـیآ  رد  هکناـنچ  نینمؤم 

رد زورما  نک  هظحالم  فعض  لکل  لاق  رانلا و  نم  افعض  اباذع  مهتاف  انولضا  ءالؤه  انبر  دنیوگیم و  هدرک  رکذ  هک  هیآ  نیمه  لیذ  قفاوم 
سپ يونـشیم  چیه  هیـضرت  محرت و  زا  ریغ  اهنآ  زا  دنیوگب و  ناشدوخ  هکنیا  ياج  هچ  یئوگب  افلخ  هب  دـب  یناوتیم  وت  الثم  هماع  روضح 

نولوقی رانلا  یف  مههوجو  بلقت  موی  تسا  تایآ  هلمج  زا  يراب و  دراد  روهظ  يهدعو  هب  لخد  هچ  هدـش و  اپرـس  هک  تسا  یتمیق  هچ  نیا 
مالـسلامهیلع دمحم  لآ  قح  نییـصاغ  ریمـض  عجرم  تسا و  هقباس  هیآ  ریظن  مه  هیآ  نیا  لوسرلا  هحفـص 219 ] انعطا [  هللا و  انعطا  انتیل  اـی 

نیعبات دـنرکبوبا و  رمع و  ءاربک  تاداس و  زا  دارم  الیبسلا  انولـضاف  انءآربک  انتداس و  انعطا  انا  انبر  اولاـق  دـیامرفیم و  هک  مه  دـعب  دنتـسه 
هیآ نیا  رد  میدرک  هقباس  يهیآ  رد  هک  اهـضرع  نامه  اریبک و  انعل  مهنعلاو  باذعلا  نم  نیفعـض  مهتا  انبر  دنیوگیم  زاب  مه  اجنیا  ناشیا و 

رـصبلا و قرب  اذاف  تسا  تایآ  هلمج  زا  ینیبیم و  هکنانچ  درادن  مه  روهظ  رابخا  هب  یطبر  درادن و  زورما  قادصم  چیه  تسا و  يراج  مه 
رفملا نیا  ذئموی  ناسنالا  لوقی  تسا  هدش  طقـس  هیآ  کی  رقتـسملا و  ذـئموی  کبر  یلا  رزو  الک ال  رمقلاو  سمـشلا  عمج  رمقلا و  فسخ 

هدومرف لقن  یثیدـح  نآرق  یـشاوح  رد  هماقم  هللا  یلعا  نم  يالوم  هک  اریز  درک  ریـسفت  ناوتیم  ع )  ) ماما روهظ  هب  ار  هیآ  نیا  رزو  الک ال 
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نآ رب  دننزب  رود  رمق و  سمـش و  نیب  دوش  هدرک  عمج  هبعک و  هار  نایم  امـش و  هنایم  دنوشب  لیاح  هک  تسا  ماما  روهظ  مئالع  زا  هک  تسا 
ماما هک  هسبای  هلخن  رب  نوعلم  ود  نآ  ندش  عمج  هب  ار  رمق  سمش و  ندش  عمج  تسا  هدومرف  ریسفت  نم  يالوم  دوخ  موجن و  بکاوک و  و 

نابـسحب رمقلاو  سمـشلاو  ریـسفت  رد  هک  تسا  یثیدح  ریـسفت  نیا  دـهاش  دزیوآیم و  هلخن  رب  ربق  زا  ار  ود  نآ  ندروآ  نوریب  زا  دـعب  (ع )
نالف نالف و  هک  دـنیوگیم  مدرم  ینیبیمن  هک  دومرف  دنتـسه و  رفن  ود  نآ  ود  نآ  زا  دارم  هک  هدـش  تیاور  ناـهرب  رد  تسا و  هدـش  دراو 

هب ع )  ) ریما ترـضح  هکنآ  یتح  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هک  هددـعتم  رابخا  هکرابم و  هیآ  قفاوم  سپ  يراب  امه  ارون  ۀـمالا و  هذـه  اـسمش 
یقاب رافک  يارب  زا  هانپ  هک  يروط  دننزب  شتآ  ار  تلالـض  رفک و  يهشیر  دوش و  عقاو  رما  نیا  دـیاب  هتبلا  داد  ربخ  ار  بلطم  نیا  رمع  دوخ 
لامک رد  تلالـض  رفک و  هشیر  هک  ینیبیم  هینـالع  زورما  تسا و  هدـش  تیاور  هر  یمق  زا  هکناـنچ  رزوـال  ـالک  ینعم  تسا  نیا  دـنامن و 
لخد دوشب  دیاب  تسا و  نیا  زا  دعب  ربخ  اما  دوشب  دیاب  هک  تسا  حیحص  دناهدزن و  شتآ  دناهدرواین و  نوریب  ار  ود  نآ  زونه  تسا و  توق 
درادن روهظ  رابخا  هب  یلخد  تشذگ و  قباس  هیآ  نیا  ریـسفت  رخآ و  ات  باب  هل  روسب  مهنیب  برـضف  تسا  تایآ  هلمج  زا  درادن و  زورما  هب 

ص)  ) ربمغیپ رب  رافک  هک  تسا  یتاضراعم  زا  مه  هیآ  نیا  قالتخا و  الا  اذـه  نا  ةرخـالا  ۀـلملا  یف  اذـهب  انعمـس  اـم  تساـهنآ  يهملج  زا  و 
تلم رد  ای  تسا  ناتـسرپ  تب  تلم  رد  دارم  ةرخالا و  ۀلملا  یف  اذهب  انعمـس  ام  دـنتفگ  هکنیا  ات  ادـحاو  اهلا  ۀـهلالا  لعجا  دـنتفگ  دـندرک و 

نیا زا  تارـضح  رب  مه  ام  تاداریا  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  هک  دیاش  دروآ و  ثیلثت  تشاذگ و  نوعلم  سلوب  هک  یتعدب  ربانب  ع )  ) یـسیع
هک نیا  رب  هوالع  نیعدبم  ياهتعدب  ةرفاک و  للم  زا  هن  تسا  ایبنا  متاخ  تنـس  باتک و  يور  زا  ام  تاداریا  هک  اریز  هتفگ  اجیب  تسا و  لیبق 

يداریا تیاهن  هب  دوشیم  همه  لطبم  قحم و  رب  داریا  هک  اریز  تسین  تیقح  لـیلد  اـقلطم  داریا  سفن  دـندرک  داریا  هک  مه  ص )  ) ربمغیپ رب 
هقح للم  همه  رد  نامز  نآ  ات  مدآ  نامز  زا  ادـخ  دـیحوت  هک  اریز  بذـک  تسا و  لطاب  داریا  نیمه  لثم  دوشیم  قحم  ص )  ) ربمغیپ رب  هک 

حیحص تنس  باتک و  تداهـش  هب  همه  امـش  رب  ام  تاداریا  دشاب و  حیحـص  هک  تسا  نکمم  دوشیم  لطبم  رب  هک  يداریا  اما  تسا و  هدوب 
تفتلم سپ  دریگب  داریا  تسیاـبیمن  هرفاـک  لـلم  زا  یکی  رب  يدـحا  ـالا  دوشیمن و  یعدـم  تیقح  لـیلد  اـقلطم  دروم  داریا  سفن  تسا و 

یلوا هیآ  نیرظتنملا و  نم  مکعم  ینا  اورظتناف  بیقر  مکعم  ینا  اوبقترا  تسا و  تاـیآ  هلمج  زا  وشم و  لـفاغ  هحفص 220 ] شاب و [  هلئسم 
هبر نم  ۀیآ  هیلع  لزنا  الول  نولوقی  تسا و  هیآ  نیا  هلمج  زا  هدش  لزان  نآرق  زا  يدراوم  رد  هیناث  هیآ  دوخ و  موق  هب  تسا  بیعـش  شیامرف 

راظتنا هجرف و  هللا  لجع  مئاق  تجح  هب  ار  بیغ  دناهدومرف  ریـسفت  دنچ  يرابخا  رد  نیرظتنملا و  نم  مکعم  ینا  اورظتناف  بیغلا هللا  امنا  لقف 
امـش دروایب  فیرـشت  دـیاب  زونه  میئوگیم  میناوخیم و  ار  نیمه  مه  ام  دراد  امـش  هب  دوس  هچ  اما  تسا  حیحـص  تسا و  وا  روهظ  راـظتنا 

ریغ امـش  ناهرب  تسا  مولعم  هک  ام  نیهارب  اما  نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  تسا  مزال  نیا  رب  هوالع  رگید  لیلد  سپ  هدـمآ  دـیئوگیم 
ضعب یتای  موی  کبر  تایآ  ضعب  یتای  وا  کبر  یتاـی  وا  ۀـکئالملا  مهیتاـت  نا  ـالا  نورظنی  لـه  تاـیآ  هلمج  زا  تسیچ و  رگید  اـعدا  زا 

هللا لجع  مئاق  روهظ  هب  رابخا  یـضعب  رد  ار  هیآ  نیا  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  کـبر ال  تاـیآ 
دعب تسا و  هدرواین  رگا  دارملا و  اهبف  تسا  هدروآ  وا  هب  نامیا  یسک  رگا  فیـس  هب  ترـضح  نآ  مایق  زا  شیپ  هک  دناهدومرف  ریـسفت  هجرف 

تجح عافترا  تمایق و  مایق  برق  تعاس و  طارـشا  هب  ریـسفت  رابخا  یـضعب  رد  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  دروایب و  نامیا  فیـس  هب  وا  ماـیق  زا 
زا هکرابم  هیآ  نیا  لاحیا  یلع  تسین و  هتفریذـپ  وا  زا  رگید  هدرواین  نامیا  رتشیپ  هک  ره  زور  نآ  هک  تسا  هدـش  تمایق  زا  شیپ  زور  لهچ 

هک ال يزور  زورما  هن  تسا و  یئارب  ریشمش  هللادمحلا  ار  امـش  هن  درادن  زورما  هیلاح  عضوب  یلخد  دهدیم و  روهظ  زا  ربخ  هک  تسا  یتایآ 
هکرابم هیآ  نیا  رکن و  یش  یلا  عادلا  عدی  موی  تایآ  هلمج  زا  تسا و  هچ  يارب  امش  توعد  الا  لبق و  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی 

رما هب  ماما  تسا  حیحص  دننکیم و  راکنا  هک  يرما  هب  ار  مدرم  دناوخیم  دروآیم و  فیرشت  هک  زور  نآ  هک  هدش  ریسفت  ع )  ) ماما هرابرد 
ربـمغیپ شیاـمرف  فـالخ  رفک و  قسفب و  ولو  تسا  ماـما  نیا  دـناوخ  ار  قلخ  يرکنم  رما  هب  سک  ره  هکنیا  هن  اـما  ار  قـلخ  دـناوخیم  رکن 

ودرگ ملاع  رد  يدرگ  ره  میتفگن  اما  تسا  درگ  ودرگ  میتفگ  ام  هک  دندزیم  لثم  ام  يارب  هناخ  ملعم  رد  یگچب  دشاب و  ع )  ) ماما و  (ص )
رما هب  سک  ره  هکنیا  هن  اـما  دـناوخیم  دـننکیم  راـکنا  هک  يرما  هب  ار  مدرم  ماـما  لاـح  تسین  ودرگ  تسا و  درگ  ـالثم  مه  جـنران  تسا 
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شیامرف هیآ  نیا  مکتفخ و  امل  مکنم  تررفف  تسا  هیآ  نیا  هلمج  زا  هدـب و  فاصنا  نکب و  لایخ  دوخ  وت  دـشاب  ماما  درک  توعد  يرکنم 
رد بقرتی و  اـفئاخ  هک  دراد  یـسوم  زا  یتنـس  هک  دـندومرف  هکناـنچ  تسا  قداـص  مه  تجح  ترـضح  هراـبرد  نوعرف و  هب  تسا  یـسوم 

هکنآ زا  دـعب  هک  شاب  تفتلم  اـما  هیـالا  مکنم  تررفف  دـیامرفیم  دروآیم  فیرـشت  ترـضح  هک  یتقو  هک  راـحب  رد  تسا  رگید  ثیدـح 
یلاح رد  دنکیم  ماش  ماما  هک  دنیامرفیم  ثیدـح  رد  دوب و  نمیا  نوعرف  رـش  زا  ع )  ) یـسوم هکنانچ  تسا  نمیا  رگید  دروآیم  فیرـشت 
رگید دروآیم  فیرشت  هک  تقو  نآ  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  تسا و  سان  رتنمیا  هک  یلاح  رد  دنکیم  حبص  تسا و  سان  فوخا  هک 
نآرق رد  دنوادخ  دناهدومرف و  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  بعر  هب  روصنم  وا  دنـسرتیم و  وا  زا  مدرم  هکلب  درادن  ار  وا  تمواقم  بات  يدـحا 

زا فوخ  تنطلس  دوجو  اب  سپ  هحفص 221 ] تسا [  ادهشلادیس  یلو  هک  تسا  تجح  ترضح  دارم  اناطلـس و  هیلول  انلعج  دقف  دیامرفیم 
زا انما و  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  هدومرف و  نورذـحی و  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  يرن  هدومرف و  وا  ناش  رد  دراد و  هک 

تمایق ار  روهظ  نامز  هکنیمه  رگم  تسین  مولعم  مه  هیآ  نیا  هب  لالدتسا  هجو  ةرم و  لوا  مکانقلخ  امک  يدارف  انومتئج  دقل  تایآ و  هلمج 
ددنخیم تارضح  تانایب  زا  هدرم  هچب  نز و  هک  هللاو  دناوخ  دیاب  نیاربانب  ار  تمایق  تایآ  يهمه  تسین  هیآ  نیا  هب  رـصحنم  دنرمـشیم و 

دومرف هک  تسا  هدومن  لقن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  ناهرب  رد  مامغلا و  نم  لظ  یف  هللا  مهیتای  نا  الا  نورظنی  له  تساهنآ  يهلمج  زا  و 
ییجم و هب  ار  بر  نایتا  ییجم و  رگید  رابخا  رد  مامغلا و  نم  للظ  یف  ۀکئلملاب  هللا  مهیتای  نا  الا  نورظنی  له  هدوب  روطنیا  هیآ  لوزن  لصا 
رد لاـقتنا و  زا  تسا  دـنلب  باـهذ و  ییجم و  هب  دوشیمن  هدرک  فصو  لـجوزع  يادـخ  هک  دـناهدومرف  دـناهدومرف و  ریـسفت  وا  رما  ناـیتا 

ماما ص )  ) ادـخ لوسر  دـنکیم و  طوبه  رابج  هک  تسا  ناطیـش  راـظنا  تدـم  رخآ  هک  تسا  مولعم  تقو  ود  نیا  هک  تسا  راـبخا  یـضعب 
لاـس رازه  راـهچ  لـهچ و  ادـخ  تقو  نآ  رد  دـنکیم و  كـاله  اـمامت  ار  وا  عاـبتا  ناطیـش و  هک  تسا  رون  زا  هبرح  وا  تسد  رد  تسوا و 
تسا تایآ  يهملج  زا  دهدیم و  تعجر  زا  ربخ  هکرابم  هیآ  نیا  هک  هصالخ  دناهدومرف  تعجر  نامز  زا  هک  یلیـصافت  دنکیم و  تنطلس 

ار وا  دـنوادخ  هک  تسا  ریرغ  يهرابرد  یثیدـح  قفاوم  تسا و  یمدآ  هراـبرد  دـنچ  يراـبخا  قفاوم  هیآ  نیا  هثعب و  مث  ماـع  ةاـم  هللا  هتاـماف 
تعجر روهظ و  زا  ربخ  اصوصخم  هکنیا  هن  تسا  نآ  ناکما  لیلد  تسا و  تعجر  تایآ  نیا  دومرف و  هدـنز  لاس  دـص  زا  دـعب  دـیناریم و 

ای ماما  روهظ  رما  هب  صاـصتخا  مه  هیآ  نیا  نونتفی و  ـال  مه  اـنما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  ساـنلا  بسحا  ملا  تسا  تاـیآ  هلمج  زا  دـهدب و 
امک تایآ  هلمج  زا  تسا و  ع )  ) ماما ندروآ  فیرـشت  نامزلا  رخآ  رد  اهناحتما  مظعا  هکنیا  هچ  تسا  یناـتتفا  ره  دارم  هکلب  درادـن  تعجر 

هب رابخا  رد  تسا و  هدش  لزان  نآ  جیاتن  تامدقم و  ردب و  گنج  باب  رد  نآ  زا  دـعب  تایآ  هیآ و  نیا  تسا و  کتیب  نم  کبر  کجرخا 
تسین و حیحص  ندومن  يار  هب  ریسفت  یلو  بلطم  نیا  هب  نآ  ریسفت  دشاب  نکمم  ولو  ماهدیدن  دنروهظ  رابخا  هب  ار  هیآ  ریسفت  رهاظ  بسح 

هدرک هیآ  يار  هب  يریـسفت  ناتخبدب  نیا  هک  منزیم  سدـح  میراد و  هحیرـص  تایآ  هک  یتروص  رد  بلطم  نیا  هب  ار  ام  تسا  تجاح  هچ 
هتفر نوریب  ص )  ) ربمغیپ هدا  هناخ و  زا  تماما  تلاسر و  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  تسا و  رابخا  حیرـص  اب  فلاخم  نآ  هک  يار  هب  دنـشاب 

زا تماما  هک  تسا  لاحم  رما  نیا  هک  يدـید  میدرک  لقن  اقباس  هک  ع )  ) اضر ماـما  ثیدـح  رد  تسا و  هتفرگ  قلعت  دـمحم  یلع  ازریم  هب  و 
تسا و فرـص  ياطخ  تسا  نیا  ناشدوصقم  رگا  سپ  دـندومرف  تباث  ار  رما  نیا  ناهرب  لیلد و  هب  دور و  نوریب  ص )  ) ربمغیپ هدراو  هناخ 
دناهدومرف و ریـسفت  روهظ  زا  شیپ  تامالع  هب  ثیدح  دـنچ  رد  ار  هیآ  نیا  عوجلاو و  فوخلا  نم  ءیـشب  مکنولبنل  تسا و  تایآ  هلمج  زا 

فیرـش ثیدح  رد  نیرباصلا و  رـشب  دـیامرفیم و  دـعب  هک  تسا  نیا  دـننکیم  لایخ  تارـضح  هکنانچ  درادـن  روهظ  نامز  دوخ  هب  یلخد 
رد هکنیا  هن  دسرب  جرف  دیاب  اهالب  هحفـص 222 ] نآ [  زا  دعب  هک  جرف  لیجعت  هب  ار  اهالب  نیا  رب  نیرباص  هدب  تراشب  ینعی  هک  دـیامرفیم 

تابجعت هلمج  زا  هیآ  نیا  ندرک  رکذ  قحلا و  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  تسا  تایآ  هلمج  زا  دـشاب و  اهالب  نیا  روهظ  نامز 
مینکیم و رکذ  ام  یلو  دشابن  وا  رب  یتجح  هک  تسا  هدرکن  رکذ  ار  هیآ  همتت  اطایتحا  تسا و  هیلاح  عضو  فالخ  رب  یلک  هب  هک  اریز  تسا 

هرک ولو  هرون  متم  هللاو  مههاوفاـب  هللا  روـن  اؤـفطیل  نودـیری  دـیامرفیم  فـص  هروـس  رد  یکی  تسا  لزاـن  هیآ  نیا  ماـقم  دـنچ  رد  هکنادـب 
دقل دـیامرفیم  حـتف  يهروس  رد  نوکرـشملا و  هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  اورهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  نورفاکلا 
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لعجف اوملعت  ملام  ملعف  نوفاخت  نیرـصقم ال  مکـسؤر و  نیقلحم  نینما  هللا  ءاشنا  مارحلا  دجـسملا  نلخدتل  قحلاب  ایؤرلا  هلوسر  هللا  قدـص 
زین هبوت  هروس  رد  ادیهـش و  هللااب  یفک  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  ابیرق  اـحتف  کـلذ  نود  نم 

لیوات هک  مسق  ادخ  هب  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ناهرب  رد  یتوافت و  كدنا  هب  دیامرفیم  فص  يهروس  ریظن 
دنامیمن یقاب  مئاق  دـمآ  نوریب  هاگ  ره  سپ  مئاق  دـیایب  نوریب  هک  تقو  نآ  ات  نآ  لیوات  دوشیمن  لزان  تسا و  هدـشن  لزان  زونه  هیآ  نیا 
دیوگیم گنس  دشاب  یگنس  مکش  رد  يرفاک  رگا  هکنآ  یتح  ار  وا  جورخ  دراد  تهارک  هکنآ  رگم  ماما  هب  یکرـشم  هن  ادخ و  هب  يرفاک 

هرهظیل دنوادخ  لوق  رد  تسا  ع )  ) رقاب ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد  ار و  وا  شکب  ارم و  نکشب  سپ  تسا  يرفاک  نم  مکـش  رد  نمؤم  يا 
مئاق جورخ  تقو  رد  نیا  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  و  ص )  ) دمحم هب  دنک  رارقا  هکنآ  رگم  يدحا  دنامن  یقاب  هکنیا  رخآ  ات  نیدـلا  یلع 

ع)  ) مئاق ماـیق  هک  تسا  رهاـظ  راـبخا  زا  تسا و  تعجر  رد  نیا  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  دـننک و  ص )  ) دـمحم هب  رارقا  همه  هک  تسا 
تسا و هدرک  تیاور  نیماضم  نیمه  هب  رگید  رابخا  فص  حتف و  هروس  رد  زین  دندرگیم و  رب  دـنچ  یتاوما  هک  اریز  تسا  تعجر  يادـتبا 

نآ اـت  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ هب  رارقا  همه  هکنآ  یتح  دوشب  لـلم  عیمج  رب  بلاـغ  راوگرزب  نآ  دـیاب  ع )  ) مئاـق ماـیق  زا  دـعب  هک  تسین  ههبش 
تسا یهیدب  دوش و  هداد  تیالو  توبن و  دیحوت و  هب  تداهش  دوش و  هتفگ  ناذا  ماش  حبص و  نیمز  يارق  زا  هیرق  ره  رد  دننکب و  راوگرزب 
نیدلا یلع  هرهظیل  هلوقف  يالوم  ای  لضفملا  لاق  تسا  لضفم  ثیدح  رد  دوشیمن و  فلخ  دنوادخ  هدعو  هدشن و  روطنیا  زونه  زورما  هک 

ۀیدوهی و ۀیـسوجم و ال  تناک  ام  هلک  نیدلا  یلع  رهظ  هللا  لوسر  ناک  ول  لضفم  ای  لاق  هلک  نیدلا  یلع  رهظ  ص )  ) هللا لوسر  ناک  ام  هلک 
سمـشلا ةدـبع  ازعلاو و ال  تاللا  ناثوا و ال  مانـصا و ال  ةدـبع  كرـش و ال  کش و ال  فالخ و ال  هقرف و ال  ۀینارـصن و ال  ـال  ۀـیباص و  ـال 

هلوق و وه  ۀعجرلا و  هذـه  يدـهملا و  اذـه  مویلا و  اذـه  یف  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هلوق  امنا  ةراجحلا و  رانلا و ال  موجنلا و ال  رمقلاو و ال 
هک هدـش  ادـیپ  ملاع  رد  عضو  نیا  نیبب  نک  هظحالم  رمالا  بحاص  قح  هب  ار  وت  لاح  هلک هللا  نیدـلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکت  ـال  یتح  مهولئاـق 
نآ هب  رارق  ار  رکم  دوخ  هکنانچ  یمـسا  رگم  هدـنامن  مالـسا  زا  تقیقح  رد  هکنآ  اـی  مالـسا  نید  رگم  دوش  هتـشادرب  ملاـع  زا  ناـیدا  عیمج 
اهنآ دوجو  رب  يرمث  چـیه  هللااـب  ذوعن  هدومرف و  تعجر  ءادهـشلادیس  هنوـگچ  هدرک و  ماـیق  ص )  ) دـمحم لآ  مئاـق  هنوـگچ  سپ  دـینکیم 
رکذ وا  هک  دوب  یتایآ  اهنیا  هصالخ  دوش  هتشادرب  ملاع  زا  هنتف  ات  دندرکن  لتاقم  و  هحفص 223 ] دندشن [  نید  لک  رب  بلاغ  دشن و  بترتم 

هیآ کی  تقیقح  رد  تسا و  هدیماجنا  لوطب  نخس  هک  اریز  موشیمن  اهنآ  ءاضقتـسا  مزتلم  اما  مینکیم  رکذ  رگید  تایآ  مه  ام  دوب  هدرک 
ةوکزلا اوتا  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  دـنوادخ  لوق  رد  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب  رد  تسا  یفاک 
قراشم ار  ناشیا  دنکیم  کیلو  دنوادخ  هک  وا  باحـصا  و  ع )  ) يدهم همئا و  رخآ  ات  مهیلع  هللا  یلـص  تسا  دـمحم  لآ  يارب  زا  نیا  سپ 

ار قـح  اهفـس و  هکناـنچ  مه  ار  لـطاب  اهتعدـب و  وا  باحـصا  هب  وا و  هب  دـناریمیم  ار و  نـید  دـنکیم  رهاـظ  ار و  نآ  براـغم  ار و  نـیمز 
ع)  ) قداص ترـضح  رکنم و  زا  دننکیم  یهن  فورعم و  هب  دننکیم  رما  تسا و  اجک  رد  ملظ  دوشن  هدید  هک  دـسرب  یئاجب  ات  دـندیناریم 

اجب زامن  هاگ  ره  رطـضم  هللاو  تسا  وا  تسا و  هدـش  لزان  مئاق  دومرف و  رخآ  ات  هاعد  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  دومرف 
زا نیمز و  رد  هفیلخ  ار  وا  دـهدب  رارق  ارؤـس و  دـنک  فـشک  ار و  وا  دـنک  تباـجا  سپ  ارم  دـنوادخ  دـناوخب  تعکر و  ود  ماـقم  رد  دروآ 

دروآیم و اجب  زامن  ماقم  دزن  رد  ددنبیم و  رس  هب  همامع  دیایب  نوریب  هاگ  ره  مئاق  رد  تسا  هدش  لزان  هک  هیآ  نیمه  رد  ع )  ) رقاب ترضح 
ترضح دنکیم و  حتف  دتسرفیم  فرط  ره  هب  هک  تیار  ره  ینعی  ددرگیمن  رب  وا  زا  یتیار  چیه  سپ  دنکیم  شاهدنرورپ  يوس  هب  عرضت 

هک دومرف  ۀعشاخ  ذئموی  هوجو  ریشمش  هب  ع )  ) مئاق ار  ناشیا  دناشوپیم  ۀیشاغلا  ثیدح  كاتا  له  یلاعت  يادخ  لوق  رد  دومرف  ع )  ) قداص
مئاق و دهع  رد  ایند  رد  ار  برح  شتآ  دنشچیم  دومرف  هیماح  اران  یلـصت  یلاعت  يادخ  لوق  رد  هکنیا  ات  دنرادن  عانتما  تقاط  دنعـضاخ و 
هب ار  نیمز  دنکیم  حالـصا  ینعی  اهتوم  دـعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  سابعنبا  زا  ار و  منهج  شتآ  ترخآ  رد 

اونمآ نیذلا  هللا  دعو  یلاعت  يادخ  لوق  رد  قداص  ترـضح  زا  نیمز و  تکلمم  لها  روج  زا  دعب  ینعی  نیمز  توم  زا  دعب  دـمحم  لآ  مئاق 
نم مهنلدبیل  مهل و  یضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


زا ءادهش  دیس  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  ع )  ) رقاب ترضح  زا  وا و  باحصا  تسا و  مئاق  دومرف  ایش  یب  نوکرـشی  یننودبعی ال  انما  مهفوخ  دعب 
لآ ناشیا  دومرف  نیثراولا  مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  یلاـعت و  يادـخ  لوق  رد  ع )  ) یلع

رابخا ناهرب  رد  ار و  ناشیا  نمـشد  دنکیم  لیلذ  ار و  ناشیا  بعت  دهج و  زا  دعب  ار  ناشیا  يدهم  دـنوادخ  دـنکیم  ثوعبم  هک  دـندمحم 
هیآ نیا  هک  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  و  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  رد  نومـضم  نیا  هب  هددعتم 

برغ قرـش و  دوشیم  کلام  ار و  هنعارف  هربابج و  دـنکیم  كاله  نامزلا و  رخآ  رد  دوشیم  رهاظ  هک  رمالا  بحاص  هب  تسا  صوصخم 
نوعرف و يرن  دـنوادخ و  لوـق  رد  راوـگرزب  ود  نآ  زا  زین  روـج و  زا  تسا  هدـش  رپ  هکناـنچ  مه  لدـع  زا  ار  نآ  دـنکیم  رپ  سپ  ار  نیمز 

مئاق مایق  دزن  رد  ار  ود  نآ  دنکیم  هدنز  دـنوادخ  هک  شیرق  هربابج  زا  دنـصخش  ود  ود  نآ  اجنیا  رد  ناماه  نوعرف و  دومرف  رخآ  ات  ناماه 
لقن ع )  ) قداص ترضح  زا  راحب  رد  و  هحفص 224 ] دناهدرک [  شیپ  هچنآ  هب  ود  نآ  زا  دشکیم  ماقتنا  سپ  نامزلا  رخآ  رد  دمحم  لآ  زا 

ام مئاق  رگا  هیآ و  نیا  لیوات  تسا  هدماین  هک  یتسردب  دومرف  ۀفاک  نیکرـشملا  اولتاق  یلاعت  يادخ  لوق  رد  شراوگرزب  ردپ  زا  تسا  هدرک 
اج رهب  ص )  ) دمحم نید  هتبلا  هتبلا  دسرب  هک  هنیآ  ره  تسا و  هیآ  نیا  لیوات  زا  هچنآ  دنک  رود  ار  وا  سک  ره  دنیبب  هک  دـشاب  دوز  دزیخرب 

هراشا رخآ  رد  هک  تسا  هدرک  نایب  موحرم  یسلجم  هدومرف و  ادخ  هکنانچ  مه  دنامن  نیمز  تشپ  رب  كرش  هکنآ  ات  تسا  هدیـسر  بش  هک 
رایـسب بلطم  نیا  رب  هلاد  تایآ  هک  هصالخ  هلک هللا  نیدـلا  نوکی  ۀـنتف و  نوکت  ـال  یتح  مهولتاـق  دـیامرفیم و  هک  هدومرف  رگید  يهیآ  هب 

ةوق لوح و ال  دشاب و ال  هدـش  مه  یلطاب  لاطبا  نمـض  رد  هک  میدرک  لقن  تشاد  روهظ  تیفیک  رب  یتلالد  هک  تایآ  زا  یـضعب  ام  تسا و 
هللااب . الا 

هدمآ یثیدح  بتک  رد  هک  يرابخا  هب  لالدتسا 

هراشا

رحب هینامعنلا و  راونا  نیرحبلا و  عمجم  ملکلا و  عماوج  نیـصلخملا و  دـیاوف  عوبنی و  ملاوع و  نیعبرا و  راحب و  باتک  تبیغ  رد  تسا  هتفگ 
ام دـنکیم و  لقن  دـنچ  يرابخا  دـعب  دـیئامرف  هظحالم  رابخا  بتک  یفاک و  لوصا  ۀعیـشلا و  ۀـقیدح  راونالا و  قراشم  یفاو و  فراعملا و 

هللا . ءاشنا  مینکیم  لقن  باوج  نمض  رد  ار  یکی  یکی 

باوج

ات تسا  هدراذـگ  دـنچ  یتاهباشتم  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  رابخا  باتک و  تایآ  رد  هک  تسا  نیا  راـگدرورپ  گرزب  ياـههنتف  هلمج  زا 
نیمه هب  دننک  شدرگ  لطاب  هب  دنناوتیمن  قح  لها  تاملک  زا  یکسمتسم  یب  رهاظ  هب  یلو  دنتـسه  قح  زا  ضرعم  لد  رد  هکیناسک  هکنآ 
يارب زا  یتجح  دـنکیم  بذـعم  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  تمایق  زور  هکنآ  ات  دـنهد  زورب  ار  دوخ  نطاب  ثبخ  دـنوش و  کسمتم  تاـهباشتم 
هچنآ دومن و  هضرع  تامکحم  هب  دـیاب  ار  تاـهباشتم  هک  تسا  هدومن  رما  هدومرف و  رهاـظ  ار  قح  دـنوادخ  زاـب  کلذـعم  دـشابن و  ناـشیا 

ام و همئا  رابخا  رد  نیساد  نیباذک و  هک  تسادخ  ياههنتف  يهلمج  زا  زاب  درک و  كرت  تساهنآ  فلاخم  هچنآ  تفرگ و  تسا  اهنآ  قفاوم 
دیاب تسا و  هدراذـگ  مه  نآ  تفرعم  يارب  زا  ینازیم  دـنوادخ  زاب  دـناهدرک و  تیاور  غورد  هب  دـنچ  یئاـهزیچ  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ
هیقت هار  زا  دنچ  يرابخا  هک  تسادخ  ياههنتف  هلمج  زا  داد و  زیمت  ار  بذک  قدص و  دومن و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  ادـخ و  باتک  رب  هضرع 

همدقم رد  بلاطم  نیا  حرش  هک  هصالخ  داد  زیمت  دیاب  هماع  عامجا  تنس و  باتک و  رب  هضرع  هب  زین  مه  ار  اهنیا  تسا و  هدز  رس  ام  همئا  زا 
ماق مئاقلا  ماق  اذا  ۀعیـشلا  ۀقیدح  ملاوع و  راحب و  زا  تسا  هدومن  لقن  هک  يرابخا  هلمج  زا  سپ  میدومن  هراشا  هرکذت  ضحم  تسا و  هدـش 

هدرک همجرت  یـسراف  راحب  زا  دیاش  میدیدن و  ملاوع  راحب و  رد  ظفل  نیا  هب  ار  تیاور  نیا  دـیدج  رما  هب  هللا  لوسر  اعد  امک  دـیدج  رما  هب 
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لقن ینعم  نیا  هب  هک  يرابخا  رکذ  زا  دعب  ام  نخـس  هدش و  دراو  ینعم  نیا  هب  هددعتم  رابخا  تسا و  حیحـص  نومـضم  لاحیا  یلع  دـشاب و 
مده امک  هلبق  ناک  ام  مدهی  هللا و  لوسر  عنـص  ام  عنـصی  ملکلا  عماوج  ملاوع و  راحب و  رد  تسا  هتفگ  هللا و  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  تسا  هدرک 

ملاوع و رد  هتفگ  راب  دـش و  هظحـالم  ملاوع  راـحب و  رد  تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  ادـیدج و  ملـسالا  فناتـسا  ۀـیلهاجلا و  رما  هللا  لوسر 
هدرک لقن  هحفـص 225 ] ع [ )  ) رقاب ترـضح  زا  ملاوع  رد  تسا  حیحـص  مه  نیا  دیدج و  باتک  دیدج و  رما  هب  مئاقلا  موقی  ملکلا  عماوج 

هللا یف  هذخای  ادحا و ال  ببـستی  فیـسلاب ال  الا  هناش  سیل  دیدشل  برعلا  یلع  دیدج  ءاضق  دیدج و  باتک  دیامرفیم و  هک  دراد  مه  همتت 
هدیدج ۀنس  یلوا و  هرقف  زا  دعب  دیامرفیم  لقن  هدرک  لقن  ملاوع  بحاص  هچنآ  زا  ریغ  رگید  تیاور  زا  تعجر  تمـصع و  رد  مئال و  ۀمول 

لقن مه  ار  تیاور  نیا  ملاوع  رد  مئال و  ۀـمول  هللا  یف  هذـخات  ادـحا ال  بیتتـسی  لتقلا ال  الا  هناش  سیل  دـیدش  برعلا  یلع  دـیدج  ءاـضق  و 
اعد امک  دـیدج  رما  یلا  سانلا  اعد  ماغ  اذا  مئاقلا  نا  هدرک  لقن  ملاوع  راحب و  زا  زاـب  تسین و  نآ  رد  دـیدج  باـتک  ظـفل  هکنیا  ـالا  هدرک 

لالدتـسا هجو  دـشاب و  هدومن  ینعم  هب  لـقن  دـیاش  میدـیدن و  شناـظم  رد  راـحب  ملاوع و  رد  ظـفل  نیا  هب  مه  ار  ثیدـح  نیا  هللا و  لوسر 
داریا وا  رب  درک و  هعیدب  هدیدج  ماکحا  دروآ و  دیدج  باتک  دوخ  معزب  تساوخرب و  درم  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  هب  تارـضح 

نم راوگرزب  يالوم  تسا و  هدـش  کسمتم  تاـهباشتم  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دوشیمن  خوسنم  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  تنـس  باـتک و  میدرک 
هلاسرب یهاوخیم  رتلماک  رتمامت و  دسیونیم  یباوج  ارصتخم  مه  هدنب  نیا  تسا و  هدومرف  باوج  لیصفت  روطب  بلطم  نیا  زا  هادف  یحور 

رما ءاضق و  باتک و  ینعی  لمجم  تسا  یظفل  دیدج  رما  دـیدج و  ءاضق  دـیدج و  باتک  ظفل  هک  میئوگیم  سپ  نک  عوجر  دوالا  فیقثت 
ثیدح دوش و  هدرک  ریسفت  ثیدح  نابحاص  زا  هکنیا  رگم  دوشیمن  مئاق  همهبم  هلمجم  تاملک  هب  دنوادخ  تجح  هک  تسا  ملـسم  هزات و 

رگا هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  ۀمحرلا  هیلع  قودص  هکنانچ  دنکیم  مکح  لمجم  رب  هتبلا  تسا  رسفم  هک 
دروآ و اذغ  درک و  دیاب  میود  حضاو  ینعم  رب  لمح  ار  لوا  لمجم  ظفل  روایب  اذغ  دـیوگب  دـعب  دروایب  يزیچ  دـیوگب  دوخ  مالغ  هب  یئاقآ 

مه سابل  روایب و  زیچ  یتفگ  لوا  وت  هک  تفگ  دروآ و  وا  يارب  اضرف  یسابل  تفر و  مالغ  روایب  اذغ  هک  هدرک  حیرصت  هکنیا  دوجو  اب  رگا 
سابل ياـج  هچ  رگید  هتـساوخ  اذـغ  احیرـص  شدوخ  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـنریگیم  بیع  وا  رب  همه  رگید  نارکون  اـقآ و  دوخ  تسا  يزیچ 

دید دیاب  دیدج  عرـش  دیدج و  باتک  اب  دروآیم  فیرـشت  ماما  دـناهدومرف  هک  مه  دروم  نیا  رد  لاح  دـنیوگیم  مه  قح  تسا و  ندروآ 
ار دیدج  باتک  ینعم  کی  هک  مینیبیم  میدرک  رظن  تیب  لها  رابخا  رد  هکنآ  زا  دـعب  دـناهدومرف و  ریـسفت  هچ  هب  ع )  ) دـمحم لآ  دوخ  هک 

دجسم رد  هجرف  هللا  لجع  مئاق  هک  تقو  نآ  هک  یلیوط  ثیدح  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  دنکیم  لقن  ملاوع  رد  الوا  هک  دناهدومرف  روطنیا 
ربمغیپ و ود  نآ  اب  دنزیخیم  رب  تسا و  لیئاکیم  لیئربج و  دنکیم  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هک  یـسک  لوا  دنکیم  ار  دوخ  رما  راهظا  مارحلا 

سپ تسا  رت  زوـنه  هک  يرهم  هب  تسا  دـیدش  برع  رب  نآ  هـک  ار  يدـیدج  باـتک  مئاـق  يوـس  هـب  دـننکیم  عـفد  سپ  ع )  ) نینمؤـملاریما
ملاوع رد  هک  مینکیم  هظحالم  زاب  شاب  هتشاد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  سپ  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  نکب  لمع  هک  ترضح  نآ  هب  دنیامرفیم 

دشا تسا و  وا  ردپ  بلـص  زا  هک  يدرم  دسریم  هیبلعث  هب  ترـضح  هک  تقو  نآ  هک  یلیوط  ثیدح  رد  دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ترـضح  زا 
لثم ار  مدرم  وت  هک  مسق  ادخ  هب  سپ  ینکیم  هچ  دنکیم  ضرع  رمالا و  بحاص  زا  رگم  بلق  هب  تسا  ناشیا  عجشا  ندب و  هب  تسا  مدرم 

یلوتم هک  ترـضح  مالغ  سپ  زیچ  هحفـص 226 ] هچ [  هب  ای  ص )  ) ربمغیپ زا  تسا  يدـهع  هب  نیا  ایآ  يزیریم  مه  يور  یناریم و  ماـعنا 
هب یلب  نالف  يا  وشب  تکاس  هک  دـیامرفیم  مئاق  سپ  دز  مهاوخ  تسا  وت  مشچ  ود  نآ  رد  هچنآ  هکنآ  ای  ریگب  مارآ  دـیوگیم  تسا  تعیب 

لوسر دـهع و  وا  رب  دـناوخیم  سپ  ار  نآ  دروآیم  سپ  روایب  ار  هجلیفنز  هبعج و  نالف  ادـخ  لوسر  زا  يدـهم  تسا  نم  اب  هک  مسق  ادـخ 
ار وا  مشچ  ود  ناـیم  ار و  دوخ  رـس  دـنکیم  اـطع  سپ  مسوـبب  هک  نک  اـطع  ار  دوـخ  رـس  كادـف  هللا  ینلعج  دـنکیم  ضرع  سپ  ار  ادـخ 
تسا و باتک  نیمه  دیدج  باتک  هک  دوشیم  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  سپ  دنکیمن  هزات  سپ  نک  هزات  ار  تعیب  دـنکیم  ضرع  دـسوبیم و 
وا تریسب  هرارز  ای  تاهیه  تاهیه  دومرف  دوریم  هار  ص )  ) دمحم تریس  هب  مئاق  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  هرارز  رگید  ثیدح  رد 

هدش رومام  نیا  هب  لتقب  دوریم  هار  ع )  ) مئاق دومرفیم و  فیلات  نیلب و  شتما  رد  تفریم  هار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دومرف  دوریمن و  هار 
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لیذ هک  نک  هظحالم  تشاد  دیدج  باتک  رکذ  هک  مویس  ثیدح  هک  منکیم  ضرع  لتق  هب  دورب  هار  هکنیا  تسا  وا  اب  هک  یباتک  رد  تسا 
تسین تسا و  دیدش  برع  رب  وا  دیدج  ياضق  دیدج و  باتک  هک  تسا  هدومرف  حیرصت  میدرک  لقن  تعجر  تمـصع و  ملاوع و  زا  ار  نآ 

زاب دندومرف و  مه  رخآ  ثیدـح  ود  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  باتک  زا  دارم  هک  نیبب  سپ  تشذـگ  هک  لیـصفت  نآ  هب  ریـشمش  رگم  وا  ناش 
دننزب رگا  امـش  دیاهنوگچ  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  ردـپ  زا  ییحی  نب  رفعج  زا  راحب  رد  تسین  اهنیا  هب  رـصحنم 

تسا و دیدش  برع  رب  هک  دیدج  رما  ار  فناتسم  لاثم  ناشیا  يوسب  دروآیم  نوریب  دعب  نافوک  دجسم  رد  ار  طیطاسف  ع )  ) مئاق باحـصا 
باحـصا ینیبب  هاگ  ره  وت  لاح  تسا  هنوگچ  دیفر  ای  دومرف  ع )  ) هللادبعیبا زا  هریبهیبا  يالوم  دـیفر  زا  تسا  هدرک  لقن  ملاوع  راحب و  رد 

درک ضرع  دیفر  تسا  دیدش  برع  رب  هک  ار  دـیدج  لاثم  ماما  دروایب و  نوریب  دـعب  دـناهدز  هفوک  دجـسم  رد  ار  دوخ  طیطاسف  هک  ار  مئاق 
لها رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هچنآ  هب  دوریم  هار  ناشیا  رد  زیچ  هچ  هب  درک  ضرع  زاب  حـبذ  دومرف  تسیچ  دـیدج  لاـثم  كادـف  تلعج 

هک تسنادیم  وا  دوب و  نتـشاد  زاب  تسد  نآ  دوب و  ضیبا  رفج  رد  هچنآ  هب  تفر  هار  یلع  هک  یتسردب  دـیفر  يا  هن  دومرف  تفر  هار  داوس 
رب بلاغ  رگید  هک  دـنادیم  وا  تسا و  حـبذ  نآ  تسا و  رمحا  رفج  رد  هچنآ  هب  دوریم  هار  مئاق  وا و  هعیـش  رب  دـنوشیم  بلاـغ  وا  زا  دـعب 

صاصق لاثم  ینعم  کی  تسا و  دیدج  لاثم  دیدج  باتک  زا  دارم  هک  دوشیم  رهاظ  مه  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  سپ  دنوشیمن  وا  يهعیش 
زا سپ  تسا  هدـش  هداد  ص )  ) رمالا بحاص  هب  لتق  نذا  هیآ  دـنچ  رد  مه  نآرق  رد  هک  دـشاب  لتق  مکح  هک  تسا  رمحا  رفج  دارم  تسا و 

دیدج باتک  يارب  زا  رگید  ینعم  زین  دشاب و  نآرق  خسان  هک  دشاب  یباتک  هکنیا  هن  تسا  نیمه  دیدج  باتک  هک  دوشیم  مولعم  رابخا  نیا 
نآ رب  فورح  یـضعب  دـندرک و  سپ  شیپ و  ار  تایآ  دـندرک و  مک  نآ  زا  دـنداد و  رییغت  ار  نآرق  هک  میدرک  تباث  همدـقم  رد  هک  تسا 
زا تسا  بلاطم  نیا  دـهاش  رایـسب  رابخا  دروآیم و  هدـش  لزان  هک  روطنامه  ار  نآرق  دروآیم  فیرـشت  ترـضح  نآ  هکنیمه  دـندوزفا و 
نآ لیوات  تسا و  وت  تسد  رد  نآرق  نآ  هک  درک  ضرع  ع )  ) ریما ترـضح  هب  هحلط  هک  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  هک  تسا  یثیدح  هلمج 

ءایصوا هب  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دومرف  نآ  هحفـص 227 ] بحاـص [  تسیک  ینکیم و  عفد  هک  يوس  هب  ار  مارح  لـالح و  ملع  و 
دنکیمن تقرافم  نآرق  نآرق و  زا  دننکیمن  تقرافم  هک  نآرق  اب  ضوح  رـس  ع )  ) ادخ لوسر  رب  ناشیا  يرخآ  دوشب  دراو  هکنیا  ات  مدوخ 

نآ رب  همه  هکنیا  ات  رکبیبا  دزن  يدروآ  هک  ار  ینآرق  يدروآیم  رگا  نسحلاابا  ای  درک  ضرع  رمع  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  ناشیا و  زا 
وا زا  ام  هک  تمایق  زور  دـیئوگن  دوش و  مئاق  امـش  رب  تجح  هک  رکبوبا  شیپ  مدروآ  تسین  نآ  يوس  هب  یهار  تاـهیه  دومرف  میوشب  عمج 

رمع نم  دلو  زا  ءایـصوا  نورهطم و  رگم  ار  وا  دنکیمن  سپ  تسا  نم  دزن  رد  هک  نآرق  نآ  هک  یتسردـب  يدرواین  دـیئوگب  ای  میدوب  لفاغ 
لمح ار و  نآ  دـنکیم  رهاـظ  نم  نادـنزرف  زا  مئاـق  تساوخرب  هاـگ  ره  یلب  دومرف  تسه  نآ  راـهظا  يارب  یموـلعم  تقو  اـیآ  درک  ضرع 

نآرق و زا  دعب  دیدج  باتک  ندروآ  اب  نایب  عضو  نیا  نک  هظحالم  دیوگ  مجرتم  نآ  رب  تنس  دوشیم  يراج  سپ  نآ  رب  ار  مدرم  دنکیم 
رد نامدوخ  هعیش  يوس  هب  منکیم  رظن  ایوگ  هک  تسا  هدومن  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مه  هن و  ای  دیآیم  تسرد  نآرق  ماکحا  ندرک  خسن 

نیمه زاب  رگید  ثیدح  رد  هدـش و  لزان  هکنانچ  مه  ار  نآرق  دـننکیم  مدرم  میلعت  دـناهدز و  ار  دوخ  طیطاسف  هکنیا  لاح  هفوک و  دجـسم 
هب شیرق  زا  رفن  داتفه  نآ  زا  دش  هدرک  وحم  هن  دومرف  هدش  لزان  هکنانچ  مه  نآ  تسین  ایآ  نینمؤملاریما  ای  دندرک  ضرع  دومرف  ار  بلطم 
رد دوب و  ترـضح  نآ  مع  هکنیا  تهج  هب  ص )  ) ربمغیپ رب  ءارزا  تهج  هب  رگم  بهلوبا  دـشن  هدرک  كرت  ناشئابآ و  ءامـسا  ناشنامـسآ و 

يارب زا  اههمیخ  دوشیم  هدز  ص )  ) دـمحم لآ  مئاق  دزیخرب  هاگ  ره  دومرف  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  رباج  زا  تسا  هدرک  لقن  راـحب  ملاوع 
تسا هدرک  ظفح  هک  یسک  رب  دشابیم  هچنآ  رتلکـشم  سپ  هدومرف  لزان  هلالج  لج  يادخ  هچنآ  رب  ار  نآرق  دنکب  مدرم  میلعت  هک  یـسک 

رب هک  نآرق  ناـمه  هک  ینکب  نیقی  وت  هک  دـنیامرفب  هچ  رگید  منکیم  ضرع  فیلاـت  وا  دوشیم و  فلاـخم  هکنیا  تهج  هب  زورما  ار  نآرق 
سک ره  هک  دندومرف  هک  ار  ثیدح  مدرک  لقن  قباس  هک  نیا  زا  رتالاب  تسین  نآ  ياوس  رگید  باتک  دنروآیم و  هدـش  لزان  ص )  ) ربمغیپ

ای ثیدح  کی  هب  نیبب  سپ  دونشب  وا  زا  هک  ره  رب  تسا  حابم  وا  نوخ  دروایب  باتک  نآرق  زا  دعب  ای  دنک  توبن  ياعدا  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب 
باتک و ترورـض و  اب  قفاوم  هک  هحیحـص  یناعم  مهبم و  لمجم و  تسا  یظفل  هکنیا  لاح  دـناهدرب و  دـیدج  باـتک  مسا  هک  ثیدـح  ود 
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يراذـگب و نیا  رب  ار  دوخ  نید  يانب  تقو  نآ  تسین  نآ  يارب  زا  دـهاش  چـیه  هک  یکی  رب  ینکب  لمح  ار  نیا  وت  تسه  نآ  يارب  زا  تنس 
هنهک هک  دـیامرفیم  نآ  تفـص  رد  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  نیا  تسا  دـیدج  لاح  ره  رد  دـشاب  لزنا  اـمک  رگا  ۀـصاخ  نآرق و  نیمه 

هچ هک  ع )  ) قداص ترضح  دش  هدرک  لاوس  هک  تسا  هدش  لقن  نیبملا  باتک  رد  نآرق  بئاجع  دوشیمن  یناف  دو و  لوط  ار  نآ  دنکیمن 
هدادن رارق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکنیا  تهج  هب  دومرف  ار  یگهزات  تضاضغ و  رگم  سرد  رـشن و  رب  دنکیمن  دایز  هک  ار  نآرق  دوشیم 

زور ات  تسا  ضغ  يوق  ره  دزن  تسا و  دـیدج  ینامز  ره  رد  نآ  سپ  یمدرم  نود  یمدرم  يارب  زا  ینامز و  نود  ینامز  يارب  ار  نآ  تسا 
نآ رد  ناـسنا  هچ  ره  ادـبا و  دوشیمن  هنهک  تسا و  دـیدج  مه  هشیمه  درادـن و  ندـش  خوسنم  نآرق  هک  نیبب  سپ  منکیم  ضرع  تماـیق 

هنیدم هکم و  لها  اب  ع )  ) ماما هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  نیدنچ  هصالخ و  دوب  هدیمهفن  رتشیپ  هک  دمهفیم  هزات  زیچ  زور  ره  دنکب  ربدت 
ود نآ  رگا  سپ  دناوخیم  ص )  ) ربمغیپ تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  همه  دـنکیم  هلتاقم  هک  هحفص 228 ] ناشیا [  ریغ  ینایفـس و  نوشق  و 

ربمغیپ تنس  هک  تسین  نیا  دوصقم  دناوخیم  دیدج  ءاضق  دیدج و  تنس  هب  دناهدومرف  هکنیا  هچ و  ینعی  اهنآ  هب  ندناوخ  دنتـسه  حوسنم 
درادیم رب  ار  اهنآ  دـندوب  هدراذـگ  نانمـشد  هک  ياهتعدـب  تسا و  هدوب  هیقت  هندـه و  نامز  رد  هک  یماکحا  هکلب  دـنکیم  خـسن  ار  (ص )

ره هک  ع )  ) مئاق زا  ع )  ) رقاب ترـضح  دش  هدرک  لاؤس  هک  تسا  هدرک  لقن  ملاوع  رد  هکنانچ  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  رایـسب  رابخا  هکنانچ 
هچ ص )  ) ربمغیپ تریس  دش  هدرک  ضرع  دوش  رهاظ  مالسا  هکنیا  ات  ص )  ) ربمغیپ تریـس  هب  دومرف  دوریم  هار  تریـس  هچ  هب  دزیخرب  هاگ 
رد هچنآ  دـنکیم  لطاب  دزیخرب  هاگ  ره  ع )  ) مئاق دومرف  لدـع و  هب  ار  مدرم  دومن  لابقتـسا  دوب و  تیلهاج  رد  هچنآ  درک  لـطاب  دومرف  دوب 

ربمغیپ تنـس  هک  تسا  نیا  ضرغ  هک  منکیم  ضرع  ار  لدـع  ناشیا  هب  دـنکیم  لابقتـسا  دوب و  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دوب  هندـه  نامز 
ات تسا  لالح  ص )  ) دمحم لالح  الا  تسا و  هدـش  عقاو  رابخا  رد  هیقت  باب  زا  ای  دـناهداد  رییغت  مدرم  هچ  ره  رگم  دوشیمن  خوسنم  (ص )

دومرف هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  تسا  هدومن  لقن  ملاوع  راحب و  رد  تمایق  زور  ات  تسا  مارح  ص )  ) دمحم مارح  تمایق و  زور 
تریس هب  دزیخرب  هاگ  ره  دومرف  تسیچ  ص )  ) دمحم هبش  درک  ضرع  ریصبوبا  هکنآ  ات  تسا  ربمغیپ  راهچ  زا  تهابـش  رما  نیا  بحاص  رد 

ات اج  ره  اج  ره  هام  تشه  ار  ریـشمش  دراذگیم  ار و  دمحم  راثآ  دـنکیم  نایب  وا  هک  یتسردـب  شاب  هاگآ  دوریم  هار  ص )  ) ادـخ لوسر 
ار تمحر  وا  بولق  رد  دـنکیم  اـقلا  دـنوادخ  دومرف  ار  ادـخ  ياـضر  دـنادیم  هنوگچ  درک  ضرع  ریـصبوبا  دوشب  یـضار  دـنوادخ  هکنیا 

يالوم نوچ  تسا و  بلطم  نیا  دـهاش  رایـسب  رابخا  دـیامرفیم و  نایب  ع )  ) ماما هک  تسا  ربمغیپ  راثآ  ناـمه  هک  نیبب  سپ  منکیم  ضرع 
نآ نایب  دهاش  مه  دعب  مهدیمن و  لیـصفت  نیا  زا  شیب  هدیماجنا  لوطب  مه  هلاسر  نیا  تسا و  هدومرف  باوج  لیـصفت  هب  هادـف  یحور  نم 

ءابرغلل یبوطف  ابیرغ  ناک  ام  یلع  دوعیـس  ابیرغ و  رهظ  مالـسالا  ملکلا  عماوج  ملاوعلاو و  راحبلا  یف  هدرک  لقن  هک  راـبخا  هلمج  زا  دـیایب و 
ادب مالـسالا  نا  هک  تسه  تیاور  هس  ود  ظفل  نیا  هب  یلو  دشاب  ینعم  هب  لقن  دیاش  مدـیدن و  هروکذـم  بتک  ناظم  رد  مه  ار  ثیدـح  نیا 

ادیدج ءاعد  انم  یعادـلا  فناتـسی  دومرف  دـندرک  شیامرف  نیا  ینعم  زا  لاوس  تیاور  رد  ءابرغلل و  یبوطف  ءادـب  امک  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و 
مه ار  ثیدح  نیا  هللا  لوسر  اعد  امک  ادیدج  ارما  فناتسا  مئاقلا  ماق  اذا  ملاوعلا  راحبلا و  یف  هدرک  تیاور  زاب  و  ص )  ) هللا لوسر  اعد  امک 
یف هتفگ  زاب  هدـش و  فیحـصت  هک  تسا  نیمه  هک  تسا  نیا  رهاظ  ادـیدج و  ءاعد  فناتـسا  تسه  ظـفل  نیا  هب  اـما  میدـیدن  ظـفل  نیا  هب 
لقن بیذـهت  زا  ملاوع  راحب و  رد  ظفل  نیمه  هب  بیرق  منکیم  ضرع  سانلا  يدـیا  یف  ناک  اـمم  هلبق  ناـک  اـم  لـطبی  لاـق  نا  یلا  یفاـکلا 
لاح هب  رمث  هچ  رابخا  نیا  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  تسا  حیحـص  سانلا و  يدـیا  یف  ناـک  اـمم  هندـهلا  یف  ناـک  اـم  لـطبی  دـناهدرک 

تائیـس و یـصاعم و  همه  نیا  هک  اریز  تسین  بلطم  نیا  رد  ههبـش  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و  ادـب  ملـسالا  دـناهدومرف  هکنآ  اما  دراد  تارـضح 
يرقهق تسا و  هدش  عیاش  مالسا  رد  هک  رگید  هجراخ  للم  دوهی و  يراصنا و  هب  ترـشاعم  هطـساوب  تسا  تیلهاج  زا  هک  يروما  اهتعدب و 

لقا نمؤملا  دومرف  هکیروط  دنمک  رایسب  دناهدنام  مالـسا  رب  یقاب  هک  نآ  لها  هحفـص 229 ] تیلهاج و [  عضو  هب  ار  نآ  تسا  هدینادرگرب 
مدرم مالـسا  ردـق  هچ  هک  تسه  مه  سوسحم  دـناهدومرف و  روهظ  میـالع  رد  نیماـضم  نیا  هب  رایـسب  تاـشیامرف  رمحـالا و  تیربـکلا  نم 

تافـص زا  چیه  ناشنطاب و  رهاظ و  رد  اما  دنوش  هدرمـش  نیملـسم  دادع  رد  ولو  دـناهتفر  نوریب  مالـسا  زا  هک  ردـق  هچ  هکلب  هدـش  فیعض 
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زا دعب  دیتسه و  راخ  یب  یگرب  لاس  لهچ  دص و  ات  الاح  زا  امش  هک  دومرف  باحـصا  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  سب  نیمه  تسین  نیملـسم 
رود مالـسا  زا  ردـق  هچ  مدرم  زورما  هک  نیبب  سپ  دـیتسه  گرب  یب  راـخ  نآ  زا  دـعب  دـیتسه و  مه  اـب  راـخ  گرب و  لاـس  تسیود  اـت  نآ 

مالـسا ملـسم  سپ  دناهدش  رترود  تساوخرب  اهنآ  زا  ملاع  ياههنتف  همه  هک  نامز  نآ  رد  ع )  ) ادخ لوسر  باحـصا  هب  تبـسن  هک  دناهدش 
دنتسه و یمک  رایسب  دودعم  ناشیا  دنشاب و  هدنام  یقاب  مالسا  رب  نمض  نیا  رد  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  تسا و  هدش  رـصان  یب  بیرغ و 

هتبلا دیامرفب  يراج  دهاوخیم  ار  مالـسا  ضحم  دیامرفیم و  دیدج  توعد  ار  مدرم  هک  لوا  دروآیم  فیرـشت  مه  ع )  ) ماما هک  تقو  نآ 
رافک نیقفانم و  ثول  زا  ار  نیمز  دشکیم و  ریـشمش  دنکیم و  ار  رما  راهظا  هکنیمه  یلو  دـننکیم  ار  وا  رما  میلـست  مدرم  زا  یمک  اءادـتبا 

نوکی تسا و  هدومرف  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  دوشیم  بلاغ  رهاظ و  مالـسا  ددرگیم و  رب  رما  دـنکیم  كاپ 
مالسا همه  نامز  نآ  رد  دندومرف  هک  میدرک  تیاور  تایآ  لیذ  رد  رایسب  رابخا  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبای  تسا و  هدومرف  هلک هللا و  نیدلا 

نآ سپ  دوریم  بش  هک  اجنآ  ات  دوریم  مالسا  تیصو  تسا  دنلب  ناذا  يادص  ماش  حبـص و  هیرق  ره  رد  دروآ و  دنهاوخ  ص )  ) ربمغیپ هب 
هکنانچ ناشدوخ  ناگتـسب  نآ  لها  تسا و  ناشدوخ  يهناخ  نیمز  يهمه  هکلب  دنتـسین  بیرغ  نینمؤم  تسین و  بیرغ  مالـسا  رگید  تقو 
زورما وت  يراب و  تفرگ  دنهاوخ  ار  نآ  ولج  دش  دابآ  هک  زور  نآ  تسا  بارخ  زورما  تسام و  هعیش  نآ  زا  کلم  هک  دندومرف  ثیدح  رد 

دندومرف هکنیا  سپ  تسین  دمحم  لآ  تلود  تلود  هدشن و  مک  نآ  زا  يزیچ  تسا و  هدوزفا  مالـسا  تبرغ  رب  هچ  ره  هک  ینکیم  هظحالم 
روج ملظ و  زا  رپ  هک  روطنامه  مینکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  نیقتملل و  ۀـبقاعلاو  هدومرف  دـنوادخ  تساهتلود و  يرخا  اـم  تلود  هک 
هدرک لـمع  زورما  هک  ار  مالـسا  ماـکحا  میرادیم و  رب  ار  اهتلالـض  اهتعدـب و  همه  مینکیم و  مـکحم  ار  مالـسا  دـعاوق  ساـسا و  هدـش و 

وت ارچ  هک  دـناهدوب  وـگغورد  هللااـب  ذوـعن  دوـشیم  بیرغ  مالـسا  دـناهدومرف  هک  اـهنآ  رگا  تسا  زیچ  هچ  اـهنیا  مینکیم  يراـج  دوـشیمن 
بیرغ مالـسا  هک  دـناهدومرف  ار  ثیدـح  هس  ود  نیا  هک  روطناـمه  سپ  هک  دـناهدوب  وـگ  تسار  رگا  ینکیم و  ناـشیا  مـالک  هب  داهـشتسا 

تنس باتک و  هب  دوخ  هناخ  رد  اهنز  هک  دسریم  یئاجب  ات  دوشیم  بلاغ  رهاظ و  مالـسا  هک  دناهدومرف  مه  ار  رگید  ثیدح  رازه  دوشیم 
معزب هچ  ره  هکنآ  هن  يراذگب  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ  ره  ینک  لوبق  دیاب  مه  ار  رابخا  نیا  سپ  دننک  لمع  نآ  ياضتقم  هب  دننک و  مکح 

رکذ شیپ  یضعب  میدرک  اهنآ  هب  هراشا  هک  يرابخا  نوچ  يراب و  ینک  كرت  تسا  وت  رب  دار  هچ  ره  ینک و  لوبق  تسا  وت  تعدب  دیؤم  وت 
رکذ شیپ  هک  مه  ار  دـیدج  توـعد  میهدیمن و  لیـصفت  رگید  تسا  هدـش  مدرم  دز  شوـگ  مه  اـهنآ  هحفـص 230 ] زا [  يرایـسب  هدش و 

سردـنم هنهک و  ار  نآ  تسا و  هدـش  رایـسب  قـلخ  ناـیم  رد  زورما  نآ  دـیاوز  وـشح  نوـچ  تسا  ملـسا  توـعد  نآ  همه  دارم  هک  مـیدرک 
ربمغیپ زا  هک  روطنامه  دـننکیم  ون  هزیکاپ و  كاپ و  ار  نآ  دـنرادیم و  رب  ار  هندـه  نامز  ماـکحا  دـنروآیم و  فیرـشت  ناـشیا  دـناهدرک 

دهاش درادرب و  نایم  زا  ار  وا  باـتک  عرـش و  یلک  هب  هکنیا  هن  دـیامرفیم  ناـیب  هک  تسا  هیوبن  راـثآ  ناـمه  هنیع  هب  تسا و  هدز  رـس  (ص )
راـحبلا یف  تسا  هتفگ  زاـب  میراـصتخا و  بلاـط  اـم  هکنیا  ـالا  تسا  رایـسب  راـبخا  مه  اـهنآ  رب  هوـالع  میدرک و  رکذ  شیپ  ار  اـهنیا  يهمه 

نولواـتی و هللا و  باـتک  هیلع  نوـجرخی  لاـق  نا  یلا  ۀـیلهاجلا  نم  هللا  لوـسر  یلع  دری  ملاـم  هیلع  دری  مئاـقلا  نا  ملکلا  عـماوج  ملاوـعلاو و 
هللا باتک  لواتی  لاق  نا  یلا  هیلهاجلا  لاهج  نم  هللا  لوسر  لبقتـسا  ام ال  سانلا  ۀلهج  نم  لبقتـسا  ماق  اذا  انمئاق  نا  ملاوعلا  یف  هیلع  هنولتاقی 

یتقو راحبلا  یف  روکذم  دیسرن  رگید  هخسن  رد  دیـسر و  ادخ  لوسر  هب  هک  یئاهتیذا  دسریم  رما  نیا  بحاص  رب  راحب  یف  هب  هیلع  جتحی  و 
ات دـنتیلهاج  مایا  زا  رتتخـس  ینادان  تلاهج و  رد  دـنیامنیم و  همـصاخم  هداتـسیا و  وا  لباقم  یناسک  سان  لاهج  زا  دـنک  مایق  ام  مئاق  هک 
رد میئوگیم  دنیامنیم و  جاجتحا  نآ  هب  دوخ  دیاقع  هب  دـنیامنیم و  لیوات  دوخ  هلطاب  دـیاقع  هب  ار  ادـخ  باتک  قیالخ  دـیامرفیم  هکنیا 

تسه و ثیدـح  رد  نومـضم  نیا  هب  یلو  دـشن  هدـید  هدرک  لقن  وا  هک  ظافلا  نیا  هب  تعجر  تمـصع و  ملاوع و  راحب و  رد  لوا  ثیدـح 
ۀلهج نم  لبقتـسا  ماق  اذا  انمئاق  نا  لوقی  ع )  ) هللادـبعابا تعمـس  لاق  لیـضفلا  نع  راحب  رد  هدرک  فیحـصت  ار  اهنیمه  هک  تسا  نیا  رهاـظ 

مه سانلا و  یتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاق  کلذ  فیک  تلقف  ۀـیلهاجلا  لاـهج  نم  ص )  ) هللا لوسر  هلبقتـسا  اـم  دـشا  ساـنلا 
مث هب  هیلع  جتحی  هللا و  باتک  هیلع  لواتی  مهلک  سانلا و  یتا  ماق  اذا  انمئاق  نا  هتوحنملا و  هیـشخلاو  نادـیعلاو  روخـصلاو  ةراجحلا  نودـبعی 
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هللادبعیبا نع  هباحـصا  ضعب  نع  ةزمحیبا  نب  دمحم  نع  هیف  رقلاو و  رحلا  لخدـی  امک  مهتویب  فوج  هلدـع  مهیلع  نلخدـیل  هللاو  اما  لاق 
ۀبـشخلاو ةدوقنملا  ةراجحلا  نودـبعی  مه  مهاتا و  ص )  ) هللا لوسر  قلی  مل  ام  هبرح  یف  یقلی  ع )  ) مئاـقلا نا  لوقی  هتعمـس  لاـق  مالـسلاهیلع 

اهنآ هدرک  لقن  راحب  همجرت  زا  هک  مه  یتیاور  ود  اما  هیلع و  هنولتاقی  هللا و  باتک  هیلع  نولواـتیف  هیلع  نوجرخی  ع )  ) مئاـقلا نا  هتوحنملا و 
ایآ تسا  هدوب  هچ  اهنآ  تیاور  زا  فنـصم  ضرغ  تسیچ و  رابخا  نیا  زا  دوصقم  هک  دیمهف  دیاب  لاح  تسا  دوجوم  فالتخا  كدنا  اب  مه 
هب لمع  دـنراد و  كورتم  یلک  هب  ار  ادـخ  باتک  دـیاب  نامزلا  رخآ  لها  هک  تسا  نیا  تسا  هدومرف  هک  شیاـمرف  نیا  زا  ع )  ) ماـما دوصقم 

نایب هدروآ و  نوریب  ار  نآ  تایفیک  روهظ و  رابخا  باتک  نیمه  زا  ناشیا  دوخ  تسا و  هدوبن  ۀهادب  يروظنم  نینچ  هک  دننکن  نآ  ياضتقم 
كورتم دـیاب  نآرق  هک  تسین  نیا  دوصقم  انیقی  سپ  مینک  راـتفر  عورف  لوصا و  رد  نآ  ياـضتقم  هب  هک  دـناهدومن  رما  ار  اـم  دـناهدومرف و 

همه نیا  هدـشن و  تنکمم  هللادـمحلا  یهدـب و  رارق  دوخ  دـهاش  هک  يرواـیب  تسد  هباـشتم  هیآ  کـی  يراد  وزرآ  هک  مه  وت  دوخ  دـشاب و 
لقن ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) ریما ترـضح  زا  راحب  رد  یتسناد و  اقباس  هچنانچ  یناوخیم  دوخ  لاـح  اـب  هحفص 231 ] تبـسانم [  یب  ار  تایآ 

تـسیچ هنتف  زا  جرخم  سپ  وا  هب  متفگ  دوش  اپ  رـس  هنتف  وت  تسا  رد  هک  دشاب  دوز  دـمحم  ای  تفگ  هک  لیئربج  زا  هدینـش  دومرف  هک  هدرک 
لیبق نیا  زا  هک  فیرش  ثیدح  رخآ  ات  امـش  نیب  ام  مکح  امـش و  دعب  ام  ربخ  ربخ و  زا  امـش  لبق  ام  نایب  تسا  وا  رد  هک  ادخ  باتک  تفگ 
دیجم باتک  رد  دنوادخ  نوچ  هکنیا  رگا  تسین  دـننکیم  لیوات  ص )  ) رمالا بحاص  رب  ار  نآرق  هک  نیا  زا  دوصقم  سپ  دومرف  تاشیامرف 

ره تفرگ و  دـیاب  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  ار  نآ  ریـسفت  لیوات و  نآرق و  هک  دـناهدومرف  رما  دوخ  رابخا  رد  ص )  ) همئا ربمغیپ و  دوخ و 
دهاوخ هتبلا  تیب  لها  هطـساو  هب  ار  قح  تسا و  هدـش  زیاف  قح  هب  دریگب  ناشیا  شیامرف  زا  هک  ره  دوشیم و  رفاک  دریگب  دوخ  يار  هب  هک 

رمالا بحاص  رب  نآرق  لوات  زا  دارم  انامه  سپ  انلبس  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  هدومرف  دنوادخ  هکنانچ  دومن  دهاوخ  میلـست  تخانش و 
دندرک و ضارعا  مهیلع  هللا  مالس  تیب  لها  زا  هک  ینس  نیرسفم  زا  ای  دنکب  لیوات  دوخ  يار  هب  ناسنا  ار  باتک  تایآ  هک  تسا  نیا  (ص )

رابخا هب  هک  يریسافت  هک  اریز  دشاب  روط  نیمه  دیاب  هلاحم  دنک و ال  جاجتحا  ص )  ) رمالا بحاص  رب  دریگب و  دندرک  ریـسفت  دوخ  يار  هب 
ناوتب وا  اب  ریـسافت  نآ  اب  هک  تسین  ص )  ) رمالا بحاص  تریـس  راتفر و  اب  فلاخم  هتبلا  تسا  هدیـسر  ام  هب  هللا  ملـس  تیب  لها  زا  ۀـحیحص 

زا صخش  نیا  دوصقم  يراب و  تسین  لاهج  ءارآ  اب  قفاوم  ماما  راتفر  هتبلا  دنک و  ریـسفت  شدوخ  يارب  ار  نآرق  یـسک  رگم  دومن  هضراعم 
تیاور هک  تسا  نیا  دهدب  رارق  يرذع  دوخ  يارب  هتساوخ  دندرک  دروآرب  نآرق  تایآ  هب  ام  خیاشم  نوچ  هک  تسا  نیا  رابخا  نیا  تیاور 

هیآ کی  هک  تسین  ادبا  ام  خیاشم  بادآ  زا  هکنیا  زا  لفاغ  دننکیم  جاجتحا  وا  اب  ادخ  باتک  هب  مدرم  دروآیم  فیرشت  هک  مئاق  هک  هدرک 
ناشیا عبات  میراودیما  هک  مه  ام  تسا و  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  رابخا  زا  ذوخام  دناهدومرف  هچنآ  مامت  دننک و  ریـسفت  دوخ  يارب  ار  نآرق 

رد لواتم  اما  میدرک  رکذ  هدروآ و  نوریب  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  زا  ار  همه  میتفگ  تایآ  ریـسفت  رد  هچنآ  مامت  هک  يدرک  هظحـالم  میـشاب 
دینکیم لیوات  دیهاوخیم  هچ  ره  دوخ  يارب  دـینکیمن و  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  رابخا  هب  عوجر  ادـبا  هک  امـش  لاثما  دیئامـش و  نآرق 

هک دـناهدومرف  رابخا  رد  هکنیا  لاح  دـنمهفیم و  ار  نآ  سک  همه  هک  هتفرگ  ناسآ  لهـس و  ار  نآرق  نانچ  یتفگ  تحارـص  هکناـنچ  هکلب 
کی میداد و  دوخ  لهج  هب  رارقا  هک  ام  ای  امش  لاثما  دیئامـش و  نآرق  رد  لواتم  هک  نیبب  سپ  تسین  نآرق  زا  مدرم  لوقع  زا  رترود  يزیچ 

ای دیـسر  ادـخ  لوسر  هب  هک  یئاهتیذا  دـسریم  رمالا  بحاص  هب  هکنیا  زا  هدرک  تیاور  هچنآ  اما  میئوگیمن و  تیب  لها  شیامرف  یب  هملک 
درم نیا  تسا  لهاج  ردق  هچ  تسا و  باب  نیا  زا  دنتـشک  دـندرک و  تیذا  هک  مه  ار  دـمحم  یلع  ازریم  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  دیـسرن و 

تـسه نیمز  يور  ندرک  رخـسم  نانمـشد و  لتق  رفظ و  حـتف و  تکوش و  توق و  رد  هک  رابخا  همه  نآ  دـنیبیم و  ار  ثیدـح  کی  نیمه 
کیدزن مه  ناطیـش  لجا  دنیایب و  نوریب  تیلهاج  زا  تسیابیم  مدرم  هزات  هک  روهظ  لوا  رد  هک  تسین  ههبـش  دـنکیمن و  هظحالم  ار  اهنآ 

رابخا یضعب  قفاوم  هام  تشه  تدم  دنک و  عفد  ار  ماما  دناوتب  هکلب  هک  دنکیم  ار  دوخ  ششوک  یعس و  ياهتنم  هحفص 232 ] هتبلا [  هدش 
يارب دشاب  زاجعا  يانب  رگا  هک  تسا  مولعم  دناهدرمش و  ار  ترضح  نآ  ياهگنج  رابخا  یضعب  رد  تسا و  گنج  هب  لوغشم  ترـضح  نآ 

ندیـشک گنج و  هب  تجاـح  رگید  دـیامنب و  دوخب  ور  دـنکب و  تلالـض  رفک و  زا  فرـصنم  راـبکی  ار  مدرم  بولق  هک  تسا  نکمم  ماـما 
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وا اب  حتف  اج  همه  رد  هک  تسا  نیا  تیاهن  دومن  دهاوخ  اهلتق  دومرف و  دـهاوخ  داهج  رهاظ  عضو  نیمه  هب  ترـضح  نآ  اما  تسین  ریـشمش 
زا نوخ  قرع و  درک و  شیاسآ  ریـشمش  هیاس  ریز  رد  دـید و  بعت  دیـشک و  تمحز  دـیاب  هتبلا  اـما  ددرگیمن  رب  وا  زا  یتیار  چـیه  تسا و 

یتح ار  کلم  مامت  تسا و  وا  يارب  زا  حتف  تالیـصفت  نیا  همه  زا  دعب  اما  دنوشب  دیهـش  مه  وا  باحـصا  زا  یعمج  اسب  درک و  كاپ  نیبج 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  ینکیم  هظحالم  دومن و  دهاوخ  رهاظ  ار  مالـسا  دومرف و  دـهاوخ  حـتف  ار  اج  همه  ملید  لابج  مور و  نیچ و  دـنه و 

زور ره  هک  دوب  هدیـسر  یئاجب  رخآ  دوب و  وا  اب  حتف  رخآ  کلذـعم  دـمآ و  دراو  شـسدقم  دوجو  رب  تامدـص  دومرف و  رایـسب  ياهگنج 
تسا و وا  اب  حتف  رخآ  و  ع )  ) رمالا بحاص  رما  تسا  نیا  زا  رتالاب  هبترم  رازه  دندروآیم و  مالـسا  دندشیم و  دراو  ترـضح  نآ  رب  دوفو 
دش و لصاو  كرد  هب  زین  یلعنیـسح  ازریم  دندروخ و  ناروناج  ار  وا  دسج  دش و  لصاو  منهج  هب  یهجو  رتراوخب  امـش  دـمحم  یلع  ازریم 
رب هوالع  مینکیم  رکذ  ماقم  نیا  رد  انمتی  ثیدـح  هس  ود  تسین و  لاونم  نیا  هب  ع )  ) ماما رما  دوب و  هدـماین  نوریب  سبح  نادـنز و  زا  زونه 

شمارگ ءابآ  زا  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  هک  تسا  یثیدـح  هلمج  زا  میاهدرک  رکذ  قباس  هک  يرابخا  تاـیآ و 
شرع قاـس  رب  ار  شئایـصوا  ءامـسا  دـش و  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هک  اهادـن  زا  دـعب  جارعم  بش  رد  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  دوـمرف  هک 
حایرلا هل  نرخـسأل  اهبراغم و  ضرالا و  قراشم  هنکلم  یئادعا و ال  نم  مهرخاب  ضرألا  نرهطأل  دومرف و  دنوادخ  هکنیا  ات  دومرف  هظحالم 

یلع قلخلا  عمجی  یتوعد و  نلعی  یتح  یتکئالمب  هندم  يدنجب و ال  هترـصن  بابـسالا و ال  یف  هنیقر  باعـصلا و ال  باحـسلا  هل  نللذ  و ال 
دنوادخ هک  اههدعو  نیا  زا  نیبب  نک  هظحالم  ادخ  قح  هب  ار  وت  ۀمیقلا  موی  یلا  یئایلوا  نیب  مایالا  نل  ادأل و  هکلم و  نمید  مث ال  يدـیحوت 

دوخ ندرگ  راـسفا  دـینکیم و  شوخ  فرخزم  ياـهفرح  هب  ار  دوخ  درک و  ادـیپ  روهظ  کـی  مادـک  تسین  اـهنآ  يارب  زا  تعلخ  هدومرف و 
ینعی مهنا  تلق  یثیدح  رد  ع )  ) رقاب ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  لابن  ریـشب  زا  دنزادنایب و  اههکلهم  هب  ات  دیهدیم  لاهج  تسد  هتخادنا 

نم هریغ و  هللا  دـعبی  الف  اقافن  رـسا  نم  هیلع و  هللا  بات  بات  نم  لاقفا  ءاوس  لدـعلا  یف  متنا  نحن و  انک  کلذ  ناـک  دـق  ول  نولوقی  هبحرملا 
ناک اذا  هنا  نولوقی  مهنا  تلق  هقلح  یلا  هدیب  یموا  هتاش و  باصقلا  حبذی  امک  هدیب  یسفن  يذلاو  مهحبذی  لاق  مث  همد  هللا  قرها  ائیش  رهظا 

رد هتهبج و  یلا  هدیب  یموا  قلعلاو و  قرعلا  متنا  حسمن و  یتح  هدیب  یسفن  يذلاو  الک  لاق  مد  ۀمجحم  قرهی  الف  رومالا  هل  تماقتسا  کلذ 
يذـلاو الک  لاقف  مد  ۀـمجحم  قیرهی  و ال  هحفـص 233 ] اوفع [  رومالا  هل  تماقتـسال  ماـق  ول  يدـهملا  نا  نولوقی  مهنا  تسا  رگید  تیاور 

یتح هدیب  یـسفن  يذـلاو  الک  ههجو  یف  حبـش  هتیعابر و  تیمدآ  نیح  ص )  ) هللا لوسرل  تماقتـسال  اوفع  دـحال  تماقتـسا  ول  هدـیب  یـسفن 
نوخ ندرک و  گـنج  تمحز و  بعت و  هب  رگم  دـباییمن  تماقتـسا  روـما  هک  هصـالخ  هتهج  حـسم  مث  قـلعلاو  قرعلا  متنا  نحن و  حـسمن 

ات نیا  هک  دیشاب  هاگآ  دناهدوب  تدش  رد  دناهدوب  ات  هشیمه  قح  لها  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترضح  دوشب و  رخـسم  کلم  هکنآ  ات  نتخیر 
دیاب رمالا  بحاص  هک  تسا  دـنوادخ  لوق  حیرـص  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا  هک  هصالخ  ینـالوط  تبقاـع  تسا و  یکیدزن  تدـم 
يارب دوش  لصاح  بلاطم  نیا  دـشیم  دـننکیم  تارـضح  هک  تالیوات  نیا  هب  رگا  هک  دوش  لدـب  نم  اب  وا  فوخ  دـنک و  رخـسم  ار  نیمز 
تقو همه  دوبن و  تجاح  زورما  هب  نداد  دـیما  میب و  دـیعو و  هدـعو و  ار  قلخ  همه  نیا  رگید  دوب  ادـخ  ءایبنا  يهمه  هکلب  ص )  ) همئا همه 
نیمز ندـش  رپ  ینعم  تسا  اهنیا  رگا  سپ  تسا  رتشیب  تقو  همه  زا  زورما  لطاب  تلود  هبلغ  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  هکلب  هدوب  روطنیمه 

مه يدوجو  تسا  لدع  هب  مه  ناشماکحا  دنقح و  رب  همه  مالـسا  هلطاب  قرف  باصن  سوجم و  يراصن و  دوهی و  همه  سپ  داد  لدـع و  زا 
توعد ار  مدرم  ارچ  تسیچ و  يارب  امـش  ياهندـنک  ناج  تامحز و  نیا  رگید  سپ  دنتـسه  نینمؤم  مه  همه  نیاربانب  هکلب  تسین  ملاع  رد 
هصالخ دش  هچ  امـش  يارب  شرمث  دوب و  هچ  شتهج  ایند  هلیاز  هلطاب  تسایر  تنطلـس و  عمط  زا  ریغ  دیدرک  هک  اهتراغ  اهلتق و  دینکیم و 

زا تسا و  ناسآ  وا  رب  تسا  تیاده  بلاط  هک  ره  ملاع و  رد  تسا  نهپ  ص )  ) دمحم لآ  رابخا  بتک  هللادـمحلا  تسین و  مزال  لیـصفت  هک 
کی ادمع  مه  ار  تیاور  نیا  دیامن و  راتفر  تسه  هک  راتفر  نیا  ریغ  هب  دـیامرف  مایق  ام  مئاق  نوچ  راحبلا  یف  هدرک  تیاور  هک  رابخا  هلمج 

تـسه الاح  هک  يراتفر  نیا  ریغ  هب  ام  اب  هنیآ  ره  دـنکیم  مایق  ام  ع )  ) مئاق نوچ  هک  تسا  یـسراف  راـحب  رد  هک  اریز  هتخادـنا  ار  شاهملک 
ص)  ) ربمغیپ عرـش  فلاخم  ار  وا  راتفر  هیلک  هکنیا  ات  هتخادنا  ار  ام  اب  هملک  ادمع  ناک و  يذلا  ریغ  نم  انءاج  مه  یبرع  رد  دنکیم و  راتفر 
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مومع روط  هب  هک  ضرف  رب  تسین و  روطنیا  زور  نآ  میروهقم  مولظم و  زورما  اـم  هعیـش  اـم و  هک  تسا  نیا  دوصقم  روـطنیا  تسین  دریگ و 
للم زا  رایـسب  تعامج  تسا  ماما  نیا  تفر  هار  دوب  نیا  زا  شیپ  لاـح و  هک  مالـسا  راـتفر  فـالخ  رب  روما  يهیلک  رد  هک  ره  هن  دـشاب  مه 

هـصاخ تافـص  تسین و  تماما  ۀصاخ  راتفر  تفلاخم  ضحم  سپ  تفگ  ناوتیمن  ماما  ار  کی  چیه  دننکیم و  راتفر  نآ  فالخ  رب  هلطاب 
ربمغیپ عرـشب  رگم  دـیامرفیمن  مه  مکح  نک و  تعاطا  درک  مکح  هچ  ره  تقو  نآ  هدـب  ناشن  روایب و  تسد  ار  اـهنآ  تسا  نیعم  تماـما 

اهنآ زا  يرایسب  رابخا  رد  هکنانچ  دوشیم  راکشآ  زور  نآ  تسا  ناهنپ  نامز  حلاصم  بسح  رب  زورما  ص )  ) ربمغیپ عرش  زا  يرایسب  تیاهن 
دوخ رـس  ریز  رد  یکی  ره  نینمؤم  دروآیم  فیرـشت  هکنیمه  تسا و  عاطم  دیامرف  مکح  ع )  ) رمالا بحاص  هچ  ره  دناهدومرف و  دادـعت  ار 

هارمگ ار  مدرم  دنروایب و  تسد  رابخا  زا  یهباشتم  هک  دنراد  رایـسب  یعـس  يراب  دننکیم  ۀعاطا  ۀفورعم و  ۀعاط  هک  دـید  دـنهاوخ  هفیحص 
ام لطبی  مئاقلا  نا  هدرک  لقن  هحفـص 234 ] یفاک [  زا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  لضم و  نم  هلامف  هللا  يدهی  نم  هک و  دـنلفاغ  یلو  دـننک 
وا تیاور  هب  دامتعا  منیبیم  صخش  نیا  تایاور  رد  رییغت  فیحصت و  مه  هکسب  تسین و  دوجوم  نم  دزن  ۀلاجع  یفاک  هللا و  رماب  هلبق  ناک 

هلبق ناک  ام  مدهی  تسا  هدومن  تیاور  راحب  رد  میراد  زاب  مه  ار  نآ  دهاش  دشاب و  راکنا  لحم  هک  تسین  يزیچ  نومضم  لصا  یلو  مرادن 
يراج هعدتبم  ماکحا  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  تیلهاج  هک  تسین  ههبش  ادیدج و  مالـسالا  فناتـسی  ۀیلهاجلا و  رما  ص )  ) هللا لوسر  مده  امک 

دنکیم يراج  هللا  لزنا  امک  ار  مالسا  ماکحا  دروایب و  فیرشت  ترضح  هک  زور  نآ  هدنام و  ناهنپ  تقیقح  رد  مالسا  ماکحا  تسا و  هدش 
مظعا دومرفن و  لـطاب  هدوب  ملاـع  رد  هچنآ  مومع  روطب  ص )  ) ادـخ لوسر  هکناـنچ  مه  تسین  مومع  هتبلا  هلبق  ناـک  اـم  هملک  زا  دوصقم  و 
دمحم لآ  مئاق  رما  نینچ  مه  دراذگ  یقاب  ار  ناشیا  ماکحا  زا  يرایـسب  دراذگ و  یقاب  دوب  ص )  ) ءایبنا تلاسر  دنوادخ و  دـیحوت  هک  روما 

رگا هدوب  شیپ  زا  هک  تسا  یتیثاوم  دوهع و  زا  یکی  شدوخ  تماما  لوا  سپ  دوشب  لطاب  ناک  ام  انئاک  روما  همه  هک  دـشاب  اـنب  رگا  و  (ع )
ره هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسین  مومع  هملک  نیا  زا  دارم  ههبـش  نودـب  سپ  دوشیم  لطاب  وا  تماما  سپ  دوش  لـطاب  زیچ  همه  دـشاب  اـنب 

رییغت راوگرزب  نآ  ددرگ  رب  دـیاب  زور  نآ  تسا و  هدـش  یمکح  نامز  حـلاصم  بسح  رب  ای  هتفای  فیرحت  رییغت و  ناطیـش  يهطـساو  هب  هچ 
رییغت ار  اهزیچ  مامت  هک  تسا  هدش  نیا  رب  بلاغ  امـش  بهذم  يانب  دـباییم و  رییغت  امومع  تسه  ملاع  رد  هچنآ  يهیلک  هکنیا  هن  دـهدیم 
تـسا ماما  نیا  درک  لـطاب  ار  هقباـس  روما  تساوخرب و  هک  ره  هن  هک  یتسناد  میتفگ  شیپ  هچنآ  زا  دـیناوتن و  هک  ار  هچ  ره  رگم  دـیهدیم 

ندش ودنه  سپ  تسا  تیقح  لیلد  زورما  مالسا  دعاوق  نالطب  فرـص  رگا  دنکیم و  دهاوخیم  هچ  ره  تسا و  راتخم  دمآ  ماما  رگا  هکلب 
ثیدـح زاب  دـننکیم و  ار  مدرم  لوقع  هیفـست  هنوگچ  تعامج و  نیا  دـنلهاج  ردـق  هچ  درادـن  عنام  مه  اهنیا  ریغ  ای  يدوهی  ای  ینارـصن  ای 

هک یلیوط  ثیدـح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ملاوع  رد  یمهفب  احیرـص  ار  رابخا  لیبق  نیا  زا  ینعم  ات  منکیم  لقن  رگید 
نیمز يور  رب  ار  يدجسم  دراذگیمن  یقاب  ار و  دجسم  راهچ  دنکیم  بارخ  سپ  هفوک  يوس  هب  دنکیم  ریـس  دزیخرب  مئاق  هاگ  ره  دومرف 
جراخ اههچ  وگب  هک  هحنجا  دنکیم و  عیـسو  ار  مظعا  قیرط  دهدیم و  رارق  ءامج  دنکیم و  بارخ  هکنیا  رگم  دـشاب  هتـشاد  تافرـش  هک 

ار یتنـس  دنکیم و  لیاز  هکنیا  رگم  دـنکیمن  كرت  ار  یتعدـب  دـنکیم و  لطاب  تسا  اههچ  وگب  هک  اهنادوان  اهفینک و  دنکـشیم و  هدـش 
يارب زا  حراش  نیا  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  دـنکیم  حـتف  ار  ملید  لابج  نیچ و  هینطنطـسق و  دـنکیم و  هماقا  هکنیا  رگم  دـنکیمن  كرت 

ام ساـنلا  ملعی  ول  هیف  دـیدجلا  نآرقلا  نوملعی  نیرونلا  عمجم  یف  تسا و  نیا  هدوـمن  هک  تاـیاور  يهملج  زا  تسا و  راـبخا  هنوـگنیا  همه 
بتک زا  منادیمن  ماهدـیدن و  ار  نیرونلا  عمجم  باوج  دـیدش  برعلا  یلع  دـیدج  رماب  موقی  هناف  هوری  نا ال  مهرثکا  بح  مئاـقلا ال  عنـصی 

و هحفص 235 ] مشاب [  هدید  هححصم  بتک  رد  هک  تسین  مرظن  ۀلاجع  مه  دیدجلا  نآرقلا  نوملعی  ظفل  تسین و  ای  تسه  هححصم  هربتعم 
يدـید ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  دـیدج  لاـح  ره  رد  هیلک  نآرق  دوشیم  ینعم  میدرک  حرـش  قباـس  هک  ینعم  ناـمه  هب  تحـص  ضرف  رب 
دیدـج اذـهل  دراد  مه  نیا  رب  هوالع  تایآ  تسا و  فلاخم  نآرق  نیا  اب  فیلات  رد  نوچ  دروآیم و  ترـضح  نآ  هک  ینآرق  نآ  رب  هوـالع 
دندوب نآ  زا  زجاع  برع  ءاحـصف  هک  تسا  ینیبم  یبرع  نآرق  دناهدومرف و  دیدج  نآرق  نک  هظحالم  رهاظ  نیمه  هب  هللااب  كدشنا  تسا و 

هچ سپ  دـنکن  ملکت  هنوگنیا  برع  یچرطاق  چـیه  هک  دـنفابب  مه  هب  یتافرخزم  هک  تسا  هدـش  نیا  شینعم  هزات  نآرق  ناـمز  نیا  رد  لاـح 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


هرقف اما  دنتـسین و  انتعا  لباق  تعامج  نیا  هک  هللاو  يراب  دنیوگب  دیدج  نآرق  هک  دنیوگن  دـیدج  نایذـه  ار  نآ  ارچ  دراد  نآرق  هب  تهابش 
منامگ تسه و  رگید  رابخا  رد  دشاب  دیدج  رما  هب  موقی  هناف  هک  مه  شمیود  هرقف  تیاهن  تسه  نومـضم  نیا  هب  بیرق  یثیدـح  شمیود 

نا ال مهرثکا  بحال  جرخ  اذا  مئاقلا  عنـصی  ام  سانلا  ملعی  ول  راحب  قفاوم  ثیدح  لصا  دناهدرک و  مض  مه  هب  ار  ثیدـح  ود  هک  تسا  نیا 
هک دندید  نوچ  تارـضح  رخآ و  ات  فیـسلا  الا  اهیطعی  فیـسلا و ال  الا  اهنم  ذخای  الف  شیرقب  الا  ءادبی  هنا ال  اما  سانلا  نم  لتقی  امم  هوری 

ناشیا رب  در  دننک  تیاور  رگا  تسه  هک  نانچ  ار  ثیدح  همتت  هک  دناهدرک  هظحالم  دندربن  شیپ  يراک  تسکـش و  هللادمحلا  ناشریـشمش 
دیاش هک  دناهتـشادرب  هدرک  لقن  ثیدح  نیمه  زا  دعب  راحب  رد  هک  رگید  ثیدـح  زا  هرقف  دـناهتخادنا و  ار  هرقف  نیا  هک  تسا  نیا  دـنکیم 

هک یتوعد  ره  دوشیمن  اهنآ  لیلد  مه  زاب  هکنیا  زا  لفاغ  تسا و  اهنآ  توعد  نتـشاد  یگزات  تهج  زا  مدرم  ضارعا  هک  دوشب  اهنآ  دهاش 
يراب و وا  ریغ  هن  تسا  قح  ماما  توعد  تسین  قح  اـهتوعد  همه  ملـسم  تسا و  دـیدج  نآ  هب  هبـسنلاب  دـشاب  مالـسا  هیلاـح و  عضو  زا  ریغ 

ثعب هللا  لوسر  نا  امک  ۀـمئالا  نم  ةرتف  یلع  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  یفاـک  لوصا  راـحبلا و  یف  تسا  هتفگ 
يرییغت كدـنا  هب  دـناهدرک  لقن  ۀـمحرلا  هیلع  ینیلک  زا  ینامعن  تبیغ  زا  ود  ره  راحب  ملاوع و  رد  مه  ار  ثیدـح  نیا  لسرلا  نم  هرتف  یلع 

لاح رهب  ةرتف  یلع  ثعب  ص )  ) هللا لوسر  نا  امک  یتای  ۀـمئالا  نم  ةرتف  یلعل  اروج  تئلم  امک  الدـع  اهءالمی  يذـلا  دـناهدرک  تیاور  اـهنآ 
رب یتقو  هجرف  هللا  لجع  رـصع  ماـما  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  رکذ  زا  تارـضح  دوصقم  تسین و  ینعم  فـالتخا  ثعاـب  دراد  هک  يرییغت 
لاح دنشاب و  هتشادن  دوجو  ملاع  رد  همئا  ینعی  دشاب  هدش  ةرتف  نامز  دنـشاب و  هتفر  نایم  زا  ص )  ) همئا هک  دشاب  ینامز  تدم  هک  دزیخیم 

نآ دوب  هدش  عطقنم  ءایبنا  تثعب  هک  یتقو  رد  ینعی  تسا  هدش  ثوعبم  لسرلا  نم  ةرتف  یلع  هک  ص )  ) متاخ تسین و  نیا  ةرتف  زا  دارم  هکنیا 
و ع )  ) یـسیع هنایم  هک  دناهدومرف  رایـسب  رابخا  رد  هکنانچ  دوب  هدـش  عطقنم  ناشدوجو  هک  دـشاب  نیا  دارم  هکنیا  هن  دـش  ثوعبم  ترـضح 

یسیع هک  تسا  هعیش  يرورض  دیسر و  ص )  ) ربمغیپ هب  حاولا  رخآ  هدرب  هطساو  هب  دناهدرمش و  ار  اهنآ  بیترت  یتح  دناهدوب  ءایصوا  متاخ 
ملاع رد  سپ  دناهدنز  ع )  ) رضخ سایلا و  سیردا و  ترضح  مهل و  هبـش  نکل  هوبلـص و  ام  هولتق و  ام  هدومرف و  دنوادخ  تسا و  هدنز  (ع )

دنامب تجح  زا  یلاخ  نیمز  هک  تسا  لاحم  دوبن و  رهاظ  تسرد  رما  لطاب  هحفص 236 ] هبلغ [  هیکلم و  ضارعا  هطساو  هب  تیاهن  دناهدوب 
ار وا  هک  يروط  دـنکیمن  ار  دوخ  رما  راـهظا  تیاـهن  دراد  فیرـشت  ملاـع  رد  ماـما  تسا و  لاوـنم  نیمه  هب  رما  هنیع  هب  مه  تبیغ  ناـمز  و 
هک ثیدـح  نیمه  رد  ینیبیم  هکنیا  لثم  دـشاب  هرتف  نامز  هکنیا  اب  تسین  یفانم  هدـشن  جورخ  هب  رومام  ات  ترـضح  نآ  دوجو  دنـسانشب و 

ترـضح نآ  سدقم  رمع  زا  لاس  لهچ  دش و  دلوتم  دیامرفیمن  دـش و  ثوعبم  لسر  زا  ةرتف  رب  ص )  ) ربمغیپ هک  دـیامرفیم  هدرک  تیاور 
هکنیمه ضحم  دوب  هرتف  نامز  زاب  نیطلاو و  ءاملا  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  دومرف  هکنانچ  دوب  مه  یبن  تفریم و  هار  قلخ  هنایم  رد  تشذـگ و 

روط هب  هک  ثیدح  دصناپ  القا  دشاب و  ةرتف  هکنیا  اب  تسین  یفانم  تسا  هدـشن  رما  راهظا  هب  رومام  ات  مه  ماما  ندوب  سپ  دوب  هدـشن  ثوعبم 
يریگیم دراد  هباشت  كدنا  هک  ثیدح  کی  نیا  هب  ینکیم و  كرت  ار  همه  وت  دنکیم  ترـضح  نآ  دوجو  رب  تلالد  صوصخ  مومع و 

هنـس هدـش  دـلوتم  ردام  مکـش  زا  هک  ینامز  زا  ع )  ) ماما تسین و  ماما  دوجو  مدـع  لیلد  هحیرـص  راـبخا  تداهـش  هب  مه  نآ  هکنیا  لاـح  و 
تـسیاب هچنآ  دنکب  دیامرفب و  روهظ  هک  تقو  نآ  ات  تسه  هدوب و  ملاع  رد  هشیمه  نونکات  ابیرقت  دشاب  ترجه  زا  جنپ  هاجنپ و  تسیود و 

ةویح راکنا  مدرم  هک  تسا  هداد  رارق  وا  رمع  رب  لیلد  ار  ع )  ) رضخ حلاصدبع  رمع  و  ع )  ) حون رمع  دنوادخ  هک  دندومرف  رابخا  رد  دنکب و 
باوج هک  درک  دیاب  يرکف  دناوخ  ماما  ار  يزاریش  زازب  ياضر  ازریم  رـسپ  دمحم  یلع  ازریم  ناوتیمن  مه  ثیدح  نیا  هب  سپ  دننکن  ار  وا 

نم یبـص  رهظی  هک  تسا  لوقنم  بتک  رثـکا  رد  هک  تسا  هتفگ  زاـب  تفگ و  ناوتب  نآ  هب  مه  ار  ص )  ) رمـالا بحاـص  باوـج  دـنوادخ و 
رتهداس یلو  دناهدرک  تیاور  مه  ناشقباس  نیفنـصم  ار  ثیدح  نیا  باوج  دیدشلا  برعلا  یلع  دیدج  عرـش  دـیدج و  باتک  ود  مشاهینب 
نیعبرا ملاوع و  رد  هچنآ  دـندادیم و  نیعبرا  ملاوع و  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  دنتـشادن  كاـب  نادـنچ  ناشبذـک  ندـش  رهاـظ  زا  دـندوب و 

رگید میدیدن  ار  ثیدح  نیا  دـش و  هظحالم  اددـجم  رخآ  ات  لوا  زا  تسا و  رـضاح  ملاوع  باتک  میدـیدن  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  صحفت 
هک تسا  هدومرف  موقرم  دوالا  فیقثت  رد  نم  راوگرزب  يـالوم  ار  ود  ره  ملاوع  نیعبرا و  تسا و  اـناد  ادـخ  تسا  هتفر  اـم  مشچ  زا  زاـب  رگا 
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لقن هک  روـطنیا  دـناهدرک و  فیحـصت  مه  ار  نآ  هک  هدرک  لـقن  نیعبرا  رد  هک  نیدـلاییحم  زا  یتراـبع  رگم  میدـیدن  میدرک و  هظحـالم 
ای دشاب  ظفل  نیا  هب  ثیدـح  هاوخ  تسا و  هداد  تبـسن  بتک  رثکا  هب  المجم  هدـش و  رتگنرز  لئالد  فنـصم  لاحیا  یلع  تسین  دـننکیم 

باتک و رد  هک  تسا  رظتنم  بئاغ  ماـما  ناـمه  مشاـهینب  زا  ییبص  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـیراد  روظنم  هچ  امـش  میئوگیم  دـشابن 
نیا زا  امـش  بلطم  تسا  روـظنم  وا  رگا  تسین و  روـظنم  هتبلا  هک  وا  ریغ  تسا  وا  ریغ  اـی  دـناهداد  ربـخ  نآ  هب  همه  نیقباـس  راـبخا  تنس و 

هب دـنلئاق  مه  اهنیـس  زا  یـضعب  هکنیا  لثم  تسا  مشاهینب  زا  هکنیمه  رگم  تسین  یـصاخ  بسن  بسح و  وا  يارب  زا  هک  تسا  نیا  ثیدـح 
بئاغ هک  دنلئاق  ار  ام  رـشع  یناث  ماما  دـننکیم و  اهنآ  رب  در  ناشیا  زا  دنتـسه  هحیحـص  رابخا  لها  هک  اهنآ  تسا و  یـسابع  يدـهم  هکنیا 

نادـنزرف زا  ولو  تساوخرب  مشاـهینب  زا  ییبـص  هکنیمه  هک  تسا  نیا  امـش  بلطم  هحفـص 237 ] لاح [  ره  هب  دروآیم  فیرـشت  تسا و 
ره دیوگب و  دهاوخیم  هچ  ره  دشاب و  دهاوخیم  هک  ره  رگید  تسا  ماما  نیا  دروآ  دیدج  عرـش  دیدج و  باتک  دشابن و  مه  بلطملادبع 

دصناپ زا  هک  هدیسر  امش  هب  مهبم  لمجم  ثیدح  نیا  هک  یحیحص  قیرط  نآ  منادیمن  تسا  بیرغ  رایسب  دشاب و  هتشاد  دهاوخیم  تفص 
امش هک  تسا  قیرط  مادک  نآ  تسا  رتربتعم  دنکیم  ار  رظتنم  بئاغ  ماما  نییعت  تیـصوصخ  روط  هب  هک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رگید و  ثیدح 
نیا ارچ  تساهنآ  زا  یکی  مه  نیا  هک  تسین  دامتعا  لحم  رابخا  عون  رگا  دـیاهدرک  كرت  ار  همه  رابخا  ریاـس  دـناهتفرگ و  ار  ثیدـح  نیا 

تسین و حیحـص  میراد  تسد  ام  هک  اهنآ  هک  ینکب  تباث  دیاب  وت  تسین  یـضعب  تسه و  هحیحـص  رابخا  یـضعب  رگا  هدـش و  امـش  دنـسپ 
وت اما  میاهدوسآ  هللادمحلا  میاهدرک و  تباث  هعیش  ترورض  تنس و  باتک و  هب  ار  نامرابخا  تحـص  هک  ام  اما  تسا و  حیحـص  یکی  نیمه 

دشاب نیا  شاهمزال  هک  تسین  ام  رابخا  اب  یفانم  دسرب  مه  ام  هب  ربتعم  دنـس  هب  ثیدح  نیمه  هک  ضرف  رب  هتـشذگ  نیا  زا  تابثالا و  کیلع 
دوشیمن جراخ  مشاهینب  زا  تسا  يرکـسع  نسح  ماـما  دـنزرف  میئوگیم  هک  مه  اـم  هک  اریز  مینکب  كرت  ار  یکی  میریگب و  ار  یکی  هک 

یکی تسا و  لمجم  یکی  هک  يدید  ثیدح  ود  هاگ  ره  هک  دـناهداد  تسد  همئا  هک  تسا  ام  لمعلاروتـسد  نیمه  میاهتفرگ و  ود  رهب  سپ 
ثیدح رازه  اب  هدومن و  لمع  دوخ  يارب  يریگیم  لمجم  هب  هک  وت  اما  میاهتفرگ  ود  رهب  میتفرگ  هک  رسفم  هب  ملسم  ریگب و  رسفم  هب  رسفم 
لیصفت هب  تجاح  تسا و  حضاو  لقاع  ره  رب  امـش  هلدا  یتسـس  هک  هصالخ  هدرک  تفلاخم  دناهدومرف  يار  هب  لمع  زا  یهن  صوصخم  هک 

نیا نومضم  ۀعیب و  هقنع  یف  سیل  يدهملا و  موقی  راحب  رد  دیوگیم  هک  تسا  نیا  هدرک  تیاور  هک  رابخا  هلمج  زا  تسین و  نیا  رب  هدایز 
ار نیمه  مه  اـم  دراد  تارـضح  لاـحب  رمث  هچ  منادیمن  مدـیدن و  راـحب  رد  ظـفل  نـیا  هـب  رظن  يداـب  رد  هـچ  رگا  تـسا  حیحـص  ثیدـح 

شراوگرزب ردپ  ات  دوب  ناهنپ  بلاغ  دش  دلوتم  هکنآ  نآ  زا  ص )  ) رـشع یناث  ماما  میتسین و  تعامج  نیا  لوق  هب  دـقتعم  چـیه  میئوگیم و 
تقو چـیه  رد  دـش و  عقاو  همات  تبیغ  تقو  نآ  دـش و  یـضقنم  مهماقم  هللا  یلعا  باون  نامز  ات  دـش  رتناهنپ  تقو  نآ  زا  دومرف و  تلحر 

نیا رد  تلالد  چـیه  دـیامرف و  روهظ  ات  تفای  دـنهاوخن  تسد  دـنریگب و  ترـضح  نآ  زا  یتعیب  هک  دـنتفاین  ترـضح  نآ  رب  تسد  يداـعا 
هدادن تسد  ینعی  هدرکن  یـسک  اب  یتعیب  هک  دیتفگ  وا  يهرابرد  ضرف  رب  دـشاب  ماما  دـیئوگیم  امـش  هک  درم  نیا  باب  هک  تسین  ثیدـح 

نآ لها  زا  یـسک  رگا  یلب  دـشن  وا  يارب  زا  يزایتما  تسین و  باد  نامز  نیا  رد  شلـصا  دـناهدادن و  تسد  مه  ریاس  تسین  وا  هب  رـصحنم 
دشاب هدرکن  یـسک  اب  تعیب  دشاب و  هدنام  زورما  ات  تسا  هدوب  نداد  تسد  تعیب و  ربانب  هک  دشاب  نیا  زا  شیپ  زواجتم  لاس  رازه  هک  نامز 

مه نیمه  دروـخن و  اـهنآ  دردـب  مه  ثیدـح  نیمه  هک  شاـب  تفتلم  سپ  تسا  ماـما  تسه  وا  رد  تماـما  تافـص  رگا  تسا و  زاـیتما  نیا 
مئاقلا دـلو  دـق  ضعبل  مهـضعب  لوقی  یتما  یلع  نامز  یتایـس  نیـصلخملا  دـیاوف  یف  تسا  هتفگ  زاب  اهنآ و  ماما  هن  تسا  ام  ماما  رب  قداـص 

تسیک و زا  منادیمن  ار  باتک  نآ  لـصا  دـهدیم و  هحفص 238 ] نیـصلخملا [  دیاوف  هب  تبـسن  مه  ار  تیاور  نیا  بالـصالا  یف  مئاقلاو 
عالطا اب  صخـش  زا  دـنهدیم و  هماقم  هللا  یلعا  موحرم  خیـش  هب  تبـسن  ار  تیاور  نیا  هک  مدینـشیم  قباس  تسین  ای  تسه  یباـتک  وچمه 
دـشاب نامه  شدوصقم  مه  صخـش  نیا  هک  تسا  لمتحم  دناهداد و  هماقم  هللا  یلعا  موحرم  خیـش  زمر  هلاسرب  تبـسن  هک  مدینـش  يدمتعم 

هتفگ نیـصلخملا  دیاوف  هدومن  فیحـصت  دعب  هدـناوخ  دـیاوف  مسا  هب  سپ  دـناهدومن  عبط  دـیاوف  حرـش  باتک  تشپ  ار  زمر  هلاسر  هک  اریز 
دناهدراذـگ مسا  لـئاسر  هعوـمجم  رب  مدرم  هک  ملکلا  عـماوج  مسا  هب  اـج  همه  مه  ار  دـحوا  خیـش  تـعجر  تمـصع و  هـکنیا  لـثم  تـسا 
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هک ینادب  ات  منکیم  لقن  دناهدومرف  زمر  حرش  رد  هک  ار  دحوا  خیـش  ترابع  نامه  نم  يراب و  تسا  ندوب  یماع  زا  همه  اهنیا  دناوخیم و 
وه انل و  نیرـصاعملا  انناوخا  ضعبب  عمتجاف  زمرلاو  ۀقیقحلا  ۀـفرعم  یعدـی  فالخلا  لها  نم  لجر  اننامز  یف  ناک  لوقا  دـیامرفیم  تسیچ 

لها بهذـم  یلع  وه  يوعدـلا و  ریثک  هنا  اهـسلجمب و  ینربخاف  لئاسملا  ضعب  مالک  امهنیب  ناکف  عناصلا  همحف  نب  یـسوم  خیـشلا  اـنخیش 
همزلت اهنال  رـسکنا  اهمهف  نا  ورـسکنی  یتح  اهمهفی  زمر ال  اـهیف  ۀـلئاسم  هل  بتکا  نا  یلا  راـشاف  بالـصالا  یف  بحاـصلا  نا  یف  فـالخلا 

زا هتـشاد و  هلطاب  يواعد  هک  اهنآ  زا  سک  نآ  لوق  تسا و  هماع  لوق  لـقن  تراـبع  نیا  هک  نک  هظحـالم  شیاـمرف  رخآ  اـت  قحلا  بهذـم 
زا تیاور  اهنآ  دارم  هک  دوب  ینیقی  رگا  هصالخ  دـساف  بهذـم  نیا  رد  تسا  وا  در  رب  ناـشیا  هلاـسر  ياـنبم  هکلب  تسین  دـحوا  خیـش  دوخ 

مینکیم و ار  تیاور  تحـص  ضرف  اـم  تسین  ینیقی  نوچ  یلو  دوبن  ثحب  در و  هب  جاـتحم  دوـب  هینـالع  غورد  نوـچ  هک  تسا  هرقف  نیمه 
روهظ و  ع )  ) ماما تبیغ  رما  هک  تسا  رهاظ  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  هکنادـب  سپ  دـنامن  ههبـش  لحم  چـیه  هک  میئوگیم  یباوج  هللا  لوحب 

زا یتعاـمج  تعجر  باـب  رد  یتـح  تسا  هدوبن  زورما  روهظ  حوـضو و  هب  يرما  مالـسا  لـیاوا  رد  ناراوـگرزب  نآ  تعجر  ترـضح و  نآ 
بتک رد  هکنانچ  دندمآ  نآ  تابثا  ددص  رد  ناشیا  زا  رگید  یـضعب  دنتـشاد و  راکنا  ههبـش و  زونه  ع )  ) ماما تبیغ  زا  دـعب  گرزب  ياملع 
دنوش فقاو  اهنآ  مامت  رب  املع  زا  کی  ره  هک  هدوبن  عمج  روطنیا  هب  زور  نآ  تسه  ام  تسد  زورما  باب  نیا  رد  هکیرابخا  تسا و  روکذم 
دندوب علطم  هک  اـهنآ  هک  دوب  يروط  باـب  نیا  رد  مه  هیقت  دوب و  قرفتم  دوب  ناـیم  رد  ص )  ) همئا باحـصا  زا  هک  هددـعتم  لوصا  رد  هکلب 

زا هک  یتاجاجتحا  رابخا و  زا  هچنانچ  دوب  ینس  هعیـش و  عون  هعیـش و  دوخ  نایم  رد  فالتخا  لحم  هک  دوب  نیا  دنیامن  راهظا  دنتـسناوتیمن 
تـسا هدوبن  حوضو  نیا  هب  رما  روهظ  باب  نامه  رد  اما  میتسین  بلطم  نیا  نایب  ددـص  رد  ام  یلو  تسا  رهاظ  تسا  لوقنم  رـصع  نآ  ءاملع 

ص)  ) همئا کـی  ره  رد  هکلب  ص )  ) تسا رـشع  یناـث  ماـما  صوصخم  روـهظ  تبیغ و  رما  هک  تسا  هدوـبن  ملـسم  هعیـش  همه  دزن  رد  یتـح 
رد هچنانچ  دوشب  رما  راهظا  نیقباس  همئا  یضعب  هنمزا  رد  هک  تسا  هدوب  لمتحم  مه  عقاو  رد  هک  تسا  رهاظ  رابخا  زا  دناهدادیم و  لامتحا 
زا دـعب  تسا و  ءالب  داتفه  هنـس  ات  هک  دومرفیم  ع )  ) یلع هک  دـش  هدرک  ضرع  ع )  ) رقاب ترـضح  هب  هک  تسا  لقن  راحب  زا  نیبملا  باـتک 

نیا دوب  هدومرف  تقوم  هحفص 239 ] یلاعت [  يادخ  هک  یتسردب  تباث  يا  دومرف  ترضح  میدیدن  یئاخر  تشذگ و  نوعبس  ءاخ و  ءالب و 
سپ لهچ  دص و  هنس  ات  ار  نآ  تخادنا  ریخات  سپ  نیمز  لها  رب  ادخ  بضغ  دش  دیدش  دش  هتشک  ع )  ) نیسح نوچ  سپ  نیعبس  رد  ار  رما 

رد نیا  زا  دعب  یتقو  نآ  يارب  زا  دادن  رارق  ار و  نآ  تخادنا  ریخات  دنوادخ  سپ  دیدومن  فشک  ار  رـس  عانق  امـش  میداد و  ربخ  امـش  هب  ام 
دومرف مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  ار  بلطم  نیمه  هک  دـیوگیم  يوار  باـتکلاما  هدـنع  تبثی و  ءاـشی و  اـم  هللا  وحمی  اـم و  دزن 

دنوادخ و ار  نآ  تخادنا  ریخات  سپ  دوب  هدش  هداد  رارق  نم  رد  رما  نیا  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  رگید  ثیدح  رد  دوب و  روطنیمه 
دندوب و رظتنم  دندوب  هدینـش  هک  باحـصا  دوب و  هدش  ریدقت  روطنیمه  هب  هک  نیبب  سپ  دهاوخب  هچنآ  درک  دهاوخ  نم  هیرذ  رد  نیا  زا  دعب 

كادـف تلعج  مدرک  ضرع  هک  ع )  ) هللادـبعیبا زا  ریـصبیبا  زا  دـنکیم  دراو  راحب  رد  هک  تسا  نیا  دـندرکیم  لاؤس  بلطم  نیا  زا  میاد 
تلعج مدرک  ضرع  دـمحموبا  يا  ارچ  دوـمرف  سپ  ار  وا  بکاـنم  هنیـس و  مدرک  سم  سپ  نکب  دوـمرف  مـنک  سم  ار  تاهنیـس  مهاوـخیم 

دعب تسا  ضیرع  ود  نآ  نیبام  تسا و  هداتفا  وا  ياهناش  تسا و  داـشگ  وا  هنیـس  مئاـق  هک  یتسردـب  دومرفیم  هک  ردـپ  زا  مدینـش  كادـف 
هب دیوگیم  تلـص  نب  نایر  تسا و  ادخ  لوسر  لثم  مئاق  نت  رب  تسا و  دـنلب  نم  نت  رب  هک  دومرف  ار  ص )  ) ربمغیپ هدز  لیـصفت  ترـضح 
زا ار  نیمز  منک  رپ  هکنآ  متـسین  نم  نکلو  رما  نیا  بحاـص  منم  دومرف  رما  نیا  بحاـص  یئوـت  هک  مدرک  ضرع  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح 
هاگ ره  هک  تسا  یـسک  نآ  مئاق  هک  یتسردـب  نم  ندـب  فعـض  زا  ینیبیم  هچنآ  اب  منآ  نم  هنوگچ  هدـش و  رپ  روج  زا  هکنانچ  مه  لدـع 
رب یتخرد  رتک  همین  دـنک  زارد  ار  دوخ  تسد  رگا  هکنآ  یتـح  دوخ  ندـب  رد  تسا  يوق  بابـش  رظنم  تسا و  خویـش  نس  رد  دـیایب  نوریب 

یمراهچ نآ  نامیلس و  متاح  یـسوم و  ياصع  تسا  وا  اب  دوش و  كدنم  اهوک  نایم  دنز  هحیـص  رگا  دنکیم و  ار  نآ  هنیآ  ره  نیمز  يور 
وا هب  دوشیم  رپ  سپ  ار  وا  دنکیم  رهاظ  دعب  دهاوخب  هک  ردـقنآ  شدوخ  رتس  رد  ار  وا  دـنکیم  بئاغ  دـنوادخ  هک  نم  نادـنزرف  زا  تسا 

ع)  ) رقاب ترضح  هب  هک  یثیدح  رد  تسا  هدرک  لقن  نارمح  زا  ملاوع  رد  ملظ و  روج و  زا  تسا  هدش  رپ  هکنانچ  مه  لدع  طسق و  زا  نیمز 
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سپ درک  ضرع  هن  دومرف  وا  هب  مئاق  رما و  نیا  بحاص  یئوت  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تتبارق  قح  هب  ار  وت  منکیم  لاؤس  هک  درک  ضرع 
زا تسا  رگید  تیاور  رد  فیرـش و  ثیدـح  رخآ  ات  هتفر  ورف  شیاهمـشچ  تسا و  نوگلگ  شاهراسخر  وا  دومرف  یما  تنا و  یباب  تسیک 
هچ ره  دـنوادخ  نوخ و  بلاـط  منم  هک  یتسردـب  ماهتفاـی و  دـلوت  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نم  دومرف  مئاـق  یئوت  هک  ترـضح  نآ  زا  نارمح 

ندرگ هشیمه  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  دومرف  دوراجلایبا  هب  تسا و  نطبلا  حیدب  وت  بحاص  دومرف  درک  لاؤس  ررکم  دعب  دـنکیم  دـهاوخب 
نیا يارب  زا  دنک  ثوعبم  هکنیا  ات  دربیم  ار  وا  ادـخ  سپ  تسا  نیا  رمالا  بحاص  ینعی  وا  دـیئوگیم  ام و  زا  يدرم  ره  يوس  هب  دیـشکیم 

ضرع ع )  ) یلع نب  نیـسح  تمدخ  هک  هدرک  تیاور  باشخ  ياسیع  زا  هن و  ای  هدش  قلخ  هن و  ای  هدش  دـلوتم  دـینادیمن  هک  ار  یـسک  رما 
تـشه هک  تسه  شمعب  ینکم  شردپ و  هب  روتوم  دیدش  دیرط  رما  بحاص  نکل  هن و  دومرف  هحفص 240 ] رما [  نیا  بحاص  یئوت  مدرک 

هک هدرک  لقن  راحب  رد  هک  دوشیم  رهاظ  حـتفلایبا  نبا  ةزمح  تیاور  زا  ثیدـح  نیا  حرـش  دراذـگیم و  دوخ  هناش  هب  ار  شریـشمش  هاـم 
تسا نیا  همه  لصاح  هک  تسه  نومـضم  نیا  هب  رگید  ثیدح  دنچ  يراب و  رفعج  هب  یفکم  دش و  دمحم  هب  یمـسم  ع )  ) دمحموبا دولوم 
ردقنآ هک  ناشیا  ریغ  نیعا و  نب  نارمح  ریصبوبا و  لثم  باحصا  ناگرزب  زا  يرایسب  رب  همئا  رخآ  ات  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  نامز  زا  هک 

نامز نآ  رد  یتح  دزیخیم  رب  رما  هب  همئا  نامه  زا  یکی  هک  دـندادیم  لامتحا  ینعی  دوب  هبتـشم  رما  هدـش  تیاور  اـهنآ  يهراـبرد  دـیجمت 
راکـشآ یهاگ  ناهنپ و  ار  رما  یهاگ  اهمـسق  نیمه  هب  ص )  ) همئا هک  ینیبیم  دشن و  رهاظ  رما  نیا  میدـش و  ریپ  هک  دـندروخیم  ترـسح 

رد زونه  مئاق  هدـش و  دـلوتم  مئاق  دـناهدرکیم  لاـیخ  زور  ره  هک  هتـشذگ  ص )  ) ربمغیپ تما  رب  لاـس  تسیود  هک  نیبب  سپ  دـندومرفیم 
هعیش ترورض  رگید و  ثیدح  دصناپ  نآ  ببس  هب  دیناوتب  هک  دشن  امش  دهاش  مه  ثیدح  نیا  سپ  هدش  دلوتم  دعب  تسا و  هدوب  بالـصا 
مئاـق ار  مئاـق  راـحب  رد  تسا  لوقنم  مئاـق  توم  رب  هلدـم  ثیداـحا  راـحب  رد  دـیوگیم  هدرک  لـقن  هک  يراـبخا  هلمج  زا  دـینک و  كرت  ار 

تایاور یـضعب  هتفگ  هکنانچ  مه  نیا  زا  ریغ  تسه و  ثیدح  نیا  یلب  باوج  دیامنیم  مایق  گرزب  رما  هب  دعب  دریمیم  هک  اریز  دنیوگیم 
نیح رد  هک  دـننکیم  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  نینمؤملاریما  زا  شئابآ  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  راحب  ملاوع  رد  هکنیا  لـثم  دـنکیم  تلـالد 

ات يدهم  هدزاود  ناشیا  زا  دعب  دنتـسه و  ماما  هدزاود  نم  زا  دـعب  دومرف  هکنآ  ات  دومرف  تیـصو  دنتـساوخ و  ییاود  هفیحـص و  دوخ  تافو 
نآ زا  دـعب  ماـما  هدزاود  نیا  سپ  تسا  دـمحم  لآ  زا  ظفحتـسم  هک  شرـسپ م ح م د  يوـس  هب  نسح  دـنک  میلـست  دـیاب  هک  دوـمرف  هکنیا 

یثیدح رد  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  نییدهم  لوا  شرـسپ  هب  دنک  میلـست  دیاب  تافو  ار  وا  دـش  رـضاح  هاگ  ره  سپ  تسا  يدـهم  هدزاود 
هکنآ زا  دـعب  هک  ص )  ) ربمغیپ همئا و  هب  ار  نییدـهم  رابخا  تسا  هدرک  لیوات  ملاوع  رد  دنتـسه و  ناشیا  نایعیـش  زا  نییدـهم  هک  دـندومرف 

رب هوالع  یئایـصوا  نیعجار  همئا  نامز  رد  هکنیا  رگید  لیوات  دننکیم و  تعجر  ناشیا  دیامرفیم  تلحر  دعب  دیامرفیم و  روهظ  ع )  ) مئاق
دنتـسه و نایعیـش  زا  نییدهم  هک  دـندومرف  هک  یثیدـح  هچ  رگا  تسین  تبـسانم  یب  لیوات  ود  نیا  زا  کی  ره  قلخ و  هنایم  رد  دنـشاب  مئاق 

همئا ناوتیم  هک  اریز  درک  ار  نآ  حیحـصت  ناوتیم  کلذـعم  یلو  تسین  لوا  لیوات  اب  تافانم  زا  یلاـخ  دنتـسه  ع )  ) مئاـق دـالوا  نینچمه 
هب دنوادخ  هک  دنتـسه  ع )  ) نینـسح نیدـلاو  زا  دارم  هک  هدـش  دراو  اناسحا  نیدـلاولاب  ریـسفت و  رد  هکنانچ  دـناوخ  مئاق  دـنزرف  ار  نیعجار 

یثیدح رد  نینچمه  دوش و  هدناوخ  دلاو  مه  رمالا  بحاص  هک  تسین  عنام  سپ  دـیامرف  ناسحا  ناشیا  هب  هک  هدومرف  تیـصو  ص )  ) ربمغیپ
هحفص 241] سپ [  دنتسه  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هعیش  دومرف  دومرف و  عنم  ار  وا  ماما  درک  عیـشت  ياعدا  یـصخش 

تقیقح رگا  ۀـصاخ  درک  حیحـصت  ناوتیم  ار  میود  لیوات  نینچمه  درک و  حیحـصت  ار  لوا  لیوات  ناوتیم  ثیدـح  ود  نیا  يهظحالم  هب 
مئاق توم  رب  تلالد  رابخا  یـضعب  هتفگ  هچنانچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هصالخ  میتسین  نآ  نایب  ددـص  رد  اـم  یلو  دوشب  فوشکم  تعجر 

زا تسا  هدرک  تیاور  راحب  رد  هکنآ  یتح  دریمیمن  تسا و  هدنز  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  رابخا  فرط  نآ  زا  یلو  دنکیم 
رگا دوشیم  رهاظ  یمیود  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  زا  هک  یتسردب  دومرف  هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  بیبح  نب  مزاح 

دنکیم توم  رب  تلـالد  هک  راـبخا  نیا  سپ  ار  وا  نکم  قیدـصت  ماهدـناشفا  ار  وا  ربق  كاـخ  دوخ  تسد  زا  دـیوگب  هک  یـسک  ار  وت  دـمآ 
مـسا هک  هدرک  تیاور  رابخألا  یناعم  زا  راحب  رد  احیرـص  هچنانچ  دشاب  شرکذ  توم  توم  زا  دارم  هکنیا  یکی  تسا  تهج  دـنچ  لمتحم 
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رد هدرک  تیاور  ع )  ) داوج ترـضح  زا  زاب  نینچ  مه  شرکذ و  توم  زا  دعب  دزیخیم  رب  وا  هکنیا  تهج  هب  ماقم  مئاق  تسا  هدش  هدراذـگ 
رثکا دادترا  شرکذ و  توم  زا  دعب  دزیخیمرب  وا  هکنیا  تهج  هب  دومرف  دنتفگ  ار  مئاق  مسا  ارچ  هللا  لوسر  نباای  دندرک  ضرع  هک  یثیدح 

دـناهدش و ترـضح  نآ  توم  هب  دـقتعم  تعامج  نیمه  لثم  نیقحال  نیقباس و  زا  رایـسب  تعامج  هکنیا  رگید  تهج  شتماما و  هب  نیلئاـق 
یثیدـح هلمج  زا  دـنکیم  نآ  داسف  لوق و  نیا  ندـش  ادـیپ  رب  تلالد  رایـسب  رابخا  تسا و  هدومرف  شیامرف  اـهنآ  معز  بسح  رب  ع )  ) ماـما

هکنیا ات  ع )  ) قداص ترضح  دومرف  نایب  ترضح  نآ  رد  ار  ءایبنا  ننس  هک  هدش  رکذ  نآ  زا  یـضعب  قباس  هدرک و  لقن  ملاوع  رد  هک  تسا 
ار اهنآ  بیذـکت  دـنوادخ  دـش و  هتـشک  یـسیع  هکنیا  رب  دـندرک  قافتا  يراصن  دوهی و  هک  یتسردـب  سپ  ع )  ) یـسیع تبیغ  اـما  دومرف و 
ار وا  دننکیم  راکنا  تما  هک  یتسردب  سپ  ع )  ) مئاق تبیغ  تسا  نینچ  مه  مهل  هبش  نکل  هوبلـص و  ام  هولتق و  ام  شدوخ و  لوق  هب  هدومرف 
زا یلئاق  هدوب و  میقع  ام  مهدزای  هک  شلوقب  دوشیم  رفاک  یلئاق  تسا و  هدرم  هدـش و  دـلوتم  وا  هکنیا  هب  يدـه  ریغ  هب  تسا  یلئاق  زا  سپ 

ع)  ) مئاق حور  هک  شلوق  هب  ار  لجوزع  يادخ  دـنکیم  تیـصعم  یلئاق  ادـعاصف و  دوشیم  ات  هدزیـس  ماما  هک  شلوقب  دوریم  نوریب  نید 
هب لئاق  مه  دـناهدش و  ترـضح  نآ  توم  هب  لئاق  مه  تعامج  نیا  هک  نیبب  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  ات  شریغ  لـکیه  رد  دـنکیم  قطن 

تسا هدرم  هک  دوشیم  هتفگ  سپ  یسیع  زا  تنـس  اما  دومرف و  ع )  ) رقاب ترـضح  رگید  ثیدح  رد  دنکیم و  قطن  شریغ  لکیه  رد  هکنیا 
هتفگ سپ  کلف  دـنزب  رود  هاگ  ره  دومرف  تسیچ  مئاق  تمالع  هک  دـندرک  لاؤس  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  تسا و  هدرمن  وا  هکنیا  لاـح  و 

دنیوگیم مدرم  دزیخرب  مئاق  هکنیمه  هک  دومرف  ترـضح  نآ  زین  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  داتفا  يداو  مادک  رد  دـش  كاله  ای  درم  دوشب 
تسا و هدـش  تیاور  قباس  ثیدـح  نومـضم  نومـضم و  نیا  هب  رایـسب  رابخا  هدیـسوپ و  شیاهناوختـسا  هکنیا  لاح  نیا و  تسا  هدوب  اجک 
هدش و عبط  رکم و  راحب  باتک  تسا و  نوریب  دـص  هد و  ات و  ود  یکی و  زا  دـنکیم  ترـضح  نآ  ةویح  رب  تلالد  هک  رابخا  اهنیا  رب  هوالع 

دنکیم توم  رب  تلالد  هک  یثیدح  هک  تسا  نکمم  مه  سپ  دنک  هظحالم  دهاوخیم  هک  ره  تسا  رشتنم  هحفص 242 ] دالب [  فارطا  رد 
هدومن و لعج  مه  ار  ثیدح  دناهدش  لوق  نیا  هب  لئاق  اقباس  هک  صاخشا  نیمه  زا  یکی  هک  تسا  نکمم  مه  دشاب و  مدرم  معز  بسح  رب 
هب ع )  ) ماما هک  تسا  نکمم  مه  دـناهدوب و  همئا  زا  کـی  ره  يار  هب  نیباذـک  هک  میدرک  ناـیب  همدـقم  رد  هکناـنچ  دـناهدومن  راـبخا  رج و 
زا شیپ  شدوخ  تسین  وا  لتق  هب  یتجاح  دـنیوگب  اـهنآ  هک  دنـشاب  هدومرف  ار  شیاـمرف  نیا  يداـعا  رـش  زا  وا  سدـقم  دوجو  ظـفح  تهج 

ار نآ  دننکب  دنناوتب  نآ  يارب  یجالع  يداعا  هک  دوبن  يرما  نوچ  دناهدومرف  هک  ار  هبترم  ود  نتساوخ  رب  اما  تفر و  ایند  زا  دهاوخ  جورخ 
يداد حـیجرت  ار  اهنآ  اـجک  زا  دوریم  دـنکیم  ةویح  رب  تلـالد  هک  مه  يراـبخا  رد  تـالامتحا  نیا  هک  یئوگب  رگا  دـندومرفن و  ناـمتک 

رگا هکنآ  ای  روایب و  دـننکب  ار  نآ  لیدـعت  لوقع  يهمه  هک  یلقع  لیلد  نکم و  لالدتـسا  رابخا  زا  اقلطم  هک  تسا  نیا  ای  وت  هک  میوگیم 
اریز میورب  هار  نامه  زا  دیاب  راچان  مینک و  هچ  هفلتخم  رابخا  رد  هک  میداد  لمعلاروتسد  دوخ  همئا  بناج  زا  ام  ینکیم  رابخا  هب  لالدتـسا 

شور نامه  هب  هکلب  میریگب  دیاب  دـناهدومرف  رابخا  رد  هک  شور  نامه  هب  هک  تسه  رگا  تسین و  هک  تسین  هب  لومعم  ربخ  اقلطم  رگا  هک 
ياهنابز هب  هک  هدینـش  زواجتم  لب  رفن  رازه  زا  وت  الثم  نالا  هک  تسین  ههبـش  میریگب و  دـیاب  میریگیم  تایداع  رد  ار  ملاع  همه  راـبخا  هک 

ریخ هک  دنیوگب  مه  رفن  ود  یکی  هنایم  نیا  زا  تقو  نآ  تسه  ایند  رد  نیچ  ای  ناتـسودنه  ای  الثم  هکم  هک  دـناهدروآ  ربخ  وت  يارب  فلتخم 
رگا ماقم  نیا  رد  رما  تسا  نینچمه  دریگب و  رفن  ود  نیا  لوق  هب  دنکیمن و  كرت  ار  مدرم  يهمه  لوق  لقاع  هک  تسین  ههبـش  تسین  نینچ 
اهنآ رب  هوالع  درذـگب و  اسب  ثیدـح  رازه  زا  دـنکیم  رمالا  بحاص  ةویح  رب  تلالد  فلتخم  ظافلا  هب  هک  يراـبخا  ینک  هظحـالم  تسرد 

نآ تمدخ  یـضعب  هک  دنراد  تایاور  یپ  رد  یپ  نامز  نامه  زا  هکنآ  یتح  ترـضح  نآ  ةویح  رب  تسا  مئاق  هعیـش  نیدـمتعم  زا  ترورض 
دیعـسوبا هک  ار  تیاور  کی  نیا  ینکیم و  كرت  ار  اهنیا  يهمه  وت  دـناهدید  تاداع  قراوخ  تازجعم و  ناـشیا  زا  دناهدیـسر و  ترـضح 

میسانشیمن ار  وا  تسا و  لوهجم  یناسارخ  دیعـسوبا  هک  دنـسیونیم  صوصخم  لاجر  بتک  رد  هک  يریگیم  ار  نیا  هدرک  لقن  یناسارخ 
رارق دوخ  ماما  ار  دـمحم  یلع  ازریم  هک  هدرک  سوه  هکنیا  ضحم  دـش  رتربتعم  هعیـش  عامجا  تاـیاور و  نآ  همه  زا  وت  دزن  رد  تیاور  نیا 

ایند زا  ترـضح  نآ  هدوب  انب  رگا  تسین  یتعیب  وا  ندرگ  رد  دزیخیم و  رب  رمالا  بحاص  هک  ینکیم  تیاور  تدوخ  هک  هدـب  فاصنا  هداد 
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زا دـتفین  وا  ندرگ  رد  تعیب  هکنیا  ضحم  دوش  بیاغ  دراذـگب و  بحاص  یب  ار  قلخ  هک  دوب  تجاـح  هچ  رگید  ددرگرب  هبترم  ود  دورب و 
مه تعجر  دـنتفر و  ایند  زا  دـندش و  دیهـش  مه  رخآ  دوب و  ناشندرگ  رد  ناـمز  هیغاـط  تعیب  همه  همئا  یقاـب  اـت  هتفرگ  ع )  ) ریما ترـضح 

تافانم توم  زا  دعب  مایق  اب  ص )  ) رمالا بحاص  تعیب  هک  تسا  هدش  هچ  درادن  ناشتعیب  اب  یتافانم  درک و  دنهاوخ  مه  اهتنطلـس  دننکیم و 
 ] هدینـشن رگم  دـندوبن  تداهـش  رجا  بلاـط  هکنآ  اـی  دنـسرتیم  رگم  تسا  تهج  هچ  زا  تداهـش  زا  رمـالا  بحاـص  رارف  نینچمه  دراد و 

تداهـش ام  تمارک  تسام و  تداع  لتق  هکنآ  لاح  یناسرتیم و  ارم  لـتق  زا  هک  دـندومرف  داـیزنبا  هب  داجـس  ترـضح  هک  هحفص 243 ]
تریغ بحاص  نامدرم  لضفا و  هللا  یف  فیـسلاب  أرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبالا  نکت  نا  دندومرف و  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تسا و 

زا هدومرف و  كرت  ار  دوخ  نیرهاط  ءابآ  تنـس  نیا  رمالا  بحاص  هک  تسا  هدش  هچ  دـنریمب  باوختخر  رد  هکنیا  زا  دـنراد  راع  یمـسر 
رکف ناسنا  دـیاب  امکح  یبر  یل  بهوف  مکتفخ  اـمل  مکنم  ترفف  دـیامرفیم  دروآیم  فیرـشت  هک  یتقو  تسا و  هدرک  رارف  ندـش  هتـشک 
ندرم ترـضح  نآ  هک  تسا  هتـشاد  تلع  هچ  هدش  بیاغ  لتق  زا  رارف  تهج  هب  رمالا  بحاص  هک  هدش  دراو  هک  ثیدح  نیدنچ  هک  دـنکب 

ارچ رترود  راع  گنن و  زا  دوب و  لضفا  هبترم  رازه  ندش  هتـشک  هک  دریمب  هک  هدوب  انب  رگا  تسا  هداد  حیجرت  ندـش  هتـشک  رب  ار  تبرغ  رد 
هب ار  تماما  ناشدوخ  فیثک  نهد  بآ  اب  هکلب  هک  دـننکیم  یعـس  یه  هک  هصالخ  تسا  هتـشاد  هورکم  ار  لتق  هتـشاد و  تسود  ار  ندرم 

تفـص ایآ  دوشیم  تماما  یعدم  دزیخیم و  رب  هکنآ  تالیـصفت  نیا  همه  زا  دعب  دبـسچب  هک  تسا  لاحم  دننابـسچب و  دـمحم  یلع  ازریم 
دینکیم وا  زا  ار  زیچ  همه  ملع  تردق و  یفن  ناهرب  لیلد و  اب  ناتدوخ  هک  امش  قلخ  ریاس  لثم  یلهاج  يزجاع  ای  دشاب  هتـشاد  دیاب  تماما 

همئا نینچمه  هدـش و  هدـید  ترـضح  نآ  زا  هک  یتازجعم  نک  هظحالم  رابخا  رد  مینکب  ار  وا  تماما  لوبق  ام  هک  دـینکیم  عقوت  ارچ  رگید 
لوک ار  دوخ  هک  هللاو  تسا  هدوـب  درم  نیا  رد  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  نیبـب  دـنکیم  ناـنچ  نینچ و  دـیآیم  هک  یتـقو  هک  دـناهدومرف  رگید 
دوخ هک  دنراذگن  دنریگب و  ار  امش  تسد  هک  دننکیم  یعس  نینمؤم  هک  مه  هچ  ره  دیتسرفیم و  لفسا  كرد  هب  ار  دوخ  ادمع  دینکیم و 

نا هصخلم  ۀعجرلا  ۀمـصع  رد  دنکیم  لقن  هک  تسا  دجما  دـحوا  خیـش  شیامرف  يهلمج  زا  يراب و  دـینکیمن  لوبق  دـیتسرفب  منهج  هب  ار 
تعجر تمـصع و  مسا  هب  اجنیا  هک  تسا  بجع  الوا  اقلباج  اهیلفـس  ایلق و  روه  اهیولع  تاهجلا  ددحم  قوف  وه  نماثلا و  میلقألا  یف  مئاقلا 
تمصع یکی  هک  تسا  هلئسم  ود  نایب  رد  هفیرش  هلاسر  تسا  طلغ  ۀعجرلا  تمـصع  هکنیا  یناث  دیوگیم  ملکلا  عماوج  اج  همه  هدناوخ و 

ماـقم رد  هکنیا  مویـس  هفاـضا  قیرط  هب  هن  تفگ  دـیاب  فـطع  قـیرط  هب  هک  اریز  تسا  طـلغ  نتفگ  تعجرلا  ۀمـصع  تعجر و  یکی  دـش و 
تسا هدش  عبط  هکرابم  هلاسر  نیا  ربخ  یب  ادخ  زا  هکنیا  مراهچ  تسا  یملع  نایب  هماقم  هللا  یلعا  خیـش  شیامرف  تسا و  رابخا  هب  داهـشتسا 
دوشن هابتشا  بابسا  هک  نکب  لقن  مامت  ار  ترابع  شکب و  تلاجخ  قلخ  زا  يربخیب  ادخ  زا  رگا  تسا  قرفتم  ملاع  رد  نآ  زا  دلج  رازه  و 

نآ هک  هدوب  نیا  دـحوا  خیـش  روظنم  هک  تسا  نیا  وت  دوصقم  نوچ  دوش  رهاظ  وت  غورد  ات  منک  لـقن  دـیاب  اـهنیع  هب  ار  تراـبع  نیا  نم  و 
ار ترابع  نیع  نم  دـشاب و  دـنوریم  گرم  زا  دـعب  قلخ  هک  اج  نآ  لاثم و  ملاع  دارم  هک  تسا  نماـث  میلقا  رد  تسین و  اـیند  رد  ترـضح 

یف هلدـب  ۀـبیغ و ال  نم  رمالا  اذـه  بحاصل  دـبال  لاق  هنا  ع )  ) هللادـبعیبا نع  یفاکلا  یف  تسا  هدومرف  دوش  رهاظ  وت  غورد  ات  منکیم  لقن 
يداولا یف  ۀـعرک  اهل  لاقی  یتلا  ۀـیرقلا  هذـه  نا  ملعا  هللاو  ینعی  هتـشحو  نم  نیثالثب  ام  هنیط و  لزنلل  معن  هلزع و  هحفص 244 ] نم [  هتبیغ 
دارملاف هرهاظ  ریغ  یلع  يرج  مالک  اذه  ابیقن و  نوثلث  ءابقنلاو  لادبالا  نم  هعم  ناک  دق  نمیلا و  یف  خیرمش  خورمشب و  یمـسملا  روکذملا 

ۀیلفـس یمـسملا  نماثلا  میلقالا  یف  ۀعقاولا  ءامـسلا  یف  یتلا  ۀبیط  ۀفرـسملا  ۀنیدملا  یه  یتلا  ۀـبیطب  دارملاو  ۀـیالولا  نم  لقعلا  تهج  نمیلاب 
تهج و ال اذا ال  ۀهجلا  یف  تاهجلا ال  ددحم  قوف  هبترلا  یف  هلفـسا  اهنال  ءامـسلا  یف  اهنا  انلق  اذهل  ایلق و  روه  هب  هیولع  اسرباج و  اقلباجب و 

ملاع اما  هفوج و  یف  ام  تاهجلا و  ددـحم  الا  قلخی  مل  هناحبـس  هللا  نا  عقاولا  امنا  هل و  فلخ  ـال  لـب و  تاـهجلا  ددـحم  فلح  قولخم  یش 
هب دـیرا  هبیغ  یف  ءامـسلا  یف  وهف  يوق  هبیغ و  یف  تاـهجلا  ددـحم  فوج  یف  یهف  لاـثملاو  خزربلا  ملاـع  توکلملاو و  توربـجلاو  بیغلا 

یتح سانلل  هروهظ  نع  ۀیانک  ضرألا  یلا  هلوزن  فرعی و  نکل ال  ضرألا و  یف  یـشمی  هیف و  نحن  يذلا  ملاعلا  اذـه  یف  هنال  خزربلا  ءامس 
اجنآ تسا و  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  هک  تسا  لاثم  ملاع  دوشیم  هدناوخ  هعرک  هک  هیرق  نیا  زا  دارم  هک  تسا  نیا  شیامرف  لصاح  فرعی و 
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نآ دننک  صحفت  هچ  ره  رهاظ  نمی  يرهاظ و  هبیط  رد  هک  اریز  هدـش  نمی  هب  یمـسم  هک  تسا  لقع  تهج  هدـش و  هیطب  یمـسم  هک  تسا 
دناهدومرف نایب  اذهل  تسین  نمی  رد  دشاب  هعرک  شمسا  هک  هیرق  وچمه  هک  دناهتشون  قباس  ياملع  زا  یضعب  تفای و  دنهاوخن  ار  ترـضح 

توکلم و توربج و  بیغ و  ملاع  هک  دیامرفیم  نایب  حیرـص  هکنآ  ات  تسا  ینطاب  ياهینعم  هکلب  تسین  يرهاظ  ياهینعم  اهنیا  زا  دارم  هک 
خزرب نامـسآ  مدوصقم  شبیغ  رد  تسا  ءامـس  رد  میوگیم  هکنیا  تسین و  جراخ  تسا و  ملاع  نیمه  فوج  رد  همه  لاـثم  خزرب و  ملاـع 
لوزن دوشیمن و  هتخانش  نکل  دوریم و  هار  نیمز  رب  میوریم و  هار  نآ  رد  ام  هک  تسا  ملاع  نیمه  رد  ترضح  نآ  هکنیا  تهج  هب  تسا 
نیمه رد  ماـما  هک  دـنیامرفیم  ناـشدوخ  احیرـص  هک  نیبـب  سپ  دوش  هتخانـش  هکنیا  اـت  مدرم  يارب  زا  تسا  وا  روهظ  زا  هیاـنک  نیمز  هب  وا 

ایند رد  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  ناشیا  ندوب  لاثم  ملاع  رد  تسین و  ام  فورعم  تیاهن  دوریم  هار  نیمز  يور  میتسه و  ام  هک  تسا  یملاع 
ایند رد  مه  وت  نت  دـنیبیم و  اهزیچ  دـنکیم و  ریـس  لاثم  ملاـع  رد  وت  حور  یباوخیم و  هک  ینکیم  هظحـالم  دوخ  رد  هکنیا  لـثم  دنـشاب 

مینک و هدهاشم  ار  لاثم  ملاع  ات  میوش  ضرعم  یلکب  ایند  زا  میور و  باوخ  دیاب  دبال  میفیعض  نوچ  وت  نم و  هدیباوخ و  تیاهن  تسا  هدنز 
تسا و زاب  لاثم  ملاع  هب  مه  شمشچ  ود  دوریم  هار  ایند  نیمه  رد  ماما  اما  مینکیمن  هدهاشم  تسرد  تسین  فاص  ناملایخ  مه  زاب  نوچ 

هـضافتسا وا  زا  اسرباج  اقلباج و  لها  تسه و  مه  فورعم  دنـشاب  حاورا  هک  ملاع  نآ  لـها  يارب  دـیامرفیم و  هدـهاشم  ار  ملاـع  نآ  لـها 
هتفگ الاب  ملاع  رد  تیفورعم  هظحالم  هب  دنتـسین و  فورعم  اما  دوریم  هار  مه  ایند  رد  هدـش و  دراو  تیب  لها  راـبخا  رد  هکناـنچ  دـننکیم 

تنطلس تخت  رب  هحفص 245 ] ناهفصا [  رد  هک  تسا  فورعم  يوفـص  سابع  هاش  لثملا  یف  هکنیا  لثم  دنراد  فیرـشت  اجنآ  هک  دوشیم 
یناطلـس وچمه  رگا  الاح  تخانـشیمن  ار  وا  یـسک  درکیم و  تحایـس  ناریا  کـلامم  ریاـس  رد  لدـبم  ساـبل  هب  مه  هاـگ  تشاد و  ياـج 

وت اب  هک  تسا  هاش  دوخ  هکنیا  لاح  ناهفـصا و  رد  یئوگیم  هتبلا  وت  تساجک  رد  هاش  هک  دنک  لاؤس  وت  زا  دتفا و  وت  هب  شرذگ  هعفدـکی 
تسا یلثم  نیا  تساجنآ  رد  یئوگیم  تسا  فورعم  ناهفصا  رد  هاش  نوچ  تسا و  هاش  ینادیمن  تسین  وت  فورعم  نوچ  اما  هتفگ  نخس 

تـسین فورعم  ایند  رد  اما  تسا  فورعم  اجنآ  رد  تسا و  لاثم  ملاع  رد  مه  دوریم و  هار  ایند  رد  مه  نآ  کی  رد  ع )  ) ماما ـالا  یبیرقت و 
فورعم نکلو  دوریم  هار  میتسه  ام  هک  نیمز  نیمه  يور  ع )  ) ماما هک  دـنکیم  حیرـصت  هک  یـسک  سپ  هصالخ  تسا  راظنا  زا  بیاـغ  و 

تسا خزرب  رد  مه  وا  دنتسه  خزرب  رد  هک  تاوما  لثم  هک  تسین  نیا  شروظنم  اعطق  تسا  خزرب  ءامـس  رد  هک  دیوگیم  کلذعم  تسین و 
دوب تهج  نیمه  زا  تسه و  مه  اـجنآ  دوریم  هار  هک  اـج  نیمه  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوریمن  هار  نیمز  يور  رگید  تاوما  هک  اریز 

ار ناشیا  دندیدیم و  مه  ار  نج  دندرکیم و  یهن  رما و  باوج و  لاؤس و  ناشیا  اب  دندیدیم و  مه  ار  هکئالم  دـنتفریم و  هار  ایند  رد  هک 
دـشاب انب  رگا  هک  تسا  دـنوادخ  لوق  حیرـص  دنتـسین و  میتسه  ام  هک  ملاع  نیا  لها  نج  هکئالم و  هکنیا  لاح  دـندرکیم و  یهن  رما و  مه 

نیا رابخا  رد  دـنرادن و  يرـشب  سابل  هکئـالم  دوخ  هک  تسا  مولعم  سپ  میـشوپیم  اـهنآ  رب  يرـشب  ساـبل  میتسرفب  قلخ  يوس  هب  هکئـالم 
هک تسا  یمـشچ  اب  هکلب  تسین  ینامـسج  يرـشب  مشچ  اب  هک  تسا  مولعم  دـنیبیم  ار  ناـشیا  هک  ماـما  سپ  دـناهدومرف  حیرـصت  ار  بلطم 

ار نیعلا  روح  دومرفیم و  هدـهاشم  ار  منهج  باذـع  تنج و  معن  تفریم و  هار  ایند  نیمه  رد  ص )  ) ربمغیپ هکلب  تسا  هکئالم  اب  بساـنم 
نیا دومرف  دیدینادرگ  ور  ارچ  دندرک  ضرع  دینادرگور  درپس و  ربق  رد  ار  وا  دوخ  دوب و  رـضاح  ناتـسود  زا  یکی  ربق  رـس  هکنانچ  دیدیم 
دیسر دعـس  هب  ربق  راشف  نآلا  هک  دومرف  دعـسما  هب  نینچ  مه  منیبن و  ار  وا  هک  مدینادرگ  ور  دروآ  بآ  وا  يارب  هیروح  دوب و  هنـشت  صخش 

هک تسا  نیا  تهج  زا  اهنیا  همه  تسا و  رایـسب  بلطم  نیا  دـهاوش  دـننیبیم و  هینالع  ار  خزرب  عاضوا  دـنوریم و  هار  اـیند  نیمه  رد  سپ 
دنوادخ ار  نیا  تمالع  دـنوریم و  هار  مه  اجنآ  هکلب  تسا  زاب  الاب  ياهملاع  هب  ناشمـشچ  دـنوریم  هار  ایند  رد  هک  لاح  نامه  رد  ناشیا 

دراد و اهریس  شدوخ  ملاع  رد  مه  تلایخ  یئوگیم و  نخـس  مدرم  اب  يوریم و  هار  ایند  رد  ینیبیم  ینک  قیدصت  ات  هداد  ناشن  وت  دوخب 
روما يرایـسب  رد  دـنیبیمن و  تسرد  تهج  نیا  زا  دـنامیم  لوحا  مشچ  دـننام  تسا و  فیعـض  نوچ  ام  تالایخ  تیاـهن  دـنیبیم  اـهزیچ 

هدـهاشم ار  نآ  تماقتـسا  تحـص و  لامک  رد  دـننکیم  هچ  ره  هب  ور  هک  تسا  یفاص  هنییآ  لثم  ناشلایخ  ناـشیا  اـما  دـنکیم  تاهابتـشا 
ماما ینعی  ناشیا  هک  تسین  نیا  هماقم  هللا  یلعا  دحوا  خیش  دوصقم  سپ  ینیبیم  هینالع  ار  بلطم  یشاب  ملع  لها  رگا  هک  هصالخ  دننکیم 
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هار مدرم  نایم  دنتـسه و  مه  ایند  ود  کلذ  عم  دنیاجنآ و  رد  هک  دناهدومرف  ملاع  نآ  رد  تیفورعم  هظحالم  هب  هکلب  دناهدرم  هللااب  ذوعن  (ع )
رابخا رد  هکنیا  اب  راـبخا  نیا  لـقن  زا  دـعب  تسا  هتفگ  يراـب و  دـناهدومرف  حیرـصت  هکناـنچ  دنتـسین  هحفـص 246 ] فورعم [  اما  دـنوریم 

الیدبت و ال هتنـسل  دـجت  نل  هک  هیهلا  تنـس  یهگنآو  تسا  لصفنم  زاجم  زا  تقیقح  بذـک و  زا  قدـص  فرع  یلو  تسا  رایـسب  فالتخا 
دیؤم سفنا  قافآ و  لقع و  تنس و  باتک و  لیالد  یهگنآو  دیامنیم  لصف  میقس  زا  ار  حیحص  راثآ  رابخا و  تسا و  عطاق  ناهرب  الیوحت 

قیداصم تانیب  روهظ  تایآ و  لوزن  روط و  ملکم  ءادـن  روهظ و  رین  صوصخ  هب  دـنکیم  ادـج  دروآیم و  نوریب  لیلع  زا  ار  ملاس  تسا و 
ار بلاغ  هک  ار  رابخا  دودعم  نیا  ینعم  یب  تسـس  مالک  نیا  هب  رابخا  لقن  زا  دعب  هک  نک  هظحالم  باوج  دهدیم  ناشن  ار  رابخا  تایآ و 

فرع دـهد  حـیجرت  تسین  روکذـم  هک  رگید  رابخا  همه  رب  دـهاوخیم  تشادـن  وا  دوصقم  رب  یتلـالد  زاـب  نآ  زا  دـعب  هدومن و  فیحـصت 
زیمت ار  زاجم  زا  تقیقح  بذـک و  زا  قدـص  ام  رگا  تسا  فرخزم  هچ  نیا  هچ  ینعی  تسا  لـصفنم  زاـجم  زا  تقیقح  بذـک و  زا  قدـص 
نامه هب  ملاع  رد  یـسک  ره  مالک  بذک  قدص و  دوخ  يارب  میتسه  یتجح  دوخ  یکی  ره  سپ  میراد  تجح  هب  تجاح  هچ  سپ  میهدیم 
دمحم لآ  راـبخا  بذـک  قدـص و  تسین و  يربـخ  وا  دوصقم  زا  ار  يرگید  هک  اریز  دوـشیم  هتخانـش  دـهدیم  تسد  وا  دوـخ  هک  نازیم 

هک الوا  هدرک  لقن  هک  رابخا  نیا  هک  نک  هظحالم  وت  دوشیم و  هتخانـش  دـناهداد  تسد  ناـشدوخ  هک  نیزاوم  ناـمه  هب  مه  مالـسلامهیلع 
هچنانچ يرادن  تالیوات  نآ  قدص  رب  تیب  لها  رابخا  زا  يدهاش  يریگب  ینکیم  لیوات  هک  یناعم  نآ  هب  هک  ضرف  رب  دنتـسین و  وت  دهاش 

هب وت  هکنآ  هن  هدـش  يراج  میئوگیم  ام  هک  نیمه  رب  هک  نک  هظحالم  تسا  عطاق  ناـهرب  هک  مه  هیهلا  تنـس  یتسناد و  دـش  رکذ  هچنآ  زا 
تقیقح رد  هک  يزیچ  یلب  یتـسناد  هچناـنچ  وت  هن  تسا  اـم  دـیؤم  همه  مه  قاـفآ  لـقع و  تنـس و  باـتک و  لـئالد  یئوگیم و  دوخ  يار 
ربمغیپ نیا  زا  دوصقم  رگا  دـنکیم  هچ  روط  ملکم  روهظ و  رین  یئوگیم  هک  تسا  نامه  تسا  یلاخ  نامتـسد  ام  تسا و  وت  هب  صوصخم 
شقنا مث  شرعلا  تبث  هک  تسه  تدوخ  ماـما  دوصقم  رگا  میرادـن و  فلخت  ناـشیا  تاـشیامرف  زا  هک  يدرک  هظحـالم  دنتـسه  اـم  همئا  و 

هب مه  یـضعب  تسین و  میقتـسم  نازیم  چیه  هب  هک  هدروآ  دوخ  معزب  یتایآ  هدرک و  اعدا  هکنیا  ياوس  وا  تیقح  رب  لیلد  چیه  هللااب  كدشنا 
عبات مه  رفن  رازه  دـص  تشاد و  رتالاب  رتهب و  یلیخ  باذـک  يهملیـسم  هک  ار  هلدا  نیا  هن  ای  يراد  دـنداد  وا  يهرابرد  ناج  دـندیورگ و  وا 

وت تسا  لطاب  رب  وا  رگا  تسا و  قح  رب  مه  هملیسم  یقح  رب  يراد  هک  هلدا  نیا  هب  وت  رگا  دندش  هتشک  ات  دنداد  وا  يارب  مه  ناج  تشاد و 
ام هک  رگید  لیلد  هب  راذگب و  رانک  ار  نیقباس  هلدا  مامت  ای  هکنیا  نخس  رـصتخم  ینکیم و  هچ  يارب  ناج  ردقنیا  رگید  یتسه  لطاب  رب  مه 
ار یـضعب  هکنیا  هن  ریگب  هتفر  مه  يور  ار  همه  تفرگ  دـیاب  ار  نیقباـس  هلدا  رگا  اـی  نک  ماـمت  اـم  رب  ار  دوـخ  تجح  نک و  تباـث  میمهفب 

هلدا هک  اریز  دوـشیمن  ماـمت  تجح  دوـشن  عـمج  مه  اـب  همه  اـت  تسا و  طوـبرم  مه  هب  مه  اـهنآ  هک  اریز  ینک  كرت  ار  یـضعب  يریگب و 
ناـج هدادیم  قباـس  هک  هجیتن  نآ  هک  یتـفرگ  ار  همدـقم  رگا  سپ  جـیاتن  تامدـقم و  يهلزنم  هب  تسا  یـضعب  رب  بترتـم  یـضعب  نیقباـس 

هک تسا  مولعم  هدـنازوسن  اما  تسا  شتآ  نیا  هک  يروایب  ار  یمـسج  هکنیا  لـثم  یئوگیم  غورد  هک  تسا  مولعم  هحفص 247 ] دیشخبن [ 
دیاین رب  وا  زا  راک  چیه  اما  تسا  دیری  امل  لاعف  تسادخ و  رما  رهظم  نیا  هک  يروایب  ار  یصخش  نینچ  مه  تسین  شتآ  یئوگیم و  غورد 

نم مهتلئس  نئل  یش و  لک  قلاخ  هللا  لق  نوکیف و  نک  هل  لوقی  نا  ائیش  دارا  اذا  هرما  امنا  تسا  غورد  نیا  هک  تسا  مولعم  اعدا  فرص  رگم 
ام هک  اـهراک  زا  یـضعب  درک  قیدـصت  ناوـتیمن  لوـق  ضحم  هب  تسادـخ  رما  رهظم  نـیا  رگا  سپ  هللا  نلوـقیل  ضرـألاو  تاومـسلا  قـلخ 

دیوبب هک  تسا  نآ  کشم  تسین  لیـصفت  هب  تجاح  هصالخ  تسا  رما  رهظم  هک  دوشب  مولعم  ات  دـنک  رهاظ  تسادـخ  صوصخم  مینادیم 
دیوگب . راطع  هکنآ  هن 

اهنآ لیوأت  روهظ و  مئالع  هب  لالدتسا 

هراشا
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دوجو باتفآ  قارـشا  هک  هچ  یناویح  هن  تسا  یناسنا  قازرا  طـحق  هیلوا  تقیقح  رد  طـحق  نیا  تسا و  طـحق  روهظ  میـالع  زا  تسا  هتفگ 
نم لزنن  انرخآ و  انلوال و  ادـیع  انل  نوکت  ءامـسلا  نم  ةدـئام  انیلع  لزنا  انبر  ءایحا  ملعلا  لها  یتوم و  سانلا  تسا  ناسنا  يارب  لماک  ناسنا 

دیحوت و نانیمطا و  نافرع و  ناقیا و  ملع و  باوبا  تایآ  لوزن  ترضح و  نآ  روهظ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ۀمحر  ءافـش و  وه  ام  نآرقلا 
ضرألا یف  نم  هجو  رب  تسا  یناـسنا  قزر  تقیقح  هک  شنیب  شناد و  اـفو و  تناـید و  تناـما و  تقادـص و  تبحم و  دـیرجت و  دـیرفت و 

نم انلزنا  هتشذگ و  رتاوت  دح  زا  هدش و  ریسفت  نامیا  ملع و  هب  ماهلا  یحو و  نابحاص  زا  نآرق  رد  لزان  قزر  هچنانچ  دوشیم  زاب  ءامـسلاو 
نافرع ملعب و  ضرألا  یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  ءافج و  بهذیف  دبزلا  اماف  ایبار  ادبز  لیسلا  لمتحاف  اهردقب  ۀیدوا  تلاسفا  ءام  ءامـسلا 

قلخ نیا  رد  نآ  زا  هبح  هک  یناشب  هدش  طحق  عطق و  مودـعم و  وحم و  بولق  زا  یلکب  لاح  هک  تسا  یناسنا  قازرا  نیا  دـناهدومرف و  ریبعت 
قحلا نم  ینغی  نظلا ال  نا  دـیامرفیم  هکنیا  اـب  دناهتـسناد  تجح  ار  نظ  دناهتـشون و  هنظم  تیجح  ملع  طـحق  رد  هک  یمـسق  هب  هن  دوجوم 

تسا و ناشلاوقا  بذـکم  لک  لاوحا  لامعا و  دـشاب  قباطم  شلامعا  لاوقا و  هک  تسین  يدـحا  مه  لمع  رد  مثا و  نظلا  ضعب  نا  ائیش و 
یطحق نینچ  یلوا  صـصق  زا  دـندروخ و  عوج  تدـش  زا  ار  هدـنز  لب  هتیم  تیم و  لب  تاناویح  هک  یناش  هب  دـش  مه  هیناویح  قازرا  طحق 

هدشن . هدینش 

باوج

رظنیلف هدومرف  دوخ  دـیجم  باـتک  رد  دـنوادخ  تسا و  فراـعم  موـلع و  یناـسنا  سفن  قزر  هک  تسا  حیحـص  دوـخ  ياـج  رد  بلطم  نیا 
هیآ هدش و  ریسفت  ینعم  نیا  هب  مه  رگید  تایآ  هذخای و  نمع  هملع  یلا  ینعی  دیامرفیم  ع )  ) ماما فیرش  ثیدح  رد  هماعط و  یلا  ناسنالا 
نیا دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ناـهرب  رد  هک  روطنیا  یلو  تسا  هدـش  ریـسفت  نآرق  ملع  هب  مه  نآرقلا  نم  لزنن  و 

نآ رد  هیرم  کش و  شلها  يارب  زا  نینمؤملل  ۀمحر  ءافـش و  وه  ام  دـنوادخ  لوق  تهج  هب  نآرق  ملع  رد  ءافـش  هک  تسین  نیا  زج  تسا و 
منکیم ضرع  اندابع  نم  انیفطـصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  هدومرف  دنوادخ  هک  یناسک  نانچنآ  دنتـسه  يدـه  همئا  نآرق  لها  سپ  تسین 

شملع هکناـنچ  مه  تسا  راـهطا  همئا  صوصخم  ءادـتبا  دوـشیم  لـصاح  نآرق  زا  هک  یئافـش  هک  تسا  نیا  فیرـش  ثیدـح  تلـالد  هک 
تسا نیا  هطساو  نودب  هن  دنوشیم  عفتنم  ناشیا  زا  نتفرگ  ناشیا و  هحفص 248 ] لبحب [  کسمتب  نینمؤم  ریاس  تسا و  ناشیا  صوصخم 

ملظ ص )  ) دمحم لآ  قح  رد  هک  یناسک  هک  دـیامرفیم  فیرـش  ثیدـح  رد  اراسخ و  الا  نیملاظلا  دـیزی  دـیامرفیم و ال  هیآ  رخآ  رد  هک 
همه هک  دننکیم  نامگ  هک  تسا  تعامج  نیا  هدیقع  فالخ  رب  ثیدـح  دافم  سپ  يراک  نایز  رگم  دـنکیمن  دایز  اهنآ  رب  نآرق  دـندرک 

يهیآ و نینچمه  تسا و  هدومن  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  اقباس  هکنانچ  تسین  تیب  لها  ریـسفت  هب  تجاـح  دـنوشیم و  عفتنم  نآرق  زا  سک 
نیا رد  دبز  هک  دیامرفیم  ع )  ) ریما ترـضح  یثیدح  رد  دراد و  لیـصفت  ثیدـح  دـناهدومرف و  ریـسفت  قح  هب  مهارا  ءام  ءامـسلا  نم  انلزنا 
هچنآ لیصحت و  دزن  رد  دوشیم  یشالتم  لطاب و  تسا و  لحمـضم  نیا  سپ  نآرق  رد  ار  نآ  دندرک  تباث  هک  تسا  نیدحلم  مالک  عضوم 

دـننکیم و لوبق  ار  نآ  بولق  هفلخ و  نم  هیدـی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتای  هک ال  تسا  ینانچنآ  لـیزنت  سپ  نآرق  زا  ار  مدرم  دـهدیم  عفن 
نیدحلم هک  تسا  دهاش  ع )  ) ماما شیامرف  هب  نآرق  دوخ  هک  نک  هظحالم  منکیم  ضرع  نآ  رارق  تسا و  ملع  لحم  عضوم  نیا  رد  نیمز 

زا لیزنت  نوملعت  متنک ال  نا  رکذـلا  لها  اولاسا  دومرف  هک  شلها  هب  عوجر  لیـصحت  دزن  رد  تیاهن  دـناهدرک  تابثا  نآ  رد  اـهزیچ  یـضعب 
رد رایـسب  رابخا  هدئام  باب  رد  تسا  هدرک  رکذ  هک  یلوا  هیآ  اما  يراب و  تسا  تارـضح  دقتعم  فالخ  رب  مه  نیا  دوشیم و  رهاظ  شریغ 

حضاو دناهدرک و  نایب  فورعم  ياهعـضو  هفورعم و  هدئام  نامه  هب  ار  همه  دناهدومرفن و  ملع  هب  ریـسفت  ادبا  تسا و  هدش  دراو  نآ  ریـسفت 
اهنم لکان  نا  دیری  دندرک  حیرصت  هوالع  دنتفگیم و  کبر  عیطتسی  له  فورعم  تئارق  قفاوم  هک  هدوب  موق  لاهج  لاؤس  زا  نیا  هک  تسا 

زا تذل  هتبلا  تعامج  نیا  لثم  سپ  دنتـشاد  مه  یـسیع  قدـص  هب  نامیا  زونه  هک  تسا  مولعم  سپ  انتقدـص  دـق  نا  ملعن  انبولق و  نئمطت  و 
یهام و نان و  دـنوادخ  تهج  نیمه  زا  دوب و  مهارف  اهنآ  يارب  ع )  ) یـسیع ترـضح  تکرب  هب  دنتـشادن  یناسنا  فراـعم  مولع و  دـئاوم و 
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اهنم لکا  امک  سانلا  رخآ  اهنم  لکاف  دیامرفیم  ثیدح  رد  هکنآ  یتح  دندروخ  نآ  زا  رایـسب  تعامج  دومرف و  لزان  اهنآ  يارب  اهنآ  لاثما 
مهءآربـک و لاـقف  عفرت  مث  اوعبـشی  یتـح  نولکاـی  اـهیلع و  نوعمتجیف  مهیلع  ةدـئاملا  لزنت  تناـکف  دـیامرفیم  رگید  ثیدـح  رد  مهلوا و 

يزیچ ملع  ایآ  هرقف  ود  ره  رد  نک  هظحالم  تسرد  ریزانخ  ةدرق و  اوخـسم  ةدـئاملا و  مهنع  هللا  عفرف  اهنم  نولکای  انتلفـس  عدـنال  مهوفرتم 
اثلاث دنراد  ار  هلفس  تعنامم  ةوق  ایناث  دنتسه و  ملع  بلاط  الوا  نیفرتم  ءاربک و  ایآ  دنوشب و  عفتنم  ناسکی  نآ  زا  سان  رخآ  لوا و  هک  تسا 

ياطخ تالایخ  نیا  يهمه  دنوشب  ملع  نآ  زا  عفتنم  هلفـس  هک  تسا  هدش  نیا  زا  عنام  ناشیا  لخب  دسح و  هک  دناهدرب  ملع  زا  تذل  ردـقنیا 
ع)  ) یسیع ترـضح  فورعم و  رهاظ  عضو  نیمه  هب  هدئام  رگم  تسا  هدوبن  ینکیم و  هدهاشم  مدرم  لاح  زا  هینالع  هکنانچ  تسا  ضحم 

درادن تافانم  نآ  یلو  دشاب  هدش  لزان  دنـشاب  هدومن  ملع  بلط  هک  یناسک  رب  مه  ترـضح  هیملع  دئاوم  هکنیا  ول  دومرف و  رهاظ  زاجعا  هب 
منکیم دـمح  الوا  میئوگیم  هحفـص 249 ] دش [  مولعم  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  يراب و  دـشاب  دوخ  ياج  رـس  مه  هرهاظ  هدـئام  هکنیا  اب 

وت تسین  رگید  لیصفت  نایب و  هب  تجاح  دشاب  روعش  كدنا  رگا  هک  يروط  دنکیم  رهاظ  وا  دوخ  نابز  رب  ار  لطاب  نالطب  هک  ار  هدنرورپ 
قزر تقیقح  هک  هتفگ  هدرمـش و  هچنآ  رخآ  اـت  ناـقیا  ملع و  باوبا  تاـیآ  لوزن  ترـضح و  نآ  روـهظ  هب  هک  ینکیم  حیرـصت  تدوـخ 

زا یلک  هب  لاح  هک  تسا  یناسنا  قازرا  نیا  دـیوگیم و  رطـس  دـنچ  زا  دـعب  دوشیم و  زاب  ءامـسلاو  ضرألا  یف  نم  هجو  رب  تسا  یناـسنا 
نیا دمحم  یلع  ازریم  جورخ  زا  دعب  لاس  هاجنپ  ابیرقت  صخـش  نیا  هک  دـیئامن  هظحالم  رخآ  ات  هدـش  طحق  عطق و  مودـعم و  وحم و  بولق 
دعب دوشیم  زاب  ضرـالا  یف  نم  هجو  رب  ناـقیا  ملع و  باوبا  ترـضح  نآ  روهظ  هب  هک  دـنکیم  حیرـصت  لوا  شدوخ  هتـشون و  ار  باـتک 

ندوب طحق  رگید  دوب  هدروآ  فیرـشت  ع )  ) ماما رگا  هک  نک  هظحالم  تسا  طحق  اهنیا  يهمه  یلک  هب  لاـح  هک  دـنکیم  حیرـصت  شدوخ 
هدـش رهاظ  وت  معزب  هک  لاح  دوشیم و  هدوشگ  ترـضح  نآ  روهظ  يهطـساو  هب  ناقیا  ملع و  باوبا  هک  یتروص  رد  تهج و  هچ  زا  اهنیا 

دوخ لوق  هللادـمحلا  هک  تسا  نیا  بلطم  يراب  تسیچ  تسا  هدـش  بترتم  ماما  دوجو  رب  هک  يرمث  سپ  هدرکن  قلخ  لاـح  هب  یقرف  تسا و 
دنهدن تعامج  نیا  نخس  هب  شوگ  دننک و  ادیپ  تفرعم  نیملسم  ماوع  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم  نوچ  یلو  دنکیم  ناشیا  دوخب  ور  ناشیا 

يور زا  تسا  هدرک  لـیوات  هدرک  رکذ  هک  مه  ار  تمـالع  نیا  صخـش  نیا  هک  تسا  موـلعم  مینکیم و  رکذ  دروـم  نیا  رد  دـنچ  يراـبخا 
ماقم نیا  رد  دیاب  ثیدح  دنچ  سپ  دوشب  وا  دـهاش  هکلب  هک  دـنکب  هجلاعم  هتـساوخ  دوخ  لایخ  هب  تسا و  هتـشادرب  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا 

زا ترـضح  دـش  هدرک  لاؤس  هک  یثیدـح  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  تسیچ  راـبخا  لولدـم  هک  منیبب  اـت  درک  رکذ 
ضعب مدرم  دـندومن  راکنا  هقافو و  تجاح  دـش  دـیدش  هاگ  ره  نکل  دومرف و  هکنیا  ات  تسا  هدـشن  تقوم  اـم  يارب  زا  یتقو  دومرف  تقو و 

سان راکنا  میتخانش  ار  هقافو  تجاح  كادف  تلعج  درک  ضرع  يوار  ماش  حبص و  دیشاب  رما  نیا  عقوتم  نیا  دزن  رد  سپ  ار  یـضعب  ناشیا 
تاقالم رتشیپ  هک  ود  نآ  زا  ریغ  هب  ار  وا  دنکیم  تاقالم  سپ  یتجاح  رد  شردارب  دزن  درم  دیآیم  دومرف  تسا  زیچ  هچ  ار  یضعب  یـضعب 

تـسا هدش  تیاور  نومـضم  نیمه  هب  هیفنح  نب  دمحم  زا  رگید  ثیدح  درکیم و  ملکت  رتشیپ  هچنآ  ریغ  هب  دنکیم  ملکت  ار و  وا  درکیم 
یتامالع مئاق  ماـیق  يارب  زا  هک  یتسردـب  دومرف  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدومن  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  و 
مکنولبنل لـجوزع و  يادـخ  لوق  دومرف  كادـف  هللا  ینلعج  تسیچ  اـهنیا  مدرک  ضرع  نینمؤم  يارب  زا  ادـخ  بناـج  زا  دـشابیم  هک  تسا 

دومرف نیرباصلا  رـشب  تارمث و  نآ  سفنالاو و  لاومألا  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  ع )  ) مئاق جورخ  زا  شیپ  ار  نینمؤم  ینعی 
لاومالا نم  صقن  ناشیا و  راعـسا  ینارگب  عوج  ناشناطلـس و  رخآ  رد  نالف  ینب  كولم  زا  فوخ  زا  يزیچ  هب  ار  ناشیا  مینکیم  شیاـمزآ 

دوشیم و هدرک  تعارز  هچنآ  عیر  ۀـلق  تارمثلا  نم  صقن  عیرـس و  توم  دومرف  سفنالا  نم  صقن  لضف و  تلق  اـهتراجت و  داـسک  دومرف 
هک یتسردب  لیوات  تسا  نیا  دمحم  ای  نم  هب  دومرف  دـعب  جرف  لیجعت  هب  نآ  دزن  رد  ار  نیرباص  هحفص 250 ] هدب [  تراشب  نیرباصلا  رشب 

حیرص ود  ره  الوا  نک  هظحالم  ثیدح  ود  نیا  رد  منکیم  ضرع  ملعلا  یف  نوخسارلاو  هللا  الا  هلیوات  ملعی  ام  دیامرفیم و  لجوزع  يادخ 
لباق کـی  چـیه  نک  هظحـالم  هکنیا  یناـث  دوب  جرف  رظتنم  عقوتم و  دـیاب  اـهنآ  زورب  زا  دـعب  تسا و  روهظ  زا  شیپ  تاـمالع  نیا  هک  تسا 
ایندب صوصخم  بلاغ  رد  نیا  هک  ار  ناشیا  راکنا  ضعب و  زا  ضعب  ناوخا  تجاح  لاوس  امن  هظحالم  لوا  ثیدح  اما  تسین  ملع  هب  لیوات 
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تاجاح هک  تسا  نیمه  میتخانـش  ار  هقافو  تجاح  دـیوگیم  هک  يوار  لوق  زا  رهاظ  اما  دـشاب  نکمم  مه  ملع  نامتک  رد  هکنیا  ولو  تسا 
التبم هچ  ره  هب  نینمؤم  دناهدرمـش و  نینمؤم  رد  ار  تامالع  نیا  يهمه  هک  تسا  حیرـص  هک  میود  ثیدـح  اـما  تسا و  هدـیمهف  ار  يویند 

تفرعم ملع و  بابرا  همه  هدـش و  دراو  نامزلا  رخآ  هعیـش  حدـم  رد  رابخا  هک  تسا  نیا  دـنوشیمن و  ـالتبم  ملع  لاوز  لـهج و  هب  دـنوشب 
هتکن ره  یئاج و  نخس  ره  اما  دشاب  حیحـص  دوخ  ياج  رد  لیوات  نیا  دوخ  ولو  تسین  ملع  هب  لیوات  لمتحم  ثیدح  نیا  سپ  تسا  ناشیا 

هب دسرب  مدرم و  نآ  رد  دنوشب  هنسرگ  هک  تنـس  مئاق  مالق  دشاب  هکنیا  تسا  دبال  هک  ترـضح  نآ  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دراد و  یماقم 
تسا هداد  مدرم  همه  رد  میمعت  ار  نآ  ثیدح  نیا  رد  دومرف و  توالت  ار  هروکذم  يهیآ  هک  ثیدح  رخآ  ات  لتق  زا  يدیدش  فوخ  ناشیا 

زا شیپ  رما  نیا  هک  دـیامرفیم  حیرـصت  لاحیا  یلع  تسا و  نآ  لیزنت  نیا  دوب و  هیآ  لیوات  نآ  هک  اریز  درادـن  قباس  ثیدـح  اب  تافانم  و 
دوشیم سکع  رب  یلک  هب  روما  نیا  همه  وا  رما  رارقتـسا  مئاق و  مایق  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  رابخا  فرط  نآ  زا  تسا  مئاق  مایق 

هکنانچ دیآ  رکـش  نوچ  راگزور  رگد  راب  خلت  زا  رتخلت  راگزور  نیا  درذگب  هیناسفن و  قازرا  باب  زا  مه  هینامـسج و  قازرا  تهج  زا  مه 
هفوک هب  ور  ترـضح  نایفـس  لتق  زا  دـعب  هک  دومرف  هکنآ  ات  یلیوط  ثیدـح  رد  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  رباـج  زا  تسا  هدرک  لـقن  راـحب  رد 
رگم ار  یمراغ  هن  دـنکیم و  دازآ  ار و  وا  درخیم  هکنیا  رگم  ار  یملـس  هدـنب  دـنکیمن  كرت  سپ  تسا  اج  نآ  رد  وا  لزنم  سپ  دـنکیم 

هکنیا رگم  هدنب  ناشیا  زا  دوشیمن  هتشک  ار و  نآ  دنکیم  در  هکنیا  رگم  مدرم  زا  يدحا  يارب  زا  هملظم  هن  دنکیم و  اضق  ار  وا  نید  هکنیا 
وا لایع  دنکیم  قحلم  ار و  وا  نید  وا  زا  دنکیم  اضق  هکنیا  رگم  یلیتق  دوشیمن  هتشک  شلها و  يوس  هب  هملسم  ۀید  ار  وا  نمث  دنکیم  ادا 

ردپ زا  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  زا  روج و  ملظ و  زا  دوب  هدش  رپ  هکنانچمه  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  دـنکب  رپ  هکنیا  ات  ءاطع  رد  ار 
دنکیم دییات  هک  مدرم  زا  یلهج  رهد و  زا  یبلک  نامزلا و  رخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  دتسرفیم  هک  تسا  هدومن  تیاور  ص )  ) شراوگرزب

نیدت هکنیا  ات  نیمز  رب  ار  وا  دنکیم  بلاغ  شدوخ و  تایآ  هب  ار  وا  دنکیم  ترـصن  ار و  وا  راصنا  دـنکیم  ظفح  دوخ و  هکئالم  هب  ار  وا 
دنامیمن یقاب  اهنآ  لوط  دالب و  ضرغ  دنوشیم  وا  هب  دقتعم  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  اهرک  ای  اعوط  دنیوجب  وا  هب 

نوریب عابـس و  وا  کـلم  رد  دـننکیم  حلـص  دوشیم و  حـلاص  هکنآ  رگم  یعلاـط  هن  دروآیم و  ناـمیا  هکنآ  رگم  هحفـص 251 ] يرفاک [ 
لهچ ار  نیقفاخ  نیب  اـم  دوشیم  بلط  زونک  وا  يارب  زا  دوشیم  رهاـظ  ار و  شتکرب  نامـسآ  دـنکیم  لزاـن  ار و  شهاـیگ  نیمز  دروآیم 

ام هب  دومرف  هک  تسا  هدومن  تیاور  ع )  ) ریما ترضح  زا  ار و  وا  مالک  دونـشب  ار و  وا  مایا  دنکب  كرد  هک  یـسک  لاح  هب  شوخ  سپ  لاس 
نامز دنوادخ و  دنکیم  عفد  ام  هب  دنکیم و  تابثا  ام  هب  دهاوخب و  هچنآ  دنکیم  وحم  ام  هب  دنکیم و  متخ  ام  هب  دنکیم و  حـتف  دـنوادخ 

هک یتقو  نآ  بآ  زا  يهرطق  تسا  هتخیرن  ورف  نامسآ  دنوادخ  هب  ناطیش  ار  امـش  دنکن  رورغم  سپ  ار  ناراب  دنکیم  لزان  ام  هب  ار و  بلک 
تاـبن نیمز  دروآیم  نوریب  ار و  شدوـخ  ياـههرطق  نامـسآ  دـنکیم  لزاـن  هنیآ  ره  دزیخرب  اـم  مئاـق  رگا  هدرک و  سبح  ار  نآ  دـنوادخ 

ماـش و يوس  هب  قارع  نیب  اـم  نز  دـنکیم  یـشم  هکنیا  اـت  دـننکیم  حلـص  عابـس  داـبع و  بوـلق  زا  ءانحـش  دوریم  هنیآ  ره  ار و  شدوـخ 
لضفم زا  وا و  زا  دسرتیمن  یعبس و  هب  ار  وا  دروآیمن  ناجیه  هب  وا و  تنیز  تسا  وا  رـس  رب  تاین و  رب  رگم  ار  دوخ  مودق  ود  دراذگیمن 

رون هب  نیمز  دزیخرب  هاـگ  ره  اـم  مئاـق  هک  یتسردـب  دوـمرفیم  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب 
هکنیا ات  شدوخ  کلم  رد  درم  دنک  یمومع  دورب و  تملظ  باتفآ و  ینـشور  زا  ناگدنب  دنوشیم  ینغتـسم  دوشیم و  نشور  شاهدنرورپ 

نیمز و يور  رب  مدرم  ار  اهنآ  دنیبب  هکنیا  ات  ار  شدوخ  زونک  نیمز  دنکیم  رهاظ  دشابن و  اهنآ  رد  رتخد  دهدب و  وا  هب  دـنوادخ  رـسپ  رازه 
نیا وا  زا  دنکب  لوبق  هک  ار  يدحا  دباین  وا و  ةوکز  زا  دریگب  شدوخ و  لام  هب  ار  وا  دنکب  هلـص  هک  ار  یـسک  امـش  زا  يدرم  دنکیم  بلط 

هاگ ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ترـضح  زا  شدوخ و  لضف  زا  ار  اهنآ  تسا  هداد  يزور  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم  دنوشیم  ینغتـسم  ار 
وا و راصنا  وا و  باحـصا  رد  دنتـسه  سپ  قیدص  رازه  داتفه  هفوک  تشپ  زا  یلاعت  دنوادخ  دنک  ثوعبم  دش  هفوک  لخاد  مئاق و  دش  رهاظ 
رد ار  ناشیا  دـهدیم  قزر  هبترم و  ود  یلاس  رد  اهاطع  ار  مدرم  دـنکیم  اطع  نآ و  لها  دـنناشیا  راوس  لها  يوس  هب  ار  راوس  دـنکیم  در 

جیواحم يوس  هب  ار  ناشتوکز  ةوکز  باحـصا  دـنروآیم  هوکرب و  ار  یجاتحم  ینیبب  هکنیا  ات  مدرم  يهنایم  دـنکیم  هیوست  قزر و  ود  هام 
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ناشیا و يوس  هب  دنیآیم  نوریب  سپ  هعیـش  ياههناخ  رد  ار  نآ  دننادرگیم  دننکیم و  ةرـص  ار  نآ  سپ  دـننکیمن  لوبق  سپ  وا  هعیـش  زا 
نیمز و نطب  زا  شلک  ایند  لها  لاوما  وا  يوس  هب  دوشیم  عمج  هک  دومرف  هکنیا  ات  امـش  مهارد  رد  اـم  يارب  زا  تسین  یتجاـح  دـنیوگیم 

بکترم ار و  مارح  ياـهنوخ  نآ  رد  دـیتخیر  ار و  ماـما  نآ  رد  دـیدرک  عطق  هچنآ  يوس  هب  دـیئایب  هک  مدرم  هب  دوشیم  هتفگ  سپ  نآ  رهظ 
نیا رد  نک  هظحالم  منکیم  ضرع  نآ  زا  شیپ  يدـحا  ار  نآ  تسا  هدرکن  اـطع  هک  یئاـطع  دـنکیم  اـطع  سپ  ارم  داـحم  نآ  رد  دـیدش 
سپ ملع  بلط  تهج  هب  ای  تسا  هدش  ایند  ياهلام  بلط  تهج  هب  مراحم  بوکر  ءام و  کفس و  ماحرا و  عطق  ایآ  هک  نیبب  فیرش  ثیدح 

يانتعا رظن و  لحم  ایند  هک  دـنچ  ره  دوشب و  روط  نیمه  دـیاب  هتبلا  تسین و  حیحـص  رهاظ  هحفـص 252 ] ینعم [  ریغ  رب  اهنآ  ندرک  لمح 
اعیمج و ضرألا  یف  ام  مکل  قلخ  هک  هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  دـنوادخ  تسا و  ناشیا  لام  تقیقح  تسه  هچ  ره  کلذـعم  تسین  نینمؤم 

دوخ کلم  ولج  ددرگیم  رب  شلها  هب  قح  هک  زور  نآ  دـناهدرک و  بصغ  ار  اهنآ  قح  زورما  تیاهن  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  رایـسب  رابخا 
بـصغ یـسک  ار  تفرعم  ناـمیا و  ملع و  ـالا  دوب و  نیمه  دوب  هدـش  بصغ  ناـشیا  زا  هک  یقح  نآ  هک  منکیم  ضرع  هکلب  دـنریگیم  ار 

هب لیوات  میتفگ  الوا  هکنآ  ربانب  تسا و  رهاظ  کلم  نیمه  ددرگرب  ناشیا  هب  دـیاب  هک  یکلم  سپ  دنتـشادن  اهنآ  تسد  يراک  دوب و  هدرکن 
روهظ زا  لبق  قلخ  هماع  هنایم  رد  اعوقو  تسا  مه  اب  ود  ره  لیوات  رهاظ و  هکلب  درادـن  رهاـظ  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا  حیحـص  مه  ملع 

لمع و ملع و  هب  ار  قلخ  درادیماو  دروایب  فیرـشت  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دوشیم و  رایـسب  یـصاعم  لـمع و  ملع و  كرت  ع )  ) ماـما
رس رب  تسد  هک  دیامرفیم  فیرش  ثیدح  رد  هکنآ  یتح  دوشیم  لصاح  تایقرت  مدرم  يارب  زا  ترـضح  نآ  تاکرب  هب  یـصاعم و  كرت 

تنس ادخ و  باتک  هب  شدوخ  هناخ  رد  نز  هک  دسریم  یئاجب  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  دوشیم و  عمج  ناشیا  لوقع  دراذگیم و  دابع 
هدـش و طحق  عطق و  هینطاب  قازرا  هنوگچ  زورما  هک  دـیامنیم  حیرـصت  شدوخ  ـالوا  هک  نک  هظحـالم  لاـح  دـنکیم  مکح  ص )  ) ربمغیپ
هک تسا  هتفگ  دش و  عقاو  ابیرقت  شش  داتـشه و  تسیود و  رازه و  يهنـس  رد  هک  یطحق  هب  تسا  هراشا  دش و  طحق  زین  مه  هیرهاظ  قازرا 
مه ترضح  نآ  روهظ  تامالع  زا  تسا و  هدش  عقاو  مه  اهنیا  رب  قباس  لیبق  نیا  زا  دشابن  روطنیا  ایوگ  هدشن و  هدید  ملاع  رد  یطحق  نینچ 

سپ درک  امـش  لاح  هب  رمث  هچ  سپ  روهظ  زا  دعب  هن  تسا  ماما  روهظ  زا  لبق  اهنیا  هک  يدـید  رابخا  حیرـص  رد  یلو  دوشب  طحق  هک  تسه 
زا دـعب  دـناهدومرف  هک  تسا  يرابخا  اب  فلاخم  مه  دوشیم و  طـحق  روهظ  زا  شیپ  دـناهدومرف  هک  تسا  يراـبخا  اـب  فلاـخم  مه  وت  لوق 

فلاخم رابخا  همه  اب  هک  ارـصتخم  یلیوات  ینعم  هب  هچ  يریگب و  رهاظ  ینعم  هب  ار  قزر  هچ  دوشیم  لزاـن  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  روهظ 
تسا .

لومعم هلزلز  هن  تسا و  سوفن  هلزلز  نآ  تسا و  هلزلز  مئالع  زا  یکی 

هراشا

لزلزت هک  دـش  رهاظ  ترثک  یبارت و  ضرا  اـت  تدـحو  درجت و  ملاـع  زا  اـهلازلز  ضرـالا  تلزلز  اذا  تسا  هلزلز  تاـمالع  زا  تسا و  هتفگ 
مویلا تقیقح  هنقوم و  ریغ  همیقتـسم  ریغ  هلزلزتم  سوفن  اـیازر و  اـیالب و  تدـش  رما و  یگرزب  تمظع و  زا  دـشاب  همیقتـسم  هنئمطم  سوفن 

يروهظ بحاص  ره  اب  تسا و  روهظ  ره  تامالع  زا  هلزلز  نیا  ولو  دـشابن  برطـضم  لزلزتم و  دوخ  تناید  رد  هک  دوشیمن  تفاـی  یلقاـع 
برطـضم و ملاع  ناکرا  تقیقح  هک  هدشن  هدینـش  لبق  زا  یبوشآ  هنتف و  بارطـضا و  هلزلز و  نینچ  یلو  لوسرلا  لوقی  یتح  اولزلز  هدوب و 

دندش . كاله  سوفن  بارخ و  همکحم  تارامع  تویب و  رثکا  هک  دش  مه  هلزلز  نانچ  دش و  لزلزتم 

باوج

 ] لزلزت و ع )  ) ماما روهظ  زا  دعب  هچ  رگا  تسین  هدرک  نامگ  وا  هک  وحن  نیا  هب  هدـش  هدرمـش  ع )  ) ماما روهظ  تامالع  زا  هک  مه  هلزلز  رما 
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هللا لجع  رـصع  ماما  روهظب  صاصتخا  وت  لوق  هب  اما  تسین  ههبـش  نیا  رد  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  ملاع  ناـکرا  رد  بارطـضا  و  هحفص 253 ]
هب تاـقوا  عیمج  زا  قلخ  بارطـضا  ترـضح  نآ  روهظ  رد  هکنیا  هچ  هدوب  لاوـنم  نیا  هب  رما  ص )  ) ءاـیبنا يهمه  روـهظ  رد  درادـن و  هجرف 

لاـقتنا هک  اهتنطلـس  دوشیم و  لـصاح  اـهتلود  رد  هک  یتارییغت  رد  هدرک  لاـیخ  وا  هک  بارطـضا  وحن  نیا  هکلب  دوب  دـهاوخ  نوزفا  بتارم 
ینید يویند و  بارطـضا  هک  دـشاب  اهنآ  هب  نورقم  هدرک  درم  نیا  هک  يواعد  لیبق  نیا  زا  رگا  هصاخ  دوشیم و  لصاح  مدرم  رد  دـباییم 

دنوشیم برطضم  رمالا  بحاص  مسا  نامه  هب  مدرم  هک  اریز  تسین  تیقح  لیلد  بارطـضا  نیا  دوخ  دوشیم و  لصاح  قلخ  يارب  ود  ره 
رد دیاب  سپ  تسا  هدوب  فرـص  هکنیا  ولو  دناهدش  یناشیرپ  ینایفـس  جورخ  مسا  هب  هک  میاهدید  هکلب  بذک  ای  دـشاب  قدـص  يوعد  هاوخ 
نآ تسا  هدـش  هدرمـش  روهظ  تامالع  وزج  هک  هلزلز  اـما  تسین و  اـی  تسه  وا  اـی  تماـما  راـثآ  هک  دومن  هظحـالم  یعدـم  صخـش  دوخ 

هدـش دراو  يراثآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ۀـمحرلا  هیلع  دـیفم  زا  راـحب  رد  هکناـنچ  دوشیم  عقاو  ع )  ) ماـما روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  ياهلزلز 
هکنیا ات  هلزلز  دـیامرفیم و  هکنآ  ات  درمـشیم  تسا و  وا  مایق  زا  شیپ  هک  یثداوح  و  ع )  ) يدـهم مئاـق  ماـیق  ناـمز  تاـمالع  رکذـب  تسا 

مدرم و زا  يدیدش  فوخ  رب  رگم  مئاق  دزیخیمن  رب  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ترضح  زا  زین  نیمز و  زا  يرایسب  دوشب  فسخنم 
رد یقرفت  مدرم و  نایم  يدـیدش  فالتخا  برع و  نیب  یعطاق  فیـس  نیا و  زا  شیپ  ینوعاط  مدرم و  رب  دـسرب  هک  یئالب  هنتف و  یلزـالز و 

یـضعب ندروخ  مدرم و  بلک  زا  دنیبیم  هچنآ  یگرزب  زا  ماش  حبـص و  يهدـننک  وزرآ  دـنکب  وزرآ  هکنیا  ات  ناشلاح  رد  يریغت  ناشنید و 
یجرف هکنیا  زا  ناشیا  يدیماان  تسا و  مدرم  سای  دزن  رد  دیآیم  نوریب  هک  یتقو  وا  جورخ  سپ  ار  مالـسلاهیلع  مئاق  مایق  ار  یـضعب  ناشیا 

تفلاخم وا و  زا  دنکب  يرود  هک  یـسک  يارب  زا  لک  لیو  دشاب و  وا  فاصنا  زا  ار و  وا  دنکب  كرد  هک  یـسک  لاح  هب  شوخ  سپ  دـننیبب 
تمالم ار و  يدحا  دراذگیمن  یقاب  لتق و  رگم  وا  ناش  تسین  هک  دومرف  ثیدح  رخآ  رد  هکنیا  ات  دشاب  وا  نانمشد  زا  ار و  وا  رماوا  دنکب 

ۀمول هللا  یف  هذخات  دیامرفیم و ال  هک  دوشب  تفتلم  ار  ظفل  نیا  دافم  منکیم  ضرع  ادـخ  هار  رد  دـنکیمن  رثا  وا  رد  هدـننک  تمالم  چـیه 
زا دنوشیم و  هارمگ  دوخ  لیم  هب  اهنآ  هکنیا  تهج  هب  دوشیمن  يراج  هجو  چیه  هب  دـشاب  قلخ  یهارمگ  دارم  هک  یلیوات  ياهلتق  رد  مئال 

تجح مامتا  زا  دعب  هک  تسا  یئاج  رد  هدش  رکذ  رابخا  رد  ررکم  هک  هملک  نیا  یلو  هدزن  رـس  يرما  دـنوادخ  يوس  هب  توعد  ياوس  ماما 
هدش رکذ  تسا  هلزلز  نیرق  مه  نآ  هک  هددعتم  ياهفـسخ  نینچ  مه  يراب و  دننک  تمالم  ار  وا  افعـض  دناسرب و  لتق  هب  ارهاظ  ار  اهنآ  ماما 
روهظ نیح  رد  ار  نآ  تراشب  هک  يروط  تسا  ع )  ) ماما روهظ  نراقم  دش  دهاوخ  ادـیب  رد  هک  تسا  ینایفـس  نوشق  فسخ  اهنآ  مظعا  هک 

 ] رد اههلزلز  دوش و  عقاو  ع )  ) ماما روهظ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  تسا  ماما  روهظ  تمالع  هک  هلزلز  سپ  هصالخ  دـنهدیم  ترـضح  نآ  هب 
نوعاط ءالب و  فیدر  فیرـش  ثیدح  رد  ار  هلزلز  هک  ینکیم  هظحالم  دوش و  عقاو  مه  نیا  زا  دعب  دیاش  تسا و  هدش  ملاع  هحفص 254 ]

زا دوصقم  رگا  دناهدرمـش و  هوالع  مه  ار  لاح  رد  رییغت  نید و  رد  قرفت  هک  اریز  دوش  عقاو  دـیاب  رهاظ  عضو  هب  نآ  دناهدرمـش و  اههنتف  و 
وحن نآ  هکنیا  اب  دوبن  هدش  رکذ  هچنآ  یقاب  لاح و  رییغت  نید و  رد  قرفت  رکذ  هب  تجاح  رگید  دوب  هدرک  وت  هک  یلیوات  ینعم  نامه  هلزلز 

تسا . روهظ  زا  لبق  لام  هدودعم  تامالع  دوب و  دهاوخ  روهظ  زا  دعب  یتفگ  هک  بارطضا 

تسا نیمز  ياه  جنگ  ندش  رهاظ  روهظ  مئالع  زا 

هراشا

لباقم رازه  عیانص  مولع و  دندش و  رهاظ  قلخ  رهاوج  دشاب  اهلاقثا  ضرالا  تجرخا  هک  تسا  ضرا  زونک  روهظ  تامالع  زا  تسا و  هتفگ 
تفریذپ . ققحت  ءاملعلاو  ءارعشلا  نسلا  اهحیتافم  ضرألا  یف  زونک  هللا  نا  تفای  روهظ  ملاع  رد  لبق 

باوج
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لقن هر  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  رد  هکنانچ  تسا  رـشح  نایب  رد  هکراـبم  يهروس  لـصا  دـناهدرک و  هک  تسا  یتـالیوات  زا  یکی  مه  نیا 
مدرم هک  ار  دوخ  لاقثا  ینعی  مدرم  زا  دومرف  هک  تفگ  اهلاقثا  ضرالا  تجرخا  اهلازلز و  ضرالا  تلزلز  اذا  يهروس  ینعم  رد  تسا  هدرک 
تفگ اتاتشا  دومرف  هکنآ  ات  اهرابخا  ثدحت  ذئموی  تسا  نینمؤملاریما  ناسنا  نیا  دومرف  هک  تفگ  اهلام  ناسنالا  لاق  دروآ و  نوریب  دنـشاب 
لمعی نمف  دناهدرک  هچنآ  رب  دنوشیم  فقاو  دومرف  هک  تفگ  مهلامعا  اوریل  نیقفانم  نیرفاک و  نینمؤم و  اتاتـشا  مدرم  دـنیآیم  دومرف  هک 
ضرع تسین  ناشیا  يارب  زا  یلعف  هک  دـننکیم  نامگ  هک  تسا  هربجم  رب  در  نآ  هری و  ارـش  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاـقثم 

مهانرـشح دـیامرفیم و  هک  تسا  يربک  تمیق  هب  صوصخم  نیا  دـیآ و  نوریب  دـیاب  نیمز  لاقثا  يهمه  هک  ینکیم  هظحالم  هک  منکیم 
ار دوخ  لامعا  دـنرادیم و  رب  نیمز  زا  رـس  دنتـسه  رفکلا  ضحام  ای  نامیالا  ضحاـم  هک  یناـسک  مه  تعجر  رد  ادـحا و  مهنم  رداـغن  ملف 

راـفک زا  یـضعب  نینمؤم و  زا  یـضعب  تقو  نآ  رد  تسین و  ع )  ) ماـما روهظ  ءادـتبا  رد  نیا  یلو  دوشیم  هدرک  ناـشیا  باـسح  دـننیبیم و 
متفاین نآ  تحص  يارب  زا  يدهاش  هدرک  ماقم  نیا  رد  درم  نیا  هک  لیوات  نیا  درادن و  همه  رد  مومع  و  ع )  ) ماما زجعم  هب  دننکیم  تعجر 
قالطا دیامن  هریخذ  ناسنا و  دـنک  عمج  هچ  ره  رب  زنک  ظفل  تغل  بسح  هب  هچ  رگا  تسا  هدومن  لیوات  قلخ  رهاوج  هب  ار  زونک  هکنآ  اما  و 

رد هدش و  لامعتـسا  زین  لام  زنک  ملع و  زنک  نینچمه  دناهدومرف و  قالطا  ع )  ) ماما باحـصا  زا  یعمج  رب  ار  زنک  ظفل  رابخا  رد  دوشیم و 
قیالخ سوفن  رهاوج  رد  زنک  لامعتـسا  سپ  دوب  هتـشون  یتاملک  نآ  رب  هک  دوب  یحول  هک  دـناهدومرف  امهل  زنک  هتحت  ناک  دـنوادخ و  لوق 
هکنیا لاح  هچ و  ینعی  هتـشاذگ  روهظ  تمالع  ار  زونک  روهظ  مسا  ـالوا  میئوگیم  تسا  مـالک  لـحم  هک  ماـقم  نیا  رد  یلو  تسین  عونمم 

دوشیم و رهاظ  زونک  ترـضح  نآ  يارب  تسا و  ترـضح  نآ  روهظ  جـیاتن  زا  میدرک  رکذ  طـحق  ناـیب  رد  هک  يراـبخا  قفاوم  بلطم  نیا 
هحفـص اما [  دوشب  لامعتـسا  هددـعتم  تاماقم  رد  زنک  مسا  ول  هکنیا و  یناث  دـنکیم و  زورب  روهظ  زا  لـبق  هک  تسا  يزیچ  روهظ  تمـالع 

هکنآ زا  دـعب  دـیامرفیم  هک  يدرک  هظحالم  فیرـش  ثیدـح  رد  دوش  رهاظ  دارم  ینعم  هکنآ  ات  دومن  هظحالم  دـیاب  ار  مـالک  نیارق  [ 255
دیتخیر و ار  اهنوخ  دیدرک و  نآ  يارب  محر  عطق  هچنآ  يوسب  دـیئایب  دـیامرفیم  دوشیم  عمج  شیارب  نآ  رهظ  نیمز و  نطب  زا  ایند  لاوما 

دنک زورب  قلخ  رهاوج  هکنیا  ضحم  دندش  هعینـش  لامعا  نیا  بکترم  ع )  ) ماما روهظ  زا  شیپ  قلخ  هک  هدـب  فاصنا  دـیدش  مارح  بکترم 
اطع ترضح  نآ  دوشیم و  عمج  ترضح  نآ  دزن  ایند  لاوما  زونک و  هک  تسه  رابخا  بلاغ  رد  نینچمه  دننک و  لیصحت  عیانـص  هکنآ  ای 

هک قلخ  هچ  ینعی  دیدج  ياطع  رگید  دوب  قلخ  رهاوج  اهنیا  زا  دارم  رگا  هبترم  ود  یلاس  هبترم و  ود  یهام  یثیدح  رد  قلخ و  هب  دیامرفیم 
فاصنا دومن و  هظحالم  دیاب  سپ  تسا  تباث  ناشیا  يارب  وا  تکرب  هب  ناره  رد  رهاوج  نآ  زاب  دناهدوب و  وا  تکرب  هب  دوخ  رهاوج  ياراد 

نامیا و رفک و  باب  زا  دوصقم  رگا  قلخ  رهاوج  هک  میئوگیم  زاب  تسین و  اـی  تسه  رهاـظ  ینعم  ياوس  ینعم  لـمحتم  راـبخا  نیا  هک  داد 
هدوب رهاظ  مه  نیا  زا  شیپ  هللا  رونب  رظنی  هناف  نمؤملا  ۀـسارف  اوقتا  دومرف  هک  تسا  رفاـب  نینمؤم  يارب  هکلب  ع )  ) ماـما يارب  هک  تسا  قاـفن 
بلطم نیا  دهاش  رایسب  رابخا  هکنانچ  دناهتخانشیم  قافن  نامیا و  رفک و  تقیقح  هب  ار  وا  دشیم  لخاد  ص )  ) ام همئا  رب  سک  ره  تسا و 
رهاوج زا  دارم  هک  دـیآیم  رب  وا  ترابع  رهاظ  زا  هک  تسا  نیمه  دوصقم  رگا  دوشب و  لـصاح  ع )  ) ماـما يارب  هک  تسین  هزاـت  رما  تسا و 

وت ـالوا  دـیوگب  ار  نخـس  نیا  ناـسنا  هک  تسا  تلاـهج  لاـمک  تقیقح  رد  هک  هدرک  زورب  ناـشیا  زا  هک  تسا  عیانـص  مولع و  نیمه  قلخ 
عیانـص هچ  اهنیا  رب  قباس  هک  نیبب  ار  خیراوت  ریـس و  بتک  نکب  هظحالم  تسین  نینچ  دراد  یگهزات  ردقنیا  عیانـص  نیا  هک  ینکیم  نامگ 

نیطالـس يارب  نیبب  دـندرکن  هک  اهتعنـص  هچ  ع )  ) نامیلـس ترـضح  يارب  نیبب  هدرکن  زورب  اهنآ  زا  يرایـسب  زونه  هک  تسا  هدوب  ملاع  رد 
شیپ عیانص  نیا  بلاغ  هک  تسا  نیا  دهاش  هک  تسه  تسا  هدنام  شیپ  زا  هک  اهشقن  تامالع و  راثآ و  زونه  دندومنن  هک  اهراک  هچ  سرف 

کلامم رد  میدـق  زا  هک  تاجتـشون  بتک و  یـضعب  نایگنرف  هک  تسا  هدـش  هدینـش  نیدـمتعم  ضعب  تیاکح  زا  هکلب  تسا  هدوب  اـهنیا  زا 
یعیانـص میدق  ریـس  رد  ینک  هظحالم  رگا  هک  لاحیا  یلع  دناهدرک و  سابتقا  اهنآ  زا  ار  عیانـص  زا  يرایـسب  دـناهدروآ و  تسد  هدوب  ناریا 

عیانـص نیا  روهظ  قلطم  هک  منیبب  وگب  هکنیا  یناث  درادن  نامز  نیا  هب  يدایز  صاصتخا  سپ  هدشن  هدید  تاقوا  نیا  زونه  هک  ینیبیم  دنچ 
لقاع چـیه  هک  تسا  ینخـس  نیا  هک  دـشابن  ای  دـشاب  ع )  ) ماما يرهاظ  فرـصت  رد  اـهنآ  هاوخ  ماـما  يارب  تسا  ضرا  زونک  روهظ و  اـهنیا 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


رد همه  اهنخـس  دشاب و  نوریب  ناشیا  تسد  زا  کلم  هک  هدوبن  زگره  تسا و  هدوب  ماما  يارب  زا  هشیمه  هک  هینطاب  تافرـصت  اما  دیوگیمن 
هللا مسب  هدـش  رهاظ  وا  يارب  هک  تسا  ضرا  زونک  مه  عیانـص  نیا  هدـش و  رهاظ  ماما  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  لاح  تسا  يرهاظ  فرـصت 

هک دننکیم  ءازهتسا  هیرخس و  ار  امـش  دنراد  هحفص 256 ] عیانـص [  نیا  لها  دینک  راهظا  نآ  نابحاص  عیانـص و  نیا  رد  ار  دوخ  فرـصت 
دیتسه مورحم  همه  عیانـص  نیا  دیاوف  زا  دیآیمن و  رب  امـش  زا  دهاوخیم  روعـش  مهف و  كدنا  هک  راک  چیه  هک  دیتسه  یـشحو  قلخ  امش 

نیا هک  تسا  ضرا  زونک  کنیا  هدـش و  رهاظ  ام  ماما  هک  دـینک  شیع  دوخ  لایخ  زا  نایگنب  نایـسرچ و  لثم  دینیـشنب و  فرط  نیا  زا  اـمش 
رایتخا ار  اهنآ  دیاوف  ای  دینکب  یفرـصت  مه  امـش  تسامـش  يارب  رگا  دراد  امـش  لمع  هب  طبر  هچ  تسا و  هدـش  رهاظ  وا  يارب  دـشاب  عیانص 
تاولخ رد  هک  تسا  بوخ  ار  تافرخزم  نیا  دـیوگب  دـناوتیم  سک  همه  تفرگ  ار  هشیـش  هعلق  ناخ  دـمحم  اقآ  هک  منآ  نم  ـالا  دـینک و 

ار قیقحت  نیا  نوچ  يراب  دـتفیب  سک  همه  تسد  هک  دیـسیونب  باتک  رد  هکنیا  هن  دـنریذپب  امـش  زا  هک  دـیئوگب  ماـعنألاک  ماوع  يارب  دوخ 
رب هدایز  لیـصفت  هب  تجاح  هدش  هداد  باوج  مه  اجنآ  درک و  رکذ  دومن  دادـعت  درم  نیا  تماما  رب  ار  دوخ  هلدا  هک  یئاج  رد  نیا  رب  قباس 

تسین . نیا 

یلع ترضح  زا  یتیاور  هب  لالدتسا 

هراشا

نا یلا  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  دعب  کلذ  دیامرفیم و  نینمؤملاریما  يهبطخ  رد  برغم  زا  تسا  سمـش  عولط  تامالع  زا  تسا و  هتفگ 
تسا . روکذم  تعجر  تمصع  رد  اهبرغم  نم  ۀعلاطلا  سمشلا  وه  یسیع  هفلخ  یلصی  يذلا  نا  مالسلاهیلع  لاق 

باوج

میئوگیم میراد  ینخس  زاب  نآ  زا  دعب  دوشب  رهاظ  تیاور  رد  درم  نیا  بذک  ات  منکیم  لقن  تعجر  تمصع و  زا  ار  تیاور  نیع  نم  الوا 
هکنیا ات  دومرف  ءاشنا  هبطخ  ع )  ) ریما ترـضح  دـیوگیم  هک  هریـس  نب  لازن  زا  دـناهدومرف  لقن  لامکا  زا  خیـش  موحرم  ار  تیاور  نیا  لصا 

ترـضح دـیآیم و  نوریب  یک  لاجد  هک  درک  لاؤس  تساوخ و  رب  ناحوص  نب  ۀعـصعص  تقو  نآ  رد  ینودـقفت و  نا  لبق  ینولـس  دومرف 
مث دومرف  رخآ  رد  هکنآ  ات  دومرف  تاشیامرف  ترضح  تسیک و  لاجد  هک  دیـسرپ  تساوخ و  رب  هتابن  نب  غبـصا  نآ  زا  دعب  دومرف  شیامرف 

ۀبوت الف  ۀبوتلا  عفرت  کلذ  دنعف  اهبرغم  نم  سمشلا  عولط  دعب  کلذ  لجوزع و  یلاعت  هللا  نذاب  نیقفاخلا  نیب  نم  اهیریف  اهـسار  ۀبادلا  عفرت 
اذـه دـعب  نوکت  امع  نولاست  ال  ع )  ) لاق مث  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  عفری و ال  لمع  لبقت و ال 

لوقلا اذـهب  نینمؤملاریما  ینع  ام  ۀعـصعص  ای  ناحوص  نب  ۀعـصعصل  هریـسلا  لازنلا  لاقف  یترتع  ریغ  هب  ربخا  ـالا  ع )  ) یبیبح یلا  دـهع  هناـف 
سمشلا وه  یلع و  نب  نیسحلا  دلو  نم  عساتلا  ةرتعلا  نم  رشع  یناثلا  وه  هفلخ  میرم  نب  یـسیع  یلـصی  يذلا  نا  هریـس  نبای  ۀعـصعص  لاقف 
روکذـم مه  راحب  رد  تیاور و  تسا  نیا  الحالحا  ملظی  ملف  نازیم  عضی  ضرـألا و  رهطیف  ماـقملاو  نکرلا  دـنع  رهظی  اـهبرغم  نم  هتعلاـطلا 

ملظی ـالف  لدـعلا  نازیم  عـضی  هلمج و  زا  تسا و  ۀعـصعصل  ةریـس  نب  لازنلا  لاـقف  هلمج  زا  تسا  حـصا  راـحب  رد  تاـملک  یـضعب  تسا و 
نب ۀعـصعص  زا  برغم  زا  نآ  عولط  سمـش و  يارب  ینعم  نیا  هک  اـمن  هظحـالم  ـالوا  هصـالخ  تسا  حـصا  هملک  ود  نیا  تسا و  ـالحالحا 

ناوـتیم رگید  هک  نیبـب  تسا و  نیمه  تیاور  رد  بذـک  ینعم  هداد و  ع )  ) ماـما هب  تبـسن  ار  نآ  تسین و  ع )  ) ماـما زا  تـسا و  ناـحوص 
دوخ هحفص 257 ] بهذم [  ار  نیا  تقو  نآ  دنهدیم و  ع )  ) ماما هب  تبسن  ار  يرگید  لوق  هک  درک  صاخـشا  هنوگ  نیا  تایاور  هب  دامتعا 

مه راـحب  تسا  دوـجوم  تعجر  تمـصع و  باـتک  دـنک  ناـشیا  تیاور  هب  لـمع  هـک  دـننکیم  فـیلکت  مـه  يرگید  هـب  دـنهدیم و  رارق 
تسا هتشون  هک  عضو  نیا  هک  تسادیپ  دینیبب و  دینک و  هظحالم  تساهنیا  يهمه  لصا  هک  مهلامکا  تسه  مه  ملاوع  رد  ناوارف  شاهخـسن 
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روهظ زا  ریغ  برغم  زا  سمـش  عولط  هک  دوشیم  رهاظ  یثیدـح  زا  يراـب و  دـنکب  ار  سیبلت  نیا  هک  هدوب  نیمه  دوصقم  تسین و  ملق  وهس 
ۀعاسلا لبق  رـشع  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لاق  ع )  ) نینمؤملاریما نع  هلثاو  نب  رماـع  نع  تسا  هدرک  تیاور  ملاوع  رد  هک  اریز  تسا  ع )  ) ماـما

قرـشملاب و فسخ  و  ع )  ) یـسیع لوزن  اهبرغم و  نم  سمـشلا  عولط  مئاقلا و  جورخ  ۀبادلا و  ناخدـلا و  لاجدـلا و  ینایفـسلا و  اهنم  دـبال 
ار برغم  زا  سمـش  عولط  و  ع )  ) مئاق جورخ  هک  نک  هظحالم  رـشحملا  یلا  سانلا  قوست  ندع  رفق  نم  جرخت  ران  برعلا و  ةریزجب  فسخ 

قدص ع )  ) ماما رب  یئاج  رد  سمش  مسا  هکنیا  ولو  تسین  حیحـص  ملـسم  يرگید  هب  ار  ود  نیا  زا  یکی  ندرک  لیوات  دناهدرمـش و  زیچ  ود 
رگم دـنک  عولط  برغم  زا  سمـش  هکنیا  زا  تسا  عنام  هچ  تسین و  ای  تسه  ینعم  نیا  لمحتم  هک  درک  ار  ماقم  هظحـالم  دـیاب  یلو  دـنکب 

هک دنچ  ره  دش  روط  هچ  دروآ  نوریب  برغم  زا  رس  تشگرب و  ررکم  هک  ع )  ) ریما ترضح  يارب  دواد و  نب  نامیلس  نون و  نب  عشوی  يارب 
باتفآ نتشگرب  ع )  ) ماما فیرـش  ثیدح  رد  میتسین و  ع )  ) تیب لها  رابخا  رکنم  نآرق و  رکنم  هللادمحلا  ام  یلو  دنراد  راکنا  تعامج  نیا 
يرظن ار  نآ  ردقنیا  تعامج  نیا  تسا و  زیاج  کلف  رد  رییغت  هک  هدومرف  تابثا  نآ  هب  تسا و  هدرمش  نیملـسم  تایرورـض  يهلمج  زا  ار 

دشاب هک  تسین  مولعم  روهظ  زا  شیپ  تامالع  زا  برغم  زا  سمـش  عولط  لصا  هک  هتـشذگ  نیا  زا  دننکیم و  شراکنا  یلکب  هک  دننادیم 
هلمج زا  هک  درمـشیم  ترـضح  نآ  نامز  زا  شیپ  و  ع )  ) مئاق نامز  زا  یتامالع  هر  دـیفم  هک  نیمه  رگم  میدـیدن  نآ  يارب  زا  يدـهاش  و 
زورب رتشیپ  هکنیا  رب  يدهاش  الا  دنکیم و  زورب  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم  دیاش  برغم و  زا  تسا  سمـش  عولط  اهنآ 
هنهرب اهنآ  يات  هس  هک  هدومرف  ثوعبم  ریـشمش  جنپ  هب  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ  هک  دنیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  هکلب  میدیدن  دنکیم 

زا باتفآ  یتقو  نآ  اـت  دراذـگ  دـهاوخن  ار  دوخ  راز  وا  برح  دراذـگب و  ار  دوخ  راز  وا  برح  هک  یتقو  اـت  دوریمن  فـالغ  هب  سپ  تسا 
نکت مل  اهنامیا  اـسفن  عفنی  ـال  ذـئمویف  زور  نآ  رد  دـنروآیم  ناـمیا  همه  مدرم  درک  عولط  برغم  زا  باـتفآ  هک  نیمه  دـنک  عولط  برغم 

هدز ع )  ) مئاق نامز  رد  همه  اهریـشمش  رایـسب  رابخا  قفاوم  هک  نک  هظحالم  سپ  منکیم  ضرع  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ 
دوخ راز  وا  برح  دوب و  هدش  برغم  زا  سمـش  عولط  رگا  تسا و  هدرکن  داحآ  زا  يدحا  دنکیم  ترـضح  نآ  هک  یلتق  ردقنآ  دوشیم و 

تامالع زا  برغم  زا  سمش  عولط  سپ  يراب  دوریمن  نامز  نآ  رد  هک  ینادیم  دور و  فالغ  هب  ریشمش  تسیابیم  رگید  دوب  هدراذگ  ار 
رهاظ تسا و  تعاس  طارتشا  زا  نآ  دوشیمن و  لیوات  تسا  رهاـظ  راـبخا  زا  هچنآ  قفاوم  مه  ترـضح  نآ  دوخب  تسین و  ع )  ) ماـما روهظ 

هحفص 258] تعجر [  هب  لیوات  هک  تسا  نیا  رابخا  نیماضم  اب  برقا  یلیوات  دوشب  مه  یلیوات  يانب  رگا  درک و  دیابن  راکنا  ادبا  مه  ار  نآ 
تجاـح رگید  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رود  ملاـع  زا  یلک  هب  ار  ناطیـش  تملظ  دـیامرفیم  تعجر  هکنیا  ضحم  هب  هک  دوـشب  ص )  ) ربـمغیپ

تسین . ندیشک  رب  غیت  تجاح  مینیکسم  ناگداتفا  دوخ  ام  دنتسه  نینمؤم  همه  دننامیم  هک  اهنآ  تسین و  ندیشک  ریشمش 

نآ لیوأت  ریبعت و  تسا و  هکئالم  لوزن  ناطیش و  لیئربج و  ءادن  روهظ  تامالع  زا 

هراشا

نینئمطم نوشمی  ۀکئالم  ضرألا  یف  ناک  ول  لق  تسا  نایفـس  لاجد و  هکئالم و  لوزن  ناطیـش و  لیئربج و  ءادن  تامالع  زا  تسا و  هتفگ 
هدومرف ار  نج  کلم و  فیرعت  قطنم  نوسبلی و  ام  مهیلع  انـسبلل  الجر و  هانلعجل  اکلم  هاـنلعج  ول  ـالوسر و  اـکلم  ءامـسلا  نم  مهیلع  اـنلزنل 

هدـشن لکـشتم  ات  ریزنخلا  بلکلا و  یتح  لاکـشالا  لکب  لکـشتی  يران  مسج  ریزنخلاو و  بلکلا  الا  لاکـشالا  لـکب  لکـشتی  يرون  مسج 
تـسا يوقلا  دیدشب  دیؤم  رگا  کلم  رهاظ  وا  زا  تینارون  تالاح  رگا  تسا  ناسنا  تئیه  لاکـشا  مظعا  لکـشت  زا  دـعب  دوشیمن و  تیؤر 

مهنیطایـش یلا  اولخ  اذا  مهئایلوا و  یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  درام  تسا  رـضم  رگا  ناطیـش و  تسا  سوسوم  رگا  نج و  ران  رگا  لیئربج و 
مکرماـی رقفلا و  مکدـعی  ناطیـشلا  مهتنـسلاب  قطن  مهنیعاـب و  رظنف  مهروجحم  یف  جرد  بر و  مهدوجح  یف  خرف  ضاـب و  ۀـغالبلاجهن  رد 

زا دنتـسه  یموق  نیبورک  دـیامرفیم  ریعـسلا  باذـع  یلا  مهوعدـی  ناطیـشلا  ناک  ولوا  نوملعت  ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا  ءاشحفلاو و  ءوسلاب 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا نا  ص )  ) یبنلا نع  ماعنألاک  الا  مهنا  ریـسفت  رد  الالج  ارقفلا  سابل  یف  ومه  اـفخا  ۀـفئاط  رغلا  باـبق  تحت  شرعلا هللا  فلخ  اـم  ناـیعیش 
اضرلا و نم  ائیـش  هیف  لعج  ناسنالا و  قلخ  بضغلاو و  ةوهـشلا  اهیف  لـعج  مئاـهبلا و  قلخ  میلـستلا و  اـضرلا و  مهیف  لـعج  ۀـکئلملا و  قلخ 

هبضغ هتوهش و  بلغ  نم  فرشا و  لب  کلم  وهف  هبضغ  هتوهـش و  یلع  همیلـست  هئاضر و  بلغ  نمف  بضغلاو  ةوهـشلا  نم  ائیـش  میلـستلا و 
اورـشبا اونزحت و  اوفاخت و ال  الا  ۀکئلملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذـلاو  الیبس  لضا  لب  ناویح  وهف  همیلـست  هئاضر و  یلع 

یف لاجدـب  تسل  یلعل و  اهتدـع  و  ص )  ) یبنلا نع  حاورلا  یف  موقلا  ۀـلجاجد  ءوسلا  ءاـملع  ص )  ) یبـنلا نع  نودـعوت  متنک  یتـلا  ۀـنجلاب 
جرخ دق  نیـسحلا  اذـه  نا  سانلا  یلا  نودؤی  ناهج  ضیب و  لکب  هبهذـملا  ضیبلا  مهیلع  هباحـصا  نم  نیعبـس  یف  نیـسحلا  جرخی  عمجملا 

هک تسین  نکمم  ملاع  رد  يدحا  نولاجدلاو  نوباذکلا  يدعب  رهظی  یبنلا  نع  ناطیـش  لاجدب و ال  سیل  هنا  هیف و  نونمؤملا  کشی  یتح ال 
لبق نم  نمحر و  هک  دنایامنیم  ار  دوخ  لیح  لئاسو و  عیمج  هب  هکلب  دناسانـشب  دیامن و  رهاظ  نایفـس  ای  لاجد  ای  ناطیـش  مسا  هب  ار  دوخ 

زا يدـه  يوقت و  فرع  شوگ و  شبحاص  دزن  دـش  دـهاوخن  هبتـشم  غاز  بیعن  هب  لبلب  يهمغن  یلو  تسا  هللا  هجول  اصلاخ  شلاـمعا  هللا و 
یف ۀـنوعلملا  ةرجـشلاو  سانلل  ۀـنتف  الا  كانیرا  یتلا  اـیؤرلا  اـنلعج  اـم  هماـش و  يراد  دزن  تسا  زاـتمم  لـصفنم و  یغط  يوه و  هنتنم  هحئار 
مئاق ای  نامزلا  رخآ  رد  هک  فوصوم  روکذم و  هنوعلم  هرجـش  تسا و  فورعم  ایؤر  ثیدح  اریبک  انایغط  الا  مهدیزی  امف  مهفوخن  نآرقلا و 

موقزلا ةرجش  نا  میلا  باذعب  هرشبف  اهعمسی  مل  ناک  هحفص 259 ] اربکتسم [  رصی  مث  هللا  تایآ  عمـسی  میثا  كافا  لکل  لیو  تسا  ضراعم 
نم هللا  ثعب  ام  تعجر  تمـصع  رد  تسا  هرجـش  نامه  زا  نیا  نیطایـشلا  سؤر  هناک  اهلف  میحجلا  لصا  یف  جرخت  ةرجـش  اهنا  میثالا  ماعم 
ۀنتف هنا  ۀـلمجلاب  روعاب و  مکبر  نا  اوملعاف  هرما  نم  مکیلع  هباشت  یتمف  اذـه  مکموی  یلا  هللا  هرخآ  دـق  لاجدـلا و  هموق  زدـنا  دـق  الا و  یبن 

نیطایـشلا بولق  مهبولق  نییمدالا و  هوجو  مههوجو  حاورلا  یف  ۀـنیب  نع  یح  نم  ییحی  هنیب و  نع  کـله  نم  کـلهیل  هداـبع  هب  هللا  نحتما 
یلع ما  نورتفت  ییفا  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقی  الا و  موی  نم  اـم  باـیث  مهیلع  باـئذ  لـظنحلا  نم  رما  مهبولق  لـسعلا و  نم  یلحا  مهمـالک 
دهج هللااب  اومسقا  یف و  سانلا  لوقی  ام  ع )  ) هللادبعیبا نع  یشایعلا  ریسفت  یف  نوعجرت  انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبسحفا  نورسجت 

نورکاملا . هعم  رکمی  مئاقلا و  ماقا  اذا  کلذ  امنا  هللاو  اوبذکف  لاق  نا  یلا  تومی  نم  هللا  ثعبی  مهنامیا ال 

باوج

تقیقح رد  دنراذگب و  ناتخبدب  نیا  رـس  رب  ار  ربمغیپ  ماما و  مسا  هک  یئاج  تسا  لهـس  هدرب و  راک  هب  ار  ام  اب  توادع  قیقحت و  داد  رگید 
مـسا ره  هب  مـه  ار  اـم  رگید  دـناوخ  نینمؤـملاریما  ار  دوـخ  هـک  دـنوش  باـطخلا  نـب  رمع  عباـت  دـنیامنب و  ار  ع )  ) دـمحم لآ  قـح  بـصغ 

دمح دوشیمن  کنخ  لد  مه  اهفرح  نیا  هب  اما  میتسین  رتزیزع  هک  ناشیا  زا  دشاب  ع )  ) دمحم لآ  يادـف  همه  ام  ناج  دـنناوخب  دـنهاوخیم 
فراع یماع و  رب  دنتخادنارب و  ناهج  زا  ناهرب  لیلد و  توق  هب  ار  امـش  لطاب  يهشیر  هک  ار  ام  خیاشم  داد  قیفوت  هک  ار  هدـنرورپ  منکیم 

قطنم رد  دـیوگیم  هک  دـش  نیا  ماقم  نیا  رد  شقیقحت  ياهتنم  لاح  يراب  دومرف  دـنهاوخ  رهاظ  مه  زاـب  دـندرک و  رهاـظ  ار  امـش  نـالطب 
روصت لثم  دـنیوگیم  لیثمت  باب  زا  دـننکیم  قیدـصت  روصت و  زا  ار  يرظن  يرورـض و  قیقحت  هک  اجنآ  هدومرف  ار  نج  کـلم و  فیرعت 

زاب مه  تیاکح  نیمه  رد  هدرک و  رکذ  هک  تاملک  نیا  زا  یضعب  هب  دننکیم  ار  ود  نآ  فیرعت  دعب  تسا  يرظن  هک  نج  کلم و  تقیقح 
دـنیوگیم و هوالع  یلفـس  ظفل  نج  فیرعت  رد  دـنراد و  هوالع  مه  یمولع  ظـفل  کـلم  فیرعت  رد  اـهنآ  هک  اریز  تسا  هدومن  فیحـصت 

الا میوـشیمن و  نآ  ضرعتم  میتـسین  نآ  تقیقح  ناـیب  ددـص  رد  نوـچ  اـم  اـما  هدرک  فیحـصت  وا  هکنیا  اـت  تسا  برقا  باوـص  هب  نیمه 
بات بآ و  نیا  هب  هک  میتسین  قطنم  بتک  زا  تیاکح  هب  جاتحم  هک  هدومرف  رهاظ  ملع  زا  ردقنآ  ام  خیاشم  تکرب  هب  دنوادخ  هک  يدیدیم 

رد یعـس  ع )  ) دـمحم لآ  اب  دانع  تهج  زا  سابعینب  ءافلخ  هک  تسا  نییناـنوی  زا  نآ  لـصا  هکنیا  لاـح  هدومرف و  نینچ  قطنم  رد  میئوگب 
دشاب و ایـشا  قیاقح  تفرعم  هک  تسا  معا  ینعم  هب  یهلا  ملع  زا  هکلب  تسین  قطنم  ملع  دوخ  زا  مه  هلائـسم  نیا  دوخ  دـندومن و  نآ  راشتنا 

زونه تسا  هدرک  رهاظ  مولع  هدرک و  روهظ  ناـشماما  هک  دـنیعدم  هکنآ  اـب  اـههراچیب  نیا  دوشیم و  رکذ  لـیثمت  تهج  زا  قطنم  بتک  رد 
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یف مهرذ  هدومرف  هک  هللا  رمال  ـالاثتما  مه  اـم  ددـنخیم و  اـهنآ  نانخـس  زا  یلکث  هک  هللاو  هدومرف و  نینچ  قطنم  رد  دـنیوگب  هک  دـنجاتحم 
بلطم نیا  ندرک و  رکذ  دـنچ  يرابخا  تایآ و  دـنکیم و  انب  هحفـص 260 ] دعب [  يراب  مینکیمن  ار  هلاسم  هقیقح  نایب  نوبعلی  مهـضوخ 

وا بلطم  دـهاش  مادـک  چـیه  تیب  لها  ریـسافت  قفاوم  هدرک  رکذ  هک  یتایآ  ات  دنتـسه  سنا  نیطایـش  هک  تسا  قح  دوخ  ياـج  رد  هچرگا 
رد هن  رگید  یقاب  تسا  هدومرف  نیقفانم  هب  ریسفت  فیرش  ثیدح  رد  هک  نؤزهتسم  نحن  امنا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  هیآ و  رگم  تسین 

تسا و هدش  ریسفت  سنا  نیطایش  هب  هدومن  تیاور  ناهرب  رد  هچنآ  قفاوم  تیب  لها  ریسافت  رد  هن  تسا و  وا  بلطم  رب  یتلالد  تایآ  رهاوظ 
میهدیمن و لیصفت  میتسین  نآ  تابثا  بلطم و  تقیقح  نایب  ددص  رد  نوچ  ام  اما  تسا  رایسب  تسا  بلطم  نیا  رد  حیرص  هک  رگید  تایآ 

دنچ یتاملک  هکنیا  ياوس  هک  دنیبب  دنک  روبع  ناشتاملک  رب  یملع  لها  رگا  هک  دننامب  یقاب  تلاهج  رب  میراذـگب  هک  تسا  نیمه  مه  یلوا 
هدش هدرب  ناطیش  مسا  هک  اج  ره  رگم  تسین  رگید  زیچ  دناهدرک  رکذ  طولغم  فحـصم و  تبـسانمیب و  ار  يرابخا  تایآ و  هتفاب و  مه  هب 
رقف هدعو  امش  هب  ناطیش  ای  دنتسه  ناطیش  وا  ناتسود  هکنیا  هب  دراد  لخد  هچ  شناتـسود  هب  دنکیم  یحو  ناطیـش  تسا  بلطم  نیا  دهاش 

سنا نیطایـش  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچ  اهنیا  هدرک  هجوج  هدراذگ و  مخت  امـش  هنیـس  رد  ای  دناوخیم  منهج  باذع  هب  ار  امـش  ای  دـنکیم 
یموق هک  نییبورک  ثیدح  اما  درادن و  رگید  رمث  یلو  تسا  بوخ  رایسب  یبیرف  ماوع  تهج  هب  ندناوخ  تبسانم  یب  تایآ  هصالخ  دنتسه 

رون زا  دنوادخ  مه  ار  هکئلم  دوخ  هک  ینادیمن  وت  رگم  دنتسه  يرهاظ  نایعیش  نیمه  دارم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچ  دنتـسه  ام  نایعیـش  زا 
لیلد دیاب  دنتسه  رشب  زا  هک  تسین  نیا  لیلد  دندراذگ  ناشیا  رب  هعیش  مسا  هکنیا  ضحم  سپ  تسا  هدومرف  تقلخ  ع )  ) دمحم لآ  عاعش  و 

هب طبر  هچ  ۀکئلملا  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  دـنوادخ  لوق  نینچ  مه  یلیلد و  وچمه  وت  يارب  تساجک  دروآ و  رگید 
دنهدیم و تشهب  تراشب  ار  وا  دنوشیم و  لزان  وا  رب  هکئلم  دسریم  نمؤم  لجا  هک  یتقو  هک  دناهدومرف  ریـسفت  رابخا  رد  دراد  ماقم  نیا 
رد هدرک  تیاور  ص )  ) ربـمغیپ زا  هک  یثیدـح  اـما  دوشیم و  کـلم  ناـسنا  هکنیا  هب  دراد  لـخد  هچ  تسا  نیمه  رد  حیرـص  مه  هیآ  لـیذ 
ادخ هب  تبسن  درم  نیا  زا  لعج  فیحصت و  ردقنآ  یلو  دنیامن  راکنا  هک  تسین  ثیدح  ندینـش  رد  بدا  هچ  رگا  ماعناک  الا  مه  نآ  ریـسفت 

تـسا دوجوم  هک  عمجم  ناهرب و  رد  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  درک و  ناوتیمن  شتیاور  هب  داـمتعا  هک  ماهدـید  اـملع  و  ص )  ) همئا لوسر و  و 
ما لضفا  ۀکئلملا  هللادبعوبا  لئـسف  تسا  هدش  تیاور  نیبملا  باتک  رد  هک  تسا  نیا  میاهدید  باب  نیا  رد  هک  یحیحـص  ثیدح  مدـیدن و 

ةوهش مئاهبلا  یف  بکر  ةوهـش و  الب  القع  ۀکئلملا  یف  بکر  لجوزع  هللا  نا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  لاق  لاقف  مدآ  ونب 
زا زین  مئاهبلا و  نم  رش  وهف  هلقع  هتوهـش  بلط  نم  ۀکئلملا و  نم  ریخ  وهف  هتوهـش  هلقع  بلغ  نمف  اهتیلک  مدآ و  ینب  یف  بکر  لقع و  الب 

دوب نیا  یکی  درمش  نایخسانت  رب  هک  یتاضارتعا  هوجو  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  خسانت  زا  یقیدنز  لاؤس  باوج  رد  ع )  ) قداص ترـضح 
وهف ۀیفـصنلاو  ناحتمالا  ۀـلزنم  نم  جرخ  مهنید  ۀـجرد  یلعا  یف  هحفـص 261 ] ناصرم [  لک  مدآ  دـلو  نم  ۀـکئلملا  نا  اولاـق  دومرف و  هک 

ات دیوگیم  هکنیا  سپ  فیرش  ثیدح  رخآ  ات  ۀقیقحلا  ریغ  یلع  ءایـشألا  نا  نولوقی  هیرهدا  روط  ءایـشا و  یف  يراصن  مهلاختا  روطف  کلم 
هب دـیؤم  رگا  کلم  رهاظ  وا  زا  تینارون  تـالاح  رگا  تسا  ناـسنا  تئیه  لاکـشا  مظعا  لکـشت  زا  دـعب  دوشیمن و  تیؤر  هدـشن  لکـشتم 

ناشیا شیامرف  زا  دعب  هک  هدومرف  لقن  نایخسانت  زا  قداص  ترضح  هک  تسا  یعـضو  نیا  دوصقم  رگا  رخآ  ات  لیئربج  تسا  يوقلا  دیدش 
دوخ يارب  یتروص  كاخ  زا  الثم  لیئربج  هک  دـننکیمن  ضرف  هک  اریز  تسا  نیمه  انیقی  تارـضح  دوصقم  تسین و  ثحب  درب و  تجاـح 

هار هک  مدآ  ینب  نیمه  زا  هک  تسا  نیمه  تارـضح  دوـصقم  هکلب  دـشاب  هدـشن  مه  يرـشب  لـسانت  دـلاوت و  هک  یبـلک  هـیحد  دـننام  دریگب 
باحصا هب  تبسن  ع )  ) قداص ترضح  هک  يدید  احیرص  هک  ار  نیا  تسا و  کلم  دش  رهاظ  ناشیا  زا  تینارون  تالاح  مادک  ره  دنوریم 
تینارون رگا  هک  تسا  ناسنا  صقن  نیا  هک  تسناد  یهاوخ  یسانشب  ار  قلخ  بتارم  یـشاب و  هتـشاد  تفرعم  رگا  دومرف و  در  داد و  خسانت 

رد هلـصفم  هحورـشم  رابخا  دندومرف و  انتعیـش  مادخ  انمادـخل و  ۀـکئلملا  نا  تسا و  ناسنا  زا  نسحا  کلم  هک  اریز  دوشب  کلم  درک  ادـیپ 
کلم تقیقح  رگا  دوشب و  کلم  درک  ادـیپ  تینارون  رگا  هک  ناسنا  يارب  زا  تسا  یتلیـضف  هچ  نیا  سپ  دـناهدومرف  کلم  رب  ناسنا  لـضف 
حرـش مهاوخیمن  هک  هصالخ  دـندوجو  فارطا  هکئلم  تسا و  عماج  دولوم  ناـسنا  هک  اریز  یقرت  هن  تسا  هدرک  لزنت  دوخ  ماـقم  زا  دوشب 
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نیا دـنوشیم  کـلم  دـنوریم  هار  هک  مدآ  ینب  نیمه  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  منکب  ماـقم  نیا  رد  ار  اـهنآ  تقیقح 
اب کلم  صخـش  دـیئوگیم و  نخـس  الثم  ناشیا  نابز  زا  دـنکیم و  هولج  ناشیا  رد  هکئالم  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  تسا و  اـطخ  فرح 

امک وا  کناسل  یلع  سدقلا  حور  قطن  امنا  دندومرف  تباث  نب  ناسح  هب  ص )  ) ربمغیپ تسین و  نآ  زا  یعنام  دوشیمن  دحتم  ناسنا  صخش 
دج شیاـمرف  قفاوم  دنتـسه  وا  راـصنا  دـنوشیم و  لزاـن  ع )  ) ماـما رب  دـناهدومرف  هک  ار  هکئـالم  میئوگیم  يدـمآ  هک  اـجنیا  اـت  سپ  لاـق 

تـسین مه  ناشیا  دیدست  دییات و  مدآ و  ینب  رد  ندرک  هولج  عون  زا  نینچ  مه  دنتـسین و  مدآ  ینب  ناشیا  ع )  ) قداص ترـضح  شراوگرزب 
نوکی امک  مهنوبطاخی  لضفم و  ای  هللاو  یما  لاق  سانلل  نجلاو  ۀکئلملا  رهظت  يدیس و  ای  درک  ضرع  هک  تسا  لضفم  ثیدح  رد  هک  اریز 

کلم هولج  دنعقاو و  جراخ  رد  ناسنا و  اب  ریاغم  دنتسه  یصاخشا  وا  لها  ناسنا و  هیـشاح  هک  نک  هظحالم  سپ  هلها  هتیـشاح و  عم  لجرلا 
روـصب روـصم  ار  هکئلم  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  مه  یتشذـگ  هک  مسق  ود  نیا  زا  سپ  تسین  لاوـنم  نیا  هـب  دـییات  تـهج  هـب  ناـسنا  رد 

رد یتوق  دوشب و  لـصاح  یقرت  ع )  ) ماـما باحـصا  يارب  زا  هک  تسا  نکمم  مه  دـنوشب و  رهاـظ  قـلخ  يارب  زا  هکنیا  اـت  دـنکب  ینامـسج 
هصاخ باحـصا  ملـسم  هک  اریز  تسین  نآ  زا  مه  یغبام  تسا و  برقا  نیا  دنیبب و  دوخ  ملاع  رد  ار  هکئلم  هک  دوشب  ادیپ  ناشیا  ياهمـشچ 

بحاـص يدوزب  وا  تیبرت  ترارح  وا و  سدـقم  دوـجو  هب  هک  مه  مدرم  ریاـس  دنتـسه  ماـقم  هحفـص 262 ] ناشنابحاص و [  هک  ع )  ) ماـما
هک نیمه  دوشیم و  لماک  عمج و  ناشیا  ياهلقع  دراذگیم و  ناگدنب  رـس  رب  تسد  ع )  ) ماما دندومرف  هک  تسا  نیا  دنوشیم و  تاماقم 

لوسر هک  دندومرف  نایب  هک  اجنآ  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم  لهـس  وا  يارب  نج  هکئلم و  ندـید  دیـسر  ماقم  نیا  هب  ناسنا 
هک تسا  ءاوه  سنج  زا  نآ  هکنیا  تهج  هب  امـش  صاوخ  دـنکیمن  هدـهاشم  ار  کـلم  هک  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  دوشیمن  کـلم 

کلم نیا  هک  دـیئوگیم  هنیآ  ره  امـش  ياهمـشچ  ياههوق  رد  دوشب  داـیز  هکنیا  هب  ار  وا  دـیدرک  هدـهاشم  رگا  تسین و  وا  يارب  زا  یناـیع 
ار و وا  لاقم  وا  زا  دـیمهفب  ات  ار  وا  دـیاهتفای  هک  يرـشب  تروص  هب  امـش  يارب  زا  دوشیم  رهاظ  هکنیا  تهج  هب  تسا  رـشب  نیا  هکلب  تسین 

هکنآ ات  دوشب  دایز  قلخ  ياهمشچ  ياوق  هک  دراد  ناکما  هک  تسا  نیا  ضرغ  فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  ار  وا  دارم  ار و  وا  باطخ  دیسانشب 
رایـسب تمحز  مینک  لعج  ناینـس  امـش  لثم  دوخ  يارب  زا  یماما  دشاب  انب  ام  رگا  هک  تسام  يارب  زا  رگید  بلطم  دننیبب و  ار  نج  هکئالم و 
عاضوا ات  دروآ  نایخـسانت  مسر  هب  ار  هتـشذگ  تاوما  یهاگ  دومن  نج  رکف  یهاـگ  درک  دـیاب  وا  ترـصن  يارب  کـلم  ریبدـت  یهاـگ  دراد 

دمحم لآ  رابخا  يور  زا  مینک  یعـس  زورما  هک  تسا  نیمه  وت  ام و  فیلکت  تافیلکت  هن  تسا  تافلکت  اـهنیا  يهمه  دوشب و  عمج  تماـما 
مینک و لصاح  ار  وا  تفرعم  دنوادخ  مرک  لضف و  هب  دروآ  فیرـشت  هکنآ  زا  دعب  میـسانشب و  ار  دوخ  ماما  هنالهاج  تالیوات  نودب  (ص )

دنرادرب كاخ  زا  رس  مسق  هچ  تاوما  دوش و  رضاح  هنوگچ  نج  دیایب و  دیاب  روط  هچ  کلم  هک  دنادیم  شدوخ  دروآ  فیرشت  هک  نیمه 
هیهت يارب  اهریبدـت  شکب و  اهتمحز  نیا  زا  رازه  هک  تسین  ماما  رگا  تسین و  وت  ام و  زا  یکمک  هب  جاتحم  هک  تسا  ماـما  تقیقح  رد  رگا 

مکدـلب یلا  مکلاقثا  لمحت  دـناسریم و  لزنم  هب  ار  راـب  هکنآ  ناـیم  نیا  رد  مهرخآ  حاـیرلا و  هورذـت  میـشهک  دوشیم  همه  نکب  بابـسا 
یب يروایب  مهارف  بابـسا  وت  دـنچ  ره  تسین  نایم  رد  وا  تقلخ  فیک  لـبالا  یلا  نورظنی  ـالفا  دومرف  هک  سفنـالا  قشب  ـالا  هیغلاـب  اونوکت 

دینیبیم مه  ار  لیئربج  هک  میدـیدن  تسا  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هک  يرابخا  رد  ناضمر  رهـش  رد  لیئربج  يادـن  اما  يراـب و  تسا  هدـئاف 
زور نآ  بورغ  رد  هک  ار  سیلبا  يادن  نینچ  مه  دنوشیم و  برطـضم  دنونـشیم و  دوخ  نابز  هب  سک  همه  ار  وا  يادـن  هک  تسه  نیمه 

یکلم توص  نآ  میونـشیم و  ار  وا  يادص  نالا  هچنانچ  تسین  اهنآ  ندـید  شاهمزال  نج  ای  کلم  يادـص  ندینـش  دنونـشیم و  دـنکیم 
ندینـش زا  عنام  مینیبیمن و  مه  ار  کلم  دـیامرفیم و  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  رتکچوک  روبنز  زا  رتگرزب و  بابذ  زا  هک  تسا 

روهظ ماـما  تقو  نآ  رد  زونه  نوـچ  مینیبـن و  ار  وا  میونـشب و  ار  لـیئربج  توـص  هک  تسه  نکمم  مه  زور  نآ  سپ  تسین  دـعر  توـص 
هکنیمه دومن  جرف  تلئـسم  دـنوادخ  زا  درک و  تسرد  ار  تیلباق  دادعتـسا و  دـیاب  هک  هصالخ  میرادـن  کلم  تیؤر  هب  مه  یلیلد  هدومرفن 

باب رد  هچنآ  اما  تسین و  وت  ام و  تمحز  هب  تجاح  دوشیم و  هداد  زیمت  هیاس  زا  باتفآ  دـننام  هحفص 263 ] وا [  رما  دروآ  فیرشت  ماما 
نیا تسین و  خاسن  وهس  هک  تسا  رهاظ  لحم و  ود  رد  تسا  هدناوخ  نایفس  ار  ینایفـس  هک  الوا  تسا  تسا  هدرک  قیقحت  ینایفـس  لاجد و 
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رد دناهدومرف و  ینایفس  ار  وا  تهج  نیا  زا  نایفسوبا و  دالوا  زا  تسا  هثبنع  رـسپ  نامثع  یثیدح  قفاوم  نوعلم  نآ  مسا  هک  اریز  تسا  اطخ 
هصالخ دیشکب  ار  جرف  راظتنا  تفرگ  ار  ماش  رهش  جنپ  هکنیمه  يراد  شمسا  هب  راکچ  دومرف  تسیچ  ینایفـس  مسا  دندرک  ضرع  یثیدح 

جورخ باـب  رد  هدرک  لـقن  عـمجم  زا  هک  ثیدـح  کـی  رگم  هدرک  تیاور  لاـجد  باـب  رد  هک  يراـبخا  اـما  تسین و  نایفـس  سمـشا  هک 
میدـیدن و میراد  دوجوم  هک  هربتعم  بتک  رد  ار  رگید  یقاب  هدرک  لقن  یفاک  زا  ملاوع  رد  هک  باحـصا  زا  رفن  داـتفه  اـب  ع )  ) ءادهـشلادیس

یضعب زا  هک  دشاب  یصخش  لاجد  هک  تسه  نیا  رد  رهاظ  تسا  هدش  لقن  رابخا  رد  هک  اهعضو  نامه  هک  اریز  مینکیمن  مه  ار  اهنآ  راکنا 
رگا یلو  دـیامنیم  تیبوبر  ياعدا  دـنکیم و  راهظا  ار  هبیجع  روما  اههار  نیمه  زا  دـشاب و  طبراب  اهنآ  لاثما  تناهک و  رحـس و  لثم  مولع 

ماکحا دنراد و  هدساف  دیاقع  یضعب  دنیایند و  بلاط  هک  تسا  نیا  یهتنم  هک  دنتسه  هک  ءوس  ءاملع  نیمه  عون  زا  هک  تسا  نیا  وا  دوصقم 
ناشیا عبات  مه  قلخ  زا  يدودعم  ناشیا  زا  کی  ره  ءامسلا و  لظ  تحت  ءاهقف  رش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  دومرف  هک  دننکیم  هللا  لزنا  ام  ریغ  هب 

هللاو هن  درذگیم  نیمه  هب  تسا  هدش  تیاؤر  هک  هبیرغ  هبیجع  ظافلا  نیا  هب  رابخا  همه  نیا  تسا و  لاجد  الثم  ناشیا  زا  یکی  لاح  دنتسه 
رگید دشاب  هتفر  دشاب و  هدمآ  نامزلا  رخآ  ات  فلس  ردص  زا  ایند  رد  نآ  لیبق  زا  رازه  دص  دشاب  انب  هک  یصخش  هک  اریز  تسا  لکـشم  هک 

لثم رفن  کی  دنتسه  هنمزا  نیا  رد  هک  ءوس  ءاملع  نیا  يهمه  رد  زونه  تسا  تجاح  هچ  ندیناسرت  نآ  زا  ار  قلخ  ندرمش و  گرزب  ردقنیا 
نیمز و لک  ملـسم  هک  تسا  هدشن  ادـیپ  تسایر  تهج  زا  دـناهدنام  یقاب  اهنآ  دـیلقت  رب  ناینـس  تسا  لاس  رازه  هک  ینـس  ءاملع  رفن  راهچ 

ءوس ءاملع  رفن  کی  زا  دیاب  هک  دـندیناسرتن  ار  قلخ  ردـق  نیا  اهنآ  لاثما  لبنح و  نب  دـمحا  هفینحوبا و  زا  هک  تسا  هدـش  هچ  دنـشاب  نامز 
ار قلخ  هک  دناهتـساوخن  ص )  ) ام همئا  دنک  رکف  دیاب  ناسنا  دنناسرتب  تسین  اهنآ  يارب  زا  یتیعمج  یتسایر و  نانچ  مه  چـیه  هک  رـصع  نیا 

دنناسرتب ثعاب  نودـب  ۀـصاخ  فرط  کی  زا  تسه  هلمجلا  یف  فوخ  لحم  فارطا  هک  یئاـج  رد  ـالثم  هکنآ  اـی  دـنناسرتب  يزیچ  زا  ثبع 
لاـح دـناهدیناسرت و  وا  زا  ار  دوخ  موق  ءاـیبنا  يهمه  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ربـمغیپ ترـضح  هک  ینکیم  تیاور  تدوـخ  هک  ار  یلاـجد 

ياعدا دنتـشاد و  تنطلـس  مه  دـندوب و  ملع  لـها  مه  هک  ناـماه  نوعرف و  لـیبق  زا  روج  نیطالـس  ءوس و  ءاـملع  ناـشیا  يهنمزا  رد  هکنیا 
ناـمثع و رکبوبا و  رمع و  لـیبق  زا  تسا و  یقاـب  زونه  هدراذـگ و  ار  ثیلثت  تعدـب  هک  نوعلم  سلوـب  لـیبق  زا  دـندومنیم و  مه  تیبوـبر 

کی الثم  وت  هحفـص 264 ] داقتعا [  هب  هک  لاجد  زا  هک  فیوخت  راذنا و  ردـقنآ  دـندومن  ص )  ) راهطا همئا  اب  یلباقم  دـندوب و  هک  نیریاس 
تسین روطنیا  دیاهتفرگ و  تسـس  یلیخ  ار  ع )  ) دمحم لآ  رما  هک  هللاو  دندومرفن  اهنآ  زا  دناهدومرف  تسا  فورعم  ءوس  ءاملع  نیمه  زا  رفن 

سوه امـش  هک  تسین  اـهیناسآ  نیا  هب  دـناهدیناسرت و  ار  قلخ  اـهعضو  نیا  هب  هک  هتـشاد  ار  طاـیتحا  لاـمک  هک  تسا  یتیاـکح  کـی  هتبلا 
ار نیا  دـیآیمن  رب  وا  زا  راک  چـیه  هک  سانیپ  الم  کی  حالطـصا  هب  مه  فرط  نیا  زا  دـیهدب  رارق  ماما  ار  يزجاـع  لـهاج  کـی  دـیاهدرک 

دـشاب هتـشادن  دناهدومرف  هچنآ  هب  تهابـش  تاهج  ریاس  زا  هن  نامز و  تهج  زا  هن  عضو و  تهج  زا  هن  تهج  چیه  زا  ادبا  دیناوخب و  لاجد 
نیا ایآ  تسا  هدوب  تیاده  رگا  لالـضا  ای  تسا  هدوب  تیاده  دـناهدومرف  هک  تاشیامرف  نیا  زا  ناشدـصق  ناراوگرزب  نیا  هک  منیبب  وگب  وت 
هماع دیزیهرپب و  وا  زا  هیعاد  نیا  فصو و  نیا  هب  لکیه و  نیا  هب  دمآ  دهاوخ  یقـش  یـصخش  نینچ  مه  دـنیامرفب  هک  تسا  تیادـه  مسر 

هب فشاک  هک  دعب  دنیامن  زیهرپ  وا  زا  دـندید  هکنیا  ضحم  هب  هک  هدرک  دوخ  ناشن  رطاخ  ار  فاصوا  نامه  ناشیا  نادان  فیعـض  ناتـسود 
دـشاب و نیا  تسا  هدوب  قلخ  ریاس  لثم  هدوبن و  وا  دوجو  رد  یگزات  چـیه  هک  یمـسو  نامدرم  نیا  زا  رفن  کی  ناـشیا  دوصقم  دـیایب  لـمع 

همئا هک  دندوب  نئمطم  هک  اریز  دناهدیورگ  وا  هب  مه  ناشناتسود  زا  يرایسب  هتشادن  دندوب  هدینش  شیپ  زا  هک  اهعضو  نآ  هب  یتهابـش  نوچ 
مه هراچیب  مدرم  تسا و  هتشادن  ار  فاصوا  نیا  اما  هدوب  یلاجد  هدش  مولعم  هک  دعب  دنتفرگ  ناشیا  لوق  هب  دنتـسه و  نایوگ  تسار  ناشیا 
ادخ مسر  تیاده و  ای  تسا  لالـضا  نیا  هللااب  كدشنا  دومن  منهج  لخاد  تشاد و  رب  ار  همه  هرـسکی  دندیورگ و  وا  هب  همئا  هب  نانیمطا  هب 

ناـحتما ضحم  تسین  یلقن  هک  دـنیآیم  نوریب  میتفگ  ار  نخـس  نیا  هکنیا  ضحم  هب  لاـح  تسا  هدوب  رگید  روط  اـی  هدوب  نیمه  لوسر  و 
هظحالم هک  یئوگب  هچ  ره  دوب و  وا  فالخ  رب  دوب  متاخ  زا  لیجنا  ۀیروت و  رد  هک  یفاصوا  هکنیا  لثم  دـشاب  فوصوم  فالخ  رب  فاصوا 

ص)  ) همئا هللادنع و  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیو  هدومرف  دنوادخ  ار  ص )  ) تیب لها  رابخا  ادـخ و  باتک  نک 
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زا ار  اهنآ  ندناوخ و  دوخ  ماوع  يارب  دندرک  انب  دـندرک و  دایز  ۀـیروت  رد  متاخ  يارب  هلوعجم  فاصوا  دوهی  ءاملع  هک  دـناهدومرف  ریـسفت 
ره ص )  ) يده همئا  بیذکت  يراصن و  دوهی و  قیدصت  هب  ای  دوخ و  حالـص  هفرـص و  مدـع  هظحالم  هب  ای  اروف  ندرک  هضرعم  ص )  ) متاخ
وا یپ  زا  هک  مالـسا  نایعدـم  تسه و  مه  یناملـسم  یعدـم  زوـنه  دـنکیم و  ار  ص )  ) دـمحم لآ  شیاـمرف  ادـخ و  باـتک  رد  تسه  هچ 

يراب یهاوخیم  ام  ناج  زا  هچ  هک  یتسین  رگا  ینکیم و  ار  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  بیذکت  ارچ  یناملسم  رگا  هک  دنیوگیمن  چیه  دنوریم 
رب تسا  هدومن  هماع  یضعب  زا  هک  ار  نیدلالامکا  تیاور  زا  هرقف  تعجر  تمصع و  زا  هک  تسا  نیا  بجع  رذنلا و  ینعت  امف  ۀغلاب  ۀمکح 

دلوتم یبن  نامز  رد  هک  صخـش  نآ  دنیوگیم  هک  هجرد  نیا  هب  یتح  دنراد  فالتخا  باب  نآ  رد  هماع  دوخ  هدرک و  تیاور  دامتعا  لیبس 
ات تخادـنا  ریخات  ار  وا  ادـخ  دـندیناسرت و  لاـجد  زا  ار  دوخ  موق  همه  ناربمغیپ  هحفـص 265 ] هک [  دومرف  ترـضح  لیـصفت و  نآ  هب  دش 

تیاور ار  نآ  صخـش  نیا  دـننکیمن و  لقن  دامتعا  لیبس  رب  ار  تیاور  نیا  مه  ام  باحـصا  درم و  دروآ و  مالـسا  رخآ  صخـش  نآ  زورما 
هکنیا رگم  نیب  تسا  یـضقانت  نیا  سپ  دنلاجد  ءاملع  نیمه  زا  یکی  هک  تسا  نیا  شدوصقم  کلذعم  هدـش و  دـلوتم  زورنآ  هک  دـنکیم 

هن هک  هللااب  دهـشا  دننکیم و  رایـسب  یئوگ  ناشیرپ  هک  هصالخ  تسا  هدرک  تعجر  ءوس  ءاملع  زا  یکی  رد  مه  وا  هک  دـشاب  نیا  شدوصقم 
حیحـص رخآ  ات  نییمدألا  هوجو  مههوجو  دنکیم  لقن  حاور  زا  هک  مه  یثیدـح  يراب و  نارگید  هن  دـیوگیم و  هچ  هک  دـمهفیم  شدوخ 
نیطایـش هک  دراد  یتلالد  تسا و  هدش  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  هللادبع  نب  رباج  زا  ملاوع  زا  نیبملا  باتک  رد  دراد و  یئزج  فیحـصت  تسا و 
یعدـی لک  دوشیم و  مولعم  ع )  ) ماما روهظ  زا  دـعب  اهنیا  همه  عوضوم  یلو  دـناهدمآ  رد  ناسنا  سابل  هب  هک  دـنتاناویح  هکلب  دنتـسه  سنا 

نآ هدومن  یشایع  ریسفت  زا  هک  یتیاور  اما  اکابت و  نمم  یکب  نم  نیبت  دودح  نم  عومد  تسجبنا  اذا  اکاذب  مهل  رقت  یلیل ال  یلیلب و  الـصو 
ثیدح نیا  عقوم  نیا  رد  منادیمن  تسا و  نورکملا  هعم  رکذ  نآ  حیحـص  تسا و  فحـصم  نورکاملا  هعم  رکمی  اما و  تسا  حیحـص  مه 

رد یبـیترت  دوشیم  هتـشون  هک  اهلوکـشک  اـهگنج و  هب  درم  نیا  باـتک  تسا  هیبـش  رایـسب  هچ  تسا  هدرک  لـقن  تبـسانم  هچ  هب  ار  فیرش 
ینایفـس و نج و  هکئلم و  لوزن  ناـیب  رد  بلطم  دـنکیم  طبـض  ار  نآ  دـیآیم  شدوخ  هدنـسیون  رظن  هب  هچ  ره  تسین  روظنم  نآ  بلاـطم 

ینایفس لاجد و  ؤس  ءاملع  نیمه  زا  دنتسه و  نیطایش  نج و  ۀکئلم و  یتعامج  مدرم  نیمه  زا  هک  تسا  نیا  تابثا  ددص  رد  تسا و  لاجد 
هعم رکمی  هدرک و  فیحـصت  هک  روـط  ناـمه  هکنیا  رگم  دراد  ماـقم  نیا  اـب  تبـسانم  هچ  تـسا  تـعجر  ناـیب  رد  فیرـش  ثیدـح  نـیا  و 
نیا تلاهج  زا  نوچ  دـنوشیم  ینایفـس  لاجد و  ببـس  نیمه  هب  دـننکیم و  رکم  وا  اب  ءاملع  هک  تسا  نیا  شروظنم  هدرک  لقن  نورکاملا 

ذا یـشایع  زا  دناهدرک  لقن  راحب  ملاوع و  رد  تسا  طلغ  هدرک  لقن  هچنآ  هک  ینادـب  ات  منکیم  لقن  ار  ثیدـح  لصا  تسین  دـیعب  تعامج 
نولوقی لاق  تومی  نم  هللا  ثعبی  مهنامیا ال  دهج  هللااب  اومـسقا  ۀیالا و  هذه  یف  سانلا  لوقی  ام  لاق  ذا  ع )  ) هللادبعیبا دنع  تنک  لاق  نیریس 

رـشعم ای  مکتلود  ترهظ  دق  مکفالخ  لها  لاقف  نورکملا  هعم  رکو  مئاقلا  ماق  اذا  کلذ  امنا  هللاو  اوبذک  لاقف  روشن  ثعب و ال  ۀمایق و ال  ال 
تناک مهنامیا  دهج  هللااب  اومـسقا  اولاق و  مهنا  يرت  الا  تومی  نم  هللا  ثعبی  هللاو ال  نالف ال  نالف و  عجر  نولوقت  مکبذک  نم  اذه  ۀعیـشلا و 

ره ملاوع  راحب و  رد  نوچ  نوکیف  نک  یلا  اقح  هیملع  ادـعو  یلب  هللا  لاقف  اهریغب  اومـسقی  نا  نم  يزعلاو  تاللا  اـمیظعت  دـشا  نوکرـشملا 
عقوم نیا  رد  نورکاملا  هعم  رکمی  هک  نک  هظحالم  لاح  میدرک  تیاور  ود  ره  زا  ار  نآ  حیحص  تشاد  دایز  صقن و  فورح  یـضعب  کی 

ات مهنامیا  دهج  هللااب  اومسقا  هیآ و  نیا  رد  مدرم  دنیوگیم  هچ  هک  دومرف  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  فیرش  ثیدح  همجرت  دراد  تبـسانم  هچ 
يهراـبرد ار  هیآ  هک  تسا  نیا  بلطم  لـصاح  تسین و  يروـشن  ثعب و  تسین و  یتـمیق  هـک  دـنیوگیم  درک  هحفـص 266 ] ضرع [  رخآ 

یتقو نیا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ادـخ  قح  هب  دـنیوگیم  غورد  دومرف  ع )  ) ماـما دـنیاهنیا  همه  رکنم  هک  دـننکیم  ینعم  نیکرـشم 
هورگ يا  دش  رهاظ  امش  تلود  هک  دنیوگب  تقو  نیا  رد  ناینـس  دننک و  تعجر  وا  اب  دننکیم  تعجر  هک  یناسک  دزیخرب و  مئاق  هک  تسا 

رد ینعی  هدرم  هک  سک  ره  دنکیمن  ثوعبم  ادخ  هک  ادخ  هب  مسق  دنتـشگرب و  نالف  نالف و  دـیئوگیم  هک  تسامـش  غورد  زا  نیا  هعیش و 
لاح هصالخ  دـنروخیم  يزع  تـال و  هب  مسق  نیکرـشم  دـناهدروخ و  ادـخ  هب  مسق  هک  دـینیبیم  هکنیا  هب  ماـما  دروآ  دـهاش  دـعب  تعجر 

تسا خاسن  ومس  زا  هملک  نیا  رگا  نورکاملا و  هعم  رکمی  هن  تسا  حیحـص  نورکملا  هعم  رکی  تسا و  تعجر  رد  نخـس  هک  نک  هظحالم 
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یتعامج هک  نیا  رد  میئوگیم  دنتسه  مه  ناینیـشیپ  تعجر  اهنیمه  هک  دشاب  نیا  شروظنم  تسا و  هدوب  تعجر  هب  هراشا  مه  وا  دوصقم  و 
هک ضرف  رب  دنروآیم و  نوریب  رـس  ماحرا  زا  نیعجار  لیلد  هچ  هب  هک  تسا  نیا  رد  تسه  هک  ینخـس  یلو  تسین  فرح  دننکیم  تعجر 

رگا تسین  تجاح  ای  دشاب  اراد  مه  لاح  تسا  هدوب  اراد  قباس  نامز  رد  هچنآ  همه  دیاب  دـنکیم  تعجر  هک  یـسک  ایآ  دـنروآ  نوریب  رس 
تایلعف تالامک و  همه  ياراد  دیاب  رگا  میراذـگیم و  میهاوخب  سک  ره  رـس  رب  ار  سک  ره  مسا  تسا و  لهـس  رایـسب  هک  تسین  تجاح 

يریپ هکلب  درواین  نوریب  مه  یمحر  زا  رس  درک و  رهاظ  دنتساوخ و  وا  زا  ار  وا  هتشذگ  تالامک  حلاص  موق  هکنیا  لثم  دنشاب  دوخ  هتـشذگ 
میراد ار  وزرآ  لامک  هللااب  دهـشا  میتسه و  نیمه  رظتنم  مه  ام  هللا  مسب  هک  دومن  راکـشآ  ار  ع )  ) حلاص تالامک  تشگرب و  یناوج  تفر و 

هک نابز  نامه  هب  میـسرب و  ناـشیا  تمدـخ  ص )  ) ربمغیپ همئا و  اـی  نیعجار  باحـصا  رگید  اـی  ـالثم  نامیلـس  ترـضح  عوجر  زا  دـعب  هک 
مینادب و ات  دینکب  رهاظ  مینادیم  دوخ  تفرعم  ردقب  میاهدناوخ و  سرد  ار  امـش  فاصوا  ام  هک  مینکیم  ضرع  دنتفگ  حـلاص  موق  نینمؤم 
ع)  ) يرکسع ریسفت  لثم  هربتعم  بتک  رد  الثم  ناملـس  ترـضح  زا  هک  یتامارک  تالامک و  مولع و  لئاضف و  مینک  لصاح  امـش  هب  تفرعم 

تعجر دـندومرفیم و  یتـمحرم  رظن  هک  تیل  اـی  میـسانشیم  وا  تیادـه  دـنوادخ و  لـضف  هـب  ار  ناملـس  مـیریگیم و  تـسد  هدـش  لـقن 
هب شاهمه  هکنیا  هب  طورـشم  دیهدب  ناشن  مه  ام  هب  هللا  یلا  ۀـبرق  دـیراد  غارـس  امـش  رگا  الاح  دـندیناهریم  مغ  نیا  زا  ار  ام  دـندرکیم و 

دنک و رام  ار  هنایزات  دهد و  ناشن  ار  دوخ  لمع  دنک و  راهظا  ار  دوخ  مولع  تسا  ناملـس  رگا  ادوهـش  انایع و  هکلب  دشابن  فلکت  مکحت و 
دمد مشچ  همرـس  رهاوج  ار  شمدق  كاخ  مینک و  نیکمت  لیلذ  دبع  لثم  ات  دنک  لاثتما  نیمز  هیعلبا و  ضرا  ای  هک  دیامرفب  دوخ  نمـشد  هب 

لعجی مل  نم  ارون و  باوص  لک  یلع  ۀقیقح  قح  لک  یلع  نا  درذگیمن  ناشیرپ  تفم  ياهفرح  هب  نید  رما  هک  هصالخ  میئامن  دوخ  هدید 
هللا یلعا  نم  راوگرزب  يالوم  اب  هک  اهتوادـع  نآ  رـس  رب  میورب  لاح  میدـش  غراف  رابخا  نیا  نایب  زا  نوچ  يراب و  رون  نم  هلاـمف  ارون  هل  هللا 
رکذ ار  سانلل  ۀـنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  اـم  هکراـبم و  هیآ  هکنآ  لوا  هدرک  رکذ  هک  یتاـیانک  هدرب و  راـکب  هحفـص 267 ] هماقم [ 
تقو نآ  دنتسه  هیماینب  نآ  زا  دارم  هک  دناهدومرف  رابخا  رد  هک  هدرک  رکذ  ار  هنوعلم  هرجـش  تسا و  هدومن  ایؤر  ثیدح  هب  هراشا  هدرک و 

فارتعا حانج و  ضفخ  باب  زا  هک  تسا  نم  راوگرزب  يالوم  هب  هراشا  شروظنم  هدرک و  رکذ  تسا  هتـشاد  میثا  ظـفل  هک  نآرق  زا  هیآ  ود 
دوخ بتک  لیاوا  رد  تسا و  هدومرف  رایتخا  هدوب  میرک  يهیفاق  هک  ار  میثا  ظفل  تسا  هدوب  احلص  ءایلوا و  ءایبنا و  يهمه  همیش  هک  ریـصقتب 

زا یحرـش  لوا  تشون  دـیاب  بلطم  ود  ماـقم  نیا  رد  هیماینب و  زا  ینعی  تسا  هرجـش  ناـمه  زا  نیا  هک  تسا  هتفگ  رخآ  رد  هدومرف و  رکذ 
هک تسا  هتشون  هیراجاق  دلج  خیراوتلاخسان  رد  هچنآ  قفاوم  هلـسلس  نیا  بسن  اما  مینک  ضرع  یتاملک  میثا  ظفل  رد  دعب  هلـسلس  نیا  بسن 
زا نت  کی  تسا  لولغم  هلـسلس  زا  هک  نورین  نب  ریالح  نب  نایوناباس  نب  ناـیون  قاترـس  هک  تسا  نیا  شاهصـالخ  تسا  نهپ  اـج  همه  رد 

یکباتا بصنم  هب  دننانایون  قاترس  دنتشاد  تنطلس  هک  وا  نادنزرف  ناخوکاله  زا  دعب  دوب و  ناخوکاله  هاپس  ناگنهرس  هاگ و  رد  نانیئون 
راجاق هلسلس  تبـسن  هک  نایون  راجاق  شرـسپ  تفرب و  ایند  زا  نایون  قاترـس  ناخ  نوغرا  نب  ناخ  نازاغ  تنطلـس  نامز  ات  دنتـشاد  زارفارس 
تنطلس هکنآ  زا  دعب  دش و  رایسب  نایون  راجاق  هریشع  دالوا و  تسـشن و  ردپ  ياجب  دش و  یهاشداپ  فاطلا  دروم  زین  دوشیم  هتـسویپ  ودب 

رومیت ریما  ات  دـندوب  اجنآ  رد  دنتـسویپ و  دنتـشاد  ینکـس  ماـش  دودـح  رد  هک  لوغم  زا  یلئاـبق  هب  زین  راـجاق  تفر  رـسب  ناـخزیگنچ  دـالوا 
هصاخ یهورگ  داتسرف و  ناتسکرت  ناریا و  هب  داد و  تکرح  دوب  هناگیب  نیمز  هک  ماش  دودح  زا  ار  لوغم  تعامج  تفای  تنطلس  ناگروک 

نآ زا  ار  ناشیا  دیـسر و  تنطلـس  هب  یـضام  سابع  هاش  ات  دـندوب  دـندرک و  ینکـس  ناوریا  هجنک و  دودـح  ناجیابرذآ و  رد  راـجاق  مدرم 
رد هک  دابآ  كرابم  يهعلق  رد  دابآرتسا  رد  داد و  ینکس  ناجیهاش  ورم  رد  ار  یمین  دابآرتسا و  رد  ار  ناشیا  زا  یمین  هداد  تکرح  یـضارا 

شاب قاشا  دـندوب  هعلق  دورف  رب  هک  تعامج  نآ  شاب و  يراخی  دـندوب  هعلق  زارف  رب  هک  تعامج  نآ  دـندرک و  ینکـس  دوب  ناـگرگ  راـنک 
نب ناخیلو  نب  ناخیدهم  نب  ناخیلق  هاش  رـسپ  ناخیلعحتف  دندوب و  هلـسلس  نآ  دـئاق  هراومه  ولناوق  ناخ  یلعحتف  ناردـپ  دـندش و  موسوم 

ات تفای  برقت  نیسح  ناطلس  هاش  ترـضح  رد  درک و  تامدخ  ناغفا  گنج  رد  دوب و  ناشیا  گرزب  زین  ناخیلعحتف  تسا و  ناخیلق  دمحم 
هاش تشگ و  لونقم  ناغفا  حتف  رد  نیـسح  ناطلـس  هاش  تشگرب و  ناردنزام  هب  ور  هدرک و  رطاخ  هدـیجنر  وا  زا  ار  هاش  تلود  يانما  هکنآ 
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هک ینامز  ات  دوب  دیـشوک و  وا  تمدخ  رد  هدیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  زین  ناخ  یلعحتف  دمآ و  ناردـنزام  هب  ناجیابرذآ  زا  وا  رـسپ  بسامهط 
ددص رد  هاش  ردان  تشاد  مامت  هب  يدشر  نوچ  وا  رـسپ  ناخ  نسح  دمحم  دنتـشک و  ار  وا  هاشردان  هطـساو  هب  سدقم  دهـشم  هرـصاحم  رد 
دوخ لوکـشک  رد  هماقم  هللا  یلعا  ناخ  میحر  دمحم  جاح  ياقآ  روربم  موحرم  هک  هحفـص 268 ] ینامز [  ات  دش  ناهنپ  وا  دمآ و  رب  وا  لتق 

اقآ موحرم  قدصلا  فلخ  دابآ  رتسا  مالـسالا  خیـش  باهولادـبع  دیـس  اقآ  بام  تدایـس  بانج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دـناهدومرف  موقرم 
رد هک  ولناوق  راجاق  ناخ  یلعحتف  هک  دـندومرف  روکذـم  هنـس 1283  رد  نارهط  هفالخلاراد  رد  هیدـیقم  دالوا  زا  يدابآرتسا  یقن  یلع  دـیس 

ناقاخ دهع  رد  لصوم  توکرک و  رفـس  زا  دعب  تسا  نوفدم  سوط  سدـقا  ضرا  رد  عیبر  هجاوخ  رد  تسا  رجق  یتف  هب  روهـشم  دابآ  رتسا 
ماگنه دـش  رهاظ  وا  يرادرـس  هب  رفـس  نآ  رد  هک  ناـیامن  تاـحوتف  تهج  هب  يوسوم  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاـش  روربم  ناطلـس  روفغم 

مرح ناصاخ  زا  ینزروربم  ناقاخ  موحرم  ناکولم  تیانع  راهظا  ضحم  تفای  روضح  يرایرهـش  نویمه  راـبرد  رد  نوچ  رفـس  زا  تعجارم 
نآ اب  ناخیلعحتف  دعب  دوب  ناطلـس  دوخ  يراوس  هک  یئالط  قاری  بسا  اب  دومرف  تمحرم  وا  هب  دوب  هیجرگ  هک  مناخ  ءاسنلاریخ  هب  تامـسم 

دومن راهظا  نز  نآ  درک  فافز  مزع  دروآ و  دابآرتسا  هب  ار  نز  نآ  هکنآ  زا  دعب  دمآ  دابآرتسا  هب  هتسج  صاخرتسا  يرایرهش  رابرد  زا  نز 
اقآ ردپ  رفعجوبا  ریم  موحرم  تمدخ  تشادناعم و  ار  وا  درک  ققحم  نوچ  ناخیلعحتف  مراد  لمح  ههام  جنپ  نیـسح  ناطلـس  هاش  زا  نم  هک 

تروص نم  ات  رادناعم  ار  نز  شاب و  یقاب  لاوحا  نیمه  رب  دندومرف  ناشیا  درک و  راهظا  ار  تیفیک  دومن  تولخ  دیسر و  هیدیفم  دیفم  دیس 
رد دیـسر  نیـسح  ناطلـس  هاش  هب  نوچ  ناشیا  هتـشون  دش  راکن  هضیرع  باب  نیا  رد  سپ  مناسرب  ناطلـس  ترـضح  یلعا  ضرع  هب  ار  لاح 
نآ هک  دـسیونب  اددـجم  درک و  غراف  نز  نیا  ات  دیـشاب  بظاوم  امـش  تسا  نم  دـالوا  زا  لـمح  نیا  دراد  لـمح  نز  رگا  هک  تشون  باوج 

لفط شوگ  رد  دندرب و  فیرشت  ناشیا  دنداد  عالطا  ار  رفعجوبا  ریم  موحرم  دش  رسپ  دولوم  لمح  عضو  زا  دعب  روکز  ای  تسا  ثانا  دولوم 
زا سپ  دابآرتسا  هب  متاخ  ءاسنلاریخ  ندـمآ  تقو  زا  ازریم  نسح  دـمحم  دـلوت  دـندیمان و  ازریم  نسح  دـمحم  ار  وا  دـندومرف  هماـقا  ناذا و 

دمحم دـش و  توف  زین  رفعجوبا  ریم  دـیدرگ و  ضرقنم  هیوفـص  تلود  هنغافا  ندـمآ  تهج  زا  ناریا  شاشتغا  تلع  هب  دـعب  دوب  هاـم  راـهچ 
رب هیدیفم  تاداس  هک  دندومرف  دوب  ناهنپ  رما  ول  هنغافا و  زا  سرت  تلع  هب  دش و  ناخ  یلعحتف  رسپ  هب  روهـشم  راجاق  هفیاط  رد  ازریم  نسح 

جاح هناخ  رد  دش  رکذ  هک  نیسح  ناطلس  هاش  هتشون  نآ  دنمیدق و  هداوناخ  زا  هک  دابآرتسا  لها  زا  يرایـسب  دنراد و  لماک  عالطا  رما  نیا 
رفعجوبا ریم  دیس  اقآ  هضیرع  باوج  دوب و  هدرک  رهم  نیسح  ناطلس  هاش  ار  ذغاک  تشپ  هک  مدید  ار  هتـشون  نآ  نم  دوخ  دوب و  دیفم  دیس 
همشچرس رد  هک  نیدلالامک  ریم  تاداس  دنراد و  عالطا  زین  دندابآرتسا  رد  هک  دیجملادبع  ریم  تاداس  دوب  نیسح  ناطلـس  هاش  دوخ  طخب 

ار وا  ناخیلعحتف  تسا و  ناطلـس  هاش  زا  هک  ار  لمح  لیـصفت  دنرـضحتسم و  اضیا  یمیرک  ریم  تاداس  دـیراد و  عـالطا  دـننکاس  داـبآرتسا 
نامرک دوخ  رد  نامرک  مکاح  کلملالیکو  داد  رـس  بامتلالج  بانج  زا  مه  نامرک  رد  میحر  دـمحم  ریقح  لمح  عضو  اب  هتـشاد  فاـعم 

دعب تشگ و  لوتقم  هاـش  رداـن  هک  هحفـص 269 ] هادـف [  یحور  هنم  دـندرکیم  تیاور  يرون  ناـخیلعحتف  دوخ  موحرم  ردـپ  زا  مدـینش و 
هک ناخ  نسح  دـمحمنبا  ناـخیلق  يدـهم  نیا  تسا  ناـخ  میهاربا  موحرم  رـسپ  نم  راوگرزب  يـالوم  دروآ و  نوریب  تسد  هدومن  تکرح 

هنایم رد  تبـسن  چیه  دنبرع و  هدرک  هراشا  هک  ار  یتعامج  تسا و  هدوب  لوغم  زا  اهنآ  لصا  راجاق  هفیاط  هک  نیبب  سپ  دـش  مولعم  وا  بسن 
زا ناـشیا  تقیقح  تسین و  فورعم  اـج  همه  ناـشیا  یلـصا  بسن  یلو  تسا  فورعم  هلیلج  هلـسلس  نیا  زا  هک  تـسا  یبـسن  نـیا  تـسین و 

درک و تامدخ  نیسح  ناطلس  هاش  هب  تبـسن  ناغفا  گنج  رد  ناخیلع  حتف  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  نآ  لیـصفت  دنتـسه و  هیوفـص  تاداس 
دیزم ات  دـیامن  جـیوزت  ار  وا  هک  داد  هزاجا  ناخ  یلعحتف  هب  هتفگ  قالط  ار  مرح  تاردـخم  زا  یکی  تمحرم  طرف  زا  هاش  دومن  یناشف  ناج 
تـسد ناخیلعحتف  ماهلماح و  هاش  زا  نم  هک  داد  عالطا  وا  هب  هروکذم  هردخم  دومن  ار  وا  جـیورت  هدارا  ناخیلعحتف  هکنیمه  دـشاب  وا  راختفا 

ناخ نسح  دمحم  ار  وا  دومرف و  تمحرم  يرـسپ  دنوادخ  دش  وا  لمح  عضو  هکنآ  ات  تشادیم  شیوخ  يارـس  رد  ار  وا  یلو  هتـشاد  هاگن 
دصق فرط  ره  زا  ناشیا  يداعا  هدیناسر  مه  هب  لالتخا  هیوفص  تلود  دوب و  هتفر  ایند  زا  نیسح  ناطلس  هاش  تقو  نیا  رد  دندراذگ و  مسا 

رسپ عقاو  رد  دناوخیم و  دوخ  رسپ  ار  وا  دیدیمن و  ناخ  نسح  دمحم  بسن  راهظا  رد  حالص  ناخیلعحتف  دنتـشاد و  ار  اهنآ  هیرذ  تکاله 
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نیا دمآ و  لمع  هب  وا  زا  دنتـسه  هک  هیرذ  نیا  دیـسر و  لامک  دـشر و  دـحب  ناخ  نسح  دـمحم  هکنآ  ات  دوب  يوفـص  نیـسح  ناطلـس  هاش 
ماما يزاریش  داوج  دیس  یجاح  موحرم  کلملا و  لیکو  ناخلیعمـسا  دمحم  موحرم  دراد و  یمامت  راهتـشا  زاریـش  ناردنزام و  رد  تیاکح 
طرف زا  ناقاخ  موحرم  یتقو  روفغم  ناقاخ  نامز  رد  هکنآ  یتح  دـندادیم  تداهـش  دـندوب و  ربخم  لیـصفت  هب  بلطم  نیا  زا  نامرک  هعمج 

نیا تدایـس  دـنبوکب و  هراقن  هک  دومرف  نغدـق  دراد و  راهظا  ار  بلطم  نیا  هک  تساوخ  تشاد  ع )  ) نیرهاـط همئا  هب  تبـسن  هک  صـالخا 
رب ناغف  هبترم  کی  دـندوب  هک  هیراجاق  انثا  نیا  رد  هک  دـندناوخ  هفالخلاراد  هظحـالم  نیمه  هب  ار  نارهط  دـنراد و  راـهظا  ار  هلیلج  هلـسلس 
رود ام  زا  ار  دوخ  بسن  دهاوخیم  هاش  هتفرگ و  رارق  ام  هدا  هناخ و  رد  هتفر و  نوریب  اههداوناخ  ناش  زا  تنطلـس  ام  ریـشمش  هب  هک  دندروآ 

لالتخا دبای  راهتشا  وا  تدایس  رما  رگا  هک  دومرف  هظحالم  روفغم  ناقاخ  میچیپیم  وا  تعاطا  زا  رس  ام  انامه  ددنویپب  هیوفـص  هب  زاب  دنک و 
مه خیرات  رد  تسا و  هدیدرگ  یسنم  وحم و  اهرظن  زا  هک  يروط  دش  رداص  هلئسم  نیا  نامتک  هب  مکح  زاب  دیآ  دیدپ  وا  تنطلس  رد  میظع 
زا یکی  دشابن و  رضحتسم  هعقاو  نیا  زا  هک  تسا  دیعب  رایسب  الا  تسا و  هدرک  لقن  يدینش  هک  مسق  نآ  هب  تلود  تحلـصم  بسح  رب  هتبلا 

هظحالم نیمه  هب  دناوخیم  ازریم  ار  دوخ  نادـنزرف  روفغم  ناقاخ  هک  تسا  فورعم  عالطا  لها  نیب  زاریـش  رد  هک  درکیم  لقن  نیدـمتعم 
نک لوبق  ار  بلطم  نیا  یهاوخیم  لاـح  هصـالخ  دوـب  تدایـس  تهج  زا  دوـمرفیم  ازریم  یلو  دـمحم  ازریم و  یلع  دـمحم  ـالثم  هک  دوـب 

بـسن هک  هیوفـص  تاداس  زا  یکی  زا  دیـسر و  رظنب  یباتک  ناهفـصا  رد  هک  دـندرکیم  لقن  نیدـمتعم  زا  یـضعب  امن و  راـکنا  یهاوخیم 
وا ناوخا  ریاس  ناخ و  دـمحم  اـقآ  موحرم  هرجـش  رکذ  هلمج  زا  دـنکیم و  رکذ  ار  مهریغ  ناهفـصا و  هحفـص 270 ] تاداس [  زا  یتعامج 
وت هب  رگید  باوـج  يراـب و  هدرمـش  مه  ارث  بلاـط  هیوفـص  زا  ار  ناـشیا  تسا و  هتـشون  دـش  رکذ  ـالامجا  هک  بیترت  نیمه  هـب  هـک  تـسا 
لم دشوجیم  هک  اج  ره  لم  مخ  تسا  لک  دیوریم  هک  اج  ره  لگ  خاش  هک  دیئوگیم  ار  بطم  نیا  ررکم  مه  اهامش  دوخ  هک  میوگیم 

رد بیغرت  صیرحت و  ناـشیا و  لـیاضف  رـشن  و  ع )  ) دـمحم لآ  رکذ  ياوـس  رمع  ماـمت  هک  تسا  یـسک  نآ  ع )  ) دـمحم لآ  تسود  تسا 
ملس تیب  لها  تبحم  هللااب  ذوعن  هک  دنیوگب  دنناوخب و  یلاغ  تبحم  باب  رد  ار  وا  نیضرغم  هک  یئاج  ات  دشاب  هتـشادن  یلغـش  ناشیا  تبحم 

هک ره  تسا  ناشیا  تسود  نیا  درادـن  ناـشیا  رما  رـشن  دـمحم و  لآ  رکذ  ياوس  يرکذ  هکنآ  سپ  دـشاب  دـیاب  طـسو  دـحب  مه  مهیلع  هللا 
وا ملع  ماما و  لضف  راکنا  دراذگیم و  دوخ  رـس  رب  قحان  هب  ار  ماما  مسا  دنکیم و  ار  ع )  ) دمحم لآ  قح  بصغ  هکنآ  دشاب و  دهاوخیم 

ینودقفت نا  لبق  ینولـس  ع )  ) نینمؤملاریما زا  دـعب  دـنکیم و  دوخب  ور  دـنکیم و  نادرگ  ور  ماما  زا  ار  مدرم  دـیامنیم و  ار  وا  تردـق  و 
دنکیم و توبن  ياعدا  ص )  ) متاخ ربمغیپ  زا  دعب  رفاک و  رگم  دیوگیمن  یـسک  رگید  ار  نیا  هک  دندومرف  صوصخ  هب  هکنیا  اب  دیوگیم 

رمع عبات  یـسک  نینچ  تسا  بجاو  وا  لتق  دـنکب  یئاـعدا  نینچ  هک  ره  هک  دـندومرف  هکنیا  اـب  دروآیم و  نآرق  زا  رتهب  باـتک  دوخ  معزب 
رد هک  فیرش  ثیدح  کی  هب  منکیم  متخ  ار  مالک  تسا و  مسجم  ناطیـش  یـسک  نینچ  سابعینب و  تسا و  هیماینب  زا  رکبوبا و  تسا و 
نب زیزعلادبع  دلو  نم  وه  ریخلادعس و  هیمـسی  ع )  ) رفعجوبا ناک  کلملادبع و  نب  دعـس  لخد  لاق  هزمحیبا  نع  تسا  هدرک  تیاور  راحب 

ةرجـشلا نم  انا  یکبا و  فیک ال  لاق و  دعـس  ای  کیکیب  ام  رفعجوبا  هل  لاقف  لاق  ءاسنلا  جـشنت  اـمک  جـشنی  اـنیبف  ع )  ) رفعجیبا یلع  ناورم 
هناف ینعبت  نمف  ع )  ) میهاربا نع  یکحی  لجوزع  هللا  لوق  تعمـس  اـما  تیبلا  لـها  اـنم  يوما  تنا  مهنم  تسل  هل  لاـقف  نآرقلا  یف  ۀـنوعلملا 

هک نیبلاطلا  لتاقم  زا  نادب و  وا  يهرابرد  ار  دوخ  فیلکت  ددنویپب  هنوعلم  هرجشب  ضرفلاب  یسک  رگا  نک و  ربدت  ثیدح  نیا  رد  لاح  ینم 
هل و بقع  ربکـألا و ال  وه  نیـسحلا و  نب  یلع  و  ع )  ) نیـسحلا هللادـبعیبا  دـالوا  رکذ  یف  تسا  لوقنم  تسا  یناهبـصا  جرفلایبا  فینـصت 

اهما ۀبیش و  ما  ینکت  ۀیما و  نب  برح  نب  نایفسیبا  تنب  ۀنومیم  اهما  یفقثلا و  دوعسمنبا  ةورعنبا  ةرمیبا  تنب  یلیل  هنا  نسحلاابا و  ینکی 
انثدح لاق  نامیلـس  نب  دمحم  نب  دمحم  هب  ینثدح  يذـلا  ربخلا  یف  ۀـیوعم  ینع  هایا  ۀـعقاولا و  لتق  نم  لوا  وه  ۀـیما و  نب  صاعلایبا  تنب 
رمالا اذـهب  سانلا  یلو  لاق ال  تنا  اولاق  رمالا  اذـهب  سانلا  قحا  نم  ۀـیوعم  لاق  لاق  ةریغم  نع  ریرج  انثدـح  لاق  ناـطقلا  یـسوم  نب  فسوی 
مولعم ربکا  یلع  ترـضح  ناش  يراب و  فیقث  وهز  ۀیماینب و  ءاخـس  مشاهینب و  ۀعاجـش  هیف  هللا و  لوسر  هدـج  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 

هظحالم ایؤر  نامه  رد  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  یـصاخشا  زا  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشا  دـندومرف  وا  هرابرد  تسا و 
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هحفص تلالج [  ناش و  همه  نآ  اب  رکبوبا  دمحم  تسا و  نیرخآ  نیلوا و  ياقشا  هک  تسا  رکبوبا  یکی  دنتفریم  الاب  وا  ربنم  رب  هک  دومرف 
ناـشیا زا  تسا  دـمحم  لآ  عباـت  هکنآ  هک  تسا  نیا  ضرغ  دندیـسر  اـجک  هب  وا  يهیرذ  هک  میوگیمن  هداـیز  رگید  تسا  وا  دـنزرف  [ 271

هللادمحلا هکنیا  لاح  دشاب و  دهاوخیم  هک  ره  تسا  مولعم  شناش  مه  نآ  تسا  ناشیا  قح  بصاغ  هکنآ  دشاب و  دنهاوخیم  هک  ره  تسا 
تقد و مامت  هک  یـسک  هللارکـشلا  دادـضا  همه  نیا  اب  نامز  ءزج  نیا  رد  درادـن و  هنومام  هرجـش  هب  یطبر  ام  هلیلج  يهلـسلس  نیملاعلا  بر 
ره هک  ره  درادن  دنب  كاچ و  مدرم  نابز  زورما  دنتـسه و  دناهدوب و  ام  خیاشم  تسا  ع )  ) دمحم لآ  يرکون  تمدخ و  فورـصم  وا  تمه 

میثا ظفل  هک  یتایآ  زا  رکذ  هچنآ  اما  دـسرب و  وا  هب  یـسک  ره  لوق  لمع و  يازج  تماـیق  يادرف  هک  میراودـیما  دـیوگیم  دـهاوخیم  هچ 
رییعت رد  ار  تایآ  نیا  ررکم  هدرک و  هولج  ناشیا  رظن  رد  رایـسب  بلطم  نیا  نوچ  تسا  هدومن  هماقم  هللا  یلعا  نم  يالوم  هب  هراـشا  دراد و 

يرـصتخم مه  ماقم  نیا  رد  دندینـش و  ررکم  ار  دوخ  باوج  دـنتفگ و  مه  نارگید  تسین  مه  ناشیا  هب  رـصحنم  دـنناوخیم و  نم  يـالوم 
هب فارتعا  بابرا  دوخ  هک  تسا  یـسک  يهرابرد  تایآ  نیا  ایآ  هک  منکیم  لاؤس  تسارف  مهف و  بحاـص  مدرم  زا  سپ  میئوگیم  باوج 
رد درمـشب  میرک  زیزع  ار  دوخ  هوالع  درمـشب و  هانگ  زا  يرب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  يهرابرد  هکنآ  اـی  دـهد  دوخ  هب  مثا  تبـسن  ریـصقت 
هک تسا  ماشه  نب  لهجوبا  يهرابرد  هیآ  تسا  هدش  لزان  هک  يهرابرد  میثألا  ماعط  موقزلا  ةرجش  نا  هفیرش  يهیآ  هک  دینک  هظحالم  رابخا 
هک دوب  یعدم  تسنادیم و  باصم  رفک  دوجو  اب  ار  دوخ  درواین و  ترـضح  نآ  هب  نامیا  دومن و  توادـع  همهنآ  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن 

تنا کنا  قذ  دیامرفیم  وا  هب  نعط  لیبس  رب  هکنآ  ات  میثالا  ماعط  موقزلا  ةرجـش  نا  دیامرفیم  وا  يهرابرد  دنوادخ  میرکلا و  زیزعلا  انا  ینا 
یمـسم اب  بسانم  شکرابم  مسا  هچ  رگا  نم  راوگرزب  يالوم  تسا و  هدش  تیاور  ناهرب  ریـسفت  رد  هنیعب  نومـضم  نیمه  میرکلا و  زیزعلا 

حانج ظفح  سکعلاـب  دوبن و  دوخ  يارب  یتمارک  یعدـم  ادـبا  هلک  کلذـعم  دوب  هدومرف  تیاـنع  اـهتمارک  وا  هب  دـنوادخ  دوب و  هدـش  عقاو 
ره هک  دـشاب  انب  رگا  تسین  اـی  تسه  هیآ  عوضوم  سکع  رب  یلکب  عضو  نیا  اـیآ  هک  دـینک  هظحـالم  لاـح  دـناوخیم  میثا  ار  دوخ  هدومن 
نآ هک  اریز  دوشب  تایآ  عوضوم  هللااب  ذوعن  دـیاب  مالـسلاهیلع  مدآ  نب  لیباه  لوا  سپ  دوشب  تاـیآ  نیا  عوضوم  دـناوخ  میثا  ار  دوخ  سک 
ءازج کلذ  رانلا و  باحـصا  نم  نوکتف  کمثا  یمثاب و  ءوبت  نا  دـیرا  ینا  دومرف  وا  هب  لیباه  دـناسر  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  لـباق  هک  یتقو 

نک هظحالم  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  زا  هدراو  هیعدا  رد  وگب و  مه  ماـقم  نیا  رد  یئوگیم  ع )  ) لـیباه يهراـبرد  هچ  ره  سپ  نیملاـظلا 
هک هیداجـس  يهفیحـص  رد  مینکیم  لقن  هدش  هدید  رظن  يداب  رد  هک  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ام  دـناهدومرف و  هصاخ  مثا  هب  رارقا  ردـق  هچ  نیبب 

عمتجا امم  قفـشم  هنم  طرف  ام  یلع  مدان  ۀبوت  اذه  یماقم  یف  کیلا  بوتا  دیامرفیم  هبوت  بلط  فارتعا و  ياعد  رد  تسا  دمحم  لآ  روبز 
لـیلجلا ال مثـالا  نـع  زواـجتلا  نا  و  هحفـص 272 ] کـمظاعتی [  ـال  میظعلا  بنذـلا  نع  وفعلا  ناـب  ملاـع  هیف  عقو  اـمم  ءاـیحلا  صلاـخ  هیلع 

ملف یل  رهظ  نمؤم  بیع  نم  دـیامرفیم و  دابع  تاعبت  زا  راذـتعا  ياعد  رد  كراـکتی و  ـال  ۀـشحافلا  تاـیانجلا  لاـمتحا  نا  کبعـصتسی و 
انل نآرقلا  لعجا  دیامرفیم و  بلط  نآرق  متخ  رد  نه و  رئاظن  نم  نهنم و  یهلا  ای  کیلا  رذتعا  هرجها  ملف  یل  ضرع  مثا  لک  نم  هوتسا و 

ضوخلا نع  انتنسل  اسباج و ال  یصاعلا  یلا  اهلقن  نع  انمادقال  اسراح و  سواسولا  تارطخ  ناطیـشلا و  تاعزن  نم  اسنوم و  یلایللا  ملظ  یف 
یف هب  انمملا  ام  مهللا و  دیامرفیم  ناضمر  رهش  عاند  ءاعد  رد  ءازج و  امیف  ماثالا  فارتقا  نع  انخراوجل  اسرخم و  ۀفآ  ام  ریغ  نم  لطابلا  یف 
نم ۀمرح  هباتکهتتا  وا  انسفنا  هیف  انملظ  نایسن  یلع  وا  انمومعت  یلع  ۀئیطخ  نم  هیف  انبستکا  بنذ و  نم  هیف  انعقاو  وا  مثا  وا  مل  نم  اذه  انرهش 

ملاظلا اناف  بذعت  نا  یبونذ  نم  ملعت  ام  یلرفغا  دیامرفیم و  تناکتسا  عرضت و  ءاعد  رد  كرتسب و  انرتسا  هلآو و  دمحم  یلع  لصفأف  ریغ 
لص دیامرفیم و  سیمخ  موی  ياعد  رد  نیمحارلا و  محرا  تناف  رفغت  نا  یسفن و  طخ  لضفملا  عجـضملا  رـصقملا  مثالا  عیـضملا  طرفملا 

هک ام  هک  نک  هظحالم  لاح  مثاملا  باستکا  مراحملا و  باکتراب  مایالا  یلایللا و  نم  هریغ  یف  هیف و  ینعجفت  هلآ و ال  دـمحم و  یبنلا  یلع 
رگا مینک  دوخ  تاداس  یلاومب و  یـضام  هک  تسا  نیا  ياوس  روما  همه  رد  ام  لمعلاروتـسد  اـیآ  میراد  ار  ع )  ) دـمحم لآ  یتسود  ياـعدا 
مثا هب  فارتعا  همه  نیا  نیـسحلا  نب  یلع  ام  يـالوم  ارچ  دوشیم  مذ  تاـیآ  دروم  ناـسنا  هطـساو  نیا  هب  تسادـب و  ندومن  مثا  هب  فارتعا 

دوشیم رهاظ  بلطم  هفیحـص  تارقف  زا  دـعب  نوچ  تیاـهن  تسا  رایـسب  ظـفل  نیا  رگید  هیعدا  زا  هکراـبم  هفیحـص  ریغ  رد  تسا و  هدومرف 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


سوماـق رد  هکناـنچ  مثا  ینعی  بنذ  تسا و  بنذ  ینعم  هـب  نـک  هظحـالم  تـغل  رد  ار  مـثا  هـکنیا  رب  هوـالع  تـسین  ءاصقتـسا  هـب  تجاـح 
هب رارقا  باب  رد  دـیکات  ردـق  هچ  نیبب  رابخا و  رد  نک  هظحالم  تسا  مثا  ینعم  هب  مه  نآ  تسا و  تعاـط  دـض  زین  کنیـصع  دـسیونیم و 

ینادـن و ریـصقت  زا  يرب  ار  دوخ  زگره  هک  ریـصقتلا  ذـح  نم  ینجرخت  وگب و ال  هک  دـناهدومرف  یتح  دـناهدومن  اـهنآ  هب  فارتعا  بونذ و 
دنک و شومارف  ار  دوخ  بونذ  درمشب و  رایسب  ار  دوخ  لمع  هک  يدرم  دنکـشیم  ار  تشپ  هک  تسا  زیچ  هس  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح 

دومرف ع )  ) قداص ترـضح  دیامن و  نآ  هب  رارقا  سک  ره  رگم  دباییمن  بنذ  زا  تاجن  مسق  ادـخ  هب  دومرف  زین  دـیامن و  بجع  دوخ  يارب 
همئا هک  یئاهرارقا  رد  نک  هظحالم  رارقا  هب  رگم  بنذ  زا  هدنب  تسا  هتفرن  نوریب  رارـصا و  هب  بنذ  زا  هدـنب  تسا  هتفرن  نوریب  مسق  ادـخ  هب 

تئش و ول  یناسلب و  کتیـصع  بر  دیامرفیم  دوجـس  ياعد  رد  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  تسا  تیاکح  هچ  نیبب  دندومرفیمن  ام 
کتیصع ینتمص و  کتزع ال  تئش و  ول  یعمسب و  کتیـصع  ینتهمک و  کتزع ال  تئـش و  ولو  يرـصبب  کتیـصع  ینتـسرخال و  کتزع 

ینتمذجل و کتزع  تئش و  ول  یلجرب و  کتیصع  ینتمقعل و  کتزع  تئش و  ول  یجرفب و  کتیصع  ینتعنکل و  کتزع  تئش و  ول  يدیب و 
قصلی وفعلا و  اوفعلا  ةرم  فلا  لوقی  ناک  مث  ینم  كؤازج  اذه  نکی  هحفص 273 ] مل [  یلع و  اهب  تمعنا  یتلا  یحراوج  عیمجب  کتیصع 

ای كریغ  بونذلا  رفغی  هناف ال  یلرفغاف  یـسفن  تملظ  ءوس و  تلمع  یبنذب و  کیلا  تؤب  اثلث  نیرح  توصب  لوقی  ضرالاب و  نمیالا  هدخ 
زا رتالاب  هدب  فاصنا  ادـخ  قح  هب  ار  وت  فرتعا  ناکتـسا و  فرتقا و  ءاسا و  نم  محرا  اثلث  لوقی  ضرالاب و  رـسیالا  هدـخ  قصلی  مث  يالوم 

ۀمزا هتداـق  بونذـلا و  يدـیا  هتلوادـت  نم  ماـقم  اذـه  دـیامرفیم  هبوت  ياـعد  رد  ع )  ) داجـس ترـضح  دومن و  بونذ  هب  رارقا  دوشیم  نیا 
لـضف رکنملا  وا  هیلع  کتردـقی  لـهاجلاک  اریرفت  هنع  تیهن  اـم  یطاـقن  اـطیرفت و  هب  ترما  اـمع  رـصقف  ناطیـشلا  هیلع  دوخـسا  اـیاطخلا و 

ریبک يرارف  هب  هب و  فلاخ  امیف  رکف  هسفن و  هب  ملظ  ام  یصحا  یمعلا  بئاحس  هنع  تعشقت  يدهلا و  رـصب  هل  حتفتا  اذا  یتح  هیلا  کناسحا 
يذلا انا  هرهظ و  ایاطخلا  ترقوا  يذـلا  انا  دـیامرفیم  هلاقتـسا  ياعد  رد  کل و  المؤم  كوحن  لبقاف  الیلج  هتفلاخم  لیلج  اریبک و  هنایـصع 

عمج میهاوخب  تسا  بلطم  نیا  لیلد  هچنآ  رگا  هک  هصالخ  كاذـل  هنم  ـالها  نکت  مل  كاـصع و  هلهجب  يذـلا  اـنا  هرمع و  بونذـلا  تنفا 
نیبنذـم و يهرابرد  هک  یتایآ  لاح  دـناهدومن  رارقا  مسق  نیا  ناشدوخ  نوچ  هک  تسا  زیاج  ایآ  تشون و  دـیاب  لصفم  یئاعد  باتک  مینک 

نیا يهمه  لحم  امـش  ناتدوخ  رارقا  هب  میئوگب  میناوخب و  ناشیا  ناش  رد  ار  همه  هللااب  ذاـیعلا  تسا  هدـش  دراو  نیـصاع  نیمثا و  نیئطاـخ و 
راهز دابع و  املع و  ریاس  رارقا  مثا و  هب  نم  يالوم  رارقا  باب  رد  یئوگیم  ماقم  نیا  رد  هچ  ره  لاح  تسین  زیاج  هک  هللاو  هن  دـیتسه  تایآ 

هب یـسات  دنـشاب و  هدـش  مدآ  نب  لیباه  عبات  هک  یئاـج  تسا  لهـس  دـشاب  بیع  نم  يـالوم  رب  نیا  رگا  وگب  نایـصع  اـیاطخ و  بونذ و  هب 
نآ زا  یمغ  يریگب  بیع  ار  نیا  وت  وک  دنـشاب  هدومن  نیلـصملا  تاولـص  هیلع  نیملاـعلا  یلع  هللا  تجح  نیدـباعلانیز و  نیدـجاسلادیس و 

دـناهدرک و دوخ  یلاوم  تاداس و  هب  یـسات  روما  عیمج  رد  هک  تسا  نیمه  هللاو  هدروآ  ناغف  هب  ار  همه  هک  ناـشیا  بیع  يهدـمع  تسین و 
هب رما  هک  تسا  نیا  دنکـشب  ار  ناشیا  رازاب  قنور  ص )  ) همئا زا  ناشیا  تعباتم  ادابن  هک  دندیـسرت  دندش  دوخ  ءاوها  ءاوا و  عبات  هک  یناسک 

یهاوخیم هچ  ره  ورب و  یهاوخیم  هار  رهب  وت  تسا  هداد  ام  خیامش  تسد  ار  تمالس  فرط  هک  ار  هدنرورپ  مینکیم  رکش  دیـسر و  اجنیا 
تسین . نآ  زا  یمع  ار  ام  وگب 

مالسا خسن  باب و  دمحم  یلع  يارب  ءامسلا ) نم  رمالا  ربدی   ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

هراشا

رمالا ربدی  دیامرفیم  نیبم  باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  هک ال  دیئامرف  رد  روط  ملکم  ترضح  رون  رهظم  نآ  روهظ  هنس  زا  تسا و  هتفگ 
هللا یلا  شجورع  دعب  هللا و  یحو  لوزن  هللا و  رما  دوصقم  نودعت  امم  ۀنـس  فلا  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم 

نودـعت و امم  ۀنـس  فلاک  کبر  دـنع  اموی  نا  باذـعلاب و  کنولجعتـسی  تساهامـش و  هرامـش  زا  لاـس  رازه  شرادـقم  هک  زور  کـی  رد 
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رـسفم دوشیم  رهاظ  دسریم  رازه  هب  هک  مئاق  رمع  هکرابم و  هیآ  اب  تسا  قباطم  يدهملا  موقی  رملاب  صملا  ءاضقنا  دنع  فورعم  ثیدـح 
صنب هحفـص 274 ] درذگیم [  هک  رازه  هنـس  تصـش  تسیود و  دوب  حوتفم  ماهنآ  باوبا  هک  تبیغ  ات  روهظ  زا  تسا  ثیدح  دیؤم  هیآ و 

دوش . لزان  یحو  دیاب  باتک  نابحاص  تانایب  باتک و 

باوج

ار وا  رما  تفلاخم  هلئسم  ره  رد  هنوگچ  و  ص )  ) لوسر ادخ و  رب  دنتـسه  يرج  ردق  هچ  تعامج  نیا  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه  هللاو 
زین ار  باتک  تایآ  و  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  نک  هظحالم  وت  الوا  دـنرادن  كاب  چـیه  دـنیامنیم و  لیوات  يار  هب  ار  ادـخ  باتک  دـننکیم و 

بذک لاقف  تقو  رمالا  اذهل  له  ع )  ) رفعجابا تلاس  لاق  تسا  هدرک  تیاور  لضف  زا  ملاوع  رد  دناهدومرف  هچ  رما  نیا  تیقوت  باب  رد  نیبب 
مزهمب لبقتـسی و  امیف  تقونال  یـضم و  امیف  انتقو  ام  نوتقوملا  بذـک  لاق  ع )  ) هللادـبعیبا نع  زاوج  رذـنم  زا  نوتاقولا و  بذـک  نوتاـقولا 

هدرک تیاور  دنس  راهچ  هب  ار  ثیدح  نیا  نوریصی و  انیلاو  نوملـسملا  اخب  نولجعتـسملا و  کله  نوتاقولا و  بذک  مزهم  ای  دومرف  يدسا 
رگید تیاور  هب  اتقو و  دحال  تقون  انسلف  هبذکت  نا  نب  اهتالف  ائیش  سانلا  نم  کل  تقو  نم  لاق  ع )  ) هللادبع یبا  نع  ملسم  نب  دمحم  زا  و 

نوتاقولا بذک  لاقف  ع )  ) مئاقلا نع  هتلئـس  لاق  ع )  ) هللادبعیبا نع  نع  ریـصبیبا  زا  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ظفل  رد  التخا  كدنا  و 
زا زین  رمالا و  اذـه  تقونال  انا  دومرف  هک  دـش  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  نیتقوملا و  تقو  فلخی  نا  الا  هللایبا  لاق  مث  تقونـال  تیب  لـها  اـنا 

دمحم لاق  دـق  تقونال و  تیبلا  لها  انا  دـمحم  ابا  لاقف  ع )  ) مئاـقلا جورخ  یتم  كادـف  تلعج  هل  تلق  لاـق  ع )  ) هللادـبعیبا نع  ریـصبیبا 
بذـک هللا و  یلا  هناف  جرفلا  روهظ  اما  دومرف  عیقوت  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  هب  هک  ع )  ) رمـالا بحاـص  دوخ  زا  نوتاـقولا و  بذـک  (ص )
رظتنملا لوماملل  له  ع )  ) قداصلا يدیـس  تلاس  لاق  تسا  هدـش  لقن  رگید  ياهاج  ملاوع و  راـحب و  رد  هک  تسا  ثیدـح  رد  نوتاـقولا و 

وه هنال  لاق  كاذ  مل  يدیـس و  اـی  تلق  انتعیـش  هملعی  تقوب  هروهظ  تقوی  نا  هللا  شاـح  لاـقف  ساـنلا  هملعی  تقوم  تقو  نم  ع )  ) يدـهملا
وه هیالا و  ضرألاو  تاومـسلا  یف  تلقث  وه  الا  اهیلجی  یبر ال  دـنع  اهملع  امنا  لـق  ۀـعاسلا  نع  کنولئـسی  یلاـعت و  هللا  لاـق  یتلا  ۀـعاسلا 

ۀعاسلا الا  نورظنی  له  لاق  دحا و  دنع  اهنا  لقی  مل  ۀعاسلا و  ملع  هدنع  لاق  اهیسرم و  نایا  ۀعاسلا  نع  کنولاسی  یلاعت  هللا  لاق  یتلا  ۀعاسلا 
نیذلا اهب  لجعتـسی  ابیرق  نوکت  ۀعاسلا  لعل  کیردی  ام  لاق و  رمقلا و  قشناو  ۀعاسلا  تبرتقا  لاق  ۀیالا و  اهطارـشا  ءاج  دقف  ۀـتغب  مهیتات  نا 

نورامی ینعم  امف  تلق  دیعب  لالـض  یفل  ۀعاسلا  یف  نورامی  نیذـلا  نا  الا  قحلا  اهنا  نوملعی  اهنم و  نوقفـشم  اونمآ  نیذـلاو  اهب  نونمؤی  ال 
کئلوا هتردـق  یف  الوخد  هئاضق و  یفاکـش  هللا و  رمال  الاجعتـسا  کلذ  لک  رهظی و  یتم  نوکی و  نیا  يار و  نم  دـلو و  یتم  نولوقی  لاـق 

تقو نم  نا  تقو  هل  تقوی  اتقو و ال  هل  تقوا  لضفم ال  ای  لاقف  تقو  هل  تقوی  ـالف  تلق  باـم  رـشل  نیرفاـکلل  نا  ایندـلا و  اورـسخ  نیذـلا 
نع لاضلا  سوکعملا  قلخلا  اذه  یلا  عقو  دق  الا و  رس  نم  ام هللا  هرـس و  یلع  رهظ  هنا  یعدا  هملع و  یف  یلاعت  هللا  كراش  دقف  اتقو  انیدهمل 

يرابخا هب  هحفص 275 ] دامتعا [  ناوتیم  دومن و  تیقوت  ناوتیم  نیبب  نامگ  يرظن  تربع  هب  رابخا  نیا  رد  سپ  هللا  ءایلوا  نع  بغارلا  هللا 
داهـشتسا ع )  ) ماما هک  یتایآ  رد  نیبب  تسا و  هدش  ودـب  طرـش  هک  اریز  تسین  تیقوت  همه  اهنآ  تقیقح  رد  هک  تسا  تیقوت  رب  رعـشم  هک 

امم ۀنس  فلاک  کبر  دنع  اموی  نا  يهیآ  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تسا  هدرمش  دوخ  هب  صوصخم  دنوادخ  ار  ملع  نیا  لهاج  همه  دومرف 
هب نآ  ملع  صاـصتخا  رگید  دوـب  رما  نیا  ناـیب  رد  هیآ  هدرک  ضرف  وـت  هک  تحارـص  نیا  هب  رگا  دوـمن و  لـیوات  بلطم  نیا  هب  ار  نودـعت 

تسادخ و صوصخم  مولع  همه  هک  فابم  ینعم  یب  نافرع  دـشیم و  دـنوادخ  هب  كرـشم  شملع  یعدـم  ارچ  دوب و  هار  هچ  زا  دـنوادخ 
هک مولع  همه  نورکذـت  الولف  یلوـالا  ةاـشنلا  متملع  دـق  دـیامرفیم  هک  تسیچ  يرخا  یلوا و  ةاـشن  هناـیم  قرف  درادـن  یملع  دوخ  زا  هدـنب 

یکرـش هدش و  هداد  تبـسن  قلخ  هب  ملع  رایـسب  عقاوم  رد  نینچمه  تسا و  هداد  تبـسن  قلخ  هب  ار  یلوا  ةاشن  ملع  ارچ  تسادخ  صوصخم 
سک ره  هک  دومرف  تسه و  يدـحا  دزن  دومرفن  هک  دومرف  ع )  ) ماما یبر و  دـنع  اهملع  هک  تسا  هدومرف  عقوم  نیا  اـما  تسا  هدـماین  مزـال 

هدز رس  ع )  ) ماما زا  تسا  نآ  دهاش  هک  هیآ  نیدنچ  اب  ایآ  هن و  ای  هتشاد  تیعقاو  نانخس  نیا  ایآ  هدش  ادخ  هب  كرشم  دوش  نآ  ملع  یعدم 
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يدرک ضرف  وت  هک  یحیرـص  نیا  هب  نآرق  رد  اـی  دنـشاب  هدومرف  تیقوت  لیـصفت  همه  نیا  اـب  ناـشدوخ  هک  دوشیم  ضرف  هنوگچ  ریخ  اـی 
نیدنچ دیامرفب و  ناهنپ  هتـساوخ  دنوادخ  هک  ار  يروما  هکنیا  هن  اما  تسه  زیچ  همه  نایب  نآرق  رد  هک  منکیمن  راکنا  دـشاب  هدـش  تقوم 

نیا زا  املع  ملعا  هکلب  ای  وت  لثم  ینادان  لهاج  هک  دشاب  هدراذگ  نآرق  رهاظ  رد  منکیمن  رهاظ  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  هدومرف  حیرص  هیآ 
هتفگ هچ  هدرک  هک  یتالالدتسا  تالیوات و  لصا  هک  مینیبب  يدمآ  اجنیا  ات  هک  لاح  دش  دهاوخن  يزیچ  نینچ  تاهیه  تاهیه  دنمهفب  مدرم 

ام تسد  قباس  زا  هک  تامالع  راثآ و  نامه  اب  ع )  ) ماما هک  یتقو  اـت  هک  نادـب  ارـصتخم  ار  هیآ  نیا  لوا  تسا  ذـخام  هچ  يدور  زا  تسا و 
هیآ رازه  رگا  میتسین  چـیه  هب  دـقتعم  رگید  دوشب  رهاظ  ع )  ) تیب لها  راـبخا  زا  هچنآ  ياوس  باـتک  لـیوات  رد  اـم  دـیامرفن  روهظ  دـناهداد 

سفن رد  وت  يارب  زا  هک  اریز  میرادـن  ادـبا  وت  لوق  هب  اـنتعا  دـنکیمن و  قرف  اـم  لاـحب  ینکب  دوخ  يار  هب  يریـسفت  ار  یکی  ره  یناوـخب و 
رگا سپ  ینک  تباث  ار  دوخ  قدص  یهاوخیم  يروآیم  دوخ  معزب  هک  نیهارب  هلدا و  نیمه  هب  وت  میاهدیدن و  یقدـص  تیآ  ادـبا  تدوخ 

تماما دروآ و  فیرشت  ع )  ) ماما رگا  تسین  هتفریذپ  حرـصم و  رهاظ  دوشیم  يرود  نیا  ههبـش  یب  يدرک  ریـسفت  دوخ  يارب  ار  تایآ  نیا 
تفرگ ام  تسد  زا  میراد  تسد  هک  ریـسفت  رابخا  نیا  همه  رگا  تقو  نآ  دومرف  تباث  میراد  تسد  ع )  ) همئا زا  هک  قیرط  نامه  هب  ار  دوخ 

مکحت و هب  ار  دوخ  تماما  یهاوخیم  وت  اما  ۀـعاتم  اعمـس و  داد  رییغت  ار  تعیرـش  ماکحا  همه  رگا  تسا و  راـتخم  دروآ  دـیدج  ریـسفت  و 
موی یف  هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی  هیآ  اما  دوشیمن  نیا  ینکب  تباث  تسین  مولعم  نمیا  رب  اهنآ  تحـص  هک  یتالیوات 
اهنآ دنکیم  ریبدت  هک  يروما  ینعی  هک  تسا  هدرک  تیاور  نآ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  رد  نودعت  امم  ۀنـس  فلا  هرادقم  ناک 
زور نیا  رادـقم  دـشابیم  سپ  تمایق  زور  دوشیم  رهاظ  اهنیا  لـک  داـبع  لاـمعا  هدومرف و  رما  نآ  هب  هک  ییهن  و  هحفـص 276 ] رما [  ار و 

دـساف بهذم  نامه  بسح  رب  ایند و  زور  هن  تسا  تمایق  زور  تسا  لاس  رازه  وا  رادقم  هک  یموی  نیا  هک  نیبب  سپ  ایند  ياهلاس  زا  رازه 
تمایق يروهظ  ره  هک  یئوگب  رگا  نآ  زا  شیپ  لوط  هن  تسا  زور  نآ  لوط  نیا  سپ  دـنریگیم  يربک  تماـیق  ار  روهظ  موی  هک  تارـضح 

روهظ دصشش و  ابیرقت  یسیع  روهظ  دش و  تصـش  تسیود و  رازه  ربمغیپ  روهظ  ارچ  سپ  میوگیم  دهاوخیم  ار  تدم  لوط  نیا  تسا و 
تبیغ نامز  زا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  هک  نک  هظحالم  هوالع  ار  درم  نیا  ترابع  تسا و  تافرخزم  همه  اـهنیا  سپ  زواـجتم  رازه  زا  یـسوم 
يوس هب  هدوبن و  ایند  رد  یماما  هک  تسا  نیا  هب  رعشم  شترابع  هکلب  هدوب  دودسم  ع )  ) ماما رب  ماهلا  یحو و  باوبا  رازه  يهنس  ات  ع )  ) ماما
ندوب دوجو  اـب  رگا  تسا و  هدرمن  تسه و  هدوب و  ع )  ) ماـما هک  یتسناد  رتـشیپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  سپ  دوب  هدومن  جورع  دـنوادخ 

دـننکیم و ناـشیا  زا  یکمک  قلخ  دـنقلخ  ناـیم  رد  رهاـظ  هک  یتقو  اـیآ  تسیچ  تهج  منادیمن  هدوب  دودـسم  وا  رب  ماـهلا  یحو و  باوبا 
نیا یلکب  لاس  رازه  نیا  رد  دنوادخ  هکنآ  ای  دوشیم  دودسم  ناشیا  رب  باب  نیا  دـندش  ناهنپ  هک  نیمه  هک  دـنوشیم  تاماهلا  يهطـساو 

مکتاغا رمل  نیلمهم  ریغ  انا  دیامرفیم  هک  یماما  تسا و  هتشادرب  ماما  رـس  زا  ار  دوخ  دیدست  دییات و  تسد  تسا و  هدراذگ  لمهم  ات  قلخ 
تعامج نیا  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه  دنکیم  ار  راک  نیا  راگدرورپ  ماهلا  دـییات و  نودـب  تاشیامرف  رخآ  ات  مکرکذـل  نیـسان  و ال 

هنوگچ تسا  وا  دـییات  ماهلا و  هب  همه  دـنکیم  هچنآ  دوشیمن و  کفنم  وا  زا  سدـقلا  حور  نالی  هک  یماـما  دـنراد  بهذـم  هچ  دـننایک و 
عیاقو زا  دنکیم و  ثیدح  ناشیا  هب  هک  تسا  سدقلا  حور  نیمه  هک  نک  هظحالم  رابخا  رد  دـشاب  هدـش  دودـسم  وا  رب  ماهلا  باب  دوشیم 
ناشیا زا  هقیقد  کی  هک  تسا  لقع  زا  لاحم  دـهدیم و  ربخ  يرثلا  تحت  ام  ات  تسادـخ  شرع  نود  هچنآ  زا  دـهدیم و  ربخ  راـهن  لـیل و 

دربیمن ارف  ار  شلها  نیمز  هنوگچ  ملاع  زا  دـنکیم  جورع  شدوخ  ماما  رگا  دوشیم و  فوقوم  ماـهلا  یحو و  هک  تسا  هنوگچ  دوش  رود 
دنتـسین نید  ددص  رد  اقلطم  هک  هللاو  درب  دهاوخ  ورف  ار  شلها  دوشب  تجح  دوجو  زا  یلاخ  نیمز  نآ  کی  رگا  هک  دندومرف  هکنآ  لاح  و 

رگا ایند  ماطح  تسا و  تسایر  عمط  فرص  ضحم  دنناریم  نابز  رب  یماما  مسا  هک  مه  يردق  نیا  دنرادن و  ربخ  مالسا  زا  تعامج و  نیا 
بابـسا هک  دندید  نوچ  یلو  دنتـشادیم  رب  تسد  يواعد  نیا  زا  دننکب  یتنطلـس  تیعمج  تلود و  لام و  روز  هب  هک  دوب  هدـش  ناشنکمم 

دـننک و شیع  لد  ماـکب  تقو  نآ  دوش  عمتجم  بابـسا  دـننک و  عـمج  ار  مدرم  لوا  هک  دـنداد  رارق  یماد  ار  مسا  نیا  تسین  مهارف  يوـیند 
نودعت و امم  هتنـس  فلاک  کبر  دنع  اموی  نا  هدعو و  هللا  فلخی  نل  باذـعلاب و  کنولجعتـسی  رگید  هیآ  اما  دـشن و  نکمم  هک  هللادـمحلا 
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تمایق زورب  مه  ماقم  نیا  رد  ار  موی  ثیدح  ود  یکی  رد  لاحیا  یلع  میدرک و  رکذ  هک  تسا  نیا  شحیحـص  هدومن و  تیاکح  مه  ار  هیآ 
هحفـص 277] ار [  ناـشیا  داد  ربـخ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  نیا  تهج  هب  نیا  هک  هدـش  تیاور  میهاربا  نب  یلع  زا  دـناهدومرف و  ریـسفت 

کبر دنع  اموی  نا  دومرف و  دنوادخ  سپ  ار  نآ  دندرک  لامعتـسا  باذع  تساجک  دـنتفگ  سپ  ار  ناشیا  دـمآ  هک  قیقحت  هب  باذـع  هکنیا 
لمجم ینکیم  هظحالم  مه  ثیدح  نیا  دیرامـشیم و  هچنآ  زا  تسا  لاس  رازه  لثم  وت  هدنرورپ  دزن  رد  زورکی  نودـعت  امم  هتنـس  فلاک 
تسین نیا  لیلد  دمآ  باذع  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  ترخآ و  باذع  ای  هدوب  روظنم  ایند  باذع  هک  تسین  نیعم  تسا و 
ثیدـح رد  نیرفاـکلاب و  ۀـطیحمل  منهج  نا  تسا و  نیرفاـکب  طـیحم  مهترخآ  منهج  هک  اریز  تسا  هدوب  دوصقم  اـمکح  اـیند  باذـع  هک 

دـشاب ترخآ  باذع  ارم  هک  تسا  نکمم  سپ  دنمنهج و  رد  رافک  ترخآ  رد  تسا و  رافک  رد  ایند  رد  منهج  هک  تسا  هدش  دراو  فیرش 
مه لمتحم  دـناهدومرف و  ریـسفت  تمایق  موی  هب  ار  موی  نیمه  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  هکناـنچ  راـبخا  ضعب  رد  هک  تسا  نیا  نیا  هنیرق  رد 

نیمه ار  نآ  لجا  هک  تسین  مولعم  اما  دسریم  قلخ  هب  نآ  زا  شیپ  و  ع )  ) مئاق مایق  رد  هک  یباذع  ینعی  دـشاب  ایند  باذـع  دارم  هک  تسه 
جح يهروس  هک  مه  ار  هکرابم  يهروس  میریگب و  زور  کی  نیمه  هک  ضرف  رب  رتمک  ای  رتشیب  ای  دـناهداد  رارق  دـشاب  لاس  رازه  هک  زورکی 
لاس رازه  هک  اریز  دشاب  هتشذگ  لاس  تسیب  دصیـس و  ات  لاس  هد  دصیـس و  يهنایم  باذع  نیا  لجا  زا  هک  دیاب  سپ  دسیونیم  هنیدم  دمآ 

اب یئامن  قیبطت  ینکب و  يار  هب  یلیوات  یهاوخب  رگا  تشاد و  دهاوخن  دیراد  روظنم  امش  هچنآ  اب  هتشذگ و  ترجه  زا  رادقم  نیا  رب  هوالع 
دیبلوبا ثیدح  اما  يروایب و  دوخ  لیوات  تحـص  رب  يدهاش  دیاب  سپ  دـنک  لیوات  رگید  روط  دـناوتیم  مه  يرگید  تسا  وت  روظنم  هچنآ 

لاق لاق  یموزخملا  دیبلوبا  تسیچ  نآ  تلالد  هک  مینکیم  هظحالم  دعب  مینکیم و  لقن  راحب  زا  ار  ثیدـح  مامت  لوا  هدروآ  دـهاش  هک  ار 
ةریـصق ۀئف  مه  هحیذیف  هحبذلا  مهدحا  بیـصن  ۀـعبرا  مهنم  نماثلا  دـعب  لتقی  رـشع  انثا  سابعلا  دـلو  نم  کلمی  هنا  دـیبلابا  ای  ع )  ) رفعجوبا

امج املعل  ۀعطقملا  نآرقلا  فورح  یف  نا  دیبلابا  ای  يواغلاو  قطانلاو  يداهلاب  بقلملا  قیوفلا  مهنم  مهتریـس  ۀثیبخ  مهتدـم  ۀـلیلق  مهرامعا 
ۀئام عباسلا  فلالا  نم  یـضم  دق  دـلو و  موی  دـلو  هتملک و  تتبث  هرون و  رهظ  یتح  ص )  ) دـمحم ماقف  باتکلا  کلذ  ملا  لزنا  یلاعت  هللا  نا 

یضقنی فرح  ۀعطقم  فورح  نم  سیل  رارکت و  ریغ  نم  اهتددع  اذا  ۀعطقملا  فورحلا  یف  هللا  باتک  یف  هنایبت  لاق و  مث  نینـس  ثلث  ۀنس و 
نوتـس دحاو و  ۀئام  کلذف  نوعـست  داصلا  نوعبرا و  میملا  نوثلث و  ماللا  دحاو و  فلالا  لاق  مث  هئاضقنا  دـنع  مشاهینب  نم  مئاق  مایق  الا و 

مهفافرلاب اهئاضقنا  دنع  انمئاق  موقی  صملا و  دنع  سابعلا  دلو  مئاق  ماق  هتدـم  تغلب  املف  هللا  ملا  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  جورخ  ودـب  ناک  مث 
هللا همحر  یـسلجم  نوچ  ثیدح  حرـش  رد  دـناهدرک و  لقن  رلاب  اهئاضقنا  ینکیم  هظحالم  هکنانچ  ملاوع  راحب و  رد  همتکا  ددـع  کلذ و 
یتح تسا  هدشن  دشابن  ههبـش  لحم  هک  يروط  رخآ  دیامن و  قیبطت  هتـشذگ  عیاقو  اب  ار  ثیدح  نیا  دناوتب  هکلب  هک  تسا  هدیـشک  تمحز 

رتبیرق هحفـص 278 ] هوجو [  يهمه  زا  ار  هجو  نیا  دشاب و  تسا  هبراغم  هب  بوسنم  هک  میدق  دجبا  باسح  هب  نیا  هک  تسا  هداد  لامتحا 
هک تالامتحا  هوجو  زا  لاحیا  یلع  تسا و  هدومرف  باسح  فورعم  باسح  هب  ار  صملا  فورح  ترضح  ثیدح  نتم  رد  هکنیا  اب  هدرمش 
نآ ریغ  و  ع )  ) ادحوا خیش  زمر  لثم  خسن  یـضعب  رد  یلو  دشاب  رملا  فحـصم  تسا  هدومرف  رخآ  رد  هک  رلا  هک  تسا  نیا  یکی  تسا  هداد 
رکذ هتشون  موحرم  یسلجم  هک  یتالامتحا  يهمه  مهاوخب  رگا  هک  هصالخ  تسا  هدش  هدید  هدرک  لقن  رملا  لیالد  فنصم  هک  روط  نیمه 

هکنادـب سپ  دـیآیم  رب  هچ  فیرـش  ثیدـح  زا  هدوب و  هچ  صخـش  نیا  روظنم  هک  درک  هظحالم  دـیاب  یلو  تسا  لئاط  ـالب  لـیوطت  مینک 
رجح و میهاربا و  رلا  ود  دـعر و  رملا  فسوی و  دوه و  سنوی و  رلا  هس  فارعا و  صملاو  نارمعلآ  ملا  تسا و  هرقب  ملا  نآرق  مظن  قـفاوم 

تـسا نیا  هدرک  لایخ  صخـش  نیا  میئوگب  هک  یهوجو  برقا  تسین و  رتشیب  رکذ  هب  تجاح  ماقم  نیا  رد  یلو  تسه  هعطقم  فورح  زاـب 
ص)  ) ربمغیپ ترجه  زا  ار  نآ  يادـتبا  رگا  سپ  تفه  تصـش  تسیود و  رازه  دوشیم  مینک  باسح  ار  همه  دـعر  رملا  اـت  هرقب  ملا  زا  هک 

دراد قباطم  هچ  هک  نک  هظحالم  ار  نیا  دوخ  لوا  سپ  تسا  هدش  لصاو  كرد  هب  دـمحم  یلع  ازریم  هک  ینامز  ات  دوشیم  نراقم  میتفرگ 
دهدیم یلعنیسح  ازریم  روهظ  زا  ربخ  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  هب  رعشم  هچنآ  دسیونیم  یماقم  رد  نیا  زا  دعب  دمحم و  یلع  ازریم  مایق  اب 

ره اهنیا  دیوگیم  هدرکیم و  وا  هب  توعد  دوخ  نامز  رد  دمحم  یلع  ازریم  هتساوخرب و  وا  زا  دعب  هک  دنناوخیم  ینیـسح  روهظ  ار  نآ  هک 
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ءادهـشلادیس و ای  تسا  رـشع  یناث  ماما  دارم  رابخا  رد  دنیامرفیم  هک  مئاق  هک  نک  هظحالم  رابخا  رد  هدب و  فاصنا  وت  دنتـسه و  یکی  ود 
دوخ هک  لبق  قرو  دنچ  رد  يدرک  هظحالم  ثیدـح  رد  یتح  تسا  رـشع  یناث  ماما  دوعوم  مئاق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدـح  دـصناپ  القا 

نک هظحالم  دیبلیبا  ثیدح  نیمه  رد  تسا و  يرگید  متسین و  نم  رمألا  بحاص  هک  دومرف  باشخ  ياسیع  هب  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح 
مالک طابترا  تفتلم  دنتسین و  یکی  سپ  تسارلاب  صملا  ءاضقنا  دزن  رد  ع )  ) مئاق مایق  تسا و  هللا  ملا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  جورخ  ودب  هک 

ثیدح دنناوخیم و  مئاق  احیرـص  ار  دـمحم  یلع  ازریم  تعامج  نیا  يراب و  ینکن  ههبـش  ات  تسا  يویند  مایق  ود  ره  مایق  ود  نیا  هک  شاب 
ره تسا  ناشیا  تسد  رایتخا  سپ  تسا  ینیسح  روهظ  رب  قبطنم  نیا  دنیوگیم  دننک  دوخ  تافرخزم  اب  قیبطت  دنهاوخیم  نوچ  ار  دیبلیبا 

سپ باتکلا  کلذ  ملا  دومرف  لزان  یلاعت  يادخ  دیامرفیم  هک  نک  هظحالم  هکنیا  ایناث  دننکیم  رایتخا  تسا  ناشتعدـب  هفرـص  هچ  ره  اج 
دشاب ترجه  زا  شیپ  لاس  راهچ  داتشه و  هک  تسا  هتـساوخرب  ص )  ) ربمغیپ ملا  ياضقنا  رد  هک  تسا  نیا  دارم  و  ص )  ) دمحم تساوخرب 

زا شیپ  لاس  راـهچ  داتـشه و  زا  باـسح  يادـتبا  سپ  تسا  هدوب  ترجه  اـت  تثعب  زا  مه  لاـس  هدزیـس  تسا و  یکی  داـتفه و  ملا  هک  اریز 
یلو هدومرف  دـلوت  لیفلا  ماع  زا  دـعب  لاس  یـس  ص )  ) ربمغیپ هک  یـضعب  تیاور  ربانب  دوشیم  لیفلا  ماع  اب  براقتم  نیا  دوشیم و  ترجه 

فورح نم  سیل  دیامرفیم و  دعب  هکنیا  تسا  هدش  ثوعبم  ص )  ) ربمغیپ ملا  ياضقنا  رد  هکنیا  دـهاش  يراب و  تسه  مه  فلاخم  تایاور 
دوشب یـضقنم  هک  یفرح  هعطقم  فورح  زا  تسین  ینعی  هئاضقنا  دـنع  مشاهینب  نم  هحفـص 279 ] مئاق [  مایق  الا و  یـضقنی  فرح  ۀعطقم 
هکنیا رگید  دـهاش  تسا و  لوا  رملا  ءاضقنا  دزن  رد  ص )  ) ربمغیپ تثعب  سپ  تسه  وا  ءاضقنا  دزن  رد  مشاهینب  زا  یمئاـق  ماـیق  هکنیا  رگم 

زا تصـش  هنـس  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  تسا و  یکی  داتفه و  ملا  هللا  ملا  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  جورخ  ودب  ناک  مث  دعب  دـیامرفیم 
روهظ مدع  تهج  هب  تثعب  لوا  زا  دیاش  هک  هداد  لامتحا  یسلجم  تسا و  هدوب  نآ  زا  شیپ  مه  لاس  هدزیس  تسا و  هدومرف  جورخ  ترجه 

هک تسا  نیا  دـهاش  مه  نیا  سپ  تثعب  لیاوا  زا  دوشب  ءادهـشلادیس  جورخ  کی  داتفه و  زاب  هک  دنـشاب  هدرک  حرط  ار  لاـس  ود  کـی  رما 
ترجه خیرات  هکنیا  رگید  دهاش  دومرف و  جورخ  ءادهشلادیس  دش  یـضقنم  هک  میود  ملا  دش و  ثوعبم  ص )  ) متاخ دش  یـضقنم  هک  لوا 
دیهدب رارق  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  دنتفگ  یضعب  دنهدب  رارق  یخیرات  دنتـساوخ  هک  تقو  نآ  دنداد و  رارق  ص )  ) ربمغیپ زا  دعب  هباحـص  ار 

زاب دیهد  رارق  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  دنتفگ  یضعب  تسین  هدیدنـسپ  تلاح  نآ  رکذت  میاهدوب و  كرـشم  تقو  نآ  هک  دندرک  در  یـضعب 
باسح نیا  سپ  دوب  مالسا  تکوش  ءادتبا  هک  دنداد  رارق  ار  ترجه  زور  هکنآ  ات  تسین  بسانم  تسازع و  زور  مه  نیا  هک  دنتفگ  باوج 
خیرات نیا  سپ  دهاوخیم  لیلد  دشاب  ضرفلاب  رگا  تسا و  دیعب  دننکب  لایخ  مدرم  نیا  زا  دـعب  هک  دـشاب  یخیرات  زا  نآرق  هعطقم  فورح 

مک تفه  تصش  تسیود و  رازه و  زا  لاس  کی  داتفه و  نیاربانب  سپ  تسا  هتساوخرب  لوا  ملا  ياضقنا  رد  هک  مه  ص )  ) ربمغیپ هدوب  هک 
زا تسرد  دتفایم  شیپ  لاس  راهچ  تصـش و  درادـن و  امـش  بلطم  اب  تقباطم  چـیه  شـش و  دون و  دـص و  رازه و  دـنامیم  یقاب  دوشیم 

هداد و یلاـمتحا  موحرم  یـسلجم  تسا و  چوپ  همه  تارـضح  ياـهفرح  تسا و  حیحـص  میوگیم  هچنآ  هک  نیبب  نکب  رظن  فاـصنا  يور 
نـسح ماـما  زا  دـعب  تماـما  هب  ع )  ) مئاـق ماـیق  دـشاب و  ملا  ياـضقنا  ص )  ) ربمغیپ تثعب  میتـفگ  هک  روط  نیمه  هب  هک  تسین  دـیعب  نادـنچ 

هظحالم تثعب  رما  ءافخ  تهج  هب  ار  لاس  ود  تسا و  هدش  تثعب  شیپ  لاس  هدزیس  هدوب و  يرجه  تصـش  تسیود و  يهنـس  رد  يرکـسع 
هب مایق  مایق  زا  دارم  سپ  رملاب  قباطم  کی  داتفه و  تسیود و  دوشیم  تصـش  تسیود و  هب  تسا  هدومن  قحلم  ار  رگید  لاس  هدزای  هدرکن 

دیمهف و ناوتیمن  نآ  زا  ینیقی  رما  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  رابخا  تاهباشتم  زا  ثیدـح  هک  هصالخ  تسا  تماما  هب  مایق  هکلب  تسین  فیس 
مینک ضامغا  رگا  دنهاوخیم و  تارضح  هک  تسا  نامز  نیا  زا  شیپ  لاس  راهچ  تصـش و  دوشیم  رهاظ  وا  زا  هکنآ  هک  يدرک  هظحالم 
اهنآ هک  هنـس  نآ  اب  قباطم  هک  لاـحیا  یلع  دـتفایم  دـنهاوخیم  هک  ناـمز  نآ  زا  دـعب  لاـس  تفه  مینک  هبتـشم  دوخ  رب  میهاوخب  ادـمع  و 

اب ماما  رگا  دش  دهاوخن  تقوم  رما  نیا  هک  تسا  هدش  ققحم  ام  رب  تنـس  باتک و  لیلد  هب  تالیـصفت  نیا  همه  زا  دعب  تسین و  دنهاوخیم 
ار نید  دوشیمن  هللاو  یناسانـشب  ام  هب  ار  ماما  یهاوخیم  رابخا  نیا  تلالد  هب  رگا  یلو  میریذپیم  وا  زا  دـیامرفب  هچ  ره  دـمآ  تماما  راثآ 
اب یناطلـس  دیایب و  وت  تسد  ناطلـس  دورو  زا  یهباشتم  ربخ  وچمه  کی  رگا  هک  هللااب  كدشنا  درک  هحفص 280 ] دساف [  تاهباشتم  نیا  هب 
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چیه هک  یهباشتم  ربخ  وچمه  هب  وت  دشاب  هدش  تنطلس  یعدم  دشاب و  هدمآ  یصخش  کی  اما  دوشن  هدید  تنطلس  هاگتسد  هاپس و  نوشق و 
مسا یب  صخـش  نیا  هک  ینکب  نیقی  یناوتیم  دعب  لاس  هاجنپ  ای  شیپ  لاس  هاجنپ  ای  تسا  نامز  نیمه  دوصقم  ایآ  هک  تسین  مولعم  نآ  زا 

هک دهدیم  ربخ  وت  هب  تسا  وگتسار  هک  يربمغیپ  هک  تسه  یتقو  کی  دوشیمن  هک  هللاو  هن  تسا  ناطلـس  تنطلـس  هاگتـسد  یب  مسر و  و 
دریگیم و ار  ع )  ) نینمؤـملاریما تسد  اـضرف  هکنیا  هـکنیا  لـثم  تـسا  نـم  یـصو  ـالثم  وا  دـیآیم و  صخـش  نـالف  نـیعم  زور  نـالف  رد 
زا رگید  تمـالع  رثا و  يهظحـالم  هب  جاـتحم  هتـسناد  ار  ربـمغیپ  لوـق  قدـص  وـت  هک  یتروـص  رد  سپ  نـم  یـصو  تـسا  نـیا  دـیامرفیم 
نآ زا  دارم  هک  درک  نیقی  ناوتیمن  ادـبا  هک  یهباـشتم  ربخ  وچمه  رگا  یلو  ینک  لوبق  ار  ربمغیپ  صن  اـمکح  دـیاب  یتـسین و  نینمؤملاریما 

ار تماما  راثآ  هظحالم  دـیاب  تخاـب  ار  نید  تفرگ و  ناوتیم  هن  نیمه  ضحم  هب  دـیایب  وت  تسد  دناهتـشاد  روظنم  ار  تقو  هچ  تسیچ و 
لوبق ار  کی  چـیه  ینکیم و  یفن  ار  همه  وت  هک  یتسناد  قباس  الوا  هک  اریز  تسه  مه  تماـما  راـثآ  هک  وگم  دوش  لـصاح  نیقی  اـت  دومن 

یپ هکنیا  هب  تجاح  هچ  رگید  دشاب  عمج  وا  رد  تسا  مولعم  تنس  باتک و  تامکحم  رد  هچنآ  قفاوم  تماما  راثآ  رگا  هکنیا  یناث  يرادن 
ربمغیپ تافـص  رد  هکنانچمه  دینک  صالخ  ار  یعمج  دوخ و  ناج  دینکب و  راهظا  ار  اهنامه  یهدب  رارق  لیلد  ار  اهنیا  يدرگب و  تاهباشتم 

دشاب یقاب  نآ  رد  نخـس  ياج  دشاب و  نآ  رد  یهباشت  كدنا  هک  يزیچ  هب  هک  نیا  زا  شیپ  يدرک  هظحالم  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  و 
بحاص یئوگیم و  تسار  رگا  درک  ضرع  دمآ و  ع )  ) ریما ترـضح  تمدـخ  رافک  زا  یـصخش  هکنیا  لثم  دـندومرفیمن  لالدتـسا  ادـبا 

تسا نکمم  راک  نیا  هک  دومرف  ترضح  رهاظ  ببس  یب  هدب  تکرح  ارم  وت  منکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  هک  منکیم  مزع  نم  یتسه  زجعم 
تخرد نیا  درک  ضرع  دورن  نآ  رد  هئطوت  لامتحا  هک  هاوخب  يزیچ  میاهدرک  سیبلت  هتـشاد و  هئطوت  نم  اب  وت  هک  دیوگب  یـسک  دیاش  اما 
تـسین قح  لها  ناش  ندومن  تاهباشتم  هب  لالدتـسا  سپ  يراب  دومرف  رهاظ  ار  رما  داد و  تکرح  ترـضح  هدب و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ار 

مـشاهینب زا  جورخ  راهچ  نیا  تسین و  مولعم  چـیه  شیاهتنا  ادـتبا و  هک  یخیرات  نیا  سپ  روایب  مکحم  لیلد  یتسه  تقیقح  یعدـم  رگا 
تخانش . نآ  هب  ار  ماما  درک و  دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  هنوگچ  درادن  هلمتحم  يراوت  نیا  اب  تسرد  ۀقباطم  کیچیه 

( نیمسالاوذ وه   ) و هلجر ) تحت  انا  یلع و  مسا  همسا   ) تیاور هب  لالدتسا 

هراشا

ناش هظحالم  لاح  نینمؤملاریما  رمقلاو  هللا  لوسر  سمشلا  یفاکلا  یف  رمقلاو  سمشلا  عمج  هدومرف و  ربخ  شکرابم  مسا  زا  تسا و  هتفگ 
همسا ص )  ) یبنلا نع  نیصلخملا  دیاوف  یف  امس  رد  امـسا و  تسا  تیالو  توبن و  ياصقا  هبتر  ود  عماج  هک  دیئامن  ار  ترـضح  نآ  ماقم  و 
دمحم بنجلاو  بناجلا  انا  نینمؤملاریما  لاق  راونالا  قراشم  یف  نییلعالا و  نیمـسالا  وذ  وه  ۀمغلا  فشک  یف  هلجر و  تحت  انا  یلع و  مسا 

لبق هرک  نیترک  کل  ةرک و  یل  نا  هحفـص 281 ] یلع [  ای  ص )  ) یبنلا نع  بر  ددع  اب  تسا  قباطم  مئاق  مسا  ددـع  قیاقحلا  فشک  یف  و 
نیسح . دعب  ةرک  دمحم و 

باوج

ام درک و  تابثا  ناوتب  ار  دوخ  لـطاب  هکلب  دومن  كرت  ار  تاـمکحم  تفرگ و  تاـهباشتم  هب  دـیاب  بلاـطم  عیمج  رد  هک  هللاو  تسا  بجع 
اما مینکیم  رکذ  راوگرزب  نآ  سدقم  مسا  باب  رد  میداد  تسد  هک  یتامکحم  دعب  میئوگیم  نخـس  هدرک  رکذ  هچنآ  رد  يرـصتخم  لوا 

هفیرـش هیآ  نیا  دوخ  رد  هکنادب  سپ  تسا  هدرک  ع )  ) ریما ترـضح  و  ص )  ) ربمغیپ هب  ریـسفت  هک  ار  رمقلا  سمـشلا و  عمج  هفیرـش و  هیآ 
يریسفت لحم  تبسانم  هب  هیآ  ره  رد  رگید  تاماقم  رد  یلو  دنشاب  هدومرف  ریـسفت  راوگرزب  ود  نآ  هب  ار  رمق  سمـش و  هک  میدیدن  اههنیعب 

نب یلع  رمق  تسا و  هللا  لوسر  ماقم  نآ  رد  سمش  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  رابخا  لحم  تبـسانم  هب  سمـشلاو  هروس  رد  الثم  دناهدومرف 
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هک دناهدومرف  ریوکت  هروس  رد  دناهدومرف و  ریسفت  هللا  امهنعل  یناث  لوا و  هب  ار  نابسحب  رمقلاو  سمشلا  نمحر  يهروس  رد  و  ع )  ) بلاطیبا
رمقلاو سمـشلا  عمج  هیآ  رد  دـیامن و  عولط  برغم  زا  هک  دوشیم  روماـم  دـعب  دوـشیمن  علاـط  زور  هس  سمـش  هک  تسا  یتـقو  نآ  دارم 

يریسافت هب  دشابن  رگا  هک  منکیم  لاؤس  دنریسفت  هربخ  لها  هک  یناسک  زا  تسا و  هدشن  هدید  مهیلع  هللا  ملس  تیب  لها  زا  یصاخ  ریـسفت 
يریـسفت ره  هکنآ  ای  دومن  ریـسفت  درک و  هظحالم  ار  هملک  ود  نیا  قح  قباس و ال  تبـسانم  دیاب  ایآ  میریگب  هدـش  دراو  تایآ  ریاس  رد  هک 

روطب هک  تسا  نیا  درک و  ریـسفت  ناوتیمن  تبـسانم  نودـب  هک  تسین  ههبـش  درک  يراـج  ناوتیم  هیآ  ره  رد  هدـش  دراو  هک  ماـقم  ره  رد 
ترضح تسا و  ام  يهرابرد  تسه  ریخ  هچ  ره  تسام و  نانمـشد  يهرابرد  تسه  نآرق  رد  رـش  زا  هچ  ره  هک  دناهدومرف  رابخا  رد  تیلک 

الا رانلا  یلا  قوست  ۀیآ  ام  مکیف و  انیف و  یه  الا و  ریخب  اهلها  رکذت  ۀنجلا و  یلا  دوعت  ۀیآ  نم  ام  دمحم  ابا  ای  ریصبوبا  هب  دومرف  ع )  ) قداص
رد اـم و  رد  نآ  هکنیا  رگم  یکین  هب  ار  شلها  دـنک  رکذ  دوـش و  تـشهب  هـب  عـجار  هـک  هـیآ  تـسین  ینعی  اـنفلاخ  نـم  انودـع و  یف  یه  و 

ار بلطم  نیا  هک  لاح  هدومن  ار  ام  تفلاخم  هک  یسک  تسا و  ام  نمشد  رد  نآ  هکنیا  رگم  شتآ  يوس  هب  دنارب  هک  هیآ  تسین  تسامش و 
يوسن نا  یلع  نیرداق  یلب  هماظع  عمجن  نل  نا  ناسنالا  بسحیا  دیامرفیم  دـنوادخ  ار  هروکذـم  هیآ  قح  قباس و ال  نک  هظحالم  یتسناد 
ذئموی ناسنالا  لوقی  رمقلاو  سمـشلا  عمج  رمقلا و  فسخ  رـصبلا و  قرب  اذاف  تمایقلا  موی  نایا  لئـسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دـیری  لب  هناـنب 

ار اهنآ  مینکیم  عمج  یلب  ار  وا  ياهناوختـسا  درک  میهاوخن  عمج  هکنیا  ناسنا  دنکیم  نامگ  ایآ  ینعی  تایآ  رخآ  ات  رزوال  الک  رفملا  نیا 
دوخ رمع  هدـنام  یقاـب  رد  دـیوگب  غورد  هک  ناـسنا  دـهاوخیم  هکلب  ار  وا  ناتـشگنا  فارطا  مینکب  هیوست  هکنیا  رب  میرداـق  هک  یتلاـح  رد 

باتفآ و دش و  فسخنم  هام  دنز و  مه  هب  دـناوتن  هک  هناریحتم  هدـنام  زاب  مشچ  هاگ  ره  سپ  تمایق  زور  تسا  نامز  هچرگ  دـنکیم  لاؤس 
هدـب فاصنا  وت  لاح  تسین  ياجلم  برهم و  هک  تسیاب  زاب  تسا  نانچ  هن  رفم  تساجم  هک  زور  نآ  رد  ناسنا  دـیوگیم  دـندش  عمج  هام 
چیه يارب  زا  تمحر  اـی  تسا  باذـع  رمق  فسخ  رـصب و  قرب  تشهب و  هب  اـی  دـناریم  منهج  هب  ار  شلها  هک  تسا  یتاـیآ  ار  هیآ  نیا  هک 

رد تبسانم  هب  دیاب  مینک  طابنتسا  نیا  يارب  زا  ینطاب  رابخا  ریاس  زا  دشاب  انب  رگا  تسا و  هحفص 282 ] باذع [  هیآ  هک  تسین  ههبش  لقاع 
لوا عامتجا  رمق  سمش  عامتجا  دارم  هک  تسا  هدومرف  ریسفت  هماقم  هللا  یلعا  نم  يالوم  هک  تسا  نیا  دوش و  ریـسفت  ع )  ) دمحم لآ  ءادعا 

ود نآ  هب  هک  تسا  نابسحب  رمقلا  سمشلا و  ریسفت  رابخا  زا  مه  ناشدهاش  دزیوآیم و  ار  ود  نآ  ع )  ) ماما هک  هسبای  هلخن  رب  تسا  یناث  و 
قح هدرکن و  ار  ریـسفت  موسر  دعاوق و  هظحالم  چیه  صخـش  نیا  تسا و  باذع  هیآ  هیآ  هک  لحم  تبـسانم  هوالع  هب  هدش  ریـسفت  نوعلم 

سمـش عامتجا  لیلد  هچ  هب  میتشذگ  نیا  زا  يراب  دنکن  فرـصت  لخد و  ادـبا  هک  هدوب  نیا  وا  فیلکت  یلو  تسا  لهاج  هک  اریز  دراد  مه 
هنایم دنتـشاد  فیرـشت  راوگرزب  ود  نیا  هک  نامز  نامه  رد  رگم  ینکیم  نآ  وزج  مه  ار  مسا  عامتجا  ینکیم  یلو  ینیبب و  لـیوات  ار  رمق 

مه یلیلد  هک  ضرف  رب  دناوخن  دمحم  یلع  ار  دوخ  کی  چیه  کلذعم  دومرف  انا  دـمحم  دـمحم و  انا  دوب و  داحتا  لامک  دوبن  داحتا  ناشیا 
دـش رگید  مسا  هکلب  دش  یلع  دمحا  هکلب  دش  یلع  دحم  هکلب  دوشیم  دمحم  یلع  لیلد  هچ  هب  دوش  يراج  دیاب  مه  مسا  هک  يدرک  ادـیپ 
یناث تسین  نیا  شریـسفت  هیآ  الوا  هک  هصالخ  دشاب  دـیاب  مسا  ود  نیمه  اجک  زا  تسا  هدوب  ددـعتم  ياهمـسا  ار  راوگرزب  ود  نیا  هک  اریز 

تـسا ود  ره  نیا  زا  ریغ  هک  دوشب  رگید  مسا  یـضتقم  هب  بکرم  عومجم  دیاش  هکلب  دراد  مسا  هب  لخد  هچ  ریـسفت  تحـص  ضرف  رب  هکنیا 
تسا و تامکحت  رب  ناشیا  يانب  هک  هصالخ  دـشاب  بیترت  نیا  هب  لـیلد  هچ  هب  هکنیا  ثلاـث  تسا  حیحـص  نیا  تمکح  دـعاوق  اـب  هکناـنچ 

اما هدرک  لقن  نیـصلخملا  دیاوف  زا  هک  یثیدح  اما  هیهن و  رما و  برلا  نم  نیدـلا  امنا  نیدـلا  یف  يار  هک ال  دومرف  ع )  ) ماما يار و  هب  لمع 
هدید دیاب  تحـص  تروص  رد  ثیدح  لیذ  ردص و  هکنیا  یناث  تسین  نآ  هب  يدامتعا  ادبا  ۀلاجع  تسا و  باتک  هچ  منادیمن  هک  ار  دیاوف 
بدا هچ  رگا  هکنیا  ثلاث  دراد  يرک  یماع  ردق  هچ  فیحـصت و  ردق  هچ  هک  هدید  هدرک  لقن  لاح  ات  هک  يرابخا  تایآ و  زا  هک  اریز  دوش 
تسا رهاظ  یفصنم  ره  رب  هکنانچ  دراد  رابخا  قایس  زا  ار  يرود  ياهتنم  هلجر  تحت  انا  هک  ظفل  نیا  یلو  منکب  ار  ثیدح  راکنا  هک  تسین 
دـشاب ناشیا  تعفر  شدوخ و  یتسپ  لیلد  هک  دشاب  هدومرف  شاهیرذ  هب  تبـسن  ظفل  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدش  هدید  ص )  ) ربمغیپ زا  اجک  و 
ناشیا هحیحص  رابخا  ریاس  زا  دهاوش  نآ  زا  دعب  تنس و  باتک و  هقباطم  لوا  رابخا  حیحصت  رد  هک  دناهداد  لمعلاروتسد  ام  هب  رابخا  رد  و 
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سپ روط  نیمه  هک  مه  نیملسم  ترورض  روطنیمه  هک  مه  رابخا  تسا  تانیاک  فرشا  ربمغیپ  هک  تسا  دهاش  هک  نآرق  دروآ  تسد  دیاب 
ذخام رگا  هک  تسا  نیا  بلاـغ  نظ  تسا و  رود  راـبخا  قایـس  زا  متـسه  رمـالا  بحاـص  ياـپ  ریز  نم  دـیامرفب  ص )  ) ربمغیپ هک  ظـفل  نیا 

ص)  ) رمالا بحاص  امکح  مه  ریمـض  عجرم  هکنیا  تحـص و  ضرف  رب  هکنیا  مراـهچ  دـشاب و  فحـصم  هملک  نیا  دـشاب  هتـشاد  یحیحص 
هللاو دـشاب  یلع  مسا  زا  دـعب  ترـضح  نآ  مسا  دـیاب  لیلد  هچ  هب  متـسه  وا  ياپ  ریز  نم  تسا و  یلع  مسا  شمـسا  هک  تسا  هدومرف  دـشاب 

اما دـننکیم و  دـساف  ار  نید  تاهباشتم  مسق  هچ  هب  دـناهتفرگ و  یخوش  هحفـص 283 ] ردـق [  هچ  ار  نید  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه 
ۀبطخ ملاوع  راحب و  رد  یلو  تسین  دوجوم  ۀـمغلا  فشک  باـتک  دوخ  نییلع  ـالا  نیمـسالا  وذ  وه  تسا  هدرک  لـقن  ۀـمغلا  فشک  زا  هچنآ 

هللا نا  مث  دوـمرف  تسا  مالـسلاهیلع  ماـما  روـهظ  رب  رعـشم  هک  دـندومرف  یتاـشیامرف  هکنآ  زا  دـعب  هـک  ع )  ) ریما ترـضح  زا  دـناهدرک  لـقن 
هفـصو و هدحو و  هفرا  فرا  هججح و  نیب  هجهنف و  هللا  هافطـصا  ۀـمارک  عامج  همالـس و  مسا  هنال  هل  مکـصلختسا  مالـسالاب و  مکـصصخ 

بئاجع يار  هرهاظب  رفظ  نمف  نما  ةوـالح و  يذ  نطب  رهظ و  نم  هقاـثیم  دـکو  هقاـبطا و  نیب  هقـالخا و  فصو  هفـصو و  اـمک  اـضر  هلعج 
یـضقنت قیمع ال  هنطاب  قنیا و  هرهاظف  ننـسلاو  لاـثمالا  بیاـجع  نطفلا و  نونکم  يار  نطب  اـمب  نطف  نم  هرداـصم و  هدراوم و  یف  هرظاـنم 

لیـصفت و هیف  هحیباصمب  الا  ملظلا  فشکنت  هحیتافمب و ال  الا  تاریخلا  حـتفت  ملظلا ال  حـیباصم  معنلا و  عیبانی  هیف  هبیارغ  ینفت  هبیاجع و ال 
امهدحا مامت  یف  اهمایق  ناعمتجیف  نافصوی  نافرعیف و  نایمتـسیاعم  الا  ناحلـصی  اعمتجاف ال  اعمج  نیذللا  نیلعالا  نیمـسالا  نایب  لیـصوت و 

هک هکرابم  يهرقف  نیا  رد  نک  هظحـالم  هفیرـش  يهبطخ  رخآ  اـت  اـمهاوس  موجن  اـمهموجن  یلع  موجن و  اـمهل  اـمهب و  يرج  اـمهلزانم  یف 
موحرم یـسلجم  تسین و  ترـضح  نآ  مسا  نایب  هب  يراعـشا  و  ع )  ) ماما روهظ  نایب  زا  يرکذ  تسا و  مالـسا  لضف  دارم  رهاظ  رد  شاهمه 

رب نیهارب  هلدا و  ار  یناـث  موـجن  و  ص )  ) همئا ار  لوا  موـجن  تسا و  هدوـمن  ینعم  اـمهیلع  هللا  تاولـص  یلع  دـمحم و  هب  ار  نـیلعا  نیمـسا 
یبن هکنامه  ربانب  هکنامه  ربانب  هصالخ  دنشاب  ترتع  باتک و  دارم  نیلعا  نیمـسا  هک  تسا  لمتحم  هدومرف  زاب  تسا و  هدرمـش  ناشتیقح 

نافرعتی و نایمـسی  دیامرفیم  هک  نک  هظحالم  هکنیا  یناث  درادن و  ص )  ) رمالا بحاص  مسا  هب  یلخد  هک  الوا  دنـشاب  روظنم  ص )  ) یلو و 
دمحم ار  یبن  هکنیا  تهج  هب  دـنوشیم  ادـج  مه  زا  ای  دـنوشیم  هتخانـش  مه  زا  سپ  دـنوشیم  هدرب  مان  ینعی  ناقرفیف  ملاوع  يهخـسن  رد 

هدرک فصو  ینعی  ناعمتجیف  نافـصوی  دـیامرفیم و  دـعب  دـنوشیم  هتخانـش  دـنوشیم و  ادـج  سپ  دـنیوگیم  یلع  ار  یلو  دـنیوگیم و 
دمحم رب  دوشب  ع )  ) یلع رب  هک  یفـصو  تسا و  قداص  یلع  رب  دوشب  ص )  ) دمحم رب  هک  یفـصو  هک  اریز  دـنوشیم  عمج  سپ  دـنوشیم 

رگا یلو  تسا  قداص  ود  ره  رب  فاصوا  نیا  مامت  میظع  لعف  بحاص  میرک  زیزع  میکح  میلح  میلع  رداق  یتفگ  رگا  هکنانچ  تسا  قداص 
دمحم یلع  مسا  شیاـمرف  نیا  زا  چـیه  نیبب  فاـصنا  هب  نک  هظحـالم  لاـح  دـنوشیم  ادـج  مه  زا  يدرب  یلع  دـمحم و  یلو و  یبن و  مسا 

نیمه زا  نییلعا  نیمسا  هک  تسا  نیا  بلاغ  نظ  هچ  رگا  يراب  درادن  ای  دراد  رظتنم  بیاغ  مسا  نایب  هب  لخد  چیه  هک  نیبب  دیآیم و  نوریب 
هرقف نامه  هنیعب  هک  مینکیم  ضرف  ام  یلو  دـشاب  هتفگ  نییلعالا  نیمـسالا  وذ  وه  دـشاب  هدومن  فیحـصت  دـشاب و  هدـش  هتـشادرب  ثیدـح 

یمالک نیا  تسا و  دـنلب  مسا  ود  بحاص  هک  تسین  هک  نیا  زا  رتالاب  دـشاب  ص )  ) رمالا بحاـص  دوخ  مه  ریمـض  عجرم  دـشاب و  ثیدـح 
زا ع )  ) ادـحوا خیـش  هک  مینکیم  هظحالم  هن  ای  دوشیم  مولعم  هملک  نیا  ریـسفت  ایآ  مینیبب  رابخا  ریاـسب  مینکیم  عوجر  سپ  لـمجم  تسا 

اماف نلعی  مسا  یفخی و  مسا  نامـسآ  هل  دیامرفیم و  مئاق  فصو  رد  هک  ع )  ) ریما ترـضح  زا  تسا  هدومرف  تیاور  هحفص 284 ] لامکا [ 
ار دمحم  مسا  دوخ  وت  تسا و  یلعا  ود  ره  هک  تسا  مسا  ود  بحاص  هک  نک  هظحالم  سپ  دمحف  نلعی  يذـلا  اما  دـمحاف و  یفخی  يذـلا 

منکیم دـمح  زاـب  دـناهدومرف  راـبخا  رد  هکناـنچ  تسا  يوامـس  مسا  نآ  هک  اریز  تسا  یلعا  دـمحم  مسا  زا  دـمحا  مسا  يدرمـش و  یلع 
هدومن تیاور  همغلا  فشک  زا  دش  مولعم  لیالد  فنـصم  تناما  دناهدومن و  لقن  راحب  ملاوع و  رد  ار  همغلا  فشک  تیاور  هک  ار  هدـنرورپ 
نامزلا رخآ  یف  جرخی  مساقلاوبا  هتینک  همسا م ح م د و  يدهملا  وه  يدلو و  نم  حلاصلا  فلخلا  ع )  ) دمحم نب  رفعج  زا  شدنس  هب  تسا 

ملعا هللاو  نسوس  لاقی  سجرن و  اهل  لاقی  ۀـثلاث  ۀـیاور  یف  همیکح و  همالی  يرخا  ۀـیاور  یف  عاودـلا و  رکبوبا  انل  لاـق  لقیـص  همـالا  لاـقی 
لاق يدـعنبا  مساقلا  نع  زین  رگید  تیاور  خـلا و  نامزلا  رخآ  یف  رهظی  دـمحم  فلخ و  نیمـسالا  وذ  وه  مساقلا و  یباـب  ینکی  کلذـب و 
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ثیدـح ترابع  هنیعب  هک  تسین  مولعم  اهنیا  زا  مادـکچیه  الوا  هک  هدـب  فاصنا  نیمـسالا  وذ  وه  مساـقلاوبا و  حـلاصلا  فلخلا  هتینک  لاـقی 
یناث هدشن  هداد  ماما  هب  یتبـسن  هک  مه  میود  ثیدـح  تسین  نیا  رد  ظفل  نیا  هدرک و  لقن  ةدوملا  عیبانی  رد  ار  لوا  ثیدـح  هک  اریز  دـشاب 
يارب تقو  نآ  ینکیم  قـحلم  نییلعا  ینکیم و  كرت  ار  دـمحم  فـلخ و  وـت  دـمحم و  فـلخ و  نیمـسالا  وذ  دـیوگیم  شدوـخ  هـکنیا 

یلوغـشم وت  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  قیالخ  لیلـضت  رما و  سیبلت  ع )  ) یلع دمحم و  قح  هب  ار  وت  دمحم  یلع  ینعی  هک  ینکیم  ینعم  تدوخ 
يرادـنرب و دوخ  سیبلت  زا  تسد  زاب  هک  تسا  لمتحم  نوچ  یلو  تسین  لبق  لیـصافت  هب  تجاح  تایاور  نیا  هظحـالم  زا  دـعب  هچ  رگا  و 
اب نآ  حیحـص  دـمحم  بنجلاو  بناجلا  انا  تسا  هدرک  تیاور  قراشم  زا  هچنآ  اما  درادـن و  ررـض  زاب  مه  اـهنآ  ندوب  ینکب  يراـک  هابتـشا 

رهدلا نا  الا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  هبطخ  رد  تسا  هدومرف  تیاور  قراشم  زا  نیبملا  باتک  رد  هک  تسا  نآ  قح  قباس و ال  تارقف  زا  یضعب 
ۀماعلا نود  ۀمالعلا  ۀمالعلاف  راهنلاو  لیللا  لواطت  راوطالا و  فولا  ترادتسا  اذاف  هدوهش  درت  انیلا  هدوهع و  تذخا  انل  هدودح و  تمسق  انیف 
يهبطخ رخآ  ات  ماقملا  باب  انا  قیالخلا  یلع  هللا  هشرع  شرعلا  دـمحم  بناجلاو  بنجلا  انا  ملعملا  ریغ  ملاعلا  مخـضالا  مسـالا  اـنا  هماـسلاو 

تـسا هدش  هتفرگ  ام  يارب  زا  نآ و  دودح  تسا  هدش  تمـسق  ام  رد  راگزور  هک  یتسردب  دیـشاب  هاگآ  هک  تسا  نآ  نآ  یـسراف  هفیرش و 
دوهش و رد  یلو  تسه  هدوب و  ام  فرصت  رد  هشیمه  نطاب  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نآ و  دوهش  دوشیم  هدرک  در  ام  يوس  هب  نآ و  دوهع 
راوطا و نارازه  دننزب  رود  هاگ  ره  سپ  دومرف  دعب  دوشیم  هدرک  در  امب  مه  دوهـش  رد  رخآ  دـننکیم و  تافرـصت  بصغب  نارگید  هینالع 

دیاب تسین  هصاخ  ۀماع و  قیدصت  هب  رظن  ینعی  ۀماس  ۀماع و  نود  دیشاب  اهنآ  مزالم  دینک و  تامالع  هب  رظن  سپ  راهن  لیل و  دشکب  راز  دب 
مظعا مسا  منم  دـیامرفیم  تسا و  اـهنآ  تاـمالع  تقیقح  هک  درمـشیم  ار  دوخ  هصاـخ  تافـص  زا  یـضعب  دـعب  دومن  تاـمالع  هظحـالم 
تـسا رگید  بنج  هک  بناـج  بـنج و  مـنم  هدرکن و  مـیلعت  هحفـص 285 ] ارم [  قـلخ  زا  یـسک  هک  متـسه  ملعم  ریغ  ملاـع  هک  راـگدرورپ 

باـب ینعی  ماـقم  باـب  منم  تسا و  هداد  رارق  ار  اـهنآ  فقـس  هداد و  قیـالخ  عیمج  رب  يرترب  ار  وا  ادـخ  تسا و  شرع  هک  تسا  يدـمحم 
تسا و ینالوط  فیرـش  ثیدـح  حرـش  دـیامرفیم و  تعجر  رد  هک  اهگنج  تسا و  تعجر  نایب  زاب  هک  تاـشیامرف  رخآ  اـت  ص )  ) ربمغیپ

سفن ار  وا  دوخ  دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  تسا و  هدومرف  نایب  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  دوخ  لاصتا  ماقم  نیا  رد  تسین و  نآ  نایب  عقوم  اـجنیا 
ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  کلم  ندـش  در  هچ  رگا  دراد  هجرف  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  مسا  هب  یتلـالد  هچنیا  لاـح  تسا  هدـناوخ  ص )  ) ربمغیپ

يرگید مامت  یکی  ره  دـندحاو و  رون  همه  هک  اریز  دـش  دـهاوخ  وحن  نیمه  هب  مه  ص )  ) ربمغیپ هب  در  دوشیم و  لصاح  ع )  ) ماما روهظب 
شیامرف نیا  هب  دـناهدومرف  مسا  باب  رد  هک  ار  هحیرـص  هحیحـص  رابخا  ناوتیمن  تسین و  ماقم  نیا  رد  مسا  رب  یتلالد  کلذـعم  اـما  تسا 

مظعا مسا  منم  هک  دـیامرفیم  سپ  تسا  هدومرف  راثآ  تامالع و  هظحالم  رد  دـیکات  مسق  هچ  هک  نک  هظحالم  هتـشذگ  نیا  زا  درک  كرت 
دزن رد  مظعا  مسا  فرح  کی  مینک  لوبق  دـنیوگب  هچ  ره  اـت  دـیامن  رهاـظ  ار  گرزب  تمـالع  ود  نیمه  ملعم  ریغ  ملاـع  منم  راـگدرورپ و 
نب یلع  دزن  رد  زواـجتم  نآ  فرح  داـتفه  درک و  رـضاح  نیعلا  ۀـفرطب  نامیلـس  دزن  ابـس  رهـش  زا  ار  سیقلب  تخت  دوب و  اـیخرب  نب  فـصا 

رتشیب فصا  زا  وا  تردق  توق و  تیاهن  یب  دیاب  تسا  ماقم  نیا  یعدم  هک  یـسک  نآ  سپ  تسا  رـضاح  وا  يهیرذ  زا  همئا  و  ع )  ) بلاطیبا
هک یمولع  نآ  زا  سپ  دـناهدومرف  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  وا  دزن  رد  نوکی  ام  ناک و  اـم  ملع  تسا  ملعم  ریغ  ملاـع  هک  یـسک  نآ  دـشاب و 
رد يریغت  هک  تسا  يرما  رگید  اهنیا  دادیم و  ربخ  ع )  ) ربمغیپ ياسیع  هچنآ  لثم  دـننکب  راهظا  يردـق  تسا  مولعم  ام  دزن  رد  اهنآ  تحص 
هک دـینکیم  هریخذ  دـیروخیم و  هچنآ  هب  نداد  ربخ  تسین  کلم  حالـص  یئوگب  هک  دوشیمن  ثداـح  هطـساو  نآ  هب  مه  کـلم  عاـضوا 

ار تماـما  ۀـصاخ  تاـمالع  ۀـمالعلا  همـالعلاف  تسا  هدومرف  ادـکؤم  هک  هصـالخ  دـشاب  رذـع  ياـج  هک  تسین  کـلم  داـسف  بابـسا  رگید 
درادـن مسا  هب  یلخد  تسا  دـمحم  بنج  بناـج و  منم  هکنیا  میراد و  تعاـطا  دوشب  مکح  هچ  ره  رگید  اـهنآ  زورب  زا  دـعب  میهاوـخیم و 

یلع ار  یکی  ای  ناشیا  يود  ره  هک  هدـید  اج  چـیه  دـندومرف  نایب  ماقم  رازه  رد  ار  لاصتا  داحتا و  نیا  دـندوب  مدرم  نایم  رد  هک  زورناـمه 
ینید انامه  دـندادیمن  تسد  زا  یناسآ  نیا  هب  دنتـشاد  نید  رگا  هللاو  تخاـب  ار  نید  ناوتیم  روط  هچ  تاـفرخزم  نیا  هب  دـنناوخب  دـمحم 
ددع اب  تسا  قباطم  مئاق  مسا  ددـع  هک  هدرک  لقن  قیاقحلا  فشک  زا  هچنآ  اما  يراب و  دـناهدش  یـضار  فرخزم  نانخـس  نیا  هب  هک  هدوبن 
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درادـن مه  یثحب  در و  هب  تجاح  تسا و  یمکحم  لـیلد  بجع  تقیقح  رد  ود  تسیود و  مه  دـمحم  یلع  تسا و  ود  تسیود و  هک  بر 
هربتعم بتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  نیـسح  دـعب  ةرک  دـمحم و  لـبق  ةرک  نیترک  کـل  ةرک و  یل  نا  یلع  اـی  ص )  ) یبنلا نع  تسا  هتفگ  دـعب 
مولعم مه  قیاقحلا  فشک  هحفص 286 ] دوخ [  رگید و  ياج  ای  هدرک  لقن  قیاقحلا  فشک  زا  فنصم  دوخ  هک  تسین  مه  مولعم  میدیدن و 

هک یلعنیـسح  دـمحم و  یلع  مسا  دوخ  لایخ  هب  هتـساوخ  تسا  یلوعجم  ثیدـح  رظن  هب  هن و  ای  تسا  دامتعا  لـحم  تسیک و  زا  هک  تسین 
نیا دارم  هکلب  تسین  ع )  ) مئاق مسا  رب  لیلد  دـشاب  یثیدـح  وچمه  هکنیا  ضرف  رب  دـنک و  راهظا  دـنناشیا  زا  هفیاط  کی  یناـث  لوا و  عدـبم 

هب ترابع  نیا  دراد  طبر  و  ص )  ) ءادهـشلادیس زا  دـعب  یکی  ربمغیپ و  زا  شیپ  یکی  تسا  تعجر  ود  ع )  ) ریما ترـضح  يارب  زا  هک  تسا 
نیا رهاظ  ددنخیم و  تعامج  نیا  هلدا  زا  یلکث  هک  هللاو  تسا  یلع  نیـسح  وا  زا  دعب  روهظ  مسا  تسا و  دمحم  یلع  ع )  ) مئاق مسا  هکنیا 

هک ع )  ) قداص ترـضح  زا  هدومن  تیاور  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدرک و  لقن  ملاوع  رد  هک  یثیدـح  يور  زا  ار  ثیدـح  نیا  لصا  هک  تسا 
نم ۀـیوعم و  لآ  ۀـیوعم و  ۀـیماینب و  نم  هل  مقتنی  یتح  هتیارب  لبقی  ع )  ) هنبا نیـسحلا  عم  ةرک  ضرألا  یف  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلعل  نا  دومرف 

ةرملا لثم  نیفصب  مهاقلیف  افلا  نیعبـس  سانلا  ریاس  نم  افلا و  نیثلث  ۀفوکلا  لها  نم  ذئموی  هراصناب  مهیلا  هللا  ثعبی  مث  هللا  مهنعل  هبرح  دهش 
لوسر عم  يرخا  ةرک  مث  نوعرف  لآ  نوعرف و  عم  هباذع  دـشا  مهلخدـیف  لجوزع  هللا  مهثعبی  مث  اربخم  مهنم  یقبی  مهلتقی و ال  یتح  یلوألا 

مسا ینعی  نیسح  اب  وا  نتشگرب  هک  هدب  فاصنا  فیرش  ثیدح  رخآ  ات  هلامع  ع )  ) ۀمئألا نوکت  ضرألا و  یف  ۀفیلخ  نوکی  یتح  ص )  ) هللا
ار شدنزرف  ترصن  ددرگیم و  رب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  صخش  هکنآ  ای  ص )  ) ربمغیپ هب  تبسن  نینچ  مه  دتفایم و  شمـسا  رـس  تشپ  وا 
مد همدب و  بلطیف  ع )  ) نیسحلا وه  ایندلا و  یلا  رظتنملا  جرخی  مث  ع )  ) مئاق رکذ  زا  دعب  دیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  یثیدح  رد  دنکیم و 

ءادهـشلادیس ترـصن  تهج  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ندمآ  هک  نیبب  سپ  ع )  ) نینمؤملاریما وه  حافـسلا و  جرخی  یتح  یبسی  لتقیف و  هباحـصا 
زا دعب  لاس  تشه  ع )  ) ریما ترضح  تعجر  هک  تسا  هدومرف  لقن  ادحوا  خیش  و  ع )  ) ءادهشلادیس تنطلس  زا  تسا  یتدم  نتشذگ  زا  دعب 

تعجر هدـنام  مئاق  نامز  رخآ  هب  لاس  هدزای  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  اریز  دـشاب  ع )  ) ءادهـشلادیس تعجر  زا  دـعب  لاس  هدزون  هک  تسا  مئاق 
تسا تافارخ  دوشیم  ادیپ  یلعنیسح  ازریم  هللااب  ذوعن  ینعی  ءادهشلادیس  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما ندمآ  هک  تافرخزم  نیا  سپ  دیامرفیم 

دـننک و تعجر  دـیاب  هک  ینینمؤم  عیمج  و  ع )  ) ریما ترـضح  تعجر  زا  دـعب  هک  تسا  رهاظ  ع )  ) قداص ترـضح  ثیدـح  زا  نینچ  مه  و 
ار ناطیش  دیامرفیم و  تعجر  ص )  ) ربمغیپ تقو  نآ  احور  رد  میظع  گنج  ندش  اپ  رس  وا و  عایشا  عیمج  ناطیش و  ندش  رضاح  نینچمه 
ایح هک  هللاو  ءادهـشلادیس و  زا  لبق  مه  نآ  دشاب و  دـمحم  یلع  مسا  هکنیا  هب  درادـن  لخد  مه  نیا  سپ  شعایـشا  همه  اب  دـنکیم  كاله 
هک مینک  هچ  یلو  تسا  روظنم  یلع  نیـسح  ازریم  مربیم و  ءادهـشلادیس  مسا  الثم  اهنآ  دـقتعم  بسح  رب  یهاگ  هک  ظاـفلا  نیا  زا  منکیم 

دنناسرب دوخ  يازـسب  ار  ناشقح  بصاغ  ناتخبدـب  نیا  دـننک و  وفع  ام  زا  ع )  ) دـمحم لآ  هک  تسا  دـیما  میجالع  ـال  ثحب  در و  ماـقم  رد 
هحفـص 287] ار [  راوـگرزب  نآ  مسا  هک  میداد  رایـسب  راـبخا  اـم  یلو  تسین  تارـضح  يارب  يرمثرمثم  کـی  چـیه  راـبخا  نیا  سپ  يراـب 
تسا و ملاوع  رد  زین  میدرک و  رکذ  اقباس  ۀـمغلا  فشک  زا  ار  ملاوع  ثیدـح  مینکیم و  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـناهدومرف و  نایب  احیرص 

دومحم دمحم و  دمحا و  دراذگ  مان  هک  نانچ  مه  روصنم  ار  يدهم  تسا  هدراذگ  مان  دنوادخ  هک  یثیدـح  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب 
يدرم نآ  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  ع )  ) مئاق رکذ  زا  دعب  یثیدح  رد  ترضح  نآ  زا  مه  و  ع )  ) حیسم ار  یـسیع  دراذگ  مان  هکنانچ  مه  و 

دمآ نوریب  تفگ  دمحم  نب  یلعم  زا  شدنـس  هب  لامکا  زا  زین  وا و  رد  ارم  دنوادخ  دنکیم  ظفح  تسا و  نم  مسا  لثم  وا  مسا  تسا  نم  زا 
درک نامگ  شئایلوا  ددنبب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  رب  ارتفا  هک  یـسک  يازج  تسا  نیا  هک  يریبز  دش  هتـشک  هک  یتقو  ع )  ) دمحم یبا  زا 

ار م ح م وا  دراذگ  مان  وا و  يارب  زا  دش  دلوتم  ار و  لجوزع  يادخ  تردق  دید  هنوگچ  سپ  تسین  یبقع  نم  يارب  زا  دـشکیم و  ارم  هک 
نب نمحرلادـبع  زا  یلاما  زا  راحب  رد  تسا و  هدرک  لـقن  رگید  دنـسپان  تیاور  نیمه  یـسوط  زا  زین  شـش و  هاـجنپ و  تسیود و  يهنـس  د 
نم وه  ینبا و  مساک  هیبا  مسا  یمساک و  همسا  ص )  ) یبنلا لاق  مهیف  مئاقلا  رهظی  کلذ  دنع  ریدغ و  یثیدح  رد  و  ص )  ) ربمغیپ زا  یلیلیبا 

ص)  ) ربمغیپ دناوخ  هبطخ  هک  تفگ  نامیلا  نب  هفیذـخ  زا  هدرک  لقن  مارملا  ۀـیاغ  زا  تسا  هماع  بتک  زا  هک  ةدوملا  عیبانی  رد  یتنبا و  دـلو 
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ثوعبم هکنیا  ات  ار  زور  نآ  ادخ  دنک  ینالوط  هنیآ  ره  زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  دومرف  سپ  دوشب  دیاب  هچنآ  دومرف  رکذ  سپ 
دوب دهاوخ  تدلو  مادک  زا  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساوخ و  رب  یـسراف  ناملـس  سپ  تسا  نم  مسا  وا  مسا  هک  نم  دلو  زا  يدرم  دوشب 

ات تعاس  دوشیمن  میاق  دومرف  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  اعوفرم  دوعسمنبا  زا  دز و  هیلع  هللا  ملس  نیسح  هب  ار  دوخ  تسد  دنزرف و  نیا  زا  دومرف 
مـسا نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف  هک  اعوفرم  زین  هللادبع  نب  رباج  زا  تسا و  نم  مسا  قفاوم  وا  مسا  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دیایب  هکنیا 

لقن رباج  زا  رگید  تیاور  هب  ار  ثیدح  نیمه  زین  فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  نم  هب  تسا  مدرم  هبـشا  نم و  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا 
ثیدح نیا  دنس  تسا و  هدومن  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  شئابآ  زا  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ریـصبیبا  زا  زین  تسا و  هدرک 

هدایز هب  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  ص )  ) ربمغیپ زا  یلاع  دنـس  هب  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هعیـش  تایاور  زا  زین  دنامیم و  هعیـش  رابخا  هب 
رباج يا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نم  هب  دومرف  تفگ  هک  هللادبع  نب  رباج  زا  هعیـش  تیاور  هب  زین  ءایبنألا و  ةریخذب  یتای  هک  هملک  کی 
سپ تسا  یلع  نب  نسح  دومرف  ار  مهدزای  هکنیا  ات  درمـش  تسا و  یلع  ناـشیا  لوا  نم  دـعب  زا  نیملـسم  همئا  نم و  ءایـصوا  هک  یتسردـب 

نیمز و قراشم  وا  تسد  ود  رب  دنوادخ  هک  یسک  نآ  تسا  نآ  یلع  نب  نسح  رـسپ  نم  هینک  وا  هینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  تسا و  مئاق 
تسا و نم  مسا  وا  مسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  دناهدرک  یلعج  هماع  زا  یضعب  هکنادب  فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  دنکیم  حتف  ار  شبراغم 

شردپ مسا  هک  رخآ  هملک  هک  دننکیم  حیرصت  نارگید  عیبانی و  بحاص  نیمه  لثم  اهنآ  دوخ  زا  نیفـصنم  یلو  نم  ردپ  مسا  شردپ  مسا 
نآ و لیـصفت  زین  ملاوع  رد  تسین و  نآ  رد  هملک  نیا  هک  دننکیم  لقن  ناشدوخ  نیدمتعم  زا  ار  تیاور  تسا و  هدایز  دشاب  نم  ردپ  مسا 

مسا رمالا  بحاص  كرابم  مسا  هک  هللادمحلا  تسا  ياههبـش  هک  هصالخ  هحفـص 288 ] تسا [  هدش  تیاور  دنراد  باب  نیا  رد  هک  يرابخا 
نب دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسح  شمارگ  ءابآ  مسا  هدـش و  نآ  هب  حیرـصت  رابخا  رد  هک  تسا  ربمغیپ 

هک اریز  ادبا  تفرگ  ناوتیمن  هدرک  رکذ  لیالد  فنصم  هک  رابخا  نیا  هب  تسا و  مهیلع  هللا  تاولص  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
تسین . مولعم  ناشتحص  هوالع  هک  مه  اهنآ  زا  یضعب  درادن و  وا  دارم  رب  تلالد  کی  چیه  ۀیلک 

نآ زا  باوج  هللا و  مایا  ثیدح  هب  لالدتسا 

دنکیم تایآ  یـضعب  يارب  یتالیوات  دسیونیم و  دنچ  یتارابع  هدرک  تباث  شیپ  هلدا  هب  ار  دوخ  بلطم  هک  هدرک  نامگ  نوچ  نیا  زا  دعب 
نامزلا رخآ  ناوخا  باب  رد  رذوبا  هب  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  نامزلا و  رخآ  اهقف  مذ  ناشنامیا و  رفک و  قیالخ و  ناحتما  رد  رابخا  یضعب  و 

لیـصفت هب  تجاح  رگید  یتسناد  ار  اهنآ  لاح  تسا و  هقباس  هلدا  رب  عرفتم  تسین و  یبلطم  تابثا  دوصقم  نوچ  هدرک  لـقن  اـهنیا  لاـثما  و 
موقی موی  هک  تعجر  تمـصع و  زا  دـنکیم  لقن  ار  هللا  مایا  ثیدـح  دوشیم و  اجیب  اـهفرح  يهمه  دـشن  تباـث  هک  هلئـسم  عوضوم  تسین 

تمایق مئاق  ماـیق  موی  رگا  دنرمـشیم و  تماـیق  ار  روهظ  موی  هک  تارـضح  در  رد  تسا  حیرـص  نآ  تماـیقلا و  موی  ةرکلا و  موی  مئاـقلا و 
مه ام  دـهدیمن  لیـصفت  ماقم  نیا  رد  نوچ  یلو  تسا  رایـسب  ياـهباوج  ار  بلطم  نیا  تشادـن و  ینعم  ندرمـش  زور  هس  رگید  دوب  يربک 

باتک ریغ  تسا و  باتک  هزجعم  هک  تسا  هدرک  رارکت  زاب  میاهدرک و  رکذ  يرـصتخم  مه  قباس  دهدب و  لیـصفت  هک  یئاج  ات  میراذگیم 
نم مهلدـبال  مانغا  قلخلا  نا  مهظفحی  عار  نم  قلخلل  دـبال  دـیوگیم  هکنآ  ات  تسا  هدـش  هداد  اقباس  بلاطم  نیا  زا  باوج  تسین و  یفاک 
مرح یهلا و  تیب  تسا  وا  هک  هچ  هکم  يهناخ  رد  مانا  دیـس  نآ  اب  ار  ماـنغا  ندوب  دـحاو و  لـهنم  رب  ار  شیم  گرگ و  ندـش  عمج  اـت  عار 
دعب لصف  رد  هک  دـسیونیم  دـنچ  يرابخا  دـعب  مینک  كاردا  ار  هناخ  لباقم  راوید  ندرک  بارخ  ادـخ و  هناخ  رب  ار  وا  نداد  هیکت  ینابر و 

هب ملاع  هک  تسا  هدوب  ینامدرم  يارب  هصاـخ  دـناهدومرف  هک  ار  تاـمالع  نیا  اـیآ  هک  میئوگیم  ـالوا  ماـقم  نیا  رد  مسیونیم و  هللا  ءاـشنا 
لیوات ملع  امش  دوخ  هکلب  دناهدوبن  لیوات  هب  ملاع  ناشیا  يهمه  هک  تسین  ههبش  دناهدوب  کیرش  ناشیا  اب  مه  ناشیا  ریغ  ای  دناهدوب  لیوات 

وا هب  نامیا  زا  لبق  هک  اریز  دـنوشیم  ملع  نیا  هب  ملاع  وا  هب  نامیا  زا  دـعب  هک  تسا  ملـسم  و  ع )  ) مئاق باحـصا  هب  دـیهدیم  صیـصخت  ار 
نییبنلا هللا  ثعبف  ةدـحاو  ۀـما  سانلا  ناک  دومرف  هک  دوشیم  دافتـسم  دـنوادخ  لوق  زا  هکنانچ  تسا  یکی  مدرم  ریاس  اب  ناشیا  هبتر  ناـش و 
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دنتـسه و لیوات  هب  ملاع  مه  وا  هب  نامیا  زا  لبق  تعامج  نیا  هک  تفگ  یهاوخ  ینکیمن  قیدصت  ار  بلطم  نیا  رگا  نیرذنم و  نیرـشبم و 
لک اما  دنتسین و  یضعب  دنتسه و  یضعب  ای  تسین و  ملع  نیا  هب  ملاع  وا  روهظ  زا  لبق  يدحا  ایآ  هک  تسین  نیا  زا  یلاخ  سپ  دنتـسین  ریاس 
سپ هصالخ  لیلد  نودب  تسا  یمکحت  دیئوگب  هک  مه  ضرف  رب  دیئوگیمن و  مه  امش  دوخ  هک  دنتـسه  لیوات  هب  ملاع  وا  هب  نامیا  زا  لبق 
نخس وا  اب  ناسل  نیا  هب  هاگ  ره  دش  یناسلب  لهاج  هک  یسک  هک  ضعب  ای  دنشاب  لک  هاوخ  میئوگیم  لیوات  هب  لاهج  نامه  رد  ار  نخس  ام 

نم انلسرا  ام  هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  باب  نیا  زا  هدشن و  غیلبت  هک  هحفص 289 ] تسین [  یکش  هدشن  ای  تسا  هدش  وا  هب  غیلبت  ایآ  دنتفگ 
يارب مه  یفیلکت  هتبلا  دندومرفن  غیلبت  هب  یسک  رگا  دیامرف و  رما  غیلبت  دیامن و  ملکت  ناشیا  ناسلب  ناشیا  اب  هکنیا  ات  همولا  ناسلب  الا  لوسر 
راکنا هطـساو  هب  مه  ینامیا  رفک و  سپ  دندادن  رارق  فیلکت  رگا  اهاتا و  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  هدومرف ال  دنوادخ  هک  اریز  دـندادن  رارق  وا 

ود ره  دـنکب  ار  ناشیا  قیدـصت  ای  لوسر  ادـخ و  راـکنا  نونجم  اـی  فلکم  ریغ  هچب  هکنیا  لـثم  دوشیمن  لـصاح  وا  يارب  زا  وا  قیدـصت  و 
سپ يراب  تسا  يوایند  مکح  نیا  دـننکیم و  قحلم  ناشئابآ  هب  ار  اهناطم  عرـش  رهاظ  رد  تسین و  اـهنآ  لوقب  يداـمتعا  تسا و  ياوسلاـب 

تـسین ادـبا  ناشیا  تسد  ماما  زا  یقدـص  تیآ  هک  اریز  تسین  یفیلکت  ناشیا  يارب  زورما  دنتـسه  تالیوات  نیا  هب  لهاج  هک  تعاـمج  نآ 
ار قح  دعب  دنزومایب و  امش  زا  ار  تالیوات  دنیایب  لوا  هک  تسا  نیا  اهنآ  فیلکت  هک  یئوگب  رگا  دنتسه و  وا  قیدصتب  فلکم  هنوگچ  سپ 
زا رگا  یلب  دننادب  قداص  تالیوات  نیا  رد  ار  امـش  دناهدیمهفن  هدعاق  چـیه  زونه  ار  امـش  تیقح  هک  اریز  تسا  یمکحت  مه  نیا  دنـسانشب 

ثیداحألا لیوات  تقو  نآ  دیدرک  رهاظ  ار  دوخ  تیقح  دنفرتعم  دوخ  هک  یتامالع  تایآ و  نامه  هب  دـنراد و  دوخ  تسد  هک  اههار  نامه 
مادکچیه دیراد  تسد  ایلوا  ایبنا و  زا  امـش  هک  ثیداحا  نیا  هک  دـینک  فیلکت  ار  ناگراچیب  لوا  الب  لوا  هکنیا  هن  دـیزومایب  اهنآ  هب  مه  ار 

هک تسا  ینخس  هکنیا  يراب  دیریگب  دای  ام  زا  دیئایب  هکلب  دیـشکب  دوخ  مهافتم  بسح  رب  ار  اهنآ  عوقو  راظتنا  هک  تسین  امـش  حالطـصا  هب 
دنهاوخ دحاو  لهنم  رب  هک  شیم  گرگ و  تسا  نیا  هک  یئوگیم  عابـس و  مانغا و  هب  ار  قلخ  ینکیم  لیوات  هکنیا  یناث  میاهتفگ و  ررکم 

تسا و نمؤم  درم  شیم  الثم  سپ  تسا  حیحـص  دـندرک  لیوات  هچ  ره  هب  ار  هچ  ره  اـی  تسه  تبـسانم  هظحـالم  لـیوات  رد  مسر  اـیآ  دوب 
نمؤم یکی  تسا و  رفاک  یکی  سپ  درمش  ناوتیمن  نمؤم  ار  ود  ره  هک  تسین  ههبـش  تسه  هنایم  رد  یقرف  هکنآ  ای  نمؤم  درم  مه  گرگ 

وا ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمب  مهلثم  هدومرف  دـنوادخ  دـناهدومرف و  هیبشت  ناـگرگ  ناگـس و  هب  ار  راـفک  راـبخا  رد  هک  تسا  نیا  و 
ام هچنآ  زا  ریغ  دراد  یلیواـت  ینعم  مه  ندرک  حلـص  هچ  ینعی  دـناهدرک  حلـص  مه  اـب  هک  امـش  شیم  گرگ و  زورما  لاـح  ثـهلی  هکرتـت 

دـشاب روطنیمه  دـیاب  هک  تسین  ههبـش  دـسریمن  رگیدـکی  هب  ناشرازآ  دـنوریم و  هار  مه  اب  ود  ره  هک  تسا  نیا  دارم  هکنآ  ای  میمهفیم 
هک یحلص  نآ  دیاهدرک  ار  لطاب  يوعد  نیا  هک  تسا  لاس  تصش  ناگرگ و  تسا  امش  رکنم  هک  ره  دیاهدرمش و  مانغا  ار  دوخ  امش  لاح 

دایرف اهنآ  رازاب  رد  احیرـص  رگا  هک  دیربب  دیناوتیمن  ار  دوخ  مسا  نیملـسم  ءالم  رد  زونه  هللادمحلا  هک  تسیچ  هدـش  عقاو  امـش  ام و  نایم 
هدرک مر  ياهغالا  لثم  دش  ناترودقم  رگا  دننکیم و  هراپ  هراپ  ار  امـش  هنـسرگ  ناریـش  لثم  میتسه  یعدب  بهذم  نیا  لها  ام  هک  دـیدرک 

دوخ لد  دیدش و  عمج  دحاو  لهنم  رب  شیم  گرگ و  هنوگچ  سپ  ةروسق  نم  ترف  هرفنتـسم  رمح  مهناک  دـیزیرگیم  دزیرگب  ریـش  زا  هک 
زا یکی  منکیم  لقن  نینمؤم  رطاخ  حیرفت  تهج  هب  مدینش  یکحضم  ترابع  تسا و  هدش  روطنیا  هک  هدش  رهاظ  ماما  هک  دیدرک  شوخ  ار 
ات دنک  تفتلم  ارم  ات  دومن  رایـسب  تبحم  نم  اب  متـسشن  وا  اب  مدـش و  دراو  هیباب  زا  یکی  لزنم  رب  هک  دوب  هدرک  لقن  هحفص 290 ] سوجم [ 

رکش ببس  متفگ  هللادمحلا  تفگ  دروخ و  تفرگ  نم  تسد  زا  ار  ناجنف  مدروخ  ار  ناجنف  فصن  دنداد  نم  تسد  دندروآ و  یئاچ  هکنیا 
میروخیم و بآ  مه  اب  وت  نم و  هک  ینیبیم  کنیا  دنروخب و  بآ  مه  اب  شیم  گرگ و  هک  تسا  نیا  روهظ  تمالع  نوچ  تفگ  دوب  هچ 
رد هچنآ  اـما  يراـب و  دـندادن  هار  دوخب  ار  وا  رگید  تسا و  ینید  بجع  هک  دومن  ءازهتـسا  تساوخ و  رب  یـسوجم  شیم  نم  یگرگ و  وت 

مهیلع هللا  مالـس  رگید  همئا  ترـضح و  نآ  هب  عفرت  نا  هللا  نذا  تویب  یف  تسا و  هللا  تیب  ع )  ) ماـما هک  تسین  ههبـش  تسا  هتفگ  تیب  باـب 
فیرشت هکم  هب  دیامرفیم و  تکرح  هنیدم  زا  الثم  ع )  ) ماما هک  تسا  هدش  دراو  هک  رابخا  همه  نیا  هک  درک  دیاب  هظحالم  اما  هدش  ریـسفت 

دجـسم دراو  دـیآیم و  بش  رد  هبترم  ود  دوـشیم و  ناـهنپ  هبترم  ود  دـشکیم و  ار  بـیطخ  دوـشیم و  دجـسم  دراو  هـکنیا  اـت  دروآیم 
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دیابن هک  دـش  يراج  نابز  رب  هک  فرخزم  ره  رگید  دـیدش  لیوات  لها  امـش  هک  لاح  هچ  ینعی  اهنیا  دـنکیم  رما  راـهظا  هکنآ  اـت  دوشیم 
نآ زا  جراخ  یهاـگ  دوشیم و  نآ  دراو  یهاـگ  سپ  تسین  یهاـگ  تسه و  یهاـگ  هک  تسا  يرما  ع )  ) ماـما ندوب  هللا  تیب  اـیآ  دـیئوگب 
هک دـنکیم  مکح  یتـقو  کـی  هـک  تـسه  تماـما  فلاـخم  رما  هـچ  وا  سدـقم  دوـجو  رد  دراذـگیم و  دوـخ  يارب  زا  یبیاـن  دوـشیم و 
رد نمؤم  ریغ  نمؤم و  زا  رگید  مدرم  تسا و  هدوب  رهطم  موصعم و  تقلخ  يادتبا  زا  هک  وا  سدقم  دوجو  دنشکب  ار  ادخ  هناخ  ناگیاسمه 
ای تسا  وا  سدقم  صخش  رد  اهنیا  يهمه  هچ  ینعی  اهنیا  دننکیم  اهضرع  مدرم  دیامرفیم و  تاشیامرف  وا  دنوشیم و  عمج  مارحلادجـسم 

نیا زا  بویع  نیا  همه  دوشیمن و  تباث  هلاسم  دـش و  لاحـشوخ  ناوتیمن  هک  نتـشذگ  نتفگ و  فرخزم  هملک  کی  هب  تسا  وا  زا  جراخ 
هیلک يهدعاق  نیا  دـنتفاب  مه  هب  ار  تافارخ  نیا  دـندرک و  كرت  ار  رهاظ  دـندش  نطاب  لها  دوخ  معزب  هک  هیفوص  زا  یـضعب  لثم  هک  تسا 

تکرح اجنآ  زا  دـنکیم و  ار  دوخ  رما  راهظا  ادـخ  هناخ  رد  ماما  دـنتفگ  هک  یتقو  سپ  یناعملا  ةدایز  یلع  لدـت  یناـبملا  ةداـیز  هک  تسا 
دوشب جراخ  نآ  زا  دوشب و  لخاد  ماما  هک  دشاب  دـیاب  يرهاظ  يهناخ  کلذـعم  اما  تسادـخ  ياههناخ  زا  هناخ  شدوخ  ماما  ول  دـنکیم و 

صخـش ياوس  يروظنم  چـیه  تسا و  وغل  همه  هللااب  ذوعن  تاـملک  نیا  سپ  تسین  ادـبا  رهاـظ  هب  يرظن  تسا و  ماـما  صخـش  دوصقم  رگا 
نآ دـینادب  یغال  ثباع و  یهال و  یهاـس و  ریغ  رهطم و  موصعم و  ار  اـم  هک  دـناهدومرف  فیلکت  لوا  ص )  ) همئا هک  اـمن  هظحـالم  هدوبن و 

میاهتـشادنپ وچمه  مه  ناگراچیب  ام  دوشیم  جراخ  دنکیم و  توعد  روطنیا  دوشیم و  هناخ  لخاد  مسق  نیا  هب  ماما  هک  دـناهدومرف  تقو 
ار وت  تسین  رظن  روظنم  اهنیا  مادک  چیه  هک  امـش  لوق  هب  هدـش  مولعم  زورما  دناهتـشاد و  روظنم  ار  نآ  ینعم  تاملک  نیا  زا  کی  ره  زا  هک 
دشاب و هلئسم  نیا  دهاش  هک  منکیم  لقن  ماقم  نیا  رد  ثیدح  کی  ماما و  ياج  هچ  داد  ناوتیم  يزیچ  نینچ  لقاع  هب  تبـسن  ادخ  قح  هب 

ءایبنا هحفـص 291 ] هللادـبع [  یبال  تلق  لاق  نیعا  نب  نارمح  زا  دـناهدرک  لقن  راحب  ملاوع و  رد  دـنک  در  ناشیا  توبن  يوعد  لصا  رب  مه 
امبف تلق  لاق  رجها  اذا  تنک  لاق  میعن  تلق  لاق  باطخلاوبا  وه  نم  لاق  ءایبنا  مکنا  تلق  کنا  مهتا  ـال  نم  ینثدـح  دـقف  تلق  ـال  لاـق  متنا 

دامتعا لـحم  دوبن و  روطنیا  رما  لوا  رد  تسا و  فورعم  نیباذـک  زا  یکی  باـطخلاوبا  هکنادـب  لوا  دواد  لآ  مکحب  مکحن  لاـق  نومکحت 
دنکیم تیاور  نارمح  ثیدح  نیا  رد  هدش و  دراو  ینعم  نیا  دهاش  رایـسب  رابخا  دش و  رهاظ  وا  ثادـحا  بذـک و  هکنآ  ات  دوب  باحـصا 

منکیمن مهتم  ار  وا  هک  یسک  ارم  تسا  هداد  ربخ  هک  مدرک  ضرع  هن  دومرف  دیتسه  ایبنا  امش  هک  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  هک 
نایذـه نم  تقو  نیا  رد  سپ  دومرف  یلب  مدرک  ضرع  تسا  باـطخلاوبا  صخـش  نآ  تسیک  دومرف  دـیتسه  اـیبنا  امـش  هک  هدومرف  وـت  هک 

تسا لاحم  رب  قیلعت  باب  زا  رجها  اذا  تنک  دومرف  هکنیا  دواد و  لآ  مکح  هب  دومرف  دیئامرفیم  مکح  هچ  هب  سپ  مدرک  ضرع  ماهتفگیم 
هک دوب  نوعلم  رمع  دنامیمن و  وا  شیامرف  هب  دامتعا  دیوگب  نایذه  مدرم  لثم  هک  دشاب  زیاج  رگا  دـیامرفیمن و  نایذـه  ع )  ) ماما هک  اریز 

نایذـه ناشدوخ  يهرابرد  ار  توبن  ياـعدا  هک  نیبب  لوا  سپ  هصـالخ  دـیوگیم  نایذـه  تفگ  درک و  تراـسج  ص )  ) ربمغیپ هب  تبـسن 
هک تسین  ههبش  هکنیا  یناث  دروآ  نآرق  زا  رتهب  باتک  درک و  توبن  ياعدا  هک  سانـشب  ار  دمحم  یلع  ازریم  تانایذه  ردق  تسا و  هدرمش 
رد ع )  ) ماما هک  دناهدومرف  هک  رابخا  همه  نیا  سپ  تسا  نایذه  دشابن  لقع  رظن  روظنم  اهنآ  یناعم  هک  دـفابب  مه  هب  رایـسب  تاملک  هک  ره 

ینعم هللااب  ذوعن  رگید  تاملک  سپ  تسین  ماما  صخـش  ياوس  روظنم  چیه  رگا  دـنکیم  هچ  دوشیم و  رهاظ  لیـصفت  نیا  هب  مارحلادجـسم 
زا ار  نید  یلکب  هک  دناهدراذگ  یـساسا  هچ  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه  تسا  تانایذه  اهنیا  هللااب  ذایعلا  سپ  تسین  اهنآ  رد  يدوصقم 

دنوش . یعدم  دنهاوخیم  هچ  ره  دنریگب و  مدرم  تسد 

رگید رابخا  و  ناجیابرذآ ) نم  انل  دبال   ) راونالاراحب زا  یثیدح  هب  لالدتسا 

هراشا

نآ تداهـش  ات  تسا  تامونحم  زا  ینعی  رما  هعم  موقی  ناجیابرذا ال  نم  انل  دـبال  راحبلا  یف  هلمج  زا  تسا  هدرک  لقن  دـنچ  يراـبخا  زاـب  و 
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مینک . هدهاشم  رس  رس و  مشچ  هب  هنیدم  نآ  رد  ات  نمحر  رهظم 

باوج

ءادـنلاو مکتویب  سالحا  اونوکف  کلذ  ناک  اذاف  یـش  اهل  موقی  ناجیابرذآ ال  نم  انل  دـبال  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  راـحب  رد 
برعلا یلع  دـیدج  باتک  یلع  سانلا  عیابی  ماقملاو  نکرلا  نیب  هیلا  رظنا  یناـکل  هللاو  اوبح  ولو  هیلا  اوعـساف  كرحتم  كرحت  اذاـف  ءادـیبلاب 

يور زا  ام  هک  تسا  نیا  ترابع  هک  اریز  هداد  رییغت  ار  ثیدح  درم  نیا  نک  هظحالم  هکنیا  لوا  برتقا  دق  رش  نم  برعلل  لیو  لاق  دیدش و 
وا بلطم  هب  لخد  ینکیم  هظحالم  هک  ار  ثیدح  ترابع  همتت  دوشب و  شلوق  دهاش  هکلب  هک  تسا  هداد  رییغت  ادـمع  وا  میاهتـشون و  راحب 

دباییمن ار  ثنؤم  ریمـض  عجرم  هک  تسا  هدرک  هظحـالم  موحرم  یـسلجم  نیمه  ضحم  تسا و  اـهل  موقی  ـال  ینیبیم  هکنیا  یناـث  درادـن 
خـسن هللادـمحلا  یلو  تسا  طـلغ  تمـالع  هک  دراذـگ  راـنک  سپ  تسا  هدوب  رگید  زیچ  هدوبن و  ناـجیابرذآ  دـیاش  هک  تسا  هداد  لاـمتحا 
تیاور ناجیابرذا  نم  اـنل و  دـبال  نیبملا  باـتک  رد  نم  راوگرزب  يـالوم  هک  تسا  نیا  میدروآ  تسد  ملاوع  یناـمعن و  تبیغ  زا  هحیحص 

هک تسین  انل  دش  مولعم  سپ  دنامیمن  ثیدح  ترابع  رد  یلاکـشا  تسا  هدمآ  تسد  هک  هحفص 292 ] هخسن [  نیا  قفاوم  تسا و  هدومرف 
نیا زا  یئوگب  هدرمـش  ماما  هک  ار  درم  نیا  تقو  نآ  یهدب  ع )  ) ماما دوخ  هب  تبـسن  ار  ناجیابرذآ  هعقاو  وت  هک  دـشاب  ام  يارب  زا  نآ  ینعم 

يهناخ زا  داتفا  قافتا  ناجیابرذآ  هعقاو  هاگ  ره  دیامرفیم  هک  نک  هظحالم  ار  ثیدح  همتت  هکنیا  ثلاث  هدش و  هتشک  ناجیابرذآ  رد  تهج 
اودبلا هک و  ملاوع  يهخسن  قفاوم  دنزیم و  ینایفس  نوشق  هب  هک  ار  لیئربج  هحیص  یـضعب  دیـشاب  بقارم  ار  ادیب  ءادن  دیورن و  نوریب  دوخ 

قحال قباس و  اب  هخـسن  نیا  میاهدرکن و  تکرح  ام  هک  مادام  ات  دـیاهدیبسچ  نیمز  هب  هکنیا  لـثم  دیـشاب  دوخ  ياـج  رد  ینعی  تسا  اندـبلام 
لثم ای  دـشاب  مکـش  تسد و  اب  ول  وا و  يوس  هب  دـینک  یعـس  سپ  یکرحتم  درک  تکرح  هاـگ  ره  هک  دـیامرفیم  دـعب  تسا  قفوا  تراـبع 

رب مدرم  اب  دـنکیم  تعیب  هک  ماقم  نکر و  هنایم  مئاق  يوس  هب  منکیم  رظن  نم  ایوگ  هنیآ  ره  دـنوادخ  قح  هب  دـنوریم  هتـسشن  هک  لاـفطا 
يرابخا ریاس  ثیدح و  نیا  دوخ  زا  تسا و  هدش  کیدزن  هک  يرش  زا  برع  رب  ياو  هک  دومرف  تسا و  دیدش  برع  رب  هک  يدیدج  باتک 

لاح يراب  دـیامرفیم  لـتق  هب  مکح  هک  تسا  ربمغیپ  مکحم  مقر  ناـمه  دـیدج  باـتک  نیا  زا  دارم  هک  تسا  رهاـظ  میدرک  لـقن  شیپ  هک 
وا ایوگ  هک  دیامرفیم  دعب  دنک  تکرح  كرحتم  ات  دیئاین  نوریب  هناخ  زا  ناجیابرذآ  ۀعقاو  زا  دعب  هک  دیامرفیم  احیرـص  هک  هدـب  فاصنا 

دینکیم نامگ  ماما  ار  درم  نیا  امـش  ناقمحا  يا  تسا  هدومرف  هچنآ  رخآ  ات  دریگیم  تعیب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  هنایم  رد  هک  مینیبیم  ار 
دنک لتق  ار  برع  دریگب و  تعیب  دیایب و  دعب  دیاب  ثیدـح  صن  هب  هک  یماما  هب  دراد  لخد  هچ  دـندیناسر  كرد  هب  ناجیابرذآ  رد  ار  وا  و 

وا زا  یبجع  تسه و  نتفگ  غورد  هب  لیاقم  رطفلاب  هک  دنتسه  عیابط  یضعب  يراب  دناهدومرف  احیرـص  رابخا  ریاس  ثیدح و  نیا  رد  هکنانچ 
درم نیا  باتک  زا  هحفـص  کی  هکنیا  لاح  دننک و  دامتعا  دـنهدب و  یـسک  نینچ  فرح  هب  شوگ  هک  تسا  مدرم  ریاس  زا  بجع  اما  تسین 
اهنآ بلطم  هب  لخد  هک  یتسناد  يدـمآ و  هک  اـجنیا  اـت  هصـالخ و  دروآیم  تسد  ار  وا  غورد  ۀـجرد  دـنک و  یـسراو  تقدـب  سک  ره  ار 

زا یلع  دلو  زا  مئاق  هک  یتسردب  هک  تسا  هتفگ  هکنیا  ات  یلیوط  مالک  هدرک  لقن  وا  زا  راحب  رد  هک  ونشب  ار  رابخالا  بعک  ربخ  الاح  درادن 
هراتـس عولط  اب  شتبیغ  زا  دـعب  دوشیم  رهاـظ  سپ  میرم  نب  یـسیع  تعجر  لـثم  تسا  یتعجر  فسوی و  تبیغ  لـثم  تسا  یتبیغ  وا  يارب 

هـینمرا و ناـناوج  اـب  ساـبع  دـلو  برح  ینایفــس و  جورخ  تـسا و  دادـغب  نآ  هرورم و  فـسخ  تـسا و  یمر  نآ  ءاروز و  بارخ  رخآ و 
تسا و یلقیـص  هک  شدوـخ  ریـشمش  رب  دـشکیم  ضبق  یکی  ره  فوـلا  فوـلا و  نآ  رد  دوـشیم  هتـشک  هک  تسا  یبرح  نیا  ناـجیبرذآ 

رهاظ هک  دیوگ  مجرتم  رینا  نوهاط  رمحا و  توم  نآ  رد  دوشیم  رشبتسم  هک  تسا  یبرح  نیا  دنکیم  تکرح  اهنآ  رـس  رب  هایـس  ياهملع 
هک دندومرف  هک  یمسق  دوش  لعتـشم  ع )  ) ماما روهظ  هب  بیرق  دیاب  هک  تسا  نیمه  دوب  لوا  ثیدح  رد  هک  ناجیابرذا  شتآ  هک  تسا  نیا 
نآ عولط  ات  سرافلا  یف  لاجر  هلوانل  اـیرثلا  یف  ملعلا  ناـک  ول  هک  تسا  نیا  هدرک  لـقن  هک  راـبخا  هلمج  زا  هصـالخ و  ءیـش  اـهل  موقی  ـال 

هحفص 293 ] میئامن [  هظحالم  تاهج  نآ  زا  ار  ترضح 
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( ایرثلاب اطونم  ملعلا  ناک  ول   ) ثیدح زا  باوج 

لاق ع )  ) هیبا نع  رفعج  نع  تسا  هدش  تیاور  ملاوع  زا  نیبملا  باتک  رد  هک  تسا  نیا  شحیحـص  هدرک و  لقن  طلغ  مه  ار  ثیدـح  نیا  و 
رد سراف  هک  اریز  تسا  فنـصم  يرگیماع  زا  زاب  مه  نیا  سراف و  نم  لاجر  هتلواـنتل  اـیرثلاب  اـطونم  ملعلا  ناـک  ول  ص )  ) هللا لوسر  لاـق 
رد لمعتـسم  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  هتفگ  مه  دالب  سرفلا و  رایعم  رد  مهدالب و  وا  سرفلا  سراف  هک  هتـشون  سوماق  رد  هکناـنچ  تغل 

ص)  ) ربمغیپ زا  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدـح  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تساجک و  ات  اجک  زا  هک  تسا  مولعم  سرف  دالب  تسا و  ود  ره 
نید و سراف و  نم  لاجر  هلوانتل  ایرثلاب  اطونم  نامیألا  ناک  ول  دومرف  یثیدـح  رد  سرفلا و  نم  لاجر  هل  انتل  ایرثلا  دـنع  نیدـلا  ناک  ول  هک 

سرف سراف و  هک  تسا  رهاـظ  همیدـق  تالامعتـسا  زا  زین  تسا و  یکی  مه  سراـف  سرف و  زا  دارم  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  یکی  ناـمیا 
تنب ۀـلوخ  هما  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  نیدـجاس  دیـس  هدـلاو  رکذ  رد  هکنانچ  تسین  زاریـش  هب  صوصخم  مه  سراف  دالب  تسا و  یکی 

ونابرهش اهمسا  ناک  لاقی  ناجشونلا و  تنب  هرب  اهمسا  ناک  لب  لاقی  نانز و  هاش  ع )  ) نینمؤملاریما اهامس  یتلا  یه  سراف و  کلم  درجدزی 
مجعلا نم  شیرق و  برعلا  نم  هتریخف  نیتریخ  هداـبع  نم  هللا  نا  ص )  ) هللا لوـسر  لوـقل  نیتریخلانبا  ع )  ) هـل لاـقی  ناـک  درجدزی و  تـنب 

هفیاط لباقم  رد  هک  تسا  یهیدـب  سراف و  مجع  زا  دنـشیرق و  برع  زا  هریخ  دـیامرفیم  هک  نک  هظحالم  يرـسک  تنب  هما  تناک  سراف و 
اهرهش رد  سراف  زین  اهرهـش و  هن  دینـش  انا  دارم  هدومرف و  هدابع  نم  زین  ار و  يدلب  هن  دنزادنایم  دنـشاب  سرف  هک  ار  مجع  زا  هفیاط  شیرق 
نیادم مه  وا  هنطلـسلاراد  هتـشاد و  رایـسب  کلامم  هکلب  هدوبن  ۀصاخ  زاریـش  کلم  درجدزی  دناهتفگ  سراف  کلم  هدش و  لامعتـسا  هک  مه 

دـش و هتـشک  ناسارخ  حـتف  رد  تفر و  ناسارخ  هب  درک و  رارف  دزی  زا  مالـسالا  حـتف  رد  درکیم و  ریـس  مه  دوخ  کلامم  رد  تسا و  هدوب 
بسن مکنیب  اننیب و  نا  دومرف  یناجـشون  مساق  نب  لهـس  هب  ع )  ) اضر ترـضح  هکنانچ  دندروآ  ناسارخ  زا  مه  ار  وا  نارتخد  یتیاور  قفاوم 

رخآ و یلا  مجاعالا  کلم  رایرهـش  نب  درجدزیل  نیتنبا  باصا  ناسارخ  حتتفا  امل  زیرک  نب  رماع  نب  هللادـبع  نا  لاق  ریمالا  اهیا  وه  ام  تلق و 
هکلب هتـشادن  زاریـش  هب  صاصتخا  هدوب و  رایـسب  کـلامم  هک  ناـشدالب  اـی  تسا  هدوب  سرف  میدـق  رد  سراـف  زا  دارم  هک  تسا  نیا  ضرغ 

زا دارم  دنهدب و  هنطلسلاراد  هب  تبـسن  دراد  رایـسب  دالب  هک  ار  یناطلـس  هک  تسینانب  هکنیا  لاح  هدوبن و  زاریـش  تاقوا  نآ  مه  هنطلـسلاراد 
زاریش هب  صاصتخا  سراف  سپ  هصالخ  تسا  مجع  فیاوط  زا  هفیاط  کی  سراف  تسا و  روکذم  ۀغل  رد  هکنانچ  تسا  برع  فالخ  مجع 
يدرم نم  دومرف  هک  هر  یسراف  ناملس  ترـضح  زا  سابعنبا  زا  شدانـسا  هب  ۀمحرلا  هیلع  قودص  زا  تسا  هدرک  تیاور  راحب  رد  درادن و 
تسه زین  ترضح  نآ  تسا  هدوب  زاریـش  زا  هکنیا  تیاور  هچ  رگا  تیاور  رخآ  ات  دنتفگیم  یج  ار  نآ  هک  یهد  زا  ناهفـصا  لها  زا  مدوب 

هب صاصتخا  سراف  هک  تسین  ههبـش  لاحیا  یلع  دنتفگیم و  یـسراف  ناملـس  ار  ناشیا  کلذـعم  تسا و  ناهفـصا  زا  تیاور  نیا  رد  یلو 
اهنآ تسد  نوکی  ام  و  هحفص 294 ] ناک [  ام  ملع  هک  دندومرفن  تسین  تماما  لیلد  ندروآ  تسد  ملع  صاصتخا  ضرف  رب  درادن و  زاریش 
ریاس فراعم و  ملع  ینک  هظحالم  هک  برع  بلاغ  هب  ۀبـسنلاب  مه  نالا  دننکیم و  لصاح  ملع  دـندومرف  تسا  ماما  صاخ  نیا  هک  دـیآیم 

هک منکیم  ضرف  نم  دوـشیم  ماـما  تسا  ملع  بحاـص  دـش  هتفگ  هک  ره  هن  دـناهدومرف و  هـک  مـسق  ناـمه  تـسا  رتـشیب  مـجع  رد  موـلع 
رابخا رد  ار  ماما  لئاضف  دراد  تماما  هلئـسم  هب  لخد  هچ  نیا  دروآیم  تسد  زاریـش  لها  زا  يدرم  دـشاب  اـیرث  هب  طونم  ملع  رگا  دـنیامرفب 

زا دنیوگیم  ملع  الثم  مه  ار  تغل  ملع  دنیوگیم و  ملع  ار  ماما  ملع  مه  ملع  نامه  تساهنآ و  فولا  فالا  زا  یکی  ملع  هک  نک  هظحالم 
قدـص نآ  رب  ملع  مسا  ینعی  تسا  ملع  دوـشب  لـصاح  هک  شاهجرد  ره  فراـعم  ملع  قـالخا و  ملع  تعیرـش و  ملع  یهاوـخب  رتـالاب  نیا 

ادمع هک  دنراد  یعس  یلیخ  تارضح  یلو  تسا  رهاظ  بلطم  يهصالخ  تسا  هدش  ماما  هدرک  لصاح  ملع  دش  هتفگ  هک  ره  هن  اما  دنکیم 
ۀنتف دـیدش و  فوخ  یلع  يدـهلل  موقی  ملکلا  عـماوج  یف  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  تیاور  هک  يراـبخا  هلمج  زا  دـننک و  هبتـشم  دوـخ  رب 
میظع نم  ءاسم  احابص و  توملا  ینمتی  یتح  مهلاح  یف  رییغت  مهنید و  یف  فالتخا  عطاق و  فیس  سانلا و  بیـصی  ءالب  لازلز و  ةدیدش و 
لیولا لک  لیولا  هراصنا  نم  ناک  هکردا و  نمل  یبوطف  طونقلا  سایلا و  دـنع  هجورخ  اضعب و  مهـضعب  لـکا  ساـنلا و  بـالک  نم  يری  اـم 
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دیدش . برعلا  یلع  ءاضق  ةدیدج و  ۀنس  دیدج و  باتک  دیدج و  رماب  موی  لاق  مث  هرما  فلاخ  هاداع و  نمل 

( هکئالملاب هللا  هرصنل  دمحم  لآ  مئاق  جرخ  ول   ) یلع نب  دمحم  رفعجابا  زا  یلامث  هزمح  یبا  ثیدح  هب  لالدتسا  زا  باوج 

ثیدح مامت  هک  مدبال  تسا و  يراک  هابتشا  فورـصم  شتمه  مامت  تسین و  تناید  تناما و  درم  نیا  ترطف  رد  هک  تسا  یبیرغ  تیاکح 
عـضاوم ملاوع  راحب و  زا  دراد  هتخیر  تاملک  یـضعب  تعجر  تمـصع و  هعوبطم  يهخـسن  رد  نوچ  منک و  لـقن  تعجر  تمـصع و  زا  ار 

زا دـمحم  یلع  ازریم  تالاح  رب  ار  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  هک  دـننکیم  هک  يدـهج  همه  نیا  هک  ینیبب  ات  مراذـگیم  لدـب  هخـسن  ار  هتخیر 
ابا تعمس  لاق  یلامثلا  ةزمحیبا  نع  تسا  تعجر  تمـصع و  رد  سپ  دش  دهاوخن  تسا و  اجیب  دیامن  قیبطت  وا  زجع  نبج و  تیلوذخم و 

نوکی نییبرکلاو  نیلزنملاو  نیفدرملا  نیموسملا و  ۀکئلملاب  هللا  هرـصنل  ملـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  جرخ  ول  لوقی  یلع  نب  دـمحم  رفعج 
نوبرقملا ۀکئالملاو  هلامش  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  هماما و  رهش  ةریـسم  بعرلاو  هراسی  نع  لیفارـسا  هنیمی و  نع  لیئاکیم  هماما و  لیئربج 

كرتلاو و نیصلاو  مورلا  هب  هللا  حتفی  هطرتخم  فیـس  هعم  یناثلا و  ع )  ) یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هعیابی  نم  لوا  هئاذح 
سانلا و بیـصی  ءالب  ۀـنتف و  لازلز و  دـیدش و  فوخ  یلعالا  ع )  ) مئاقلا موقی  ةزمح ال  ابا  اـیورخلاو  هاـش  لـباک  دـنهلاو و  دنـسلاو  ملیدـلا 

احابص توملا  ینمتی  یتح  مهلاح  یف  ریغت  مهنید و  یف  تتعشت  سانلا و  نم  دیدش  فالتخا  برعلا و  نیب  عطاق  فیس  کلذ و  لبق  نوعاط 
نم ناک  هکردا و  نمل  یبوطایف  طونقلا  تایالا و  دنع  جرخ  اذا  هجورخ  اضعب و  مهـضعب  لکا  سانلا و  بلک  نم  يری  ام  مظع  نم  اءاسم  و 

هحفـص ةدیدج [  هتنـس  دیدج و  باتک  دـیدج و  رما  هب  موقی  لاق  مث  هئادـعا  نم  ناک  هرما و  فلاخ  هاوان و  نمل  لیولا  لک  لیولاو  هراصنا 
زا هک  ثیدح  مامت  تسا  نیا  مئال  ۀمول  هللا  یف  هذخات  ادـحا و ال  بیتتـسی  لتقلا ال  الا  هناش  سیل  دـیدش  برعلا  یلع  دـیدج  ءاضق  و  [ 295

صخش نیا  لالدتـسا  هجو  هدمع  میتشون و  هیـشاح  رد  تشاد  فالتخا  راحب  ملاوع و  اب  هک  عضاوم  یـضعب  دش و  لقن  تعجر  تمـصع و 
تامدـص نیا  هکنیا  رب  دـنک  تلـالد  هک  تسا  هدرک  ماـما  هب  عجار  ار  نآ  تسا و  هدوب  توملا  ینمتی  یتـح  هخـسن  نیا  رد  هک  هدوب  نیمه 

رکذ ماوع  يارب  زا  ار  ثیدـح  يهمجرت  دـیاب  لاح  هدـمآ  دراو  وا  رب  تامدـص  باـب  نیمه  زا  مه  دـمحم  یلع  ازریم  تسا و  ماـما  هب  عجار 
هکئالم هب  دـنوادخ  ار  وا  دـنکب  ترـصن  هنیآ  ره  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  دـیآ  نوریب  رگا  هک  دـیامرفیم  تسا  تیاکح  هچ  هک  دـنیبب  ات  دومن 

ولج زا  مدرم  لد  رد  سرت  پچ و  زا  لیفارسا  تسار و  زا  لیئاکیم  تسا و  وا  يور  شیپ  لیئربج  نییبورک و  نیلزنم و  نیفدرم و  نیموسم و 
تسادخ لوسر  وا  اب  دنکیم  تعیب  هک  یسک  لوا  دنیوا و  ربارب  رد  نیبرقم  هکئلم  دنکیم و  ریـس  هار  هام  کی  وا  پچ  تسار و  بقع و  و 

دنس ملید و  كرت و  نیچ و  مور و  ماما  يارب  زا  ای  ریشمش  نآ  هب  دنوادخ  دنکیم  حتف  هنهرب  ریـشمش  تسا  وا  اب  و  ع )  ) یلع میود  و  (ص )
دـسرب و مدرم  هب  هک  یئالب  هنتف و  یلازلز و  يدـیدش و  فوخ  رب  رگم  ع )  ) مئاـق دزیخیمن  رب  هزمحوبا  يا  ار  زرخ  هاـش و  لـباک  دـنه و  و 

وزرآ هکنیا  ات  ناشلاح  رد  يریغت  ناشنید و  رد  یقرفت  مدرم و  زا  يدـیدش  فالتخا  برع و  نایم  یعطاـق  فیـس  نیا و  زا  شیپ  ینوعاـط 
یتقو وا  ندمآ  نوریب  ار و  یضعب  ناشیا  ضعب  ندروخ  مدرم و  تیذا  زا  دنیبیم  هچنآ  یگرزب  زا  ماش  حبـص و  ار  گرم  هدننک  وزرآ  دنک 

زا لیو  لک  لیو  دشاب و  وا  راصنا  زا  ار و  وا  دنکب  كرد  هک  یسک  لاحب  شوخ  سپ  تسا  يدیماان  یـسرپ و  ام  دزن  رد  دیآیم  نوریب  هک 
تنس هزات و  باتک  هزات و  رما  هب  دزیخیم  رب  دومرف  دعب  دشاب  وا  نانمـشد  زا  دنکب و  ار  وا  رما  تفلاخم  وا  زا  دنکب  يرود  هک  یـسک  يارب 
چیه تمالم  دنکیمن  وا  رد  رثا  یسک و  زا  دنکیمن  لوبق  هبوت  نتـشک و  رگم  وا  ناش  تسین  تسا و  راوشد  برع  رب  هک  هزات  ءاضق  هزات و 
مـسق نیا  دـنوادخ  هک  یـسک  نیبب  رخآ  ات  ثیدـح  نیا  لوا  زا  نک  هظحالم  ص )  ) رمالا بحاـص  دوخ  قح  هب  ار  وت  لاـح  هدـننک  تمـالم 

دنک گرم  يوزرآ  هک  يدح  هب  دشاب  هتـشاد  یـسک  زا  سرت  هک  تسه  نکمم  دنک  لتق  روطنیا  شدوخ و  هکئالم  هب  ار  وا  دـنکب  ترـصن 
مولعم دنروایب  دراو  یتیذا  وا  رب  دنناوتب  مدرم  هک  یـسک  درادـن و  ادـبا  راگدرورپ  ترـصن  هب  دامتعا  هک  تسا  مولعم  دراد  سرت  هک  یـسک 
دنشاب هتشاد  ار  وا  یلباقم  بات  قلخ  کلذعم  دنک و  ترصن  ادخ  ار  یسک  هک  تسا  لاحم  هک  اریز  هدرکن  ترـصن  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا 

دوب و هداتـسرف  ترـضح  نآ  ترـصن  يارب  ار  هکئالم  دنوادخ  هک  اریز  دندرواین  ار  ربمغیپ  تمواقم  بات  نانمـشد  ردـب  گنج  رد  هکنانچ 
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دومرف ع )  ) ءادهشلادیس يارب  زا  دنوادخ  هک  یترصن  داد و  عفد  ار  نمـشد  هک  دوب  نیا  درکن  ربص  دومرف و  شـشوک  مه  ع )  ) نینمؤملاریما
نآ اـما  داتـسرف  ترـضح  ترـصن  هب  ار  نج  هکئـالم و  هچ  رگا  نانمـشد و  تیذا  عفد  تهج  زا  هن  دوـب  ناـهرب  تجح و  تهج  زا  ترـصن 

هکنانچ تسا  تداهـش  رد  هک  هحفـص 296 ] تسنادیم [  ار  راگدرورپ  ياضر  هک  اریز  دومرفن  لوبق  دوب  ترـصن  لوبق  رد  ریخم  ترـضح 
ترـضح تهج  نیا  زا  الیق و  كاری  نا  ءاش  هللاات  قارعلا  یلا  جرخا  نیـسح  ای  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هب  باوخ  رد  ص )  ) ربمغیپ ترـضح 

هک زور  نآ  هک  داد  رارق  شرهطم  ربق  رواجم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دادن و  عفد  تصخر  ار  اهنآ  دومرفن و  ار  هکئالم  ترـصن  لوبق 
نیا درم  يا  سپ  نیماضم  نیا  زا  تسا  رپ  رابخا  هکنانچ  دنریگب  شنانمشد  زا  ار  وا  نوخ  دننک و  ترضح  دروآیم  فیرشت  رمالا  بحاص 

یهاوخ نوخ  هکنیا  دننکب  دندومن  ع )  ) ءادهـشلادیس اب  هک  راتفر  مسق  نیا  ص )  ) رمالا بحاص  يا  مدرم  هک  دـشاب  انب  رگا  نکم  ناج  همه 
نیا اناطلـس و  هیلول  اـنلعج  دـقف  اـمولظم  لـتق  نم  هدومرف و  دـنوادخ  یلتق و  يـالاب  تسا  یلتق  ینوخ و  يـالاب  تسا  ینوخ  هکلب  دوشیمن 
دوخ يارب  زا  ینطاب  تنطلس  هک  اریز  تسین  روظنم  ینطاب  تنطلس  وا  تنطلس  تسا و  رمالا  بحاص  وا  یلو  تسا و  ءادهـشلادیس  يهرابرد 

دیامرفب تسیابیم  دـشاب  روهقم  مولظم و  روطنیمه  مه  رمـالا  بحاـص  رگا  سپ  دومرف  مولظم  ار  وا  کلذـعم  دوب و  مه  ع )  ) ءادهـشلادیس
ریـسفت رد  هنرـصنیل  هیلع  یغب  مث  هب  بقوـع  اـم  لـثمب  بقاـع  نم  تسا و  هدوـمرف  نـینچمه  دوـمرفن و  روـطنیا  اـمولظم و  هـیلو  اـنلعج  دـقف 

دندرک و ملظ  وا  رب  زاب  دـعب  درک  لتق  ار و  نانمـشد  مه  وا  دنتـشاد و  ار  وا  لتق  هدارا  نانمـشد  نوچ  هک  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  نآ  دـناهدومرف 
يهرابرد هللا و  هنرـصنیل  هدومرف  مئاق  يهرابرد  هک  نک  هظحالم  مئاـق و  هب  دـنکیم  ترـصن  ار  وا  دـنوادخ  دـندرک  دیهـش  ار  ءادهـشلادیس 

تهج دـشاب  بوصغم  ناـشقح  مولظم و  روهقم و  دـشاب و  لاونم  کـی  هب  ناـشرما  دـیاب  ود  ره  رگا  هیلع  یغب  مث  دوـمرف  ع )  ) ءادهـشلادیس
دـشکب تمحز  دنکب و  ناج  همه  نیا  ناسنا  هک  تسا  فیح  هللاو  هک  هصالخ  هدمآ  دراو  وا  رب  یغب  یکی  هدـش و  روصنم  یکی  هک  تسیچ 

دوخ و نید  رب  ار  ام  هک  ع )  ) دـمحم لآ  مئاـق  قح  هب  منکیم  تلئـسم  دـنوادخ  زا  دتـسرفب و  منهج  هب  ار  دوخ  نیبج  قرع  نیمی و  دـکب  و 
ۀیار ترهظ  اذا  ملاوعلا  راحبلا و  یف  تسا  رابخا  هلمج  زا  دراد و  تباث  ناشئادـعا  زا  تئارب  ناـشئایلوا و  تیـالو  و  ع )  ) دـمحم لآ  تیـالو 

برغلاو . قرشلا  لها  اهنعل  مئاقلا  ۀیا  تعفر و  اذا  راحبلا  یف  برغلاو  قرشلا  لها  اهنعل  قحلا 

( قحلا هیار  تعفر   ) ثیدح هب  لالدتسا  زا  باوج 

هتیب لها  نم  سانلا  یقلی  يذلل  لاق  تلق ال  کلذ  مل  يردتا  لوا  ثیدح  همتت  دراد و  همتت  مهو  ود  ره  تسا و  قحلا  ۀـیار  ود  ره  راحب  رد 
قداص ترضح  تسا  هدومرف  رگید  ثیدح  رد  هکنادب  مشاهینب و  نم  نوقلی  امم  لاق  کلذ  مم  هل  تلق  میود  ثیدح  همتت  هجورخ و  لبق 

لآ نم  ذاذـشلا  قتا  دومرف و  رگید  ثیدـح  رد  هسفن و  یلا  وعدـی  مهلک  مشاهینب  نم  رـشع  ینثا  هلبق  جرخی  یتح  مئاقلا  جرخی  هک ال  (ع )
ع)  ) دمحم لآ  هعیش  ترورـض  فالخ  رب  دناهداد و  تسد  زا  ار  ناشیا  هقیرط  تنـس و  هک  دنیناسک  ع )  ) دمحم لآ  ذادش  زا  دارم  دمحم و 

دمحم یلع  ازریم  تخبدب  نیمه  رهاظ  رارق  زا  یمـشاهینب  رفن  هدزاود  دمحم و  لآ  ذاذش  زا  یکی  دناهدومن و  هلطاب  يواعد  دناهتفر و  هار 
ور رمالا  بحاص  زا  ار  مدرم  شعابتا  دوخ و  هکنیا  یکی  تهج  ود  زا  دـنکیم  مالـسلاهیلع  رمـالا  بحاـص  يارب  یـشارت  نمـشد  هک  تسا 

دیآیم دراو  اـهنآ  هحفـص 297 ] رب [  تامدـص  امـش  ببـس  هب  اما  دـنوشیمن  مه  هارمگ  هک  یمدرم  ریاـس  هکنیا  یکی  دـننکیم و  نادرگ 
هک تسا  نیا  مسر  هک  هصالخ  دـننکیم  نعل  ار  وا  سپ  دـننکیم  امـش  هب  سایق  مه  ار  وا  ینادان  زا  دروایب  فیرـشت  ترـضح  نآ  هکنیمه 
هک قدـص  ناهرب  دـیاب  تسین  نالطب  تیقح و  لیلد  نمـشد  زا  نمورع  سپ  ار  لطاب  لها  قح  لها  دـننکیم و  نعل  ار  قح  لها  لطاب  لها 
نم الجر  نونامث  اهیف  لتقی  ءاروز  ثیدح  یف  تسا  هتفگ  زاب  نیقداص و  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  دومن  لیـصحت  تسا  قح  لها  صوصخم 
موی لک  ءالبرک و  ضرا  لک  ریبعت  یلع  هدـش  دراو  مه  فلا  نونامث  مجعلا و  دالوا  لاق  مهلتقی  نم  تلق  ۀـفالخلل  حلـصی  مهلک  نالف  دـلو 

ءاروشاع .
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ءاروز ثیدح  هب  لالدتسا  زا  باوج 

دعب دندرک  لقن  الجر  نونامث  ینیبیم  هکنانچ  تارـضح  لوا  تسا و  هدومرف  باوج  دوالا  فیقثت  رد  نم  راوگرزب  يالوم  ار  ثیدـح  نیا 
مهنم افلا  نونامث  هخـسن  رد  تسا و  نالف  دـلو  نم  افلا  نونامث  هخـسن  ود  هک  دومرف  رهاـظ  ار  ناـشغورد  هادـف  یحور  نم  يـالوم  هکنآ  زا 

هللاو اروشاع و  موی  لک  البرک و  ضرا  لک  ریبعت  یلع  هدش  دراو  مه  فلا  نونامث  هتفگ و  اجنیا  رد  لاح  تسا  نالف  دـلو  نم  الجر  نونامث 
باود قوس  رد  يد  رد  هک  هدومرف  نیعم  ع )  ) ماما ار  ءاروز  ثیدـح  نیا  دوخ  رد  هکنیا  لوا  تعامج  نیا  تافارخ  تسا  بیرغ  رایـسب  هک 
داتـشه اـب  ناـشیا  همه  هک  دـنوشیم  هتـشک  رفن  رازه  داتـشه  اـجنآ  رد  تسا و  ءاروز  نآ  تسا  هار  نیمی  زا  هک  یهایـس  هوـک  يوریم  هک 
داتـشه هک  ضرف  رب  هکنیا  یناث  دشاب  هار  وذ  هک  تسین  لحم  نآ  نالا  نارهط  رهـش  دوخ  دـنراد و  تفالخ  تیحالـص  دـننالف و  زا  ناشرفن 

لک ریبعت  یلع  هک  تسا  هتفگ  هک  یفرخزم  دراد و  یلک  توافت  رازه  داتـشه  ات  دنـشاب  هداتـسرف  كرد  هب  اجنآ  رد  ار  تعاـمج  نیا  زا  رفن 
درذگیم و لاس  تصش  هک  لاح  ات  زور  نآ  زا  امش  تیعمج  مامت  هکلب  دسریمن  رازه  داتـشه  هب  امـش  نیلوتقم  همه  هک  الوا  البرک  ضرا 

تبرت هک  تسا  البرک  نآ  نادان  قمحا  يا  هکنیا  یناث  هچ و  ینعی  البرک  ضرا  لک  ریبعت  سپ  دیدشن  مه  هتشک  هدیـسرن و  رازه  داتـشه  هب 
نیمز و فارطا  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  يارب  زا  هک  تیلک  هطاـحا و  نآ  تهج  زا  دـناهدومرف  ـالبرک  ضرا  لـک  هک  تسا  ءادهـشلادیس 

موی لک  هک  تسا  وا  تداهـش  موی  نآ  امن و  نامـسآ  فارطا  هب  هراشا  هک  دـندومرف  شترایز  رد  هکنانچ  دوشیم  هدـهاشم  وا  رون  نامـسآ 
رد همه  نیا  هک  دراد  يرب  لخد  هچ  تساپرـس  هک  تسا  وا  يازع  ياول  زور  ره  رد  هدرک و  راگزور  مامت  هب  هطاحا  هک  دناهدومرف  اروشاع 

حدـم ماقم  رد  نیا  تسا و  سابعینب  هب  هراشا  نالف  دـلو  نم  نک  هظحالم  هک  میئوگیم  اثلاث  هصـالخ و  دـناهدومرف  تمذـم  ار  نآ  راـبخا 
لوسر تفالخ  تماما و  تیحالص  هن  دندوب  سابعینب  ءافلخ  ریاس  هک  تسا  لاونم  نامه  هب  مه  ناشتفالخ  تیحالـص  تسا و  مذ  تسین و 

رگید دندوب  ربمغیپ  ءافلخ  ص )  ) همئا هکنیا  لثم  دنـشاب  تفالخ  يارب  زا  حلاص  مدرم  همه  نیا  رگا  دشاب و  نآ  رد  یحدـم  هک  ص )  ) ادـخ
هک دوریم  لامتحا  هک  تسا  هدومرف  نم  راوگرزب  يالوم  دنلهاج و  رایسب  هک  هصالخ  دنامیمن  ناشیا  يارب  زا  یصاصتخا  هجرد و  ناش و 

ندش هتـشک  هب  هراشا  عطقلاب  اضرف  رگا  دنتـشک و  ار  رایـسب  تعامج  هحفـص 298 ] ماقم [  نآ  رد  هک  دـشاب  يزیگنچ  گنج  هب  هراـشا  نیا 
یف دیوگیم  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  درادن و  امـش  حدم  رب  یتلالد  دـیاهدش  هدـناوخ  نالف  دـلو  نم  هک  تسا  امـش  مذ  لیلد  دـشاب  امش 

ملیدلاو كرتلا  سوار  يواهتت  امک  مهسور  يواهتت  هنامز و  یف  هؤایلوا  لذیف  بویا  ربص  یسیع و  ءاهب  یسوم و  لامک  هیلع  یفاکلا  ۀضور 
اقح یئایلوا  کئلوا  مهئاسن  یف  همزلاو  لیولا  اوشغی  مهئاـمد و  نم  ضرـالا  غبـصل  نیبوعرم  نیلجو  نیفئاـخ  نونوکی  نوقرحی و  نولتقیف و 

ار نآ  باحـصا  زا  یتعامج  تسا و  هدرک  تیاور  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  زا  رباـج  هک  تسا  حول  ثیدـح  لـیذ  نیا  یلب  باوج 
لقن خیـش  یلاما  زا  هک  تایاور  زا  یکی  هلمج  زا  زین  هفلتخم  تارابع  هب  هکلب  دـنکیم  لـقن  هفلتخم  دانـسا  هب  راـحب  رد  دـناهدرک و  تیاور 

حیصف ناسلب  يدانی  سمـشلا  نم  هلظت  ءاضیب  ۀمامغ  هسار  یلع  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  دمحم  فلخلاو  دیامرفیم  ثیدح  رخآ  رد  دنکیم 
راوگرزب يالوم  هک  رگید  تیاور  رد  اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرألا  ءالمی  ص )  ) دمحم لآ  نم  يدهملا  وه  نیقفاخلا  نیلقثلا و  هعمـسی 

يرذع دناهتساوخ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  هب  تارـضح  لالدتـسا  هجو  تسا و  هتبیغ  یف  هؤایلوا  لذی  تسا  هدومرف  راونالا  قراشم  زا  نم 
نیا دننکیم و  ینعم  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هب  ار  هنامز  یف  هؤایلوا  لذـی  هملک  دـننک و  ادـیپ  ناشدوخ  ندـش  بوکنم  لوذـخم و  يارب 

دراگنایم و هدرم  شدلوت  تقو  ای  دـمحم  یلع  ازریم  جورخ  تقو  ات  تبیغ  لوا  زا  ار  رمالا  بحاص  هک  تسا  ناشیا  لطاب  بهذـم  رب  ینبم 
ار وا  دـناهتفگ و  نامزلا  بحاص  ای  هعیـش  هک  تسا  لاس  تصـش  رازه و  هکنیا  زا  لفاغ  دـننادیم  درم  نیا  ناـمز  هب  صوصخم  ار  وا  ناـمز 

نیا ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  رب  مئاق  هحیحص  هیلقع  هلدا  دنکیم و  بلطم  نیا  رب  تلالد  ناشیا  رابخا  هعیـش و  ترورـض  دننادیم و  هدنز 
یـسوم هکنیا  لثم  دشاب  وا  نامز  نامز  هکنیا  اب  تسین  یفانم  چیه  وا  ندوب  بئاغ  تسا و  وا  نامز  نامز  نیا  همه  تسا و  هدوب  هدنز  تدـم 
شومارف ترـضح  نآ  زا  یلک  هب  یـضعب  هک  يروط  مدرم  رظن  زا  بیاغ  دـندوب و  نوراه  نادـنز  رد  لاـس  هدزیـس  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب 

اب رما  تسا  نینچمه  تسا و  هدوب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  نامز  نامز  ههبـش  نودـب  کلذـعم  دـنراد  یماما  هک  دنتـسنادیمن  دـندوب و  هدرک 
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تسا ترـضح  نآ  نامز  نامز  دنـسانشیمن و  ار  وا  دوریم و  هار  مدرم  نایم  تسین و  نادنز  رد  راوگرزب  نآ  تیاهن  ع )  ) نامز ماما  تبیغ 
ربانب تسا و  وا  نامز  بئاصم  همه  هدش  عقاو  لاس  تصـش  رازه و  نیا  تدم  رد  ترـضح  نآ  ناتـسود  رب  هک  تامدص  اهالب و  همه  نیا  و 

مه یلاما  تیاور  ربانب  درادن و  اهنآ  بلطم  رب  یتلالد  تسین و  لاکـشا  لحم  چیه  هک  دشاب  هتبیغ  یف  هؤایلوا  لذی  هل  راونالا  قراشم  هخـسن 
دمحم لآ  يدهم  تسا  نیا  هک  دنکیم  ادن  دنکفایم و  شرـس  رب  هیاس  هنوگچ  ربا  تسا و  تیفیک  هچ  هب  شروهظ  رد  هک  يدرک  هظحالم 

تسا و هدش  دراو  وا  ءایلوا  رب  هک  تامدص  نیا  ایآ  لاح  روج  زا  تسا  هدش  رپ  هکنانچ  مه  لدع  زا  ار  نیمز  دنکیم  رپ  هک  دومرف  و  (ص )
دیمهف و دیاب  روج  اب  ار  نآ  قرف  هک  دشاب  لدع  رگا  دوشب و  عفر  دیاب  هک  تسا  روج  رگا  لدع  ای  هحفص 299 ] تسا [  روج  اهنیا  دوشیم 

لدع رگا  دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیاب  رمالا  بحاص  هک  دناهدومرف  ثیدح  دصناپ  رد  لقا  تسین ال  مه  هرقف  کی  نیمه  هب  رصحنم 
عفر هتبلا  دـیاب  تسین  لدـع  اهنیا  رگا  تسا و  هدـشن  هزاـت  راـک  هدوب و  داد  لدـع و  زا  رپ  نیمز  هشیمه  سپ  ینیبیم  هک  تسا  نیمه  داد  و 

ار کلم  رمألا  بحاص  دیاب  هک  تسادخ  باتک  هب  دیؤم  همه  هک  ار  هحیرـص  رابخا  همه  نآ  دیاب  هک  تسیچ  تهج  منادیمن  دوش و  هدرک 
رازه تشه  زا  دعب  هک  دیوشب  نیا  هب  یضار  تسا  هدشن  بلطم  نیا  رکذ  ثیدح  نیا  رد  هکنیا  ضحم  هب  درک و  كرت  دنک  رخسم  رهاظ  هب 

میراگنایب و غورد  ار  اههدعو  نیا  همه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآیم و  رمالا  بحاص  هک  دنداد  هدـعو  ار  همه  هک  ابیرقت  لاس 
هک دوب  نکمم  مه  تما  نیا  توغاط  تبج و  نوعرف و  دورمن و  ناـمز  رد  دـشاب  لـیوات  ياـنب  رگا  هکنیا  لاـح  مینک و  فرخزم  تـالیوات 

بلاغ ناشیا  هدوب و  روطنیمه  نطاب  رد  مه  اعقاو  مینک و  تابثا  ص )  ) نیقباس همئا  یـسوم و  میهاربا و  يارب  ار  هبلغ  توق و  مینک و  لـیوات 
هصالخ و نامز  نیا  اب  هقباس  هنمزا  هنایم  تسا  قرف  هچ  سپ  هدوب  ناشیا  اب  هبلغ  هتبلا  دناهدوب و  ملاع  همه  ضیف  يهطـساو  هک  اریز  دناهدوب 
وا ناتـسود  ینعی  هنامز  یف  هؤایلوا  لذی  هک  يرادـن  هک  نیا  زا  شیپ  دـننکیم  لقن  تارـضح  هک  ظفل  نیمه  هب  ثیدـح  نیمه  دوخ  رد  زاب 

تسین و ترـضح  دوخ  يالتبا  زا  يرکذ  تسا و  وا  ءایلوا  هب  عجار  همه  هدش  هدرمـش  بئاصم  زا  هچنآ  ریاس  وا و  نامز  رد  دـنوشیم  لیلذ 
هب ات  دوب  التبم  سبح  متـش و  برـض و  هب  تفرن و  نیئاـپ  شیولگ  زا  شوخ  بآ  هللادـمحلا  درک  ار  لـطاب  ياـعدا  نیا  هک  یتقو  زا  درم  نیا 
نا راحبلا  یف  تسا  نیا  هدرک  لقن  هک  يرابخا  يهلمج  زا  تسین و  ادـبا  امـش  لاح  اـب  هقباـطم  مه  ار  ثیدـح  نیا  سپ  دـش  لـصاو  كرد 

ام یسیع  نم  ۀمالعلا  اما  راظتنألاو و  فوخلا  یسوم  نم  ۀمالعلا  اما  دمحم  فسوی و  یسیع و  یـسوم و  یبن  ۀعبرا  نم  تامالع  عبرا  انمئاقل 
نآرقلا . لثم  هراثاب  رهظی  دمحم  نم  ۀمالعلا  اما  ۀیقتلاو و  نجسلا  فسوی  نم  ۀمالعلا  اما  هقح و  یف  اولاق 

( یبن هعبرا  نم  تامالع  عبرا  انمئاقل  نا   ) ثیدح هب  لالدتسا  زا  باوج 

ع)  ) هیفام باب  رد  سپ  تسین  دننکیم  لقن  تارضح  هچنآ  هب  قفاوم  کی  چیه  تسا و  هدرک  لقن  دنس  دنچ  هب  راحب  رد  مه  ار  ثیدح  نیا 
ۀعبرا نم  ننس  عبرا  رمالا  اذه  بحاص  یف  لوقی  مالسلاهیلع  رفعجابا  تعمـس  لاق  ریـصبیبا  نع  شدانـسا  هب  دنکیم  لقن  ءایبنألا  ننـس  نم 

نجسلاف فسوی  نم  اما  بقرتی و  فلاخف  یسوم  نم  اماف  ص )  ) دمحم نم  ۀنس  فسوی و  نم  ۀنس  یسیع و  نم  ۀنس  یسوم و  نم  ۀنس  ءایبنا 
شدانسا هب  زاب  هدرک و  رکذ  تیاور  نیا  يارب  رگید  دنس  ود  فیـسلاف و  ص )  ) دمحم نم  اما  تمی و  مل  تام و  هنا  لاقیف  یـسیع  نم  اما  و 

ص)  ) دمحم نم  ۀنس  فسوی و  نم  ۀنس  یسیع و  نم  ۀنس  یسوم و  نم  ۀنس  رمالا  بحاص  یف  لوقی  ص )  ) رفعجابا تعمس  لاق  ریصبیبا  زا 
مایقلاف ص )  ) دمحم نم  اما  ۀیقتلاو و  نجسلاف  فسوی  نم  اما  یسیع و  یف  لیق  ام  هیف  لاقیف  یسیع  نم  اما  تقرتی و  فئاخف  یسوم  نم  اماف 

 ] دق لجوزع  هللا  ملعی  فیک  تلق و  هللا  یضری  یتح  هللا  ءادعا  لتقی  لازی  رهشا و ال  ۀینامث  هقتاع  یلع  هفیـس  عضی  مث  هراثا  نییبت  هتریـسب و 
یف نا  ع )  ) هللادـبعوبا لاق  لاق  ریـصبیبا  نع  شدانـسا  هب  هدرک  تیاور  زاب  ۀـمحرلا و  هبلق  یف  لـجوزع  هللا  یقلی  لاـق  یـضر  هحفص 300 ]
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  ۀنس  فسوی و  نم  ۀنس  یسیع و  نم  ۀنـس  نارمع و  نب  یـسوم  نم  ۀنـس  ءایبنألا  نم  اننـس  رمألا  اذه  بحاص 
نیب هنیب و  هللا  لعج  رتسلاف  فسوی  نم  هتنـس  اما  یـسیع و  یف  لیق  ام  هیف  لاقیف  یـسیع  نم  ۀنـس  اما  بقرتی و  فئاخف  یـسوم  نم  ۀنـس  اـماف 

زین ترـضح  نآ  قالخا  ریـس و  باب  رد  هتریـسب و  ریـسی  هادـهب و  يدـتهیف  ص )  ) دـمحم نم  هتنـس  اما  هنوفرعی و  ـال  هنوری و  اـباجح  قلخلا 
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نم هبش  یـسوم و  نم  هبـش  ءایبنا  ۀعبرا  نم  هبـش  رمألا  اذه  بحاص  یف  لوقی  ع )  ) رقابلا رفعجابا  تعمـس  لاق  ریـصبیبا  نع  دنکیم  تیاور 
یف لیق  ام  هیف  لیق  لاقف  یسیع  هبش  ام  تلق و  بقرتی  فئاخ  لاق  یـسوم  هبـش  ام  تلقف  ص )  ) دمحم نم  هبـش  فسوی و  نم  هبـش  یـسیع و 

دمحم و راثآ  نیبی  هنا  الا  هللا  لوسر  ةریـسب  راس  ماق  اذا  لاق  ص )  ) دمحم هبـش  ام  تلق و  ۀبیغلاو  نجـسلا  لاق  فسوی  هبـش  امف  تلق  یـسیع 
چیه هک  نک  هظحالم  لاح  ۀمحرلا  هبلق  یف  هللا  یقلی  لاق  هللا  اضر  ملعی  فیکف  تلق  هللا  یضری  یتح  اجره  اجره  رهشا  ۀینامث  فیـسلا  عضی 

دعاوق زا  جراخ  هک  اریز  تسین  ماما  زا  هک  تسادیپ  مه  ترابع  عضو  تسین و  دننکیم  لقن  تارـضح  هچنآ  اب  قفاوم  تایاور  نیا  زا  کی 
نینمؤم و ءاوبا  ناکف  مالعلا  اـما  لـثم  دـشاب  ءاـفب  ودـبم  دـیاب  هیلیـصفت  اـما  باوج  نینچمه  دـیوگیمن و  یبن  ۀـعبرا  برع  تسا و  تیبرع 
زا رود  رظن  هب  عقوم  نیا  رد  تمالع  ظفل  نینچمه  نیمیتی و  نیمالغل  ناکف  رادـجلا  اما  نینچمه  نیکاسمل و  تناـکف  ۀنیفـسلا  اـما  نینچمه 

هبـش اـی  ۀنـس  ظـفل  هب  بلاـغ  میاهدـیدن و  تمـالع  ظـفل  هب  هدـش  دراو  نیماـضم  نیا  هب  هک  راـبخا  همه  نیا  رد  تسا و  برع  مـالک  قاـیس 
رابخا نیمه  دننکیم  هک  تیاور  نیا  ذخام  هک  هصالخ  لسرلا  نم  ۀثلث  یف  اهرادا  هتلتانم  مئاقلا  یف  راد  دناهدومرف  یثیدح  رد  دناهدومرف و 

نآ هبلغ  رهق و  نایب  ثیدح  نیا  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  تارـضح  لالدتـسا  هجو  هدشن و  هدید  شناظم  رد  نیا  زا  ریغ  دش و  رکذ  هک  تسا 
لثم راثآ  هب  نینچمه  دناهدیدنـسپ و  ار  ثیدـح  نیا  اذـهل  دـندرکن  لصاح  هبلغ  رهق و  هللادـمحلا  مه  نیعـالم  نیا  تسا و  هدـشن  ترـضح 
رکذ هک  دـشکیم  تلاجخ  ناسنا  اما  هتـشاد و  نآرق  لثم  يراـثآ  مه  وا  هک  تسا  ماـمت  لالدتـسا  رگید  دـناهدرک  لـعج  هک  مه  ار  نآرقلا 

یعدم هکنیمه  ياوس  تسیچ  تهابـش  هجو  منادیمن  دـناوخب و  نآرق  لثم  ار  اهنآ  هکنیا  ياج  هچ  دـنکب  نآرق  يولهپ  ار  درم  نیا  تاملک 
هک دـنکیم  ینایب  دـعب  دـنکیم و  یبلطم  ناونع  تسا  تافرخزم  مامت  تسین و  یبرع  ینکیم  هظحالم  ـالا  تسا و  نآرق  زا  رتهب  هک  هدـش 

ءایبنا و يهمه  تنـس  فالخ  رب  لدـع و  فالخ  رب  تسا و  تمکح  فالخ  رب  یلک  هب  هک  دـنکیم  ماکحا  درادـن  ناونع  نآ  هب  طبر  چـیه 
رابخا رد  يدرک  هظحالم  هکنیا  هوالع  هب  دیایب  هللا  ءاش  نا  نیا  زا  دعب  دـیاش  میتسین و  رتدایز  حرـش  ددـص  رد  ماقم  نیا  رد  رگید  هک  ءایلوا 

دناهدرک و لعج  هک  نآرقلا  لثم  راثآ  ذخام  دوریم و  هار  وا  تریس  هب  دنکیم و  نایب  ار  وا  راثآ  هک  تسا  نیا  ص )  ) دمحم زا  شتنس  هک 
هک تسا  نیا  هراثآ  نییبت  ینعم  هک  اریز  دـنکیم  تلالد  نآ  دافم  فالخ  رب  یلک  هب  هک  نک  هظحـالم  هدوب و  هراـثآ  هحفص 301 ] نییبت [ 

نیا سپ  دشاب  دیدج  عضو  سیسات  هکنیا  هن  تسا  راثآ  نامه  دیکات  راثآ  نییبت  هک  تسین  ههبش  دنک و  نایب  ار  ص )  ) ربمغیپ زا  راثآ  نامه 
یلو تسا  هدـش  نایب  لامجا  روطب  تایاور  نیا  رد  ءایبنا  ریاس  ننـس  اما  هصالخ و  تسا  لـعج  یلک  هب  هکلب  تسین  مه  ینعم  هب  لـقن  هملک 

ءاشنا دارم  روهظ  ردق  هب  اما  دماجنایم  لوطب  نخس  مینک  لقن  هدش  تیاور  هچنآ  يهمه  میهاوخب  رگا  هدش و  هداد  حرش  رگید  تایاور  رد 
دمحم لآ  نم  مئاقلا  نع  هلاسا  نا  دیرا  انا  و  ع )  ) رفعجیبا یلع  تلخد  لاق  تسا  هدرک  لقن  ملسم  نب  دمحم  زا  راحب  رد  مینکیم  رکذ  هللا 

نب فسوی  یتم و  نب  سنوی  لسرلا  نم  ۀـسمخ  نم  اهبـش  ص )  ) دـمحم لآ  نم  مئاقلا  یف  نا  ملـسم  نب  دـمحم  اـی  ائدـتبم  یل  لاـقف  (ص )
نب فسوی  نم  ههبـش  اما  نسلا و  ربک  دعب  باش  وه  هتبیغ و  نم  هعوجرف  سنوی  نم  ههبـش  اماف  ص )  ) دـمحم یـسیع و  یـسوم و  بوقعی و 

هتعیش و هلها و  هیبا و  نیب  هنیب و  ۀفاسملا  برق  عم  بوقعی  هیبا  یلع  هرما  لاکشا  هتوخا و  نم  هؤافتخا  هتماع و  هتصاخ و  نم  هتبیغلاف  بوقعی 
لجوزع هللا  نذا  نا  یلا  ناوهلاو  يذالا  نم  اوقل  امب  هدعب  نم  هتعیش  بیغت  هتدالو و  ءافخ  هتبیغ و  لوط  هفوخ و  ماودف  یسوم  نم  ههبـش  اما 

تام و ۀفئاط  تلاق  دلو و  ام  مهنم  ۀفئاط  تلاق  یتح  هیف  فلتخا  نم  فالتخاف  یسیع  نم  ههبش  اما  هودع و  یلع  هدیا  هرصن و  هروهظ و  یف 
نیرابجلاو ص )  ) هلوسر ءادـعا  هللا و  ءادـعا  هلتق  فیـسلاب و  هجورخف  ص )  ) یفطـصملا هدـج  نم  ههبـش  اـما  بلـس و  لـتق و  ۀـفئاط  تلاـق 

نم ۀحیـص  ینامیلا و  جورخ  ماشلا و  نم  ینایفـسلا  جورخ  تامالع  نم  نا  ۀیاد و  هلدرت  هنا ال  بعرلاو و  فیـسلاب  رـصنی  هنا  تیغاوطلاو و 
فیقثت رد  نم  راوگرزب  يالوم  تسا و  هدش  دراو  باب  نیا  رد  زاب  رگید  رابخا  هیبا و  مسا  همساب و  يدانی  دانم  ناضمر و  رهـش  یف  ءامـسلا 
هظحالم ثیدـح  کی  نیمه  رد  تسین و  نیا  رب  هدایز  طسب  هب  تجاح  رگید  ناشیا  شیامرف  زا  دـعب  تسا و  هدومرف  نایب  لیـصفت  هب  دوالا 

نیا درذـگب  دوـشیم  بلقنم  عاـضوا  نیا  یلک  هب  روـهظ  ناـمز  تسا و  تبیغ  ناـمز  لاـم  همه  اـهنیا  ریغ  هیقت و  فوـخ و  هک  نیبـب  نک و 
اعدا هکنآ  زا  شیپ  دوب و  شروهظ  نامز  لام  شتمحز  فوخ و  همه  درم  نیا  دیآ و  رکـش  نوچ  راگزور  رگید  راب  رهز  زا  رتخلت  راگزور 
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زا طایتحا  هب  مه  وا  ردام  ردپ و  عمق  علق و  ددص  رد  دوبن و  مه  شتدالو  رد  یئافتخا  دوبن و  انتعا  لحم  تشادن و  وا  هب  يراک  یـسک  دنک 
دنناوخیم . وا  هرابرد  ار  رابخا  نیا  ثبع  دوبن و  ادخ  ءایبنا  اب  درم  نیا  رد  تهابش  چیه  هک  هصالخ  دندوبن  وا 

تسا هدمآ  هنتف  ناحتما و  دروم  رد  هک  ثیدح  هب  دانتسا 

هراشا

فیـس و جورخ  مئاق و  روهظ  رکذ  هب  هک  هروثام  رابخا  کلذک  تسا و  هتـشذگ  رتاوت  دح  زا  ناتتفا  ناحتما و  ثیداحا  تسا و  هتفگ  زاب  و 
هک تسا  تیمولظم  نایب و  فیـس  فیـس  جورخ  تسا و  یـصحت  میتشاد ال  هاگن  میداد و  یلـست  تدـم  نیا  رد  ار  اهامـش  تنطلـس  هبلغ و 
 ] هک تسا  هیقیقح  تنطلس  تنطلس  کلذک  تسا و  قباطم  مه  هیهلا  تنـس  اب  ۀنیب و  نع  یح  نم  ییحم  تسا و  هنیب  نع  کله  نم  کلهم 

هچناـنچ تسا  قفاوم  مه  قاـفآ  سفنا و  راـبخا و  تاـیآ و  اـب  تسا و  هرون  متی  نا  ـالا  هللا  یباـی  نوبلاـغلا و  مهل  اندـنج  نا  و  هحفص 302 ]
تعجر تمصع  رد  تسه  هدوب و  لاحم  ینغ  هب  هبلغ  دنهدیم و  ناج  ناشبوبحم  تبحم  هار  رد  ناجب  ضرالا  یلع  نم  عنم  اب  هک  میاهدید 

هللاو سایا ال  دـعب  الا  مکیتایال  رمـالا  اذـه  نا  هیف  ریثک و  قلخ  لاـبرغلا  یف  جرختـسی  یتح  اوزیمی  اولبرغی و  اوصحمی و  نا  نم  ساـنلل  دـبال 
دبال هیف  بهذلا و  صلخی  امک  نوصلخت  مث  بهذلا  نتفی  امک  نونتفت  هیف  دعسی و  نم  دعسی  یقشی و  نم  یقـشت  یتح  هللاو  اوزیمت ال  یتح 

تاهیه تاهیه  هیف  انتعیش و  نحن و  الا  یقبی  یتح ال  نیترعشب  رعشلا  قشی  نم  اهیف  طقـسی  یتح  ۀجیلو  ۀناطب  لک  اهیف  طقـسی  ۀنتف  نوکت  نا 
هیلا نودمت  ام  نوکی  هللاو ال  اوزیمت ال  یتح  مکنیعا  هیلا  نودمت  ام  نوکی  هللاو ال  الا  وصحمت  یتح  مکنیعا  هیلا  نودـمت  ام  نوکی  هللاو ال  ال 

اذا رطضملا  بیجی  نما  هللا  باتک  یف  رطـضملا  وه  هنا  ع )  ) رفعجوبا فلح  دق  هیف و  دعـسی و  نم  دعـسی  یقـشی و  نم  یقـشی  یتح  مکنیعا 
نبللاب و ینم  برقا  هنا  ثیداحا  تسا و  تانایب  نیا  دیؤم  هجرف  هللا  لجع  هکرابم  هملک  هماندهع و  هبدن و  ياعد  يراب  ءوسلا  فشکیف  هاعد 

ۀباد تسا و  وا  تایاور و  تانایب و  تارابع و  فالتخا  هب  هما  نطب  يا  هربق  نم  موقی  هنا  بالصالا و  یف  هنا  باش و  هنا  ۀبادلا و  قوف  فخا 
تسا . رایسب  دوشیم  رهاظ  يربک  تیمولظم  هب  ضرالا و 

باوج

دیـسریم فرـص  توکـس  هب  هک  دـشیم  لولم  رتشیب  شاک  هدرک  رـصتخم  هک  تسا  هتفرگ  یلالم  ار  فنـصم  ینالوط  ياهغورد  زا  ایوگ 
هداد هک  تعجر  ۀمـصعب و  تبـسن  هدرک و  تیاور  هک  تسا  تارقف  نیمه  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  رایـسب  ناتتفا  ناحتما و  راـبخا  اـما  يراـب 
دوبن ینعم  هب  لـخم  نوچ  اـما  دراد  مه  يرییغت  یئزج  تسه و  ملاوع  راـحب و  رد  یلو  میدـیدن  اـجنآ  رد  هک  اریز  دـشاب  وهـس  اـیوگ  تسا 

رد قلخ  زونه  هک  تسا  هدرک  نامگ  نیقی  هداد  رارق  دوخ  دـهاش  ار  اهنآ  هک  تسا  هدـیمهف  هچ  رابخا  نیا  زا  منادیمن  اـما  میدـشن  ضرعتم 
نیا زا  ام  همئا  دوصقم  هکنیا  لاح  دوشب و  دوشیم  دیعـس  سک  ره  دوشب و  دوشیم  یقـش  سک  ره  دـنوشب و  ناحتما  دـیاب  ع )  ) ماما روهظ 

نآ هک  نیمه  دنوشیم و  ادج  مه  رفاک  نمؤم و  دنوشیم و  ناحتما  قلخ  تبیغ  لوط  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسا  هدوبن  نیا  رابخا 
زا تسا  لتق  قحتـسم  هک  یـسک  هک  تسا  نیمه  ایند  رد  ناحتما  نیا  زا  دوصقم  هدمع  دنکیم و  لتق  ار  رافک  دروآیم  فیرـشت  ترـضح 

دناهدومرف تیاور  راحب  تعجر و  تمـصع و  رد  تسا و  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هحیرـص  رابخا  هکنانچ  دنوشب  ادـج  تسین  قحتـسم  هکنآ 
باتک یف  تایال  لاق  انالف  انالف و  انالف و  لتاقی  مل  ع )  ) نینمؤملاریما لاب  ام  هل  تلق  لاـق  ع )  ) هللادـبعیبا نع  هرکذ  نمع  ریمعیبا  نبا  نع 

نیرفاک و موق  بالـصا  یف  نینمؤم  عیاد  لاق و  مهلیازتب  ینعی  ام  تلق و  لاق  اـمیلا  اباذـع  مهنم  اورفک  نیذـلا  انبذـعلا  اولیزت  ول  لـجوزع  هللا 
یبال تلق  لاق  یخرکلا  میهاربا  نع  مهلتقف و  هللا  ءادعا  نم  رهظ  تجرخا  اذاف  لجوزع  هللا  عیاد  جرخت و  یتح  ادبا  رهظی  نل  مئاقلا  کلذک 

موقلا هیلع  رهظ  فیک  تلق  یلب  لاق  لجوزع  هللا  نید  یف  ایوق  ع )  ) یلع نکی  ملا  هللا  کحلـصا  لجر  هل  لاـق  وا  هحفص 303 ] ع [ )  ) هللادبع
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انبذـعلا اولیزت  ول  هلوق  لاق  ۀـیا  يار  تلق  لاق  هتعنم  لجوزع  هللا  باتک  یف  ۀـیآ  لاق  کـلذ  یف  هعنم  اـم  مهعفدـی و  مل  فیک  مهعنمی و  مل  و 
یتح ءابالا  لتقیل  ع )  ) یلع نکی  ملف  نیقفانم  نیرفاک و  موق  بالـصا  یف  نونمؤم  عیادو  لجوزع  هل  ناک  ذا  امیلا  اباذع  مهنم  اورفک  نیذـلا 
یلع رهظی  ترهظ  اذاف  هللا  عیادو  رهظت  یتح  ادبا  رهظی  نل  تیبلا  لها  انمئاق  کلذک  رهظ و  نم  یلع  رهظ  عیادولا  جرخ  املف  عیادولا  جرخت 

مه ص )  ) ءایبنا همئا و  ریاس  نامز  رد  لتق  نودـب  ناحتما  الا  تسا و  هدوب  لتق  نیمه  تاـناحتما  نیا  زا  دوصقم  هک  نیبب  سپ  هلتقف  رهظ  نم 
قداص ترضح  زا  یفریص  ریدس  زا  راحب  رد  هک  یلیوط  ثیدح  رد  تسا  هدومرف  نایب  الـصفم  ع )  ) ماما ار  بلطم  نیا  زاب  تسا و  هدشیم 

هللا ثعب  ءامـسلا  نم  هموق  یلع  ۀـبوقعلا  لزنتـسا  امل  هناـف  ع )  ) حون ءاـطبا  اـما  دومرف و  هک  دوب  رـضاح  زین  لـضفم  تسا و  هدومن  لـقن  (ع )
مهدیبا تسل  يدابع و  یقیالخ و  ءالوه  نا  کل  لوقی  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  هللا  یبن  ای  لاقف  تایاون  عبـسب  نیمالا  حورلا  لیئربج  لجوزع 

ناف يونلا  اذه  سرغا  هیلع و  کبیثم  یناف  کموقل  ةوعدلا  یف  كداهتجا  دواعف  ۀجحلا  مازلاو  ةوعدلا  دیکات  دعب  الا  یقعاوص  نم  ۀـقعاصب 
ترزات و راجـشالا و  تتبن  املف  نینمؤملا  نم  کعبت  نم  کلذـب  رـشبف  صالخلا  جرفلا و  ترمثا  اذا  اـهکاردا  اـهغولب و  اـهتابن و  یف  کـل 

يون نم  سرغی  نا  یلاعت  هللا  هرماف  ةدعلا  یلاعت  هناحبس و  هللا  نم  زجنتـسا  لیوط  نمز  دعب  اهیلع  رمثلا  یهز  ترمثا و  تنـصغت و  تقوست و 
اولاق لجر و  ةامثلث  مهنم  دتراف  هب  تنما  یتلا  فیاوطلا  کلذب  ربخا  هموق و  یلع  ۀجحلا  دـکؤی  داهتجالاو و  ربصلا  دواعی  راجـشالا و  کلت 

يرخا دعب  ةرات  اهـسرغی  نا  ةرم  لک  دـنع  هرمای  لزی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مث  فلخ  هبر  دـعو  یف  عقو  امل  اقح  حون  هیعدـی  ام  ناک  ول 
یحواف الجر  نیعبس  فین و  یلا  داع  نا  یلا  ۀفئاط  دعب  ۀفئاط  مهنم  دترت  نینمؤملا  نم  فیاوطلا  کلت  تلاز  امف  تارم  عبس  اهسرغ  نا  یلا 

نم نامیالل  رمالا  یفـصو  هصخم  نع  قحلا  حرـص  نیح  کنیعل  لیللا  نع  حبـصلا  رفـسا  نالا  حون  اـی  لاـق  هیلا و  کـلذ  دـنع  لـجوزع  هللا 
تنک امل  کب  تنما  تناک  یتلا  فیاوطلا  نم  دـترادق  نم  تیقبا  راـفکلا و  تکلها  ینا  ولف  ۀـثیبخ  هتنیط  تناـک  نم  لـک  دادـتراب  ردـکلا 
مهل نکما  ضرالا و  یف  مهفلختـسا  ناب  کتوبن  لبحب  اومـصتعا  کموق و  نم  دـیحوتلا  اوصلخا  نیذـلا  نینمؤملل  قباسلا  يدـعو  تقدـص 

فوخلا لدـب  نیکمتلاو و  فالختـسالا  نوکی  فیک  مهبولق و  نم  کشلا  باهذـب  یل  ةدابعلا  صلخت  یکل  نمـالاب  مهفوخ  لدـبا  مهنید و 
خونـس قاـفنلا و  جـیاتن  تناـک  یتلا  مهریارـس  ءوس  مهتنیط و  ثبخ  اودـترا و  نیذـلا  نیقی  فعـض  نم  ملعا  تنک  اـم  عم  مهل  ینم  نمـألاب 

تمکحتـسال هتافـص و  حیاور  اوقـشنل  مهئادعا  تکلها  اذا  فالختـسالا  تقو  نینمؤملا  یتا  يذـلا  کلملا  نم  اومتـسنت  مهنا  ولف  ۀلالـضلا 
یهنلاو رمالاب  درفتلاو  ۀسایرلا  بلط  یلع  مهوبراح  و  هحفص 304 ] ةوادعلاب [  مهناوخا  اوفشاک  مهبولق و  ۀلالض  لایخ  دبات  مهقافن و  ریارس 

لاق انیحو  اننیعاب و  کلفلا  عنـصاف  ـالک  بورحلا  عاـقیا  نتفلا و  ةراـثا  عم  نینمؤملا  یف  رمـالا  راـشتنا  نیدـلا و  یف  نیکمتلا  نوکی  فیک  و 
هتنیط تناک  نم  لک  دادـتراب  ردـکلا  نم  نامیالا  اوفـصی  هصخم و  نع  قحلا  حرـصیل  هتبیغ  مایا  دـتمت  ع )  ) مئاقلا کلذـک  و  ع )  ) قداصلا
تلقف لضفملا  لاق  ع )  ) مئاقلا دهع  یف  رـشتنملا  نمالاو  نیکمتلا  فالختـساب و  اوسحا  اذا  قافنلا  مهیلع  یـشخی  نیذـلا  ۀعیـشلا  نم  ۀـثیبخ 
نیدلا ناک  یتم  ۀبصانلا  بولق  هللا  يدهی  لاق ال  یلع  نامثع و  رمع و  رکبیبا و  یف  تلزن  ۀیالا  هذه  نا  معزی  بصاونلا  نا  هللا  لوسر  نباای 

نم دحاو  دهع  یف  اهرودـص  نم  کشلا  عافترا  اهبولق و  نم  فوخلا  باهذ  ۀـمالا و  یف  نم  الا  راشتناب  انکمتم  هلوسر  هللا و  هاضترا  يذـلا 
مث مهنیب  رافکلا و  نیب  بشنت  تناک  یتلا  بورحلاو  مهمایا  یف  روشت  تناک  یتلا  نتفلاو  نیملـسملا  دادترا  عم  ع )  ) یلع دـهع  یف  ءالؤه و 

هکنآ زا  دعب  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  شیامرف  هصالخ  انرـصن  مهءاج  اوبذـک  دـق  مهنا  اونظ  لسرلا و  سأیتسا  اذا  یتح  ع )  ) قداصلا الت 
اهنیا هک  دومرف  داتسرف و  امرخ  هتسه  هناد  تفه  ترضح و  نآ  دزن  داتسرف  ار  لیئربج  دنوادخ  دومرف  نیرفن  ار  دوخ  موق  ع )  ) حون ترضح 

نک سرغ  ار  اههتـسه  باب  نیا  رد  نک و  شـشوک  مه  وت  تجح  مازلا  زا  دـعب  رگم  منکیمن  كاله  ار  اـهنآ  هقعاـص  هب  دـننم و  ناگدـنب 
هک دومرف  رما  دنوادخ  زاب  داد  رمث  اهتخرد  هک  نیمه  درک  لمع  هدومرفب  ترضح  هدب  ربخ  مه  نینمؤم  هب  دسریم و  جرف  داد  رمث  هکنیمه 
رد دوب  قداص  حون  رگا  دنتفگ  دندش و  دـترم  وا  موق  زا  رفن  دصیـس  تقو  نیا  رد  توعد  رد  نک  شـشوک  زاب  نک و  سرغ  ار  اهنآ  هتـسه 
لاح هک  دیسر  یحو  دندنام  يرسک  داتفه و  دندش و  دترم  یتعامج  هعفد  ره  رد  هبترم و  تفه  ات  روطنیمه  هب  دوبن  فلخ  وا  يادخ  هدعو 

هب نم  هدـعو  متـشاذگیم  یقاب  ار  نیقفانم  تعاـمج  نیا  مدرکیم و  كـاله  ار  راـفک  نم  رگا  دـش و  ادـج  هبیط  زا  هثیبخ  ياـهتنیط  رگید 
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صولخ يور  زا  ارم  تدایع  هکنیا  ات  منک  لدب  نما  هب  ار  ناشیا  فوخ  میامن و  نید  رد  نیکمتم  منک و  هفیلخ  نیمز  رد  ار  اهنآ  هک  نینمؤم 
نیا دنتشاذگیم  ار  داسف  تسایر و  بلط  دسح و  يانب  زاب  دندوب و  اهنآ  هنایم  رد  نیقفانم  هک  اریز  دشیمن  قدص  هدعو  نیا  دننکب  نیقی  و 

هک دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  دعب  زاسب  ار  یتشک  لاح  دوش و  قدص  ماهدـعو  ات  مدرک  ادـج  نینمؤم  زا  ار  اهنآ  لیـصفت  نیا  هب  هک  تسا 
دزیخیم رب  ماما  تقو  نآ  تبیغ  لوط  ببـس  هب  دنوشب  ادج  نینمؤم  زا  نیقفانم  همه  ات  دشکیم  لوط  وا  تبیغ  ع )  ) مئاق رما  تسا  نینچمه 

كاله ار  نانمشد  هک  تسا  نیا  نما  تهج  هک  دیوگ  مجرتم  دوشیم  رشتنم  ملاع  رد  نما  دوشیم و  نید  رد  نکمتم  نیمز و  رد  هفیلخ  و 
رکبوبا و يهرابرد  نیکمت  فالختـسا و  هیآ  هک  دننکیم  نامگ  بصاون  هک  درک  ضرع  لضفم  دعب  درک  كاله  حون  هکنانچمه  دنکیم 

راشتنا هب  دوب  نکمتم  دناهدیدنسپ  ص )  ) لوسر ادخ و  هک  ینید  یک  ار  هبـصان  بولق  دنکن  تیاده  ادخ  دومرف  تسا  یلع  نامثع و  رمع و 
دادترا اب  ع )  ) یلع دـهع  اهنیا و  زا  یکی  دـهع  رد  ناشاههنیـس  زا  کش  عافترا  ناشبولق و  هحفـص 305 ] زا [  فوخ  باهذ  تما و  رد  نما 

اهناحتما زا  ضرغ  هک  نک  هظحالم  سپ  هصالخ  دشیم  عقاو  اهنآ  رافک و  هنایم  هک  ياهگنج  دشیم و  هتخیگنا  رب  هک  یئاههنتف  نیملسم و 
دوشیم رفاک  یکی  دوشیم و  نمؤم  یکی  زور  ره  دنابالقنا و  رد  مدرم  میاد  هک  ینکیم  هظحالم  وت  زورما  دسرب  دیاب  اجک  هب  تسیچ و 
بالصا رد  نینمؤم  عیادو  هک  هوالع  ضحم و  رافک  دنشاب و  هدش  ضحم  نینمؤم  هک  اجنآ  هب  تسا  هدیـسر  اجک  ددرگیم و  دترم  یکی  و 

تـسین ههبـش  کی  چیه  امـش  ام و  يارب  بلطم  نیا  هیلک  رد  دـنوشیم و  نینمؤم  هب  قحلم  دـنیآیم و  نوریب  هدروخ  هدروخ  تسه و  رافک 
نیملـسم و زا  هک  تسین  ههبـش  لاحیا  یلع  دوخ و  هدیقع  هب  دقتعم  ار  نمؤم  ام  دـینادیم و  دوخ  يهدـیقع  هب  دـقتعم  ار  نمؤم  امـش  تیاهن 
ع)  ) ماما تسه  طالتخا  هک  یتقو  ات  هک  یتسناد  رابخا  زا  تسه و  طالتخا  زونه  هک  تسا  مولعم  سپ  دنوشیم  مک  دایز و  یه  ود  ره  امش 
هک ره  ات  ددرگیم  رب  شدوخ  لصا  هب  یـسک  ره  زاب  ع )  ) ماما روهظ  لیاوا  نامه  رد  دـنامب  نایم  رد  مهیردان  اـنایحا  دروآیمن و  فیرـشت 
هک ثیدـح  هرقف  نیمه  زا  دوش و  لصاح  یعقاو  نیکمت  فالختـسا و  دوش و  كاپ  اهنآ  ثول  زا  نیمز  دوش و  هتـشک  تسه  لـتق  قحتـسم 

کلذک تسا و  تیمولظم  نایب و  فیـس  فیـس  جورخ  دیوگیم  هک  مهفب  ار  درم  نیا  تافرخزم  نالطب  دومرف  لضفم  باوج  رد  ع )  ) ماما
ترـضح دـهع  هک  دومرف  ع )  ) ماما هک  نک  هظحالم  هرون  متی  نا  الا  هللا  یبای  نوبلاـغلا و  مهل  اندـنج  نا  هک  تسا  هیقیقح  تنطلـس  تنطلس 
باحصا بلاغ  هک  هوالع  دشیم و  عقاو  بورح  اههنتف و  نیملسم و  دادترا  همه  نیا  هک  اریز  دوبن  نیکمت  فالختسا و  نیا  تقو  ع )  ) ریما
ناشتالاح رد  هکنانچ  دندرکیمن  لوبق  دـهد  رییغت  ار  افلخ  ياهتعدـب  ترـضح  تساوخیم  رگا  دـندوب و  نیقفانم  ع )  ) ریما ترـضح  دوخ 

لاونم نیا  هب  ناشرما  همه  همئا  ریاس  نینچمه  دناهتـشاد و  مه  ار  هیقیقح  تنطلـس  دناهتـشاد و  ار  تیمولظم  نایب و  فیـس  تسا و  روکذـم 
رد کلذعم  اما  تسا  هدرکن  بلـس  ام  زا  ار  کلم  یـسک  نطاب  تقیقح و  رد  ینعی  کلملا  انبلـس  یتم  هک  دـندومرف  ناشدوخ  تسا و  هدوب 
زا دیعو  هدعو و  همه  نیا  هک  دشاب  ینطاب  تنطلـس  هب  رگا  سپ  دـندوب  هتفر  الاب  ناشیا  ربنم  رب  دـندوب و  هدرک  بصغ  ار  ناشیا  کلم  رهاظ 

تابثا ددص  رد  درـشفیب و  اپ  دـیاب  ناسنا  هیهیدـب  هحـضاو  روما  هچ  رد  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه  هک  دـنادیم  ادـخ  تسا  تهج  هچ 
مهرـصبا نیح و  یتح  مهنع  لوتف  دـیامرفیم  هک  نک  هظحالم  ار  شدـعب  تاـیآ  دـناوخیم  هک  نوبلاـغلا  مهل  اندـنج  نا  يهیآ و  دـیآرب و 

يهطساو هب  باذع  هب  هراشا  هک  تسا  حضاو  تایآ  دوخ  نیرذنملا  حابـص  ءاسف  مهتحاسب  لزنا  اذاف  نولجعتـسی  انباذعبفا  نورـصبی  فوسف 
هبلغ سپ  نامزلا  رخآ  رد  ناشیا  عابـشا  هیماینب و  تحاس  هب  تسا  باذع  لوزن  دارم  هک  تسا  هدش  تیاور  هر  یمق  زا  دـنکیم و  ع )  ) مئاق

مامتا رون  مامتا  زا  دارم  هحفص 306 ] نینچمه [  دوب و  دهاوخ  ص )  ) رمالا بحاص  ریشمش  هب  ناهرب  تجح و  زا  دعب  دنوادخ  دنچ  يوایند 
دوشن هدرک  تدابع  هکنیا  ات  نید  لک  رب  ار  وا  دنکب  بلاغ  دنوادخ  هکنیا  ات  دیایب  نوریب  هاگ  ره  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  يهطساو  هب  تسا  نآ 

ریغ نیقفانم  بصاون و  نیکرـشم و  رافک و  همه  نیا  ندوب  دوجو  اب  منادیم  هن  هدرک و  لقن  هر  یمق  زا  زین  راـحب  رد  هکناـنچ  دـنوادخ  ریغ 
رگید هار  هب  دنراد  هک  یهار  زا  ای  دیراد  زاب  ادخ  تدابع  زا  ار  مدرم  دـیراد  یعـس  ارچ  هک  دوشیمن  رگا  هن  ای  دوشیم  هدرک  تدابع  ادـخ 

ع)  ) رمالا بحاص  زونه  هک  تسا  مولعم  لاس  تصش  زا  دعب  سپ  تسامش  تاملک  حیرص  هکنانچ  دننکیم  ار  ناطیش  تدابع  رگا  دیربب و 
هک دناهدومرف  رابخا  رد  هکنانچ  تسین  اهردقنیا  وا  يهبلغ  روهظ و  يارب  تسا  هدش  نیعم  هک  یئاهتدم  هک  اریز  دـسرب  اجنیا  هب  هک  هدـماین 
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تافرخزم همه  دنیوگیم  هک  اهنیا  سپ  هصالخ  دنک  اقلا  تمحر  وا  بلق  رد  دنوادخ  ات  دـشکیم  تسا و  وا  هناش  رب  وا  ریـشمش  هام  تشه 
تنطلس هبلغ و  فیس و  جورخ  مئاق و  روهظ  رکذب  هک  هروثام  رابخا  هک  دیوگیم  هچنآ  اما  دهدیمن و  شوگ  نانخس  نیا  هب  لقاع  تسا و 

رتشیب ثیدح  هس  ود  هک  اریز  دوشیمن  هتفگ  دروم  نیا  رد  یصحت  تسا ال  یصحت  میتشاد ال  هاگن  میداد و  یلـست  تدم  نیا  رد  ار  اهامش 
یـسوم نسحلا  یبال  تلق  لاق  نیطقی  نب  یلع  زا  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  دوشیمن  وا  بلطم  لیلد  ینک  هظحالم  هک  یتقو  مه  نآ  تسین 

نم ناک  انئادـعا  یف  جرخ  يذـلا  نا  ص )  ) لاقف حـص  دـق  مکیداعا  یف  يور  ام  يور و  امک  سیل  محالملا  نم  مکیف  يور  ام  لاب  اـم  (ع )
عیاقو زا  امـش  رد  تسا  هدـش  تیاور  هچنآ  هک  تسا  تیاکح  هچ  ینعی  جرخ  امک  مکیلا  جرخف  ینامالاب  متللع  متنا  لیق و  امک  ناکف  قحلا 
سپ تسا  هدوب  قح  زا  ام  ءادعا  رد  تسا  هدمآ  نوریب  هچنآ  دومرف  تسا  هدش  عقاو  امـش  يداعا  رد  هدش  تیاور  هکنانچ  مه  تسین  همیظع 

رد هدـمآ و  نوریب  هکنانچ  مه  امـش  يوس  هب  تسا  هدـمآ  نوریب  سپ  یناـماب  دـیاهدش  هدرک  لوغـشم  امـش  هدـش و  هتفگ  هکناـنچمه  هدوب 
لیق ناکف و  انل  لیق  انلاب  ام  یلع  هنبال  نیطقی  لاق  ۀنـس و  یتاـم  ذـنم  یناـمالاب  یبرت  ۀعیـشلا  نا  هک  ع )  ) ترـضح نآ  زا  تسا  رگید  تیاور 

نا مکل و  لیق  امک  ناک  هصخم و  متیطعاف  مکرـضح  مکرما  نا  ریغ  دـحاو  جرخم  نم  انل  مکل و  لیق  يذـلا  نا  یلع  هل  لاقف  نکی  ملف  مکل 
نع سانلا  ۀماع  تعجرل  بولقلا و  تسقل  ۀنـس  ةامثلث  وا  هتنـس  یتام  یلا  نوکی  رمالا ال  اذه  نا  انل  لیق  ول  ینامالاب و  انللعف  رـضحی  مل  انرما 

دنوشیم هدرک  تیبرت  هعیـش  هک  یتسردـب  دومرف  ترـضح  جرفلا  ابیرقت  سانلا و  بولقل  افلات  هبرقا  اـم  هعرـسا و  اـم  اولاـق  نکل  مالـسالا و 
لاوس دوب  ع )  ) مظاک یسوم  ماما  صاوخ  زا  هک  یلع  شرـسپ  زا  دوب  سابعینب  عابتا  زا  هک  نیطقی  لاس و  تسیود  تدم  اهوزرآ  یناماب و 
هچنآ هک  تفگ  باوج  رد  یلع  روط  نآ  دشن  دش و  هتفگ  امـش  يارب  دش و  روطنامه  دـش و  هتفگ  ام  يارب  هک  تسا  تیاکح  هچ  هک  درک 

امـش رما  هکنیا  زا  ریغ  دناهدومرف  ص )  ) همئا ربمغیپ و  ار  ود  ره  هک  اریز  دیوگ  مجرتم  تسا  دـحاو  جرخم  زا  ود  ره  دـناهتفگ  ام  امـش و  هب 
اهوزرآ هب  ار  ام  سپ  تسا  هدیـسرن  هحفـص 307 ] شتقو [  ام  رما  دـش و  روطنامه  دـنداد و  امـش  هب  ار  عقاو  تقیقح  دوب و  هدیـسر  شتقو 

زا مدرم  هماع  دشیم و  یسق  اهلد  هنیآ  ره  لاس  دصیـس  ای  لاس  تسیود  ات  دشابیمن  رما  نیا  هک  ام  هب  دشیم  هتفگ  رگا  دندرک و  لوغـشم 
تـسا مولعم  جرف و  ندرک  کیدزن  مدرم و  بولق  فیلات  تهج  هب  کیدزن  هچ  تسا و  دوز  هچ  هک  دندومرف  نکل  دنتـشگیم و  رب  مالـسا 

همئا رخآ  ات  ع )  ) ءادهـشلادیس نامز  زا  هک  میاهدرک  لقن  دنچ  يرابخا  اقباس  يراب  هدوب  هدینـش  ع )  ) ماما زا  ار  نایب  نیا  نیطقی  نب  یلع  هک 
ملاع زا  ار  ملظ  روج و  دزیخرب و  رما  هب  ناراوگرزب  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  لمتحم  رابخا  قفاوم  دـناهدوب و  ع )  ) ماما روهظ  رظتنم  هعیش 
دعب لعفی  هللا و  هرخآ  یف و  رمالا  اذه  ناک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  هکنانچ  تسا  هداتفا  ریخات  هددجتم  حلاصم  بسح  هب  یلو  دزادنارب 

نا میآیم  نالا  دیوگب  رگا  یـسک  هچنانچ  تسا  هدش  ریخات  هیقلخ  حـلاصم  تیاهن  دـناهدومرف  ار  عقاو  نیع  ناشیا  سپ  ءاشی  ام  یتیرذ  یف 
يرادن یکاب  رگید  هک  دیوگب  ضیرم  هب  یبیبط  رگا  هتفگ و  غورد  هک  تفگ  ناوتیمن  دیایب  دناوتن  هک  دسرب  یعنام  وا  يارب  دعب  هللا و  ءاش 

ناوتیمن دهدن  نان  حبـص  بیبط  دنک و  بت  دوش و  وا  رد  یئاوه  فرـصت  ای  دنک  يزیهرپان  ضیرم  بشما  داد و  دـهاوخ  نان  وت  هب  ادرف  و 
نیا رد  هکناـنچ  مه  میرذـگب  هک  مه  ناـشیا  ماـیق  لاـمتحا  زا  دـش و  ادـب  ضرع  يهطـساو  هب  اـما  دوب  نیارباـنب  هک  اریز  هتفگ  غورد  تفگ 
تهج هب  دناهدومرف  تبیغ  نامز  ات  تسا  ءادهشلادیس  نامز  نامه  زا  هک  لاس  تسیود  نیا  ضرع  رد  ار  تیبرت  نیا  دناهدومرف  نایب  ثیدح 
راهظا دـناهدوب  لمحتم  هک  یناسک  يارب  اما  دوشیمن و  راکـشآ  مدرم  لمحت  مدـع  تهج  هب  هک  رارـسا  زا  رایـسب  هچ  هعیـش و  بولق  ظفح 
تسا ترضح  نآ  روهظ  تقو  تهج  زا  دارم  دناهدومرف  ماقم  نیا  رد  هک  یناما  نیا  تسا و  بلطم  نیا  لیلد  یـصحت  رابخا ال  دناهدومرف و 

دنوادخ مالک  هک  اریز  دشابن  هرهاظ  تنطلس  تردق و  توق و  دش و  انب  يریشمش  دروایب  فیرشت  هکنآ  زا  دعب  هک  دشاب  نیا  دارم  هکنیا  هن 
اب ناشیا  نامز  لاح  نایم  هتبلا  دناهدومرف و  ار  هدـعو  نیا  هک  تسین  ههبـش  دنتـسه و  نیقداصلا  قدـصا  ص )  ) همئا ربمغیپ و  تسا و  قدـص 

دناهدومرف نیمه  اما  دندومرفن  غورد  یلو  دوشیم  فرـص  غورد  ناشیا  مالک  هتبلا  دشابن  توافت  چیه  رگا  تسه و  توافت  ع )  ) مئاق نامز 
متح تسین و  هدنیوگ  بذک  لیلد  دشابن  عقاو  مینکب و  یئزج  يدیدحت  وت  اما و  بیرق و  هک  یتروص  رد  دش و  دهاوخ  الثم  بیرق  امع  هک 

ظاـفلا نیا  هب  هک  نیمه  تسا  هدـش  هک  یلیلعت  سپ  اـبیرق  هارن  ادـیعب و  هنوری  هدوـمرف  دـنوادخ  هکناـنچ  میمهفب  ار  وا  دوـصقم  هـک  تـسین 
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نامه هب  وت  لوق  هب  دـشابن و  روهظ  ناـمز  تقو و  نآ  ناـیم  قرف  چـیه  رگا  هک  اریز  دـشاب  تیفیک  نآ  عوقو  لـصا  رد  هکنیا  هن  دـناهدومرف 
رخا انتلود  دندومرف  هک  تسیچ  نیا  ینعم  سپ  دنتـشاد  ههبـش  نودب  مه  همئا  ءایبنا و  ریاس  دـشاب  هینطاب  تنطلـس  تیمولظم و  نایب و  فیس 
الدع هحفـص 308 ] اطـسق و [  ءالمی  هک  تسیچ  نیا  ینعم  هدوبن و  نامز  نآ  ات  مدآ  نامز  زا  دیایب و  دـیاب  هک  تسا  یتلود  هچ  نیا  لودـلا 

دـنزادنایم و نید  تفارـص  زا  ار  مدرم  تفم  ياهفرح  نیمه  هب  دـناهتفرگ و  يزاب  ار  اـم  همئا  رما  یلیخ  هک  هللاو  اـملظ  اروج و  تئلم  اـمک 
نینمؤم و زا  يدودعم  رگم  دومرف  كاله  ار  حون  موق  رخآ  هک  دوبن  هیهلا  تنـس  نیمه  رگم  تسا  قفاوم  مه  هیهلا  تنـس  اب  هک  هتفگ  هچنآ 

كاله ار  دوخ  موق  رافک  دندرک و  لزان  باذع  هک  یئایبنا  ریاس  نینچمه  درک و  كاله  ار  وا  عایـشا  نوعرف و  هک  دوبن  هیهلا  تنـس  نیمه 
هک اریز  دـشاب  لیوات  لمحتم  هک  تسین  يرما  رگید  اـهنیا  دوش و  يراـج  زین  تما  نیا  رد  دـیاب  هک  تسا  هیهلا  تنـس  اـهنیا  يهمه  دـندرک 

نیا هک  تسا  نیا  بجع  دوش و  لمح  رهاظ  ریغ  رب  ناشمالک  هک  دندوبن  لیوات  لها  رگید  اهنآ  دننکیم و  لقن  ریـس  خیراوت و  لها  يهمه 
یسک هک  تسا  نیقی  دسرب و  دوخ  لمع  يازج  هب  دیاب  تمایق  رد  یسک  ره  هتبلا  دنرمشیم و  تعجر  تمایق و  نامز  ار  نامز  نیا  تعامج 
تذل شیع و  لامک  رد  وا  دوخ  تسا و  بذعم  یئوگب  جراخ  رد  وت  هکنیا  هن  دوشب  باذـع  زا  ملاتم  دـیاب  وا  دوخ  دـننکیم  بذـعم  هک  ار 
كرد ناشدوخ  هک  هدیسر  رافک  هب  هک  یباذع  نآ  لاح  يرگید  هن  تسا  وا  دوخ  لاح  هب  تبـسن  یـسک  ره  تمعن  باذع و  هک  اریز  دشاب 
كرد چـیه  امـش  ایآ  مینادیم  منهج  رد  ار  امـش  نـالا  هللاو  مه  اـم  هک  تسا  يرگید  داـقتعا  بسح  هب  نیا  رگا  تسیچ و  دـناهدرک  ار  نآ 

منادیمن دـنهدیم  ناج  ناشبوبحم  هار  رد  ضرـألا  یلع  نم  عنم  اـب  تعاـمج  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  يراـب و  دـینکیم  دوخ  زا  یملاـت 
هار رد  همه  هک  دـنک  داـیز  ار  امـش  هبلغ  نیا  دـنوادخ  تسا  نداد  ناـج  رد  ناـشیا  يهبلغ  ینعی  شیپ  مـالک  تبـسانم  هب  تـسیچ  دوـصقم 

ترـضح دندش و  بلاغ  سپ  دنداد  ناشبوبحم  هار  رد  ناج  مه  هیوعم  باحـصا  لمج و  باحـصا  ناورهن و  جراوخ  دـیهد  ناج  ناتبوبحم 
ضرع دیزی  هک  یتقو  هکنانچ  دندرمش  هبلغ  ار  نآ  رما  لام  ثیح  زا  هکلب  درمشن  هبلغ  ار  ندش  هتشک  سفن  دش  دیهش  هک  ع )  ) ءادهشلادیس

هبلغ هب  نم  رما  لام  ینعی  نوبلقنی  بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیس  دومرف و  بارت  یبا  نبا  ای  بلغلا  انیال  هک  ترضح  نآ  سدقم  رس  هب  درک 
مریگیم ار  دوخ  نوخ  امـش  زا  مدرگیم و  رب  نم  دوخ  دشکیم و  ماقتنا  امـش  زا  دیآیم و  ع )  ) نسحلا نب  تجح  مدنزرف  هک  دوب  دهاوخ 

رگا زور و  نآ  يارب  هن  دومرف  بلقنم  موی  يارب  ار  هبلغ  روهظ  سپ  دوب  یهاوخ  بذـعم  وت  دوب و  مهاوخ  اهتمعن  هب  معنم  نم  زین  تماـیق  رد 
گرم هب  نت  اعقاو  یسک  ات  دندش و  هتشک  ادهشلادیس  نوشق  فاعضا  دیزی  نوشق  زا  زور  نامه  رد  هک  دوب  هبلغ  یئایند  ندش  هتـشک  سفن 

ناتخبدب نیا  يهمه  سپ  دتسیایمن  ناشیا  باحصا  ناعاجش  ربکا و  یلع  ترضح  سابع و  ترضح  و  ع )  ) ءادهـشلادیس ربارب  دشاب  هدادن 
تـسه هدوب و  لاحم  ینغ  هب  هبلغ  هتفگ  هکنآ  اما  تسا و  تافارخ  اهنیا  يهمه  تاهیه  تاهیه  تقیقح  دـندش  بلاـغ  دـناهدوب و  قح  لـها 
یـسب نانخـس  لیبق  نیا  زا  دـشاب  لهاج  هک  یتقو  هصاخ  ءیـش  یلع  ردـقی  اکولمم ال  ادـبع  الثم  هللا  برـض  هک  راـچیب  ریقف  مدآ  دراد  قح 

قافآ يهرهش  ینغ  هب  وا  هبلغ  هک  دواد  نب  نامیلس  دروخیم  لوگ  لقع  نابحاص  زا  يرگید  هن  دوشیم  شوخ  شدوخ  لد  هن  اما  دیوگیم 
ماما دومن و  لصاح  ینغ  هب  هبلغ  دیـشخبیم  هحفـص 309 ] دنفـسوگ [  رازه  رتش و  دص  هک  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دوبن  ادخ  ربمغیپ  رگم  تسا 
دوخ دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  تسا و  هدومرف  تقلخ  ام  نانمـشد  يارب  ار  اـیند  دـنوادخ  ینکیم  ناـمگ  وت  رگم  یـصخش  هب  دومرف  (ع )

کلذـک ۀـمیقلا  موی  ۀـصلاخ  ایندـلا  ةویحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  یه  لق  قزرلا  نم  تابیطلاو  هدابعل  جرخا  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لـق  هدومرف 
هب لزنی  مل  ام  هللااب  اوکرـشت  نا  قحلا و  ریغب  یغبلاو  مثالا  نطب و  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  نوملعی  موقل  تایالا  لـصفن 

ناگدـنب يارب  تسا  هدروآ  نوریب  هک  ار  ادـخ  تنیز  تسا  هدرک  مارح  هک  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی  نوملعت  ام ال  هللا  یلع  اولوقت  نا  اـناطلس و 
زا تسا  صلاخ  تمایق  رد  دننکیم و  تکرش  ابصغ  رافک  یلو  ایند  ةویح  رد  تسا  نینمؤم  يارب  زا  اهنیا  هک  وگب  ار  قزر  زا  تابیط  دوخ و 
اب دیریگب  کیرـش  هکنیا  ار و  قح  ریغب  ملظ  هانگ و  ار و  هینطاب  هیرهاظ و  شحاوف  هدومرف  مارح  دنوادخ  هک  وگب  دـننادیم  هک  یموق  يارب 

هدومرفن مارح  نینمؤم  رب  ار  ایند  دنوادخ  هک  نیبب  سپ  دـینادیمن  هچنآ  دـیدنبب  ادـخ  رب  هکنیا  هدومرفن و  لزان  نآ  رب  یناطلـس  هچنآ  ادـخ 
موی تسا و  يرغـص  تمایق  تقیقح  هک  تماـیق  موی  رد  دـناهدرک و  بصغ  راـفک  تیاـهن  تسا  هدومرف  تقلخ  ناـشدوخ  يارب  هکلب  تسا 
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شاهمه هک  نک  رظن  فاـصنا  يور  زا  دـیامرفیم و  ناـیب  ار  تاـمرحم  دـعب  نینمؤـم  يارب  يارب  دوـشیم  صلاـخ  تـسا  تـعجر  روـهظ و 
رخاـف ياهـسابل  دوـخ  ص )  ) اـم يهمئا  هک  رایـسب  راـبخا  تسا  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  تسا  عـقاو  نیع  نیعدـبم  تعاـمج  نیا  يهراـبرد 

ترـضح هب  لاله  نب  سابع  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا  دـندومرفیم و  توالت  ار  هیآ  نیا  دـندومرفیم و  ندیـشوپ  هب  رما  دناهدیـشوپیم و 
نـشخ سابل  دروخب و  تشرد  ياذغ  یـسک  هک  دیآیم  شوخ  مدرم  رظن  رد  ردـق  هچ  كادـف  تلعج  درک  ضرع  ع )  ) مظاک ياسوم  ماما 

رد دوب و  ـالط  نآ  ياـههکت  هک  دیـشوپیم  جاـبید  ياـهابق  دوب  یبن  رـسپ  یبن  ع )  ) فسوی هک  هتـسنادن  اـیآ  دومرف  دـنکب  عوشخ  دـشوپب و 
نیا دـندوب و  وا  لدـع  هب  جاتحم  یلو  تسیچ  دـننیبب  هک  دـندوبن  وا  سابل  هب  جاتحم  مدرم  دومرفیم و  مکح  تسـشنیم و  نوعرف  سلاجم 
مکح هاگ  ره  دنک و  افو  دنک  هدـعو  هاگ  ره  دـیوگب و  قدـص  دـیوگب  هاگ  ره  هکنیا  هب  دـنجاتحم  ماما  زا  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  تسا و 

هدومرف مارح  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  لالح و  زا  ار  یبارـش  ار و  یماعط  دنکیمن  مارح  دـنوادخ  هک  یتسردـب  دـشاب  لدـع  هب  دـنک 
زا قزرلا و  نم  تاـبیطلا  هداـبعل و  جرخا  یتـلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لـق  هدوـمرف  دـنوادخ  هک  قـیقحت  هب  داـیز و  اـی  دـشاب  مک  ار  مارح  تسا 

لجاع دندرک  عمج  نیقتم  هک  ادخ  ناگدنب  يا  دینادب  هک  دومرف  موقرم  رـصم  لها  هب  هک  یباتک  رد  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) ریما ترـضح 
ناشیا رب  درک  حابم  دنوادخ  ناشترخآ  رد  ایند  لها  ناشیا  اب  دندشن  کیرـش  ناشایند و  رد  ار  ایند  لها  دـندش  کیرـش  ار  نآ  لجا  ریخ و 
نکاس هحفـص 310 ] رخآ [  ات  هللا  ۀـنیز  نم  لق  لجوزع  يادـخ  دومرف  ار و  ناشیا  دومرف  زاین  یب  ار و  ناشیا  دـنکب  تیاـفک  هچنآ  اـیند  رد 

دندروخ سپ  ناشایند  رد  ار  ایند  لها  دندش  کیرش  دش  هدروخ  هچنآ  لضف  اب  ار  نآ  دندروخ  دش و  نوکسم  هچنآ  لضف  اب  ار  ایند  دندش 
لضفا دنتفرگ  لزنم  دنشوپیم و  هچنآ  لضفا  زا  دندیـشوپ  دنماشآیم و  هچنآ  تابیط  زا  دندیماشآ  دندروخیم و  هچنآ  تابیط  زا  ناشیا  اب 

اب ایند  تذل  هب  دندیـسر  دنوشیم و  راوس  هچنآ  زا  دندش  راوس  دننکیم و  جیوزت  هچنآ  لضفا  زا  دـندرک  جـیوزت  دـنریگیم و  لزنم  هچنآ 
ناشیا بیـصن  دوشیمن و  هدرک  در  ناشیا  توعد  دنکیم و  اطع  وا  دـننکیم و  انمت  وا  زا  سپ  دـنیادخ  ناگیاسمه  ادرف  ناشیا  ایند و  لها 

لوح و ال ادخ و ال  ياوقت  هب  دنکیم  لمع  دراد و  لقع  هک  ره  دوشیم  قاتـشم  ادخ  ناگدنب  يا  نیا  يوس  هب  سپ  دوشیمن  مک  تذل  زا 
وا ياذـغ  تسا و  ظیلغ  ع )  ) مئاق سابل  هک  هدـید  رابخا  رد  رگا  باب و  نیا  رد  تسا  رایـسب  رابخا  هک  هصالخ  ثیدـح  رخآ  ات  هللااب  ـالا  ةوق 

رگید هک  دـنکیم  اطع  ردـقنآ  دوشیم و  نمرخ  وا  يور  شیپ  دوشیم و  عمج  وا  يارب  همه  ایند  ياهلام  هک  نیبب  مه  ار  رابخا  نآ  تشرد 
دـیهدیم و ناج  رانید  دـص  يارب  نالا  هکنیا  اب  دـیدید  جاتحم  ریقف و  ار  دوخ  هکنآ  زا  دـعب  امـش  دوشیمن و  ادـیپ  ةاکز  هب  جاـتحم  یـسک 
رد رجا  لامک  هک  نادب  ار  نیا  وت  تسین و  عمج  ایند  لام  مه  وا  باحـصا  مئاق و  يارب  زا  هک  هدرک  هبتـشم  امـش  رب  ار  رما  ناطیـش  کلذعم 
زا يروعتسم  حالطصا  هب  هکنیا  هن  دنک  قافنا  دریگب و  تخس  دوخ  رب  هللا  تاضرمل  ابلط  ناسنا  بابـسا  ندوب  مهارف  دوجو  اب  هک  تسا  نیا 
اب وا  باحـصا  و  ع )  ) مئاق سپ  تسین  ناشیا  يارب  زا  یلـضف  دـنراد و  ظیلغ  سابل  تشرد و  ياذـغ  ملاع  نایادـگ  همه  دـشاب  يرداـچ  یب 

ناشیا نایغط  ثعاب  هک  هفیعـض  عیابط  يارب  تسا  مومذـم  هکنیا  رگید  دـشابن و  مهارف  هکنیا  هن  ایند  رد  دـندهاز  بابـسا  ندوب  عمج  دوجو 
ماما باحصا  يربیم و  هانپ  ود  ره  یـسنم  رقف  یغطم و  يانغ  زا  اعد  رد  هکنانچ  تسا  نایـسن  ثعاب  یـضعب  يارب  مه  رقف  هکنانچمه  تسا 

تسیچ ناشیا  ندوب  عونمم  تهج  سپ  دننک  ادیپ  نایسن  شمدع  هب  ای  دننک  نایغط  ایند  لام  هب  هک  تسا  رتالاب  نانخـس  نیا  زا  ناشناش  (ع )
رقاب ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  هچنآ  اما  دش و  دهاوخن  رخآ  دننک و  قیبطت  دوخ  عضو  اب  ار  روهظ  عاضوا  هک  دـنراد  یعـس  یه  يراب 
ینعم هب  لـخم  نوچ  یلو  هدرک  فیحـصت  هچ  رگا  ءوسلا  فشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  هللا  باـتک  یف  رطـضملا  وه  هنا  هک  (ع )

يروتف هللااب  ذوعن  ناشیا  هینطاب  تنطلس  رد  تسا و  ینطاب  ع )  ) رمالا بحاص  يارب  زا  رارطضا  نیا  ایآ  میوگیم  میوشیمن و  ضرعتم  تسین 
ملسم سپ  دناهدرکن  ادیپ  رارطـضا  هدیـسرن و  مه  هب  روتف  زگره  ناشیا  هینطاب  تنطلـس  رد  هک  تسین  ههبـش  تسا  يرهاظ  ای  هدیـسر  مه  هب 
ناشیا قح  بصغ  هک  تسا  نیا  دنداد  تلهم  اهنآ  هب  دناهتسنادن و  يداعا  عفد  رد  ار  کلم  حالـص  نوچ  هک  تسا  يرهاظ  ناشیا  رارطـضا 
لاونم هچ  هب  دوب  دهاوخ  يرهاظ  رارطضا  نیمه  فشک  دارم  هک  هحفص 311 ] ءوس [  فشک  لاح  دناهدومن  رطضم  ار  ناشیا  دناهدرک و  ار 
یـسک رگید  هک  يروط  نانمـشد  عفد  هب  رگم  تسین  نکمم  نآ  دومن و  ار  رهاـظ  رارطـضا  نیمه  عـفر  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  دوـب  دـهاوخ 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا رد  تسا  حیرـص  نیا  ضرـالا و  ءاـفلخ  مکلعجی  دـنوادخ  تسا  هدومرف  زین  دـشاب و  هتـشادن  ار  ناـشیا  يرهاـظ  قـح  بصغ  تردـق 
دنک بصغ  دناوتب  هک  تسین  داحآ  زا  يدـحا  سر  تسد  ناشیا  هینطاب  تفالخ  اعطق  تسا و  هدوب  تفالخ  تهج  نیمه  زا  ناشیا  رارطـضا 

تیذا ءوس  فشک  داد و  دـهاوخ  ناشیا  هب  ار  نآ  دـنوادخ  دـندرک و  رطـضم  ار  ناشیا  دـندرک و  بصغ  هک  تسا  يرهاـظ  تفـالخ  نیمه 
تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  دنکیم  لقن  هکرابم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  راحب  رد  هک  تسا  نیا  دومن  دهاوخ  ار  نانمـشد 

سپ دنکیم  دوخ  يهدنرورپ  يوس  هب  عرـضت  دراذگیم و  زامن  ماقم  دزن  رد  ددـنبیم و  همامع  دـیآ  نوریب  هاگ  ره  هک  ع )  ) مئاق يهرابرد 
ناشیا تیار  زگره  هک  نطاب  رد  اما  يرهاظ  ای  تسا  ینطاب  تیار  ندـشن  در  ینعم  هک  منکیم  ضرع  دوشیمن  هدرک  در  وا  زا  یتیار  چـیه 

نوبلاغلا مه  هللادنج  تسه و  ناشیا  يارب  زا  هشیمه  هیقیقح  تنطلس  تسا و  دیری  امل  لاعف  یئوگیم  تدوخ  وت  هک  یـسک  تسا  هدشن  در 
وا ياعد  دیاب  ایآ  سپ  تسا  رهاظ  لام  اهوگتفگ  نآ  همه  دناهتشادن  باب  نآ  زا  يرارطضا  هتـشگیمن و  رب  زگره  ناشیا  هینطاب  تیار  سپ 

ددرگن رب  رسکنم  رـساخ و  بئاخ و  یگنج  چیه  زا  وا  تیار  دهدب و  وا  هب  ار  نیمز  تفالخ  دنکب و  ءوس  فشک  دنوادخ  دوش و  باجتـسم 
هبدـن و ياعد  تادـییات  يراب و  تسین  راد  تیعقاو  هملک  کـی  هک  تفم  فرح  هب  مه  نآ  دـیاهدرک  شوخ  تـالیوات  هب  ار  دوخ  لد  هن  اـی 

ینطاـب جرف  روظنم  مینکیم  شهاوـخ  ع )  ) ماـما يارب  زا  هک  یجرف  تسا  لاوـنم  نیمه  هب  مه  هجرف  هللا  لـجع  هکراـبم  هملک  هماـن و  دـهع 
هک يروط  هدـش  هتفرگ  گنت  ترـضح  نآ  رب  دـنراد و  هبلغ  ءادـعا  هک  تسا  رهاظ  رد  یلو  دـنراد  جرف  ناشیا  هشیمه  انطاب  هک  اریز  تسین 

برقا هنا  ثیداحا  اما  دیامنب و  ار  وا  يداعا  رش  عفد  دیامرف و  کیدزن  ار  وا  جرف  دنوادخ  هک  میراد  تلئسم  دنوادخ  زا  تسا و  هدش  بیاغ 
ماما شیامرف  هدرک  فیحـصت  صخـش  نیا  تیاهن  تسا  هدـش  دراو  رابخا  نیماضم  نیا  هب  یلب  باش  هنا  ۀـبادلا و  قوف  فخا  نبللاـب و  ینم 

ثدح و باش  مکبحاص  دـندومرف و  نینچ  مه  ۀـبادلا و  رهظ  یلع  فخا  ینم و  نبللاب  ادـهع  برقا  رمألا  اذـه  بحاص  نا  تسا و  نیا  (ع )
زا ملاوع  رد  هک  تسه  مه  اـهنیا  تسا  ماـما  ثیدـح  اـهنیا  رگا  نکل  ۀنـس و  نیثلث  نبا  قفوم  یتـف  ةروص  یف  رهظی  دـندومرف و  یثیدـح  رد 

ةدیس نبا  نیسحلا  یخا  دلو  نم  عساتلا  كاذ  دومرف  ع )  ) مئاق فصو  رد  هکنیا  ات  یلیوط  ثیدح  رد  دنکیم  لقن  ع )  ) نسح ماما  ترـضح 
زا ریدـق و  ءیـش  لـک  یلع  هللا  نا  ملعیل  کـلذ  ۀنـس  نیعبرا  نود  نبا  باـش  ةروص  یف  هتردـقب  هرهظی  مث  هتبیغ  یف  هرمع  هللا  لـیطی  ءاـمالا 

نوکی نا  هتمالع  لاق  جرخا  ذا  مکنم  ع )  ) مئاقلا ۀمالع  ام  هک  دـش  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هحفص 312 ] هک [  هدرک  لقن  ع )  ) اضر ترـضح 
یتح هیلع  یلایللاو  مایالا  رورمب  مرهی  نا ال  هتمالع  نم  نا  اهنود و  وا  ۀنس  نیعبرا  نبا  هبسحیل  هیلا  رظانلا  نا  یتح  رظنملا  تانـس  نسلا  خیش 
دبعلا رمع  کلذ  دـعب  نم  هل  لعج  تسا و  وا  رد  هک  ءایبنا  ننـس  رد  یلیوط  ثیدـح  رد  ریدـس  هب  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  هلجا و  یتای 

لوط ام  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  ع )  ) رـضخلا حـلاصلا  دـبعلا  اما  دومرف و  ثیدـح  رخآ  رد  هکنیا  ات  هرمع  یلع  الیلد  رـضخلا  ینعا  حـلاصلا 
ۀعاطل ءادتقالا و ال  هدابع  مزلی  هتامال  ءایبنألا و  نم  هلبق  ناک  نم  ۀعیرـش  اهب  خسنی  ۀعیرـشل  هیلع و ال  لزنی  باتکلال  هل و  اهردـق  ةوبنل  هرمع 

نم نوکی  ام  ملع  ردـقی و  ام  هتبیغ  مایا  یف  ع )  ) مئاقلا رمع  نم  ردـقی  نا  هملع  قباس  یف  ناک  امل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  یلب  هل  اهـضرفی 
ع)  ) مئاقلا رمع  یلع  هب  لالدتسالا  ۀلعل  الا  کلذ  بجوا  ببس  ریغ  نم  حلاصلا  دبعلا  رمع  لوط  لوطلا  یف  رمعلا  کلذ  رادقمب  هدابع  راکنا 

رظنم بسحب  ینعی  ینم  نبللاب  ادهع  برقا  تسا و  ثیدح  اهنیا  رگا  سپ  ۀجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیدناعملا  ۀجح  کلذب  عطقیل  و 
رد ار  نآ  الوا  هک  هدش  هداد  باوج  اقباس  بالصالا  یف  هنا  تیاور  اما  دشاب و  هدرک  دلوت  هزات  هکنیا  هن  دوشیم  هدید  ریـشب  رتدهعلا  بیرق 

تما رب  ینامز  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ يدرک  قباس  هک  یتیاور  قفاوم  هکنیا  یناـث  تسین  نآ  هب  يداـمتعا  میاهدـیدن و  هربتعم  بتک 
تباث رابخا  زا  هک  اریز  تشذگ  دمآ و  نامز  نیا  تسا و  بالـصا  رد  زونه  مئاق  هدـش و  دـلوتم  مئاق  تفگ  دـنهاوخ  هک  دـمآ  دـهاوخ  نم 

رد یتح  دنتسه  مئاق  نیضام  همئا  زا  یکی  هک  دندرکیم  نامگ  نینچ  هعیـش  زا  يرایـسب  همئا  رخآ  ات  ع )  ) ءادهـشلادیس نامز  زا  هک  میدرک 
رب يرگید  دربیم و  ار  وا  دنوادخ  ات  مئاق  تسا  نیا  هک  دنشکیم  ندرگ  ام  باحـصا  میوشیم  دلوتم  ام  زا  کی  ره  هک  دیامرفیم  یثیدح 
رد مه  ار  ثیدـح  نیا  هما  نطب  ياهربـق  نم  موقی  هنا  اـما  زورما و  هن  تسا  زور  نآ  لاـم  دـشاب  ثیدـح  رگا  مه  تراـبع  نیا  سپ  دزیخیم 
هچ دهدیم  تبـسن  هک  ار  يرابخا  هک  ینکیم  هظحالم  دنکیم و  تیاور  اجک  زا  هک  دهدیمن  تبـسن  مه  وا  دوخ  میاهدـیدن  هربتعم  بتک 
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هنوگچ رگید  دـهدیمن  تبـسن  هچنآ  سپ  باتک  نآ  رد  تسین  هک  دـهدیم  یباتک  هب  تبـسن  هکلب  تسا  اـهنآ  رد  رییغت  فیحـصت و  ردـق 
دـشاب هدرک  قحلم  لیوات  باب  زا  شدوخ  ار  هما  نطب  يا  يهملک  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـشاب  هدـید  یئاج  رد  مه  رگا  تسا و  داـمتعا  لـحم 

هک تسا  تجاح  هچ  رگید  دوشیم  دـلوتم  دـنیامرفیم  روطنیمه  دوشیم  دـلوتم  ماـحرا  زا  هک  دـنیامرفب  دـنهاوخب  رگا  ع )  ) ماـما هک  اریز 
نایب قباس  هچ  رگا  دـنکیم  ترـضح  نآ  توم  رب  تلالد  هک  رابخا  یـضعب  شردام و  مکـش  زا  ینعی  دروآیم  نوریب  ربق  زا  رـس  دـنیامرفب 

هب رگا  یلو  دوشیم  ینعم  نیمه  رب  لمح  مه  توم  رب  هلاد  رابخا  ترـضح و  نآ  رکذ  توم  زا  دعب  دـناهدومرف  رابخا  ضعب  رد  هک  میدرک 
دراو ثیدـح  ود  رد  هک  اریز  تسین  ماحرا  زا  دـلوت  هب  ترـضح  نآ  ماـیق  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  مینک  رظن  مه  هحفـص 313 ] اهنآ [  رهاظ 

هدیدع رابخا  رد  هثعب و  مث  ماع  ۀئام  هللا  هتاما  رامحلا  بحاص  لثم  یلاعت  هللا  باتک  یف  انرما  لثم  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  راحب  رد  تسا  هدـش 
نآ لها  رـصن  تخب  هکنآ  زا  دعب  سدقملا  تیب  رب  ای  هبارخ  هیرق  رب  هک  رابخا  فالتخاب  ریزع  ای  تسایمرا  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هدـش  دراو 
زا دعب  دیناریم و  ار  وا  دـنوادخ  سپ  اهتوم  دـعب  هللا  هذـه  ییحی  ینا  دومرف  تشاد و  دوخ  اب  یماعط  دوب و  راوس  یغالا  رب  دوب و  هتـشک  ار 

دیـسر باطخ  سپ  دش  زاب  هدشن  تخـس  نآ  تسوپ  هک  یغرم  مخت  دننام  وا  ياهمـشچ  دش  هدنز  هک  لوا  دومرف و  ثوعبم  ار  وا  لاس  دص 
هب نکب  رظن  مدرم و  يارب  زا  میهدیم  رارق  تیآ  ار  وت  ام  تراـمح و  هب  نکب  رظن  هدرکن و  رییغت  هک  تبارـش  ماـعط و  هب  نکب  رظن  هک  وا  هب 

هنهک ياهناوختـسا  هب  ندرک  رظن  دراذگ  انب  سپ  میـشوپیم  اهنآ  رب  تشوگ  سپ  میراذـگیم  دوخ  ياج  هب  هنوگچ  هک  نیبب  اهناوختـسا و 
اـجنیا و زا  اـجنیا و  زا  اهناوختـسا  اـب  دـشیم  عمج  دـندوب  هدروخ  عابـس  ار  نآ  هک  یتشوگ  هب  وا و  يوس  هب  دـشیم  عمج  هک  هدـش  قشنم 

ءایحا هک  نک  هظحالم  سپ  تسا  رداق  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  منادیم  هک  تفگ  سپ  وا  رامح  تساوخرب  هکنیا  اـت  اـهنآ  هب  دـیبسچیم 
ینعم رابخا  قفاوم  وا  رکذ  توم  هب  ار  وا  توم  میریگب و  مه  روکذم  ثیدح  رهاظب  رگا  ضرفلاب  تسا و  هدوب  تیفیک  هچ  هب  ایمارا  ای  ریزع 

هظحالم دیاب  ناسنا  میرادن و  تسد  دروآیم  نوریب  ماحرا  زا  رـس  هکنیا  رب  یلیلد  مینک و  ینعم  دیاب  هدعاق  نیمه  هب  مه  ار  وا  ةویح  مینکن 
راکنا دیاب  ار  همه  ایند  روما  هکلب  نید  روما  زا  يرایـسب  دنکب  راکنا  درکن  ار  نآ  روصت  دوخ  صقان  لقع  هب  هچ  ره  دـشاب  انب  رگا  هک  دـنک 
روظنم ار  ام  لقع  لیلد  نیقداص  متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  هدومرف  هک  دـنوادخ  تسین و  لیلد  ندـیمهفن  ای  لـقع  هب  اـم  ندـیمهف  سپ  دـنکب 

انل ملس  نمف  میلستلاب  الا  باصی  دومرف و ال  هکنیا  ات  ۀصقانلا  لوقعلاب  باصی  هللا ال  نید  نا  هک  دومرف  ع )  ) داجس ترـضح  هکنانچ  هتـشادن 
تـسا ام  يهصقان  لوقع  زا  رگا  تسا و  قلخ  ادخ و  هدیدنـسپ  تسا  موصعم  زا  قطن  عمـس و  زا  لیلد  رگا  سپ  يدهانب  يدـتها  نم  ملس و 

میمهفن و ول  میلـست و  ياوس  تسین  هراچ  ار  ام  هدوب  هدعاق  نیا  هب  ریزع  ءایحا  هک  دنکیم  نایب  موصعم  هک  یتقو  سپ  تسین  هدیدنـسپ  ادبا 
نیمه هب  مه  ار  وا  ءایحا  هکنیا  ياوس  میرادن  هراچ  میریگب  رهاظ  ینعم  نیمه  هب  دشاب  انب  دـنیامرفیم  مئاق  يهرابرد  ار  ناشیا  شیامرف  رگا 
رابخا دزیخیم و  رب  شرکذ  توم  زا  دعب  هک  دـندومرف  رابخا  رد  هک  یتسناد  قباس  هکنیا  لاح  میریگب و  دـناهدومرف  ثیدـح  رد  هک  روظنم 

ار نیا  اـم  هک  تسا  ثیدـح  نیا  يارب  زا  ناـحجر  هجو  دـنکیم  وا  رمع  لوـط  ةوـیح و  رب  تلـالد  هک  يدـید  اـج  نیمه  رد  هک  مه  رایـسب 
هصاخ راثآ  تسه  تماما  یعدم  هک  ره  شقنا  مث  شرعلا  تبث  میئوگیم  میرذگب  هک  نانخـس  نیا  همه  زا  مینک و  كرت  ار  اهنآ  میریگب و 

انب رگا  هک  اریز  تسین  تماما  هصاخ  تفص  ملسم  هک  اهنیا  دوشیم  تسرد  وا  رما  میلست  هب  همه  بلاطم  هروجنیا  دعب  دنک  راهظا  ار  تماما 
هکنیا منک  همه  هب  ادتقا  دیاب  نم  دوشیم و  دلوتم  ماما  رازه  يزور  سپ  دروایب  نوریب  محر  زا  رـس  هک  دشاب  نآ  ماما  دـشاب  هحفص 314 ] ] 
تماما لیلد  دلوت  ضحم  دوش  دلوتم  دیاب  رـصع  ماما  هک  ینک  تابثا  تنـس  باتک و  زا  هحیرـص  هلدا  هب  ولو  سپ  تسا  لطاب  ههبـش  نودـب 

هک هتفگ  هچنآ  اما  دوش و  لصاح  ام  يارب  شتفرعم  ات  دنک  راهظا  دیاب  دناهدومرف  تیب  لها  رابخا  رد  هک  ار  تماما  هصاخ  تافص  دوشیمن 
ملاوع و راحب و  رد  رایسب  رابخا  هک  اریز  دشاب  فرص  لعج  هک  تسا  نیا  منامگ  دوشیم  رهاظ  يربک  تیمولظم  هب  ضرالا و  ۀباد  تسا  وا 

هکنیا رب  دنکب  تلالد  هک  ثیدـح  تسا و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  دارم  هک  ضرألا  ۀـباد  ینعم  رد  دـناهدرک  تیاور  ناهرب  ریـسفت 
زا کی  ره  تسین و  ادـبا  فنـصم  تایاور  هب  مه  يدامتعا  میدـیدن و  ادـبا  دزیخیم  رب  يربک  تیمولظم  هب  تسا و  ع )  ) مئاق ضرـالا  ۀـباد 
رد هدرک  تیاور  هچنآ  زا  ثیدح  تسیب  ای  هد  هک  میراد  شهاوخ  تسا  ياههبش  تیاور  رد  صخش  نیا  تنایخ  بذک و  رد  هک  ار  نینمؤم 
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تـسد ثیدح  ذخأم  ات  تسین  اهنآ  لوقب  يدامتعا  هک  تسین  ههبـش  عضو  نیا  اب  دننیبب و  هینالع  ارم  ضرع  قدص  دـننک و  هظحالم  لوصا 
هدماین تارـضح  تسد  ثیدـح  کی  ای  هیآ  کی  هک  ینیبیم  ینک  هظحالم  تقد  هب  تسرد  رگا  دوش و  هظحالم  نآ  لیذ  ردـص و  دـیآ و 

یکی زا  یلاخ  دننک و  لیوات  يار  هب  ای  دنراد  نایب  ار  ربخ  رخآ  لوا و  ای  دننک  لعج  هچ  ره  رگم  دشاب  هتـشاد  اهنآ  دارم  رب  یتلالد  اعقاو  هک 
یبایرد . ار  ماقم  قح  ات  نکب  ربدت  تسرد  هللادمحلا  تسین  قش  هس  نیا  زا 

باب دمحم  یلع  نارادفرط  ندش  هتشک  یسربط و  هعلق  هعقاو  رفن و  هدزیس  دصیس و  هب  لالدتسا 

هراشا

عمج تسا  ناتسربط  هک  یسربط  خیش  رد  ددع  نیا  دنوشیم  عمتجم  شلوح  ابجن  ابقن و  زا  ملاع  فارطا  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  تسا  هتفگ 
توم دـبعلا و  انا  تشون  ملاع  هحفـص  رب  کی  ره  نوخ  هکلب  لالـضلا  الا  قحلا  دـعب  ام  قحلا و  وه  هنا  دـنداد  تداهـش  ناشتوجن  دـندش و 

اهنآ لظ  رد  تسا  مئاق  تیار  قرشم  ناسارخ و  زا  دوس  تایار  جورخ  رهاظ و  دعب  روهظ و  تقو  روهظ و  زا  لبق  بنذ  وذ  هراتـس  هعاوناب و 
نایرج رابخا و  لاصتا  کلذک  دنتشذگ و  دوخ  یتسه  زا  شلظ  رد  هریثک  هیکز  سوفن  دش و  عفترم  دشاب و  فرب  يور  هنیسب  ولو  دیئآ  رد 

روهظ و تایئزج  هکلب  ظیفح  حول  یف  ءیـش  لک  ملع  مهدـنع  هک  ینک  نیقی  ات  امن  هظحـالم  ار  راـید  ندـم و  ندـش  کـیدزن  راـن و  نفس 
هیهلا تنـس  سفنا و  قافآ و  تمکح و  میلـس و  لقع  نوچ  داحآ  رابخا  هباـشتم و  تاـیآ  ضعب  رگا  تسا و  روکذـم  راـبخا  رد  شماـکحا 

دوب . دهاوخ  نیقی  ملع و  دیفم  تسا و  رتاوتم  مکحم و  تسا  اهنآ  رسفم  اهنآ و  دیؤم 

باوج

تادابع و راثآ و  مولع و  ناـبحاص  همه  هک  نینمؤم  ناـگرزب  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  تعاـمج  نیا  نانخـس  تسا  کحـضم  ردـق  هچ 
هدرک و هریخذ  ترـضح  نآ  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  راوگرزب  نآ  باحـصا  تسا  اناد  دنوادخ  ار  ناشیا  ناش  هک  تاداع  قراوخ 

یقاب دنوشیم و  رضاح  نآ  یلاوح  هکم و  رد  ناشیا  دوخ  دنکیم  زورب  هبیرق  تامالع  راثآ و  هک  روهظ  ياهیکیدزن  رد  ناشیا  زا  یتعامج 
یضعب ضرالا و  یطب  یضعب  دنوشیم  رـضاح  اروف  دنکیم  ادن  ار  اهنآ  دتـسیایم و  ماقم  نکر و  نایم  هحفص 315 ] ع [ )  ) ماما هک  نیمه 

رد دنیادخ  ماکح  دنتسه و  اهاول  بحاص  ناشیا  هک  ماما  دیامرفیم  فیرش  ثیدح  رد  هک  تسا  ردقنآ  ناشیا  ناش  دنوشیم و  راوس  ربارب 
تـسا نهآ  هراپ  لثم  ناشیا  ياهلد  تسا و  درم  لـهچ  ردـق  هب  ناـشیا  کـی  ره  توق  دـنوریم و  هار  بآ  يور  رب  مور  گـنج  رد  نیمز و 

دوخ تسد  فک  هب  رظن  دـننامیم  رد  هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  اهنآ  تسد  فک  اـهنآ  لـمع  باـتک  زور  رد  دنناریـش  بش و  رد  دـننابهر 
لزارا و نامدرم  تشم  کی  دنکیمن  ایح  درم  نیا  دناهدومرف و  اهنآ  يارب  هک  اهتلیـضف  ریاس  اذکه  دننادیم و  ار  دوخ  فیلکت  دـننکیم و 

عیمج زا  تسد  تارـضح  ياوتفلا  بسح  هدـش و  عمج  یناسارخ  یلع  دـمحم  الم  یئورـشب و  زیخالم  درک  ایند  ماـطح  عمط  هب  هک  شاـبوا 
تسا و زئمشم  اهنآ  ندینش  زا  همیلس  سوفن  هک  دندروآیم  اجب  هعینش  هحیبق  لامعا  نیعلاةرق  اب  هتشادرب و  نایدا  يهمه  هکلب  مالـسا  موسر 

دـش گنج  يانب  ناردنزام  رد  هکنآ  زا  دعب  دوب و  سوبحم  قیرهچ  رد  دـندوب و  هدرب  زیربت  هب  ارهاظ  ار  وا  دوبن و  اهنآ  اب  دـمحم  یلع  ازریم 
لاحب دراد  تهابـش  هچ  اهنیا  لاح  سپ  دندش  بئات  دندید و  ار  تارـضح  ياهغورد  هک  یمک  رایـسب  دودعم  رگم  دندش  هتـشک  اهنآ  همه 
هریخذ همه  نیا  رابخا و  رد  لیـصفت  همه  نیا  ندرک  لوبق  ندینـش و  رتبیرغ  نآ  زا  تاملک و  نیا  نتفگ  هللا  تسا و  بیرغ  ماما  باحـصا 

چیه یلامک و  چیه  نودب  دزیخرب  درم  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  دیعو  دعو و  روهظ و  رابخا  همه  نیا  دمحم و  لآ  مئاق  يارب  باحـصا  ندرک 
ياج مه  شدوخ  دنوش و  لوتقم  یئاج  رد  شباحـصا  تقو  نآ  دننکب  لوبق  مه  یعمج  دـنکب و  ار  يوعد  نیا  تماما و  تافـص  زا  یتفص 

ار يرود  لامک  راگدرورپ  لدـع  تمکح و  زا  هک  هللاو  دوشن  لصاح  رییغت  ملاـع  عاـضوا  رد  چـیه  دوش و  هتـشک  یهجو  رتراوخ  هب  رگید 
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ار ناشیا  دالب  دنوشب و  رـضاح  دیاب  هک  یـصاخشا  ءامـسا  هک  میراد  هددـعتم  رابخا  دـشاب و  نیمه  يارب  راثآ  رابخا و  نیا  يهمه  هک  دراد 
مولع و زا  تماما  هصاخ  تافـص  اب  دزیخرب  ع )  ) ماما هکنآ  رگم  تشادرب  اهنآ  زا  تسد  ناوتیمن  تفم  ياـهفرح  نیا  هب  دـناهدومرف و  رکذ 

دارم ای  دوبن  حیحـص  دوب  هدیـسر  امـش  هب  هک  ثیدح  نالف  هک  دیامرفب  وا  دوخ  تقو  نآ  اهنآ  ریغ  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  قالخا و 
هک یـسک  میاهدـیمهف و  لقن  لـقع و  هب  هللادـمحلا  تماـما و  يهصاـخ  تافـص  دوشیمن و  نیا  ریغ  هب  ـالا  هدوبن و  دـیاهدیمهف  هچنآ  نآ  زا 

لتق الثم  روما  ریاس  اما  دـشاب  اهنآ  رد  فیحـصت  رییغت و  لامتحا  هک  تسین  يرما  اهنآ  مینادیمن و  ماـما  ار  وا  دـشابن  تافـص  نآ  بحاـص 
هکنآ زا  دعب  تسا  فیحصت  لمتحم  نوچ  اما  میراد  ار  تایاور  میلست  مینیبن  تماما  تفص  اب  یماما  هک  مادام  رفن  هدزیـس  دصیـس و  یماسا 
هتفگ هک  بنذ  وذ  يهراتس  گرم و  يرایسب  اما  هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  دومن و ال  میهاوخ  ار  وا  رما  میلست  میتخانش  ار  وا  دروآ و  فیرشت 

درادن و روهظ  میالع  هب  لخد  یلو  دومرف  دـهاوخ  رایـسب  لتق  هچ  رگا  روهظ  زا  دـعب  هحفـص 316 ] روهظ و [  نیح  روـهظ و  زا  شیپ  تسا 
زا هدش  عقاو  هک  اهنیمه  دیاش  درادن  عنام  مه  اهنآ  رارکت  ددعت و  تسین و  دـشاب  دـیاب  امکح  روهظ  نراقم  هک  یمئالع  زا  اهنیا  لاحیا  یلع 
هک ناضمر  رهـش  بجر و  رهـش  رد  هحیـص  لاجد و  ینایفـس و  لثم  تسین  میالع  هنوگنیا  رما  دوشب و  عقاو  مه  دعب  دـیاش  هدوب و  تامالع 

يزیچ دنتـسین و  تقوم  ایناث  دنتـسین و  یمتح  الوا  تامالع  ریاس  اما  درک و  لالدتـسا  اهنآ  هب  ناوتب  دوش و  عقاو  روهظ  هب  بیرق  دیاب  امکح 
هک نامزلا  رخآ  عاضوا  نیا  هب  دورن و  نآ  رد  فالخ  لامتحا  هک  درک  ادـیپ  یلیلد  دـیاب  تسین  دامتعا  لـحم  دـشاب  لاونم  نیا  هب  شرما  هک 

میالع نیا  هب  هک  دشاب  انب  رگا  اهنیا  ریغ  اذکه  دـنه و  زا  زور  کی  رـصم  زا  زور  رگید  زاریـش  زا  زور  کی  دزیخیم  رب  یلطاب  ملع  زور  ره 
تسین و حیحص  راکنیا  هتبلا  میوشب و  نیعدم  زا  یکی  عبات  زور  ره  دیاب  میشاب  هتشادن  تماما  هصاخ  راثآ  هیمتح و  میالع  هب  رظن  میریگب و 

مه تامالع  نیا  زا  یضعب  هتبلا  جراخ و  ای  دنملع  تصش  وزج  ای  هک  مشاهینب  زا  رفن  هدزاود  نیباذک و  ملع  تصـش  ناشدوخ  شیامرف  هب 
هچ ره  مه  اهنیا  هتقوم  هیمتح  میالع  روهظ  زا  دـعب  یلب  دومن  اهنآ  هب  دامتعا  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوب  دـهاوخ  ناشیا  زا  یـضعب  اـب  نراـقم 

لخاد دنیایب  دیاب  هک  دناهدومرف  بلاغ  رد  تسا و  هدش  ررکم  اهنآ  رکذ  رابخا  رد  قرشم  ناسارخ و  تایار  اما  تسا و  تادیؤم  دشاب  هدش 
ریرح ناـتک و ال  ـال  نطقب و  تسیل  هملعم  ریغ  ضرـالا  قرـش  نم  تاـیار  لـبقت  تسا و  ع )  ) ریما ترـضح  شیاـمرف  هلمج  زا  دـنوش  هنوک 

رفذالا کسملاک  برغملاب  اهحیر  دـجوت  قرـشملاب و  رهظت  ص )  ) دـمحم لآ  نم  لجر  اهقوسی  ربکالا  دیـسلا  متاخب  انقلا  سار  یف  موتخم 
امهناک ناقبتسی  یناسارخلاو  ینامیلا  لیخ  تلبق  اذا  کلذ  یلع  مهامنیبف  مهئابآ  ءامدب  نیبلاط  ۀفوکلا  اولزین  یتح  رهشب  اهماما  بعرلا  ریسی 
اوجرخ دق  موقب  یناک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  نینچمه  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  حادقا  یطاون و  بالـصا  درج  ربغ  ثعـش  نابهر  سرف 
هنولبقی الف  اولأس  ام  نوطعیف  مهقتاوع  یلع  مهفویـس  اوعـض  کـلذ و  اوار  اذاـف  هنوطعی  ـالف  هنوبلطی  مث  هنوطعی  ـالف  قحلا  نوبلطی  قرـشملاب 

رد زین  رمالا و  اذـه  بحاصل  یـسفن  تیقبتـسال  کلذ  تکردا  ول  ینا  اما  ءادهـش  مه  ـالتق  مکبحاـص  یلا  ـالا  اهنوعفدـی  ـال  اوموقی و  یتح 
ترـضح دنکیم و  كاپ  نیملاظ  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  نامز  هچ  هک  درک  لاوس  ع )  ) ریما ترـضح  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  یثیدـح 

زاج ناتلملا و  نامرک و  ضرا  ۀخـسن  یف  ناـتلملاو و  ناـفوک  ضرا  یلع  بلغ  ناـسارخب و  مئاـقلا  ماـقا  زا  دومرف  هکنیا  اـت  دومرف  یلیـصفت 
فرشلا هل  لوهجملا  مامالا  لوماملا و  مئاقلا  موقی  مث  دومرف  تقو  نآ  دومرف  رکذ  هک  یمئالع  رخآ  ات  نالیجب  مئاق  انم  ماق  ناواک و  ةریزج 

تایار كرحت  اذا  دومرف  ع )  ) نسحلاوبا ترـضح  یثیدح  رد  رخآ و  ات  نینکرلا  نیب  رهظی  هلثم  نبا  نیـسح ال  ای  كدلو  نم  وه  لضفلاو و 
ناسارخ نم  دوسلا  تایارلا  دومرف و  هحفص 317 ] ع [ )  ) ریما ترضح  یثیدح  رد  هدنک و  ریغ  رکذ  وا  ناسارخب  هدنک  تایار  رصمب و  سیق 

مهیلع جرخی  یتـح  مـهرما  تتـشت  مـهکلم و  قرفت  اوـفلتخا  مـث  اوـکلمی  نا  نـالف  ینبل  دـبال  دوـمرف  ع )  ) قداـص ترــضح  یثیدـح  رد  و 
نوکی یتح  انه  نم  اذـه  انه و  نم  اذـه  ناهر  یـسرفک  هفوکلا  یلا  ناقبتـسی  برغملا  نم  اذـه  قرـشملا و  نم  اذـه  ینایفـسلاو  یناسارخلا 

دحاو رهش  یف  ةدحاو  ۀنس  یف  یناسارخلا  ینامیلاو و  ینایفسلا  جورخ  لاق  مث  ادحا  مهنم  نوقبی  مهنا ال  اما  امهیدیا  یلع  نالف  یبن  كاله 
یف سیل  هاوان و  نمل  لیو  ۀخـسن  یف  مهاوان و  نمل  لیو  هجو  لک  نم  ساـیلا  نوکیف  اـضعب  هضعب  عبتی  زرخلا  ماـظنک  ماـظن  دـحاو  موی  یف 

ینایفـسلاو یناسارخلا  ۀثلثلا  جورخ  لاق  ع )  ) هللادبعیبا نع  مکبحاص و  یلا  وعدـی  هنال  يدـهلا  ۀـیار  یه  ینامیلا  ۀـیار  نم  يدـها  تایارلا 
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رگید ثیدح  رد  قحلا و  یلا  يدهی  ینامیلا  ۀـیار  نم  يدـهاب  ۀـیار  اهیف  سیل  دـحاو و  موی  یف  دـحاو  رهـش  یف  ةدـحاو  ۀنـس  یف  ینامیلاو 
مهانعیف ایبس  ابلـص و  التق و  ۀفوکلا  لها  نم  نوبیـصیف  افلا  نوعبـس  مهتدع  ۀفوکلا و  یلا  اشیج  ینایفـسلا  ثعبی  و  ع )  ) رقاب ترـضح  دومرف 

یلا اثعب  ینایفـسلا  ثعبی  لاق و  نا  یلا  مئاقلا  باحـصا  نم  رفن  مهعم  اثیثح و  ایط  لزانملا  يوطت  ناسارخ  لبق  نم  تایار  تلبقا  ذا  کلذـک 
انا سانلا  اهیا  يدانی  هب  اریجتسم  مارحلا  تیبلا  یلا  هرهظ  دنـسا  دق  ۀکمب و  ذئموی  مئاقلاو  لاق  نا  یلا  هکم  یلا  اهنم  يدهملا  رفـسیف  ۀنیدملا 
اذاف ۀفوکلا  یلا  ناسارخ  نم  جرخت  یتلا  دوسلا  تایارلا  لزنت  دومرف  هک  ع )  ) رقاب ترضح  زا  زین  ثیدح و  رخآ  ات  انباجا  نم  هللا و  رـصنتسن 

زین هماع  قرط  زا  تسا و  هدش  تیاور  باب  نیا  رد  هعیـش  قرط  زا  ملاوع  راحب و  رد  هک  تسا  يرابخا  اهنیا  ۀـعیبلاب  هیلا  ثعب  يدـهملا  رهظ 
هب هدرک  تیاور  هللادبع  نب  دمحا  میعنوبا  ظفاح  زا  وا  هک  دناهدرک  تیاور  همغلا  فشک  زا  راحب  ملاوع و  رد  هدـش و  تیاور  دـنچ  يرابخا 

ۀفیلخ اهیف  ناف  جـلثلا  یلع  اوبح  ولو  اهوتاف  ناسارخ  نم  تلبقا  دـق  دوسلا  تایاولا  متیار  اذا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لاق  هنا  نابوث  نع  هدانـسا 
ورغا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  مهار  املف  مشاهینب  نم  ۀئف  تلبقا  ذا  ص )  ) هللا لوسر  دنع  نحن  انیب  لاق  هللادبع  نع  هدانـساب  يدهملا و  هللا 

نا ایندـلا و  یلع  ةرخالا  انل  هللا  هراتخا  تیبلا  لها  انا  لاقف  ههرکن  ائیـش  کهجو  یف  يرن  لازن  ام  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هنول  ریغت  هانیع و  تقو 
نولتاقیف هنوطعی  قحلا و ال  نولاسیف  دوس  تایار  مهعم  قرشملا و  لبق  نم  موق  یتای  یتح  ادیرطت  ادیرشت و  ءالب و  يدعب  نوقلیس  یتیب  لها 

مهنم کلذ  كردا  نمف  اروج  اهألم  امک  اطـسق  اهالمیف  یتیب  لها  نم  لجر  یلا  هوعفدـی  یتح  نولبقی  ـالف  اولاـس  اـم  نوطعیف  نوفرـصنی  و 
مث مهنم  دحاو  یلا  ریـصی  مث ال  ۀفیلخ  نبا  مهلک  ۀثلث  مکزنک  دنع  لتقی  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لاق  نابوث  نع  جـلثلا و  یلع  اوبح  ولو  مهتایلف 

و ع )  ) يدهملا هللا  ۀفیلخ  هناف  هوعیابف  هوتاف  هب  متعمس  اذاف  يدهملا  هللا  ۀفیلخ  ءییجی  مث  موق  هلتقی  مل  التق  مهنولتقیف  دوسلا  تایارلا  ءییجت 
رابخا هب  دامتعا  تارـضح  دـیاقع  رد  مینادیمن  یلو  میراد  هماع  قرط  زا  ار  رابخا  نیا  قرـشملا  لـبق  نم  دوسلا  تاـیارلا  ءییجت  ۀـیاور  یف 

ص)  ) ام همئا  تفرگ  دیاب  ار  کی  مادـک  هحفـص 318 ] دش [  فلتخم  هعیـش  رابخا  اب  هماع  رابخا  هک  یتروص  رد  ایآ  هماع و  ای  دنراد  هعیش 
ترضح دیریگب و  تسا  هماع  اب  فلاخم  هک  کی  ره  هک  دناهداد  لمعلاروتـسد  ام  هب  تسا  هدش  تیاور  ناشیا  زا  هک  يرابخا  حیحـصت  رد 

ره سپ  دـینک  هماع  رابخا  رب  هضرع  دـیتفاین  نآ  رد  دـیدومن و  هضرع  ادـخ  باتک  رب  ار  فلتخم  ثیدـح  ود  هاگ  ره  هک  دومرف  ع )  ) قداص
ار شیامرف  نیمه  زین  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دـیریگب و  دـش  فلاخم  مادـک  ره  دـینک و  كرت  ار  نآ  دـش  هماع  رابخا  اب  قفاوم  هک  مادـک 

لاؤس هک  ار  یـسک  ینیبن  ام  ناتـسود  زا  هک  هلاسم  رد  هک  دومرف  یثیدح  رد  دـینک و  كرت  تسا  هماع  رابخا  قفاوم  هک  کی  ره  هک  دومرف 
هماع فلاخم  هچنآ  هب  ریگب  هک  دندومرف  زین  تساهنآ و  فالخ  رد  قح  هک  نکب  دهدیم  يوتف  هچنآ  فالخ  سرپب و  هماع  ياهقف  زا  ینک 
يرما چیه  رد  هیفینح  نید  رب  ناشیا  هک  نکم  مه  لاؤس  ناشیا و  دزن  ورم  هک  دـندومرف  یثیدـح  رد  تساهنآ و  فالخ  رد  دـشر  هک  تسا 

هب درک  كرت  ناوتیمن  دنـشاب  هتـشاد  تایاور  ام  رابخا  قفاوم  یماقم  رد  رگا  یلب  هدش  دراو  باب  نیا  رد  رایـسب  رابخا  هک  هصالخ  دنتـسین 
كرت ار  هماع  رابخا  هکنیا  زج  تسین  هراچ  تفلاخم  دوجو  اـب  اـما  تقفاوم و  تروص  رد  تسا  ناـمدوخ  راـبخا  ندرک  كرت  هکنیا  تهج 

یهابتشا بابسا  دشاب  نکمم  هک  دیایب  ناشیا  تسد  هچ  ره  دنتسین و  بلطم  نیا  ددص  رد  تعامج  نیا  یلو  میریگب  هعیش  رابخا  هب  مینک و 
هک تسین  نیا  رکذ  هک  یقرـشم  تیار  رد  اما  ینکیم  هظحالم  هک  رابخا  نیا  رد  هصالخ و  دـنرادن  نآ  نتفرگ  زا  هقیاـضم  دـنروایب  مهارف 
رد میتشاد و  ار  نآ  ریظن  زین  نامدوخ  رابخا  رد  دننکیم و  مئاق  هب  راذـگاو  حـتف  زا  دـعب  اهنآ  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  یلو  تسا  مئاق  تیار 
هک تسا  مولعم  سپ  رمالا  بحاص  يارب  مرادیم  هاگن  ار  دوخ  منک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  نم  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  ثیدح  رخآ 

ار وا  اجک  یلو  دـننکیم  مئاق  هب  عفد  هک  دـنکیم  تلالد  لوا  ثیدـح  مه  اهنآ  راـبخا  دـیایب  دـیاب  تسین و  اـهنآ  ناـیم  رد  رمـالا  بحاـص 
یلب ناـسارخ  تیار  اـما  دروآیم و  فیرـشت  دـعب  ترـضح  هک  تسا  حیرـص  ناـشمیود  تیاور  تسین و  موـلعم  دـننیبیم  یک  دـنباییم و 

زا يرفن  دـنچ  یناـسارخ  تیار  اـب  هک  تسین  نیمه  زا  شیپ  ناـمدوخ  تیاور  رد  تساـهنآ و  رد  ع )  ) ماـما هک  تسا  حیرـص  اـهنآ  تـیاور 
نآ هب  ور  ینایفس  نوشق  نتفر  زا  دعب  تسا و  هنیدم  رد  ماگنه  نآ  ترضح  هکنیا  رد  تسا  حیرص  ثیدح  يهمتت  دنتـسه و  مئاق  باحـصا 

یناسارخ تیار  اب  مئاـق  باحـصا  زا  رفن  دـنچ  هکنیا  زا  دارم  دـنکیم و  جورخ  اـجنآ  زا  هکنآ  اـت  هکم  هب  ور  دـنکیم  رارف  ترـضح  فرط 
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قحلم هکم  هب  دوشیم  دـنلب  هک  وا  يادـص  هکنآ  اـی  دـنوشیم  قـحلم  وا  هب  دنـسریم  وا  تمدـخ  هک  هفوـک  رد  ـالثم  هک  تسا  نیا  دنتـسه 
ینامی زا  یتیار  اهتیار  هناـیم  رد  هک  ثیدـح  دـنچ  رد  دـندومرف  حیرـص  هک  اریز  تسین  قح  تیار  یناـسارخ  تیار  هیلک  نکل  دـنوشیم و 

راثآ ندید  هفوک و  هب  ترـضح  دورو  زا  دعب  هک  تسا  نیا  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  تسود  وا  هک  دندومرف  یثیدـح  رد  تسین و  يدـها 
رد یحدـم  یناسارخ  تیار  يارب  زا  هک  نیبب  سپ  هصالخ  دنتـسه  وا  اب  هک  ۀـیدیز  رگم  دـنروآیم  نامیا  ماـمت  شنوشق  وا و  دوخ  تماـما 

نیا هب  رصحنم  تسا  یماع  ثیدح  نیا  اب  فلاخم  هک  يرابخا  ادبا و  تسین  هحفص 319 ] ام [  هب  لومعم  مه  هماع  رابخا  تسین و  ام  رابخا 
نایب ررکم  ار  نآ  لامجا  لیـصفت و  هب  دیامرفیم و  جورخ  هکم  زا  ع )  ) ماما هک  میراد  زواجتم  ثیدح  دـص  هکلب  تسین  مه  ثیدـح  دـنچ 
نیا دـهاش  زین  مه  هماع  رابخا  تفرگ و  ار  یماع  ثیدـح  کی  درک و  كرت  ار  هعیـش  راـبخا  همه  نیا  هک  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـناهدومرف 

مه اهنیا  زا  يراب و  دـیآیم  دـعب  لصف  ود  رد  نآ  رکذ  دـناهدرک و  تیاور  هملـسما  زا  هکنانچ  دـنکیم  جورخ  هکم  زا  ترـضح  هک  تسا 
یتدم دنتفر  ناردـنزام  هب  ور  ناسارخ  زا  یلع  دـمحم  الم  نیـسح و  الم  هک  تاقوا  نآ  دـمحم  یلع  ازریم  هک  ینادیم  تدوخ  وت  هتـشذگ 

هک ضرفلاب  سپ  دوبن  تعامج  نآ  يهنایم  رد  ینادیم  يدهم  وت  هک  ار  وا  دوب و  سوبحم  قیرهچ  رد  دـندوب و  هدرب  زیربت  هب  ار  وا  هک  دوب 
یـشتآ و ياهیتشک  راـبخا و  لاـصتا  زا  هتفگ  هچنآ  اـما  دیدیـشک و  تمحز  ثبع  درادـن  امـش  لاـح  اـب  یتقفاوم  دـشاب  هب  لومعم  ربخ  نیا 

راوس یـشتآ  ياهبـسا  رب  دنکیم و  يوجن  مه  اب  رود  ياههار  زا  نامزلارخآ  رد  هک  دـناهدومرف  رابخا  رد  هک  تسه  فورعم  نهآ  ياههار 
دنزیخیم رب  نامزلا  رخآ  رد  هک  هلطاب  مالعا  هک  تسا  ملـسم  تحـص  ضرف  رب  مشاب و  هدید  یئاج  هک  مرادن  رظن  رد  ۀلاجع  یلو  دنوشیم 

هکنیا یتح  تسین  یـسک  تیقح  لیلد  ندـش  تاـمالع  نیرق  هک  تسین  ههبـش  دوب و  دـنهاوخ  تاـمالع  نیا  زا  یـضعب  اـب  نراـقم  یکی  ره 
فرصب سپ  دش  دهاوخ  نینچ  هتبلا  هک  تسا  رهاظ  رابخا  زا  هکلب  دنزیخرب  دنچ  هلطاب  مالعا  هیمتح  تامالع  روهظ  نراقم  هک  تسا  نکمم 

هک تسا  نیا  دومن  دـیاب  هظحالم  ار  تماما  هصاخ  تامالع  تایآ و  نکلو  دـیورگ  مالعا  نآ  زا  یکی  هب  ناوتیمن  هیمتح  تامالع  ندـید 
هیرگ ارچ  دومرف  ترضح  نتسیرگ  دراذگ  انب  دش  دهاوخ  دنلب  هبتشم  تیار  هدزاود  هک  دینـش  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هکنآ  زا  دعب  لضفم 

هتخانـش يرگید  زا  کـی  چـیه  هک  دوـشیم  دـنلب  هبتـشم  ملع  هدزاود  دـنیامرفیم  هکنآ  لاـح  منکن و  هـیرگ  هنوـگچ  درک  ضرع  ینکیم 
باتفآ نیا  زا  رترهاظ  ام  رما  دومرف  یلب  درک  ضرع  ینیبیم  ار  باتفآ  نیا  دومرف  هفص و  لخاد  دومرف  رظن  ترـضح  مینک  هچ  ام  دوشیمن 

رد دهدیم  باوج  هک  همیظع  روما  نیا  زا  ار  وا  دینکب  لاؤس  دومن  تماما  ياعدا  یعدـم  رگا  هک  دومرف  لضفم  هب  زین  یثیدـح  رد  تسا و 
زیچ هچ  رگید  دـندرک  ضرع  راقو  هنیکـس و  هب  دومرف  دوشیم  هتخانـش  هچ  هب  اما  دـندرک  ضرع  ع )  ) قداـص ترـضح  هب  وا و  لـثم  اـهنآ 

ص)  ) ادـخ لوسر  حالـس  تسا  وا  دزن  رد  تسین و  يدـحا  هب  جاـتحم  وا  وا و  يوسب  مدرم  تجاـح  هب  مارح و  لـالح و  تفرعم  هب  دوـمرف 
تامالع هنراقم  فرص  هب  سپ  هصالخ  یصو  رسپ  یصو  رگم  دشابیمن  دومرف  یصو  رسپ  یـصو  رگم  دشابیم  ایآ  هک  يوار  درک  ضرع 

سفنا قافآ و  تنـس و  باتک و  هلدا  رکذ  صخـش  نیا  تاملک  رد  در  رگم  يراب و  دومن  هظحالم  ار  تماما  راـثآ  دـیاب  تفرگ و  ناوتیمن 
دای ار  هملک  نیا  ایوگ  سفنا  قافآ و  هلدا  اما  دننکیم و  اجیب  تالالدتـسا  ردـق  هچ  هک  مینیبیم  ررکم  ار  شتنـس  باتک و  هلدا  اما  دوشیم 

نکمم هللا  لوحب  میتسین و ال  ددص  رد  ام  دنک و  هماقا  یـسفنا  ایآ  یقافآ  لیلد  یعقوم  رد  هک  میدیدن  چیه  اما  دـنکیم  رارکت  یه  هتفرگ و 
وا فاـصوا  زا  یئوگیم  وت  هک  لاونم  نیا  هب  مئاـق  تسین  نکمم  هک  ینیبـب  دوخ  هحفـص 320 ] مشچ [  هب  هک  مینک  هماـقا  یلیلد  هک  تسا 
ملظ زا  رپ  هک  ینیمز  دنک و  داد  لدع و  زا  رپ  تقیقح  اعقاو و  ار  نیمز  دنک و  زورب  تماما  يهصاخ  تافص  اب  دیاب  ملـسم  هکلب  دنک  روهظ 
کی تاملظ  دوش و  علاط  هک  باتفآ  نوچ  دـش  رهاظ  رگا  تسا  هدومرفن  راهظا  ار  دوخ  تنطلـس  ماما  هک  تسا  باب  نیمه  زا  تسا  روج  و 

قلخ نایم  رد  هچ  رگا  ص )  ) همئا ریاس  هجرخم و  لهـس  هجرف و  هللا  لجع  دش  دهاوخ  هزیکاپ  كاپ و  ملاع  لاونم  نیمه  هب  دـنک  رارف  هبترم 
تبقاع هک  دوب  حلاصم  نامه  دندراذگ و  مه  يور  تسد  حلاصم  بسح  رب  دـندومرفن و  رهاظ  لامک  روط  هب  ار  دوخ  رما  کلذـعم  دـندوب 

للع نآ  هک  نیمه  دـیامرفیمن و  روهظ  ترـضح  نآ  ددرگن  رب  هدوب  هک  عضو  نآ  زا  راگزور  حـلاصم  اـت  دـش و  ع )  ) ماـما تبیغ  هب  رجنم 
هب دش و  دـهاوخ  نوگرگید  هتبلا  ملاع  عاضوا  همه  دـنکیم و  هولج  روهظ  لامک  هب  دراذـگیمن و  ناهنپ  ار  دوخ  رما  ع )  ) ماما دـش  عفترم 
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دنام . دهاوخن  ینیبیم  هک  اهعضو  نیا 

( مشاه ینب  نم  یبص  رهظی   ) ماوع زا  یثیدح  هب  دانتسا 

هراشا

نم یبص  رهظی  هیف  ءاملعلا و  هئادعا  رثکا  لاق و  نا  یلا  دیدج  ماکحا  دـیدج و  باتک  وذ  مشاهینب  نم  یبص  رهظی  ملاوعلا  یف  تسا  هتفگ 
نم یبص  رهظی  نیعبرالا  یف  هیلا  اوعرـساف  ائیـش  هنم  متعمـس  ناف  دیدش  برعلا  یلع  دیدج  باتکب  سانلا  عیابی  دـیدج  باتک  وذ  مشاهینب 

اندنع ام  فالخ  اذه  نولوقیف  هوعیطی  ءیـشب ال  مکح  اذاف  ءاملعلا  هئادعا  رثکا  دـحا و  هبجی  ملف  سانلا  اوعدـیف  دـیدج  باتک  وذ  مشاهینب 
ناک ولو  توافت  نم  نمحرلا  قلخ  یف  يرت  رـصب ال  فاصنا و  تقد و  هب  رگا  یلو  تسا  رایـسب  فالتخا  راثآ  رابخا و  رد  نیدـلا  ۀـمئا  نم 

فالتخا مینک  هدـهاشم  ار  كرادـم  رعاشم و  تاقوا و  تاماقم و  تافالتخا  میئامن و  هظحالم  اریثک  اـفالتخا  هیف  اودـجول  هللا  ریغ  دـنع  نم 
تـسا نیا  لک  ضرم  هدش و  رهاظ  همه  تامالع  راثآ و  زا  دـناهدومرف  هچنآ  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  هچنآ  هتفگ  هکنآ  ات  تفای  میهاوخن 

یتاـملک تسا و  هدـناوخ  ار  مما  ریاـس  ۀـما  نـیا  تـیعبت  رد  راـبخا  تاـیآ و  هـتفگ و  باـب  نـیا  زا  یتاـفرخزم  دناهتـسنادن و  هدـماین و  هـک 
تسا . هتشون  تبسانم  یب  زین  رگید  تایآ  تارضح و  زا  یتادیجمت  زیمآتحیصن و 

باوج

رگید اجنیا  دوب و  هداد  تبـسن  بتک  رثکا  هب  طایتحا  باب  زا  الامجا  دوب و  هدرک  لقن  ار  مشاـهینب  نم  یبص  رهظی  هرقف  کـی  نیا  رب  قباـس 
ات لوا  زا  ررکم  رب  ررکم  دـش  ناوتیمن  نئمطم  سک  همه  لوق  هب  هکنیا  زا  لفاغ  هدـش  نئمطم  وا  لوق  هب  هدومن و  ار  ناقیا  بحاـص  دـیلقت 

ۀلاـجع هدرک  لـقن  نیعبرا  زا  هک  مه  ار  رخآ  ثیدـح  میدـیدن و  یثیدـح  هدرک  تیاور  هک  ظـفل  نیا  هب  مـیدرک و  هـعجارم  ار  ملاوـع  رخآ 
زا هک  یتراـبع  رگم  تسین  مه  نآ  هک  دناهتـشون  دوـالا  فـیقثت  باـتک  رد  نم  راوـگرزب  يـالوم  یلو  تـسین  دوـجوم  نـم  دزن  رد  نـیعبرا 

رابخا نیا  تارابع  کبـس  ینک  هظحالم  تسرد  رگا  دناهدرک و  ظافلا  نیا  هب  دـناهدرک و  فیحـصت  مه  ار  نآ  هک  یبرع  نبا  نیدـلاییحم 
رد ار  رابخا  هحفـص 321 ] نیا [  هک  لاح  ره  هب  تسا  تیبرع  داوق  زا  جراـخ  طولغم و  رایـسب  هک  اریز  دـنامیم  اـهنیا  دوخ  تاراـبع  هب  مه 

ماما هتبلا  دوشیم  رهاظ  مشاهینب  زا  ییبص  هکنآ  اما  درادن  امش  تیقح  رب  یتلالد  دوشیمن و  يروط  دشاب  هک  مه  ضرف  رب  میدیدن  ملاوع 
يدـیما يراد  قیدـصت  هملک  نیا  رگا  تسین  ماما  مشاهینب  ره  اـما  تسا  مشاـهینب  زا  رـشع  ینثا  همئا  زا  یماـما  ره  تسه و  مشاـهینب  زا 

تماما مه  سابعینب  يافلخ  لثم  هک  نیملـسم  مالـسا و  رب  ياو  هک  يراد  تعانق  ندوب  مشاهینب  فرـص  هب  يرادن  قیدـصت  رگا  تسه و 
هب تجاح  ماقم  نیا  رد  رگید  میاهتشون  تیاور  نیا  باب  رد  یحرش  مه  قباس  نوچ  دنتسه و  مشاه  ینب  زا  هک  اریز  تشاد  دنهاوخ  ار  تما 

رابخا رد  ظفل  نیا  هب  دنتسه  املع  ءادعا و  رثکا  هک  شاهرقف  نیا  اما  میاهداد و  حرش  قباس  دیدج  باتک  باب  رد  نینچ  مه  تسین و  لیصفت 
ۀیزجلا و عضی  تسا  هتفگ  هک  هدومرف  لقن  نیعبرا  زا  نم  يالوم  هک  دشاب  نیدـلاییحم  ترابع  نامه  اهنیا  همه  ذـخأم  دـهاش  میاهدـیدن و 

مکحی هنوری  امل  داهتجالا و  لها  ءاملعلا  ةدلقم  هؤادعا  صلاخلا  نیدـلا  الا  یقبی  الف  ضرألا  نع  بهاذـملا  عفری  فیـسلاب و  هللا  یلا  وعدـی 
ءاملع هماع  هک  اریز  تسا  دوصقم  ءاملع  ناـمه  هتفگ  هک  همئا  نیا  زا  نیدـلاییحم  دارم  هک  تسا  حـضاو  مهتمئا و  هیلا  بهذ  اـم  فـالخب 

دناهتفر یفرط  زا  دوخ  داهتجا  هب  کی  ره  هک  دوشیم  هتفگ  يوتف  ماقم  رد  حالطـصا  رد  هیلا  بهذ  ظفل  ۀـصاخ  دـنناوخیم و  همئا  ار  دوخ 
هماقم هللا  یلعا  موحرم  خیش  یلب  تسا  هتفگ  ءاملعلا  ةدلقم  وا  هکنیا  لاح  دناهتشادرب و  ترابع  نیمه  زا  تارـضح  مه  ار  املع  ظفل  يراب و 

دریگب و دوخ  هب  فلکت  هب  ار  هقف  یـسک  هک  تسا  یئاج  رد  لمعتـسم  ابلاغ  ظفل  نیا  نوهقفتملا و  هیلع  دری  ام  رثکا  هک  دـناهدومرف  تیاور 
ع)  ) ادحوا خیـش  شیامرف  ذـخام  هک  تسا  نکمم  دوب و  دـهاوخ  مه  نینچ  دـنک  هضراعم  مئاق  اب  هک  یـسک  هتبلا  دـشاب و  هتـشادن  تیعقاو 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com


رشع ۀتـس  اهنم  جرخیف  ۀفوکلا  یلا  ریـسی  یثیدح و  رد  هدش  لقن  راربألا  ۀیلح  رد  ینیرحب  مشاه  دیـس  زا  نیبملا  باتک  رد  هک  دشاب  یثیدح 
نبا ای  لوقی  مهلک  قافنلا و  مهمع  مهبایث و  اورمـش  مههابج و  اوعرق  دـق  نیدـلا  یف  ءاهقف  نآرقلا  ءارق  حالـسلا  یف  نیکاش  ۀـیربلا  نم  اـفلا 
الف روزج  رزج  نم  عرسا  مهلتقیف  ءاشعلا  یلا  رصعلا  نم  نینثالا  ۀیشع  فجنلا  رهظ  یلع  مهیف  فیـسلا  عضیف  کیف  انل  ۀجاح  عجرا ال  ۀمطاف 

ترضح نآ  اب  هضراعم  نیهقفتم  ثیدح  نیا  ياضتقم  هب  سپ  ربخلا  هللا  یلا  نابرق  مهؤام  دحا و  هباحـصا  نم  راضی  لجر و ال  مهیف  توفی 
هجیتن اما  هصالخ  دـنک  ع )  ) مئاـق رب  در  هک  سک  نآ  تسین  هیقف  ـالا  هدـش و  لامعتـسا  ناـشیا  هراـبرد  نعط  باـب  زا  ءاـهقف  ظـفل  دـنراد و 

ع)  ) ماما هکنیا  هن  دنشکب  دننک  رحن  ار  يرتش  هکنآ  زا  رتدنت  ار  رفن  رازه  هدزناش  ءاشع  تقو  ات  رصع  زا  هک  تسا  نیا  مه  ناشیا  يهضراعم 
لتق ار  اهنآ  يدوزب  هکلب  دنک  ربص  دندرکیم  اهنآ  تیذا  رب  ربص  دنتـشادن و  تحار  هماع  نیدـهتجم  رـش  زا  هک  شنیرهاط  دادـجا  لثم  مه 

دیاین ز رب  دـیراد  هضراعم  هک  اب  رگید  هک  دـیاهدرک  ار  راکنیا  رگا  امـش  زورما  لاح  دـنکیم  كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دـنکیم و 
دسریمن صخش  هب  مه  همدص  رگید  هتـشک  زا  تسین و  هلگ  ياج  رگید  هک  هحفص 322 ] دنتسه [  نیلوتقم  همه  اهنیا  رگا  زاوآ  ناگتـشک 

نامه دننکیم  نینچ  اهقف  هک  تسا  هتفگ  هکنامه  هک  اریز  هدرکن  زورب  قادصم  زونه  رابخا  نیا  هک  تسا  مولعم  سپ  دنتسین  هتـشک  رگا  و 
نیا هللادـمحلا  هک  هصالخ  دـسریمن  ع )  ) ماـما باحـصا  هب  اـهنآ  زا  مه  یبیـسآ  چـیه  هک  يروط  دنـشکیم  ار  همه  اروف  هک  هتفگ  صخش 

دنوریم ورف  رتشیب  تسا  هداتفا  لحو  رد  هک  یناویح  نوچ  دننکیم  اپ  تسد و  هچ  ره  دنطبر و  یب  مه  تاهباشتم  هب  لالدتسا  رد  تعامج 
تلالد اقفتم  تسین و  فالتخا  تقیقح  هتفگ  هک  يروطنامه  راثآ  رابخا و  رد  دـنوشیم و  رتحـضتفم  دوشیم و  رتمامت  ناـشیارب  تجح  و 

يور زا  هن  یئوگیم  تسین  رابخا  فولا  فالا  رد  دـشاب  تعامج  نیا  قدـص  دـهاش  هک  ثیدـح  کی  دـنکیم و  تعاـمج  نیا  نـالطب  رب 
رابخا و رد  يدرگب  تقو  نآ  يزاسب  دوخ  يارب  هلاسوگ  وچمه  لوا  هکنیا  هن  نک  رظن  اهنآ  رد  راـگدرورپ  ياـضر  نید و  بلط  فاـصنا و 
ار ناشیا  تیقح  هک  اریز  ورب  شلها  یپ  تقو  نآ  سانـشب  ار  قح  نکب و  ع )  ) دـمحم لآ  هب  عوجر  لوا  هکلب  ینک  لیـصحت  ناهرب  لیلد و 

يوشن هارمگ  هللا  لوحب  ات  ورب  شبقع  ریگب و  تسدـب  ار  ناشیا  تاشیامرف  غارچ  سپ  تسین  مولعم  زونه  يرگید  تیقح  میاهدرک و  ملـسم 
ملسلاو .

هتفرگ ارف  ار  ملاع  همه  داسف  روهظ  نامز  هکنیا  ترضح و  نس  هب  لالدتسا 

هراشا

هدـش و نیعم  هدزون  هن و  تفه و  هنـس و  جـنپ  راثآ  رابخا و  رد  هادـف  هاوس  ام  حور  ع )  ) مئاق ترـضح  تنطلـس  هک  هدوب  مولعم  تسا  هتفگ 
دوعوم ءادـفلا  هل  دوجولا  حور  ینیـسح  روهظ  تسا و  ناقرف  لمکم  ناقرف و  دوعوم  ملـسلاو  ةولـصلا  هیلع  هترـضح  تسا و  حیحـص  عیمج 

رد هچنانچ  تسا  ینامـسآ  ریتاسد  دنز و  اپ  دنز و  دوعوم  هکلب  دشاب  مئاق  ترـضح  كرابم  باتک  هک  تسا  نایب  نآرق و  لیجنا و  ۀیروت و 
درذگ ار  نیئآ  يزات  لاس  رازه  وچ  هلوق  هدومرف  ربخ  ار  رون  ۀیوه  نآ  روهظ  هنـس  احیرـص  يهحفص 21  رد  ناساس  مجنپ  تصـش و  يهمان 
نتفرگ ارف  مالـسا و  ماکحا  نادقف  یبارخ و  زا  دعب  هکنآ  نایب  حیولت  شدنادن  دـینامن  رک  نیئآ  هب  رگا  هک  اهیئادـج  زا  نیئآ  نآ  دوش  نانچ 
رظتنم فیاوط  للم و  عیمج  هکلب  دیامن  هرهچ  هداهش  ملاع  هب  بیغ  يهدرپ  زا  تسا  ردیشوه  ترضح  یهلا  باتفآ  نآ  ار  ملاع  روج  ملظ و 
روهظ نوچ  اروج و  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرألا  ألمی  هک  دنتـسه  تسا  فالتخا  عفار  بهاذم و  نایدا و  عیمج  عماج  هک  هیلک 

ریـشبت و روهظ  مئاق  روهظ  تسا و  وا  تایح  ربق  تقیقح  هک  مئاق  يهدننک  نفد  تسا  وا  تسا و  روهظ  کی  تقیقح  مئاق  روهظ  اب  ینیـسح 
رکذب تجاح  درادن  یلالدتـسا  تسا و  يواعد  فرـص  نوچ  هتفگ و  هچنآ  رخآ  ات  هدومرفن  لصف  قرف و  راثآ  رابخا و  رد  اذل  تسا  زاذـنا 

تسین . اهنآ 

باوج

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


راحب رد  هماع  قرط  زا  اما  تسا  هدـش  تیاور  هعیـش  ینـس و  قرط  زا  هفلتخم  هددـعتم  رابخا  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  کلم  تدـم  باب  رد  اـما 
جرخی يدـهملا  یتما  یف  نا  لاقف  ص )  ) هللا یبن  انلاسف  ثدـح  انیبن  دـعب  نوکی  نا  انیـشخ  لاق  يردـحلا  دیعـسیبا  نع  تسا  هدرک  تیاور 

لاق ینطعا  يدـهم  ای  لوقیف  لجرلا  هللا  يودـحلا  ءییجیف  لاق  نینـس  لاق  كاذ  ام  انلق و  لاق  كاـشلا  دـیز  اعـست  وا  اعبـس  وا  اـسمخ  شیعی 
الا عبـسف و  رـصق  نا  يدهملا  یتما  یف  نوکی  لاق  ص )  ) یبنلا نا  دیعـسیبا  نع  هلمج و  نیا  هحفص 323 ] عاطتسا [  اف  هبوث  یف  هل  یـشحیف 

يدـهم ای  لوقیف  لجرلا  موقی  سودـک  ذـئموی  لاملاو  ائیـش  مهنم  رخدـت  اهلکا و ال  ضرألا  یتؤت  طـق  اـهلثم  اومعنی  مل  یتما  هیف  معنت  عستف 
هکم یلا  ابراه  ۀـنیدملا  لها  نم  لـجر  جرخیف  هفیلخ  توم  دـنع  فـالتخا  نوکی  لاـق  ص )  ) یبنلا جوز  هملـسما  نع  وذـخ  لوقیف  ینطعا 
ۀکم نیب  ءادـیبلا  مهب  فسختف  ماـشلا  ثعب  هیلا  ثعبی  ماـقملاو و  نکرلا  نیب  هنوعیاـبیف  هراـک  وـه  هنوـجرخیف و  ۀـکم  لـها  نم  ساـن  هیتاـیف 
اثعب مهیلا  ثعبیف  بلک  هلاوخا  شیرق  نم  لجر  ءاشنی  مث  هنوعیابیف  قارعلا  لها  بیاصع  ماشلا و  لادبا  هاتا  کلذ  سانلا  يار  اذاف  ۀـنیدملاو 
یقلی و  ص )  ) هللا لوسر  ۀنـسب  سانلا  یف  لمعی  لاملا و  مسقیف  بلک  ۀمینغ  هل  دهـشی  مل  نمل  ۀـبیخلاو  بلک  ثعب  کلذ  مهیلع و  نورهظیف 

خیش تسا و  هدش  تیاور  هماع  زا  هک  تسا  يرابخا  اهنیا  نوملسملا  هیلع  یلصی  یفوتی و  مث  نینس  عبس  ثبلیف  ضرألا  یلا  هنا  رجب  مالسالا 
تهج هب  ار  عست  دـناهداد و  حـیجرت  تسا  ام  لاس  داتفه  ردـقب  هک  ار  عبـس  ناـمه  دـناهدومرف و  تیاور  تعجر  تمـصع و  رد  ع )  ) ادـحوا
تیاور راربألا  ۀـیلح  زا  نیبملا  باتک  رد  تسا و  هدـش  تیاور  فالتخا  روطب  نامدوخ  رابخا  رد  اـما  دـناهدومرف و  كرت  هماـع  اـب  تقفاوم 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسحلا  نع  ملاوع  زا  هتنس و  نیرشع  کلمی  و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) يدهم فصو  رد  یثیدح  رد  تسا  هدش 
هراصنا و مصعی  هتکئلمب و  هدـیوی  سانلا  نم  لهج  رهدـلا و  نم  بلک  نامزلا و  رخآ  یف  الجر  هللا  ثعبی  لاـق  اـمهیلع  هللا  تاولـص  هیبا  نع 

اهلوط دالبلا و  ضرع  هل  نیدی  اناهرب  ارون و  الدع و  اطـسق و  ضرألا  ءالمی  اهرک  وا  اعوط  اونیدی  یتح  ضرالا  یلع  هرهظی  هتایاب و  هرـصنی 
کلمی زونکلا  هل  رهظت  اهتکرب و  ءامسلا  لزنت  اهتبن و  ضرالا  جرخت  عابسلا و  هکلم  یف  حلطصت  حلص و  الا  حلاط  نما و ال  الا  رفاک  یقبی  ال 

لبج فاق  و  ع )  ) مئاقلا ینس  ددع  قسع  لوقی  ع )  ) رفعجوبا عمـس  همالک و  عمـس  همایا و  كردا  نمل  یبوطف  اماع  نیعبرا  نیقفاخلا  نیب  ام 
لها انم  لجر  نکلمیل  هللاو  لوقی  عمـس  قسع و  یف  هلک  ع )  ) یلع ملع  لبجلا و  کلذ  نم  ءامـسلا  ةرـضحف  رـضح  ادرمز  نم  ایندـلاب  طیحم 
هملاع یف  ع )  ) مئاقلا موقی  مک  هل و  تلقف  لیق  ع )  ) مئاقلا توم  دـعب  لاق  کـلذ  نوکی  یتم  هل  تلقف  لاـق  اعـست  دادزی  ۀنـس و  ةاـمثلث  تیبلا 

فهکلا باحصا  ثبل  امک  اعست  دادزی  ۀنـس و  ةامثلث  مئاقلا  کلمی  لاق  هنع  هتوم و  موی  یلا  همایق  موی  نم  هنـس  رـشع  عست  لاق  تومی  یتح 
نید الا  یقبی  یتح ال  سانلا  لتقی  اهبرغ و  ضرالا و  قرش  هل  هللا  حتفیف  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرألا  ءالمی  مه  فهک  یف 

هللا و رماب  یحولاب  لمعیف  هیلا  یحوی  ضرالا و  هل  يوطت  هنابیجیف و  رمقلا  سمـشلا و  وعدی  دواد و  نب  نامیلـس  ةریـسی  ریـسی  ص )  ) دـمحم
ع)  ) هللادبعیبا نع  ءاشی و  ام  هللا  لعفی  مث  مکیئس  نم  نینـس  رـشع  ۀنـس  لک  رادقم  نینـس  عبـس  کلذ  یلع  ثکمیف  لیوط  ثیدح  یف  هنع 

هحفص لوطی [  ۀنس  رشع  ۀعست  مئاقلا  ۀلود  ةدم  نا  يور  دیفملا  داشرا  نم  تعجر  تمصع و  زا  رهشا و  ۀنس و  رشع  ۀعست  مئاقلا  کلم  لاق 
تفه هک  ینکیم  هظحالم  تسا و  دوجوم  مه  راحب  رد  دـناهدومرف  تیاور  ملاوع  زا  هک  يراـبخا  منکیم  ضرع  اهروهـش  اـهمایا و  [ 324

ثیدـح رد  تسا و  هدـش  تیاور  همه  لاس  هن  دصیـس و  لاس و  داتفه  لاس و  لهچ  لاس و  تسیب  تسا و  هاـم  دـنچ  لاـس و  هدزون  لاـس و 
لاق لاقف  ص )  ) هکلم ةدـم  نوکت  مکف  يالوم  ای  لضفملا  لاق  تسا  نینمؤم  مشچ  ینـشور  ثعاب  هک  تسا  هدومرف  رگید  شیامرف  لـضفم 
ءاش ام  الا  ضرألاو  تاومـسلا  تمادام  اهیف  نیدلاخ  قیهـش  ریفز و  اهیف  مهل  رانلا  یفف  اوقـش  نیذـلا  اماف  دیعـس  یقـش و  مهنمف  لجوزع  هللا 

زوذجم ریغ  ءاطع  کبر  ءاش  ام  الا  ضرألاو  تاومسلا  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  ۀنجلا  یفف  اودعس  نیذلا  اما  دیری و  امل  لاعف  کبر  نا  کبر 
هتیشم و هللا و  رایتحاب  الا  لطبی  رما ال  عطقنی و  مکح ال  ودفنی  کلم ال  ادبا و  میاد  وه  لب  مهنع  عوطقم  ریغ  ءاطع  يا  عوطقملا  ذوذجملا  و 

یبنلا دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  هللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  هباتک و  یف  لجوزع  هللا  هفـصو  ام  ۀمیقلا و  مث  وه  الا  اهملعی  یتلا ال  هتدارا 
نآ نوـچ  هکنیا  رب  دـناهدومرف  لـمح  ع )  ) ادـحوا خیـش  ار  هرقف  نیا  منکیم  ضرع  اریثـک  اریثـک  امیلـست  ملـس  نیرهاـطلا و  نیبـیطلا  هلآ  و 
لام عطقنی  مکح ال  ودفنی  کلم ال  نیا  دوب  دهاوخ  ص )  ) دوخ نیرهاط  دادـجا  اب  دومرف و  دـهاوخ  مه  تعجر  زین  توم  زا  دـعب  راوگرزب 
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نامز رب  لمح  یقاب  دـناهداد و  حـیجرت  همه  رب  ار  لاس  داتفه  ثیدـح  تسا  هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هک  يراـبخا  ریاـس  تسا و  ناـمز  نآ 
نآ لیـصفت  ددـص  رد  تسا و  هدـش  لمح  اهنیا  لاثما  ندوب و  ع )  ) ءادهـشلادیس اب  ندوب و  اهنت  رارقتـسا و  زا  لبق  ناـمز  تلود و  رارقتـسا 
هک یئاجیب  يوعد  زا  دـعب  رتمک  ای  لاس  تفه  شـش  تسا  هدوب  مئاـق  امـش  داـقتعا  هب  هک  دـمحم  یلع  ازریم  هک  تسا  نیا  ضرغ  میتسین و 
ره ملاع  عضو  رد  زین  دوشب و  لاس  هد  ردقب  شلاس  ره  هک  دشن  لصاح  يرییغت  تاونـس  رد  ادبا  دش و  لصاو  كرد  هب  ات  دوب  ایند  رد  درک 
نآ تریـس  زا  يدرک  هظحالم  رابخا  رد  هچنآ  ریاس  دشن و  ادیپ  ملاع  رد  یلدع  طسق و  ادبا  دـش و  دایز  وا  دوخ  هطـساو  هب  ملظ  روج و  هچ 

رابخا نیا  رگا  دـنوش  تفتلم  دـننک و  هظحالم  تریـصب  لها  ات  میدرک  رکذ  لیـصفت  هب  ار  رابخا  صوصخم  اـم  دـشن و  هدـید  زین  راوگرزب 
هللااب ذوعن  تسا  غورد  رگا  يدید و  هینالع  هکنانچ  تسا  درم  نیا  تریس  زا  ریغ  ع )  ) مئاق تریس  ینس  هعیـش و  تایاور  قفاوم  تسا  تسار 

زا ءزج  نیا  هکنیا  لاح  درک و  كرت  ار  یقاـب  تفرگ و  دـیاب  راـبخا  ءزج  نیا  هب  هک  تسا  تیاـکح  هچ  تسا  غورد  مه  شکلم  تدـم  هک 
ثیدح رگم  میرادـن  اهنآ  رب  دـهاش  مه  نآرق  رهاظ  زا  درادـن و  رابخا  ریاس  زا  يرایـسب  دـهاش  دـناهدومرف  نیعم  ار  کلم  تدـم  هک  رابخا 

اـسب هک  نک  هظحالم  ار  رابخا  نیا  ءازجا  ریاس  اما  تسا و  قفاوم  فهک  لها  ثبل  تدـم  اب  هک  ع )  ) ماما شیامرف  قفاوم  لاـس  هن  دـصیس و 
هحفص 325] دیاهدرک [  كرت  ار  اهنآ  هک  تسا  هدش  هچ  درادن  دمحم  یلع  ازریم  تریـس  هب  یتهابـش  ادبا  تسا و  اهنآ  دیؤم  ثیدح  رازه 
هک تسا  هدـش  هـچ  ینکیم  دوـخ  يار  هـب  یناـعم  ینکیم و  لـیوات  ار  راـبخا  ءازجا  ریاـس  رگا  دـیاهتفرگ و  دوـخ  مـعزب  ار  ءزج  نـیمه  و 

دوشب لیوات  دـش  انب  هک  یبلطم  هک  میدرکیم  تباث  هک  يدـیدیم  الا  میتسین و  قیاقح  نایب  ددـص  رد  ام  هک  فیح  درادـن  لیوات  شتاونس 
سپ دومن  لوانت  دروآ و  رابنا  زا  دـیاب  ار  نایلغ  راهن  دـش  حبـص  هک  نیمه  هک  میتفگ  هکنانچ  دوشب  لیوات  دـیاب  مه  نآ  ناکم  نامز و  هتبلا 

یمـسر ياهرابنا  نیا  رد  ملع  هک  اریز  دومن  لیوات  دیاب  مه  ار  شرابنا  هتبلا  يدرک  لیوات  تسا  ملع  هک  یناسفن  ماعط  هب  ار  نایلغ  اهنآ  رگا 
لاح لک  یلع  ۀضیرف  ملعلا  بلط  درادن  ایند  مایا  زا  یماش  حبـص و  ملع  بلط  هک  اریز  دومن  لیوات  دیاب  زین  مه  ار  شحبـص  دریگیمن  رارق 

دهاوخ لیوات  رگید  کی  تبـسانم  هب  ار  نآ  ءازجا  همه  دنک  لیوات  ار  ثیدح  ءازجا  یمیکح  دـش  انب  رگا  ماقم  نیا  رد  رما  تسا  نینچ  مه 
دمحم لآ  رابخا  همه  هتبلا  دیوگیمن و  دیئوگیم  امـش  هک  تافرخزم  نیا  دریگیم و  رهاظ  هب  ار  همه  دش  رهاظ  هب  نتفرگب  انب  رگا  درک و 

لمع نم  هک  دومرف  هکنانچ  مینکیم  رهاظ  هب  تعانق  مینادیمن  رگا  میریگیم و  مینادیم  رگا  ار  ود  ره  لیوات و  مه  دراد و  رهاظ  مه  (ع )
تسا و همه  يارب  هیرهاظ  تافیلکت  دنتـسه و  کیرـش  رهاظ  رد  ناـشیا  ماـمت  ینکیم  هظحـالم  هک  قلخ  نیا  ملعی و  ـال  اـم  یفک  ملع  اـمب 

دوخ ياج  رد  ار  رهاظ  سپ  دنتـسه  نآ  لها  قلخ  نیا  زا  یـضعب  لـیوات  اـما  دـنریگب و  دـیاب  لـک  ار  اـهنآ  رهاـظ  هدـش  هک  مه  یتاـبطاخم 
کیرـش همه  تسا  اـیند  هب  قلعتم  هک  هصاـخ  رعاـشم  هیویند و  نادـبا  رد  هک  ینیبیم  هک  اریز  تسا  حـضاو  یـسب  بلطم  نیا  دـنریگیم و 

وا هب  ار  کی  ره  صاخ  فیلکت  دـنوادخ  دـنیادخ و  هدـنب  ود  ره  نطاب  رهاـظ و  هتبلا  میتسین و  ناـسکی  همه  هینطاـب  رعاـشم  رد  یلو  میتسه 
لـصفم زین  مه  رابخا  ریاس  رد  تسا و  هدـش  مه  ترـضح  نآ  تریح  نایب  رب  هوـالع  راـبخا  نیا  رد  هک  دوب  نیا  بلطم  هصـالخ  دـناسریم 

یلع ازریم  هکنیا  ضحم  دیریگیم  ار  تفه  ای  جـنپ  هملک  دـینکیم و  كرت  ار  یقاب  هک  هدـش  هچ  دـناهدومن  ار  ترـضح  نآ  تریـس  حرش 
تسا دمحم  یلع  ازریم  ةویح  ربق  یلعنیـسح  ازریم  هک  تسا  هتفگ  یبیرغ  نومـضم  دش و  هتـشک  دوب و  نایم  رد  ابیرقت  ار  ردق  نیمه  دمحم 

اب دندروخ  ار  وا  ندب  اهگس  دنتخادنا و  دوب  رهش  قدنخ  ایوگ  هک  یئاج  رد  ار  وا  نت  دنتشک  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا 
نم هک  دش  یعدم  لکوتم  نامز  رد  ینز  دروخیمن و  ار  ع )  ) همطاف دالوا  تشوگ  عبـس  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدـح  رد  صوصخم  هکنیا 

ات وشب  عابـس  سلجم  رد  لخاد  دروخیمن  ار  همطاف  دالوا  تشوگ  عبـس  هک  دومرف  ع )  ) یقنلا یلع  ماما  دنام و  رد  لکوتم  منوتاخ و  بنیز 
ار نز  نآ  هک  تساوخ  لکوتم  دعب  دندروآ  اج  هب  ار  راسکنا  عوضخ و  تیاهن  عابـس  دش و  لخاد  ترـضح  نآ  دوخ  دوش و  مولعم  هلئـسم 
زا هتبلا  دندروخ  ار  وا  اهگـس  هک  تماما  یعدم  درم  نیا  تشذگرد و  دازآ  تشاداو و  هار  نیا  هب  ارم  رقف  تفگ  درک و  سامتلا  دزادـنایب و 

لاـحیا یلع  هدومن  یتکرـش  ناطیـش  اـی  هدرک  یبیع  اـی  هک  تسا  نیقی  یلو  دـنناوخیم  تاداـس  زا  ار  وا  ولو  تسا  هدوبن  ع )  ) همطاـف دـالوا 
ربق یلع  نسیح  ازریم  هک  دیوگیم  کلذعم  دندروخ  ار  وا  اهگس  هک  تسین  ههبش  هکنیا  اب  هک  تسا  نیا  هحفص 326 ] کحضم [  نومضم 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


دنز و اپ  دـنزب و  هک  یلالدتـسا  انا  هصالخ و  هدـش  وا  هب  قلعتم  اهنآ  حاورا  ای  هدوب  اهنآ  هنایم  رد  وا  هک  تسا  مولعم  وچمه  تسا و  وا  ةویح 
دـشاب یماد  هکنیا  ضحم  دنناریم  نابز  رب  ناشیا  رابخا  و  ص )  ) دمحم لآ  زا  یمـسا  يراچان  زا  هچ  رگا  تعامج  نیا  نوچ  هدرک  ریتاسد 

باتک باب  رد  ع )  ) دمحم لآ  هک  دننکیمن  هظحالم  هک  تسا  نیا  دنتسین  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  هب  دقتعم  ادبا  نطاب  رد  یلو  نیملسم  يارب 
ع)  ) ریما ترـضح  زا  لیاسو  زا  تسا  هدومرف  تیاور  باطخلا  لصف  رد  دناهدرک  نایب  هچ  لیجنا  ۀیروت و  باب  رد  دناهدومرف و  هچ  سوجم 
زا یباـتک و  هتـشذگ  ناـمز  رد  ناـشیا  يارب  زا  تسا  هدوب  هکنیا  تهج  هب  تاـید  هیزج و  رد  دـندش  يراـصن  دوهی و  هب  قحلم  سوـجم  هک 

ناشیا ربمغیپ  دروآ  دنتخوس  ار  نآ  دنتشاد  یباتک  دنتشک و  ار  وا  دنتـشاد و  يربمغیپ  دومرف  سوجم  زا  دندرک  لاوس  ع )  ) قداص ترـضح 
هتفر و اهنآ  نایم  زا  یلک  هب  دناهتـشاد  هک  یباتک  هک  نیبب  سپ  تسام  اج  نآ  هب  دشیم  هتفگ  واک و  دـلج  رازه  هدزاود  رد  ار  ناشیا  باتک 

يزات لاس  رازه  نوچ  هدروآ  تسد  هچ  هتفر  هک  الاح  هتفر و  اهنآ  یپ  زا  تسا و  هدرک  غارس  اهنآ  دزن  رد  یقح  لیالد  فنـصم  هزات  زورما 
دومرف فیرـش  ثیدح  رد  ص )  ) ربمغیپ ار  عضو  نیا  شدنادن  دنیامن  رگ  نیئآ  هب  رگا  هک  اهیئادج  زا  نیئآ  نآ  دوش  نانچ  دراذـگ  ار  نیئآ 

نیا دوخ  هکلب  دنک  روهظ  ع )  ) ماما تقو  نآ  امکح  دـیاب  هک  تسین  یلیلد  نیا  دوب و  دـهاوخ  نینچ  دـعب  هب  لهچ  تسیود و  يهنـس  زا  هک 
دوب دهاوخ  مالسلاهیلع  ماما  تبیغ  شاهمزال  دوش  ثداح  اهتعدب  تارییغت و  نید  رد  دنوشب و  نیئآ  عرـش و  نید و  زا  ضرعم  مدرم  هک  رما 
داسف دوخ  سپ  دش  دهاوخن  رهاظ  ع )  ) ماما دوشن  ادج  رافک  زا  نینمؤم  ياهتنیط  عیادو  هک  یتقو  نآ  ات  دشکب  لوط  هریتو  نیا  هب  ردق  ره  و 

هک یلباوق  قلخ  نایم  رد  رگا  هکلب  دـنک  روهظ  دـیاب  امکح  هک  تسین  نیا  لـیلد  دسانـشن  دـنکب و  راـکنا  ار  وا  رگنیئآ  هک  يدـح  هب  نیئآ 
نامز رد  ص )  ) ربمغیپ ار  نیئآ  هکنیا  لاح  تسین و  یتلالد  مه  هرقف  نیا  رد  سیل  الف  الا  دنکیم و  روهظ  تسه  دـنراد  ار  وا  روهظ  تیلباق 
منهج هب  ار  امـش  هک  هچ  ره  زا  مدرک و  رما  ار  امـش  درکیم  کـیدزن  تشهب  هب  ار  امـش  هچ  ره  مدرم  يا  هک  دومرف  رخآ  رد  دروآ و  دوـخ 

نآ ات  نامز  نآ  زا  انید و  مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دومرف  مدرک و  یهن  درکیم  کیدزن 
همئا میوگیم  دوب  همئا  ناـمز  ياـضقنا  اـت  تعیرـش  تیماـمت  هک  یئوگب  رگا  دوب و  تصـش  تسیود و  رازه و  تسا  وت  دوصقم  هک  ناـمز 

تلاسر غیلبت  دومرف و  مامت  دوخ  ص )  ) ربمغیپ ار  عرش  دندومرفیم و  ص )  ) ربمغیپ زا  دندومرفیم  هچنآ  دنتـشادن و  یعرـش  دوخ  زا  (ص )
غیلبت هب  مه  ص )  ) همئا میئوگیم  دـندومرف  مامت  ناشیا  دـعب  دومرف و  ۀـمئا  هب  ار  دوخ  تلاسر  غیلبت  هک  یئوگب  رگا  تفر و  نایم  زا  درک و 
ناشیا غیلبت  تسین  تیمامت  ثعاب  هصاخ  ص )  ) همئا هب  غیلبت  رگا  سپ  دسریم  قلخ  ریاسب  ناشیا  زا  دعب  دـندومرف و  رابخا  تاور  املع و  هب 

عرش مامت  غیلبت  ع )  ) دمحم لآ  هب  هحفـص 327 ] هکنیا [  تهج  هب  یلوا  قیرط  هب  هکلب  دوشیمن  تیمامت  ثعاب  ۀصاخ  هعیـش  ياملع  هب  مه 
نابز رب  ادخ  هک  تسا  حیحص  رگا  درادن و  تیمامت  عرش  زگره  نیاربانب  سپ  دنلهاج  هک  ار  اهزیچ  رایسب  هچ  هعیـش  ءاملع  یلو  تسا  هدش 

ار دوخ  تمعن  امش  رب  مدرک  مامت  ار و  امش  نید  مدرک  لماک  زورما  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  دصیس و  رازه و  رد  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ
سپ هتشذگ  رازه  رب  هوالع  لاس  تصش  تسیود و  یئوگیم  وت  هک  ینامز  ات  نامز  نآ  زا  سپ  دشاب  امـش  نید  هک  ار  مالـسا  مدیدنـسپ  و 
تسا روهظ  کی  تقیقح  مئاق  روهظ  اب  ینیسح  روهظ  نوچ  هک  هتفگ  هچنآ  اما  يراب و  درادن  امش  نامز  اب  هقباطم  چیه  مه  ریتاسد  ترابع 

هتوم دعب  لجر  تیبلا  لها  انم  نکلمیل  هللاو  دـیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  تسین  نینچ  هدومرفن  لصف  قرف و  رابخا  رد  اذـهل  هتفگ  هکنآ  ات 
جرخی مث  ۀنـس  رـشع  ۀعـست  لاق  هملاع  یف  مئاقلا  موقی  مک  لیق و  ع )  ) مئاقلا دـعب  لاـق  کـلذ  نوکی  یتم  لـیق  ۀعـست  دادزت  هتنـس و  ةاـمثلث 

نیـسحلا لاق  جرخی  نم  لوا  نم  دندرک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  هب  رگید  ثیدح  رد  رخآ و  ات  ع )  ) نیـسحلا وه  ایندلا و  یلا  رـصتنملا 
فلا رشع  ینثا  یف  ع )  ) نیـسحلا رهظی  مث  دیامرفیم  وا  نتـشک  ینایفـس و  اب  گنج  زا  دعب  لضفم  ثیدح  رد  و  ع )  ) مئاقلا رثا  یلع  جرخی 
تسا رهاظ  تایاور  یضعب  زا  هک  تسا  هدومرف  تعجر  تمصع و  رد  ع )  ) ادحوا خیش  البرک  موی  هباحـصا  الجر  نیعبـس  نینثا و  قیدص و 

ع)  ) مئاق دعب  دنتـسه  مه  اب  لاس  هدزای  دروآیم و  فیرـشت  تشذـگ  ع )  ) مئاق مایق  زا  لاس  هن  هاجنپ و  هکنآ  زا  دـعب  ع )  ) ءادهـشلادیس هک 
هک تسا  نیا  دارم  تسا و  مئاق  مایق  اب  قفاوم  هک  دنکیم  تعجر  یتقو  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  دندومرف  مه  یثیدـح  رد  یلب  دوشیم  دـیهش 

هکنانچ دوشیم  عمج  روطنیا  هب  ثیدح  ود  دناهدراذگ و  هلـصاف  رگید  رابخا  رد  هک  اریز  دنکیم  عوجر  تسا  مئاق  ع )  ) مئاق هک  یلاح  رد 
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دهاوخیم نوچ  هتفگ و  اـجیب  دـناهدراذگن  لـصف  قرف و  راـثآ  راـبخا و  رد  هک  تسا  هتفگ  هکنیا  سپ  دـناهدومرف  عمج  ع )  ) ادـحوا خـیش 
تسین . عالطایب  رابخا  زا  ردقنیا  الا  دیوگیم و  روطنیا  دنک  دوخ  بلطم  رب  قیبطت  دنکیم  هک  ییار  هب  تالیوات  اجیب و  تالالدتسا 

باب دمحم  یلع  هب  رما  نیا  باستنا  دننک و  یم  روهظ  هکم  زا  يدهم  ترضح  هک  روهظ  مئالع  زا  یکی  هب  دانتسا 

هراشا

یتلـالد تمـالع و  هب  قلعم  ار  یلعنیـسح  ازریم  روهظ  ناـیب  رد  ارچ  منادیمن  هک  دـنکیم  یتریح  راـهظا  دـفابیم و  مه  هب  یتاـفرخزم  دـعب 
هکم زا  لوا  هک  یکرابم  دوجو  دوشیم  ضرع  عالطا  ضحم  دنتـسین  هاـگآ  ناـیب  حالطـصا  زا  نیرظاـن  نوچ  دـیوگیم و  هکنیا  اـت  هدرکن 
یقتم فصنم  دومرف و  مایق  رما  هب  هللا  رماب  هرکذ  ولعی  هرما و  رهظی  نیتسلا  ۀنس  یف  ثیدح  مکح  هب  نیتس  يهنـس  رد  زاریـش  رد  دعب  همظعم 

زا ار  تهج  دنیآ و  تلاهج  لها  مزعلاولوا  ءایبنا  هب  هچنانچ  تهافـس  نونج و  هب  ای  دهد و  تبـسن  يوه  هب  ار  شراوطا  لاوحا و  دـناوتیمن 
ینابر ناقرف  ینامـسآ و  یحو  تسا و  ادـخ  زا  تسا و  تاـیآ  هک  تسا  تجح  يوقا  لـیلد و  مظعا  وا  تاـنایب  دوخ  دـنداد و  تبـسن  شیپ 

لها زا  دـیمان و  یلوا  يهطقن  هللا و  ۀـیقب  باب  رکذ و  ار  دوخ  داتـسیا و  هللا  رما  رب  تشذـگ  اهنآ  ضعب  هک  یثیداحا  تایآ و  قباـطم  تسا و 
لیمکت هللادنع  نم  ار  دوخ  تمدـخ  تراشب و  هک  لاس  تفه  ای  جـنپ  هحفـص 328 ] تدم [  رد  دندوب  هدومرفن  ملعت  میلعت و  دـندوبن و  ملع 

ملق ناسل و  زا  لزان و  شکرابم  بلق  رب  تاوعد  هیسراف و  نوئش  هیملع و  روص  تاجانم و  بطخ و  تایآ و  دلجم  تسیب  زا  هدایز  دندومرف 
شدوصقم بوبحم و  تیدوبع  تبحم و  هار  رد  هدومرف  دوخ  تداهـش  زا  ربخ  تانایب  بتک و  زا  يرایـسب  رد  دـیدرگ و  رهاظ  شنایب  زجعم 

رد هللا و  لیبس  یف  ءادفلا  کیلا  ءایـشالا  بح  ادـفا  يرـس  یف  يدانی  ایدانم  تعمـس  یناک  هدومن  رکذ  هللا  ۀـیقب  هللا و  هرهظی  نم  مسا  هب  هک 
ماقم رد  امیدق و  امـصتعم  یلعلا  هللااب  یفک  کلیبس و  یف  بسلاو  کتبحم  یف  لتقلا  الا  تینمت  ام  کل و  یلکب  تیدف  دق  هللا  ۀیقب  ای  یماقم 

کلیبس . یف  تلتق  دق  سفن  یلا  ۀقاتشمل  ربکالا  قحلاب  سودرفلا  یف  نم  ینا و  رگید 

باوج

زا دـعب  دورب و  تسناوتن  هکم  هراچیب  نآ  الا  هدوب و  هللا  تیب  وا  دوخ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  همظعم  هکم  زا  لوا  هک  تسا  هتفگ  هکنیا  اما 
دـش عونمم  دورب  تساوخ  هک  نیمه  مینکیم  جورخ  اجنآ  زا  میوریم و  هکم  هدـنیآ  لاس  هک  داد  رارق  هدرم  اب  دراذـگ  ار  اعدا  يانب  هکنآ 

شدوـخ زا  تسا  تیب  رگا  شدوـخ  منادیمن  رگید  درک  بلطم  نیا  هب  هراـشا  قباـس  هکناـنچ  تسا  هللا  تیب  وا  دوـخ  دـنتفگ  هک  تسا  نیا 
اضر ماما  ترـضح  هب  نومام  هک  منکیم  ضرع  نایب  حیـضوت  تهج  هب  زاب  تسا  هدش  بلطم  نیا  هب  هراشا  رتشیپ  دنکیم و  جورخ  هنوگچ 
عدـن اولاعت  لق  هک  دومرف  تئارق  ار  هلهاـبم  يهیآ  ترـضح  نآرق  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  تلیـضف  رتگرزب  زا  ارم  هد  ربخ  هک  درک  ضرع  (ع )
ءاسن زا  دروآ و  ار  ع )  ) نینسح ءانبا  زا  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  تسا  ملـسم  مکـسفنا و  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و 

ار نینـسح  ءانبا  ياج  هب  هک  تفگ  نومام  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  هک  تسا  مولعم  سپ  ار  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  سفنا  زا  ار و  ع )  ) همطاـف
هچ دوب  رفن  کی  همطاف  هکنیا  اب  تشادـن  تافانم  تسا  عمج  هک  ءاسن  ظفل  دروآ و  یئاهنت  هب  ار  ع )  ) همطاف ياج  هب  تسین و  یلقن  دروآ و 

دیئایب هک  هدومرف  دنوادخ  تسین  نینچ  دومرف  ترـضح  بلاطیبا  نب  یلع  هن  دشاب  ص )  ) ربمغیپ دوخ  صخـش  مهـسفنا  زا  دارم  هک  دوشیم 
رگم تسین  حیحص  ندرک  رما  هکنیا  لثم  دناوخب  ار  ریغ  صخش  هکنیا  رگم  تسین  حیحص  ندناوخ  ار و  دوخ  سفنا  ءاسن و  ءانبا و  میناوخب 
دمآ باوج  هک  نیمه  هک  درک  ضرع  درک و  میلـست  نوماـم  دـنکیمن  رما  دـناوخیمن و  ناـسنا  ار  دوـخ  صخـش  دـنک و  رما  ار  ریغ  هکنیا 

مه نومام  زا  وت  تواقـش  هک  تسا  مولعم  يدرکن  میلـست  رگا  منکیم و  هجاحم  لاونم  نیمه  هب  وت  اـب  مه  نم  لاـح  دوشیم  طـقاس  لاؤس 
نایم رد  يریغ  هک  دوشیم  هتفگ  یئاج  رد  اهنیا  مامت  ندراذـگ  یئاج  رد  هفیلخ  ندـش و  جراخ  ندـش و  لخاد  میوگیم  سپ  تسا  رتشیب 
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تسا ینخس  مدش  جراخ  دوخ  زا  ینعم و  یب  تسا  یمالک  مدش  لخاد  دوخ  رد  دیوگب  ار  ظافلا  نیا  دوخ  هب  تبسن  صخش  هکنیا  هن  دشاب 
لتق ار  وا  هکم  لها  هکم و  هب  دتـسرفیم  ار  هیکز  سفن  هک  تقو  نآ  دـیامرفیم  هچ  هکم  هب  تبـسن  ع )  ) ماما هک  نک  هظحـالم  وت  فرخزم 

هحفص لماع [  رفن  هس  هکنآ  زا  دعب  نینچمه  دنهاوخیمن و  ارم  هکم  لها  هک  امش  هب  متفگن  نم  هک  دوخ  باحـصا  هب  دنیامرفیم  دننکیم 
ار هکم  لـها  دـنورب و  هک  سنا  نج و  زا  ار  دوخ  نوـشق  زا  یتعاـمج  دـیامرفیم  رما  ترـضح  دـننکیم  دیهـش  هکم  رد  ار  ترـضح  [ 329

تمحر نیا  منم  شبضغ و  رب  تسا  هتفرگ  تقبس  راگدرورپ  تمحر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  هک  دیامرفیم  دروایب و  نامیا  هک  ره  رگم  دنشکب 
یقاـب ار  یکی  رفن  رازه  هکلب  رفن  دـص  زا  دـنوریم و  دـینک  لـتق  دـیورب و  امـش  یلو  مدرکیم  لـتق  ار  اـهنآ  متـشگیمرب و  دوـخ  هـنیآ  ره 

هللا تیب  وا  دوخ  هک  یئوگ  رگا  اشاح و  تسا  وا  دوخ  سدقم  دوجو  هب  عجار  هللااب  ذایعلا  اهنیا  همه  تسیچ  نانخـس  نیا  ینعم  دـنراذگیمن 
دننکیم تسیز  هناـخ  نیا  راوید  هیاـس  رد  هک  یناـسک  ینعی  تیب  نیا  رواـجم  میوگیم  تسا  تیب  نیا  نیرواـجم  رد  نانخـس  نیا  تسا و 

ءامسلا نیب  امم  دعبا  تسا  يرود  ع )  ) دمحم لآ  اب  ناشیا  يهنایم  رد  باصن  نیقفانم و  رافک و  هن  دنتـسین  لتق  قحتـسم  هک  دنتـسه  نینمؤم 
دوریم و شیپ  بلغث  بصغ و  هب  روما  هک  ایند  تسا و  ضارعا  ملاع  رد  نانخس  نیا  عیمج  دنوشیمن و  هدرمش  ناشیا  هیاسمه  ضرالاو و 

لیوات رد  تسا و  ینعم  یب  تالیوات  نیا  سپ  هصالخ  دیناسر  دهاوخ  لتق  هب  ار  همه  ع )  ) ماما دـناهدش و  ادـخ  هناخ  ناگیاسمه  نیقفانم و 
اقباس هتساوخرب  زاریـش  زا  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  دوشیم و  اجب  ماقم  ره  رد  لیوات  ره  هن  دومن  ار  تارابع  سپ  شیپ و  هظحالم  دیاب  مه 
باوج سراف و  نم  لاجر  هتلوانتل  ایرثلاب  اطونم  ملعلا  ناک  ول  تسا  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدروآ  بلطم  نیا  هب  یلیلد  دوخ  لاـیخب 

رد هک  تسا  یثدحتسم  فرع  نیا  دش و  رهاظ  بلطم  نیا  رابخا  تلالد  تغل و  تداهـش  هب  درادن و  زاریـش  هب  صاصتخا  سراف  هک  میتفگ 
تافـص دوشیمن و  تماما  لـیلد  ندروآ  تسد  ملع  هکنیا  رب  هوـالع  دوشیمن  نآ  رب  لـمح  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا  هدـش و  ادـیپ  ماـیا  نیا 

رما هب  هللا  رما  هب  هرکذ  ولعی  هرما و  رهظی  نینسلا  ۀنـس  یف  ثیدح  مکح  هب  نیتس  يهنـس  رد  هتفگ  هچنآ  اما  تسین و  ملع  هب  رـصحنم  تماما 
میئوگیم و یباوج  لاـمجا  روط  هب  مه  اـجنیا  رد  تسا و  هدومرف  الـصفم  هادـف  یحور  نم  راوگرزب  يـالوم  ار  نیا  زا  باوج  دوـمرف  ماـیق 

تیقوت رما  نیا  هک  میاهدرک  لقن  دـنچ  يرابخا  دـنک  نیعم  ار  روهظ  تقو  تساوخیم  دوخ  لاـیخ  هب  هک  یماـقم  رد  نیا  رب  قباـس  هکنادـب 
تیقوت رما  نیا  هک  هدومرف  تباث  ادـخ  باتک  زا  رایـسب  تایآ  هب  ع )  ) ماما هک  تسا  فیرـش  ثیدـح  نیمه  ردـص  هلمج  زا  دـش و  دـهاوخن 

اجنیا رد  هک  ثیدح  هرقف  نیا  تسا و  هدیدرگ  دنوادخ  هب  كرـشم  دوش  نآ  ملع  یعدم  هک  ره  تسادخ و  دزن  رد  نآ  ملع  دش و  دهاوخن 
هدومرف هدومرف و  اهنآ  هب  لالدتـسا  هک  رایـسب  تایآ  زا  دعب  ماما  هک  تسا  نکمم  ایآ  هک  هدب  فاصنا  تسا  نایب  نامه  هب  لصتم  هدش  رکذ 

ایآ دـنک و  تیقوت  شدوخ  ماقم  نامه  رد  هرتس  یلع  رهظ  هنا  یعدا  هملع و  یف  یلاعت  هللا  كراش  دـقف  اتقو  انیدـهمل  تقو  نم  نا  هک  تسا 
هک تسا  نیا  هن  دنک و  تیقوت  شدوخ  تعاس  نامه  تسا  كرـش  تیقوت  دـیامرفیم  هکنآ  نیمه  رد  هک  تسا  نیمه  زا  ریغ  لمع  یب  ملع 
زا صخش  هک  تسا  لهس  تمصع  زا  هطـساو  نیا  هب  هدرک و  ار  هحفـص 330 ] شلعف [  بیذکت  وا  لوق  هدرک و  ار  شلوق  بیذکت  وا  لعف 

دماشآیمن و رثوک  ضوح  زا  رمخلا  براش  تسا و  مارح  رمخ  برـش  دیوگب  یـسک  رگا  هک  هدب  فاصنا  دوشیم  جراخ  مه  رهاظ  ياوقت 
قح هب  ار  وت  ندرک  هدبرع  ندروخ و  لوغشم  تسا و  شتسد  رد  بارش  ماج  شدوخ  نآ  نامه  رد  دنامیم و  تسرپتب  لثم  رمخلا  نمدم 
هب دقتعم  نیا  هک  درک  ناوتیم  ههبش  ای  درمش  ناوتیم  يرهاظ  یقتم  ای  دباع  ای  حلاص  ای  ملاع  هک  تسا  لهس  ماما  ار  یـسک  نینچ  دنوادخ 

هکلب دابع  داهز و  ایقتا و  ار  نیملـسم  مامت  دیاب  درک  ناوتب  ههبـش  نینچ  رگا  دنکیمن و  ههبـش  نینچ  لقاع  چـیه  هک  هللاو  تسه  دوخ  مالک 
زامن و كرت  تسا و  لالح  شحاوف  ریاس  رمخ و  برش  طاول و  انز و  هک  دیوگب  هینالع  هک  ار  یسک  یباییمن  هک  اریز  يرمشب  نیموصعم 
دننکیم و جراخ  نیملسم  يهرمز  زا  ار  اهنآ  هتبلا  دنتفگ  ینخـس  نینچ  هینالع  رگا  هک  اریز  تسا  زیاج  الثم  سمخ  ةوکز و  جح و  هزور و 

بکترم هک  رایـسب  هچ  ینکیم  هظحالم  هک  ناشیا  لمع  رد  کلذعم  اما  دـنیوگیمن  اهنآ  ترورـض  فلاخم  دنتـسه  نیملـسم  هرمز  رد  ات 
داقتعا هب  لوق  اب  لمع  تفلاخم  هک  اریز  میرمشب  نیموصعم  ار  همه  دیاب  ههبـش  نیاربانب  سپ  دننکیم  كرت  ار  ضیارف  دنوشیم و  شحاوف 
هدومرف میظع و  ملظل  كرـشلا  نا  هدومرف و  دنوادخ  هکنانچ  تسا  دنوادخ  هب  كرـش  هتبلا  یـصاعم  مظعا  درادـن و  تمـصع  اب  تافانم  وت 
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تباث دـناوخیم و  ادـخ  باتک  زا  الثم  هیآ  هد  لوا  دـیآیم  ماما  لاح  ءاشی  نمل  کلذ  نود  اـم  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  ـال  هللا  نا  تسا 
هللااب ذوعن  ایآ  دنکب  تیقوت  اروف  شدوخ  تقو  نآ  هدش  دـنوادخ  هب  كرـشم  دوشب  ام  يدـهم  يارب  زا  تیقوت  یعدـم  سک  ره  هک  دـنکیم 
هدش رکذتم  دعب  دوب و  هتفر  اطخ  رب  لوا  هللااب  ذایعلا  ای  تفگ  نینچ  هک  درک  شومارف  هکنآ  ای  درک  نینچ  هک  دش  بلاغ  وا  رب  سوه  يوه و 

دندوب و رهطم  موصعم و  دوبن و  لاونم  نیا  هب  ناشرما  ام  همئا  اما  تسین  تماما  اب  یفانم  امـش  همئا  يارب  اهعـضو  نیا  یلب  دیدرگ  فرـصنم 
ار و فیرـش  ثیدح  نیا  نک  هظحالم  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  هدومرف  ناشیا  ناش  رد  دـنوادخ 

تیاور ام  هک  درک  ضرع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  هرقوبا  هک  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  تسه  نکمم  ماـما  قح  رد  يرما  نینچ  اـیآ  نیبب 
تیؤر ع )  ) دمحم يارب  زا  داد و  رارق  ار  مالک  ع )  ) یسوم تمسق  سپ  رفن  ود  نایم  دومرف  تمـسق  ار  مالک  تیؤر و  دنوادخ  هک  میاهدرک 

راصبالا و ال كردی  وه  راصبألا و  هکردت  هک ال  سنا  نج و  نیلقث  يوس  هب  لجوزع  يادخ  بناج  زا  غلبم  تسیک  سپ  دومرف  ترضح  ار 
سپ اعیمج  قلخ  يوس  هب  يدرم  دیآیم  هنوگچ  سپ  دومرف  یلب  درک  ضرع  تسین  ص )  ) دمحم ایآ  ءیش  هلثمک  سیل  املع و  هب  نوطیحی 
سیل املع و  هب  نوطیحی  راصبالا و ال  هکردت  دیوگیم ال  هللا و  رما  هب  دناوخیم  وا  يوس  هب  هدـمآ و  ادـخ  دزن  زا  هک  ار  ناشیا  دـهدب  ربخ 
تسا رشب  تروص  هب  وا  ماهدرک و  وا  هب  طاحا  دوخ  ملع  هب  هحفص 331 ] مدوخ و [  مشچ  هب  ار  وا  ماهدید  نم  هک  دیوگب  دعب  ءیـش  هلثمک 

ات دروایب  رگید  هجو  زا  ار  نآ  فالخ  دعب  ار  يزیچ  ادخ  بناج  زا  دروایب  هک  دننزب  وا  هب  یتمهت  وچمه  دنتسناوتن  هقدانز  دننکیمن  ایح  ایآ 
امـش دـنهد و  اهتبـسن  هنوگ  نیا  ام  همئا  هب  دنتـسناوتن  باـصن  هقداـنز و  هک  میوگیم  تعاـمج  نیا  هب  مه  نم  لاـح  فیرـش  ثیدـح  رخآ 

دوشب تیقوت  تسا  لاحم  هک  درک  تباث  دـناوخ و  نآرق  زا  هیآ  نیدـنچ  هکنآ  سپ  هدوب  تیقوت  هملک  نیا  زا  روظنم  رگا  دـیدرکن  هقیاـضم 
دوخ ماما  ار  درم  نیا  هک  هتـساوخ  ناملد  دـیئوگب  رگا  روط  نیمه  دـیهدب  تبـسن  هنوگنیا  ام  نیموصعم  همئا  هب  هک  دـینکیمن  اـیح  تسیک 

هک ار  یملع  هک  تسا  لاحم  يزیچ  وچمه  هکنادب  تیلک  روطب  سپ  هصالخ  دینزب  ام  همئا  هب  مه  اهتمقن  هنوگنیا  زا  تسا  رتهب  هللاو  میریگب 
كرـش يرگید  يارب  تسا  هدومرفن  هک  نک  هظحـالم  وت  دوشب و  بکترم  اروف  شدوـخ  تقو  نآ  درمـشب  كرـش  دـیکات  نیا  هب  ع )  ) ماـما

لاحم هک  دومرف  ترـضح  تساوخ و  ترـضح  نآ  دوخ  زا  دـنادیمن و  يرگید  هک  تسنادیم  لضفم  هکلب  دـنکب  جراخ  ار  دوخ  تسا و 
هک ینیبب  ات  میاـمنیم  همجرت  منکیم و  تیاور  اـهنیع  هب  ار  فیرـش  ثیدـح  يهرقف  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح  منک  تیقوت  هک  تسا 

روهظ ؤدـب  فیکف  يالوم  ای  لضفملا  لاـق  هک  تسا  راـحب  رد  سپ  دـنیوگیم  اـجیب  تعاـمج  نیا  هدومرفن و  دوخ  لوق  فـالخ  ع )  ) ماـما
هتینک و همساب و  يدانی  هرما و  رهظی  هرکذ و  ولعیف  نیبتـسیل  ۀهبـش  یف  رهظی  لضفم  ای  مالـسلاهیلع  لاق  میلـستلا  هیلا  مالـسلاهیلع و  يدهملا 
هیلع و انللد  انـصصق و  دق  هنا  یلع  هب  مهتفرعمب  ۀـجحلا  مهمزلتل  نیفلاخملاو  نیقفاوملاو  نیلطبملاو  نیقحملا  هاوفا  یلع  کلذ  رثکی  هبـسن و 

ققحتیل هللاو  ابـسن  ۀـینک و ال  امـسا و ال  هل  انفرع  ام  سانلا  لوقی  الئل  هینک  و  ص )  ) هللا لوسر  هدـج  یمـس  انلق  هاـنینک و  هانیمـس و  هانبـسن و 
هب دعو  امک  هللا  هرهظی  مث  مهیلع  ۀجحلا  موزلل  کلذ  لک  ضعبل  مهضعب  هینتـسیل  یتح  مهتنـسلا  یلع  هتینک  هبـسن و  همـساب و  هب و  حاضیالا 
ای لضفملا  لاق  نوکرـشملا  هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا  وه  لجوزع  هلوق  یف  ص )  ) هدـج

نوکی ۀـنتف و  نوکت  یتح ال  مهولتاق  یلاعت و  هلوق  وه  ع )  ) لاق نوکرـشملا  هرک  ولو  هلک  نیدـلا  یلع  هرهظیل  یلاعت  هلوق  لیوات  امف  يالوم 
ملسالا هللا  دنع  نیدلا  نا  هرکذ  لج  لاق  امک  ادحاو  هلک  نیدلا  نوکی  فالتخألا و  نایدألاو  للملا  نع  عفریل  لضفم  ای  هللاوف  هلک هللا  نیدلا 

ۀهبـش یف  ۀملک  هک  نادب  الوا  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  نیرـساخلا  نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  هللا و  لاق  و 
رهظی خسن  یـضعب  رد  دناهدرک و  تیاور  نیبتـسیل  ۀهبـش  یف  ملاوع  راحب و  رد  دناهدرک  تیاور  فالتخاب  ثیدح  نیا  خسن  رد  ار  نیبتـسیل 

نیتسلا ۀنـس  یف  رهظی  تسا  هدومرف  تیاور  ۀجحم  رد  ینیرحب  مشاه  دیـس  زا  هادف  یحور  نم  يالوم  هدـش و  تیارد  هرما  نیتسلا  ۀنـس  نم 
ضرع تسا  حصا  خسن  زا  کی  مادک  تسیچ و  دارم  هک  هدـب  هحفـص 332 ] فاصنا [  تدوخ  نک و  هظحالم  ار  ثیدح  همجرت  لاح  هرما 

ههبش رد  دوشیم  رهاظ  لضفم  يا  دومرف  میلستلا  هیلاو  مالـسلاهیلع  يدهم  روهظ  يادتبا  تسا  هنوگچ  سپ  نم  يالوم  يا  هک  لضفم  درک 
رایـسب وا و  بسن  وا و  هینک  وا و  مسا  هب  دوـشیم  هدرک  ادـن  وا و  رما  دوـشیم  رهاـظ  وا و  رکذ  دوـشیم  دـنلب  سپ  دوـشب  حـضاو  هکنیا  اـت 
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رب هوالع  وا  هب  ناـشیا  تفرعم  هب  تجح  ار  ناـشیا  دوشب  مزـال  هکنیا  اـت  نیفلاـخم  نیقفاوم و  نیلطبم و  نیقحم و  هاوفا  رب  رکذ  نیا  دوشیم 
مان مه  هک  میتفگ  میدرک و  رکذ  ار  وا  هینک  مسا و  میدرک و  نیعم  ار  وا  بسن  میدومن و  وا  رب  تلالد  میدرک و  هصق  ام  هک  قیقحت  هب  هکنیا 

ره هک  ادخ  قح  هب  یبسن  هن  هینک و  هن  یمـسا و  وا  يارب  زا  میتخانـشن  ام  هک  مدرم  دـنیوگن  هکنیا  ات  وا  هینک  مه  تسادـخ و  لوسر  شدـج 
نیا همه  دننک  رکذ  یضعب  يارب  یضعب  ار  وا  مان  هکنیا  ات  ناشیا  ياهنابز  رب  شاهینک  بسن و  مسا و  هب  وا و  هب  حاضیا  دوشیم  ققحتم  هنیآ 
لوق رد  ص )  ) ار شدـج  نآ  هب  تسا  هدومرف  هدـعو  هکناـنچ  مه  دـنوادخ  ار  وا  دـنکیم  رهاـظ  دـعب  ناـشیا  رب  تسا  ۀـجح  موزل  تهج  هب 
هللاو سپ  دشاب  ادخ  يارب  زا  شلک  نید  دشابن و  هنتف  هکنیا  ات  ناشیا  اب  دـینک  لاتق  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  رخآ  ات  لسرا  يذـلاوه  شدوخ 

هللادـنع نیدـلا  نا  هدومرف  دـنوادخ  هکناـنچ  مه  دوشیم  یکی  نید  يهمه  فـالتخا و  ناـیدا  لـلم و  زا  دوشیم  عـفر  هنیآ  ره  لـضفم  يا 
صخـش رگا  دراد  هچ  رب  تلالد  نایب  کبـس  نیا  هک  هدب  فاصنا  وت  لاح  دـنوشیم  نیملـسم  همه  هک  تسا  نیا  ضرغ  رخآ و  ات  مالـسالا 

ار تجح  میدرک و  نایب  ار  بسن  مسا و  ام  هک  لیـصفت  همه  نیا  رگید  دوب  دـهاوخ  وا  اب  مه  تماما  راثآ  هلاحم  دـیامرفب ال  روهظ  ع )  ) ماما
هک تسا  يرما  بسن  مسا و  تفرعم  هک  نک  هظحالم  وت  تسیچ  روظنم  دـننکب  لصاح  ار  وا  تفرعم  همه  هک  يروط  میدرک  ماـمت  مدرم  رب 
نم هینک  و  ع )  ) يرکـسعلا یکزلا  نسحلا  نب  دـمحم  منم  تفگ  دـمآ و  یـصخش  هک  منکیم  ضرف  روهظ  رد  ای  دروخیم  راکب  تبیغ  رد 

هک اریز  هللاو  هن  دوشیم  لصاح  تفرعم  نیمه  ضحم  هب  تسا و  یفاک  بسن  مسا و  نیا  ندینـش  ایآ  هک  منیبب  وگب  وت  تسا  مساـقلاوبا  مه 
مینک لصاح  تفرعم  وا  قیدصت  هب  ام  هک  دنک  ار  وا  قیدصت  هک  تسین  هنایم  رد  مه  رگید  موصعم  تسا و  رایـسب  بذـک  قدـص و  لامتحا 
دوخ صاوخ  يارب  ار  وا  هینک  بسن و  مسا و  راـهظا  رگید  نیموصعم  تسا و  هدوـمرفن  دـلوت  زوـنه  رـشع  یناـث  ماـما  هک  یتروـص  رد  یلو 
مسا نینمؤم  صاوخ  يهطساو  هب  تقو  نآ  ددرگیم  نمیا  ءادعا  رـش  زا  دوشیم و  بئاغ  زاب  دنکیم و  دلوت  هک  مه  نآ  زا  دعب  دننکیم و 
مـسا الوا  هک  تسا  نیا  يرما  ره  روهظ  ودب  هتبلا  دوشیم و  لصاح  هنابیاغ  تفرعم  دوشیم  فورعم  نمـشد  تسود و  هنایم  رد  وا  بسن  و 

زا لبق  دـندوب  هک  هنهک  نینچ  مه  ص )  ) ایبنا رابخا  هطـساو  هب  ص )  ) ربمغیپ هکناـنچ  دوش  ادـیپ  وا  صخـش  هدروخ  هدروخ  اـت  دوش  دـنلب  وا 
بحاـص رما  تسا  نینچمه  هحفـص 333 ] دـش [  ثوعبم  هکنآ  ات  دومرف  دـلوت  یتقو  کی  هکنآ  ات  دـشیم  رکذ  راوگرزب  نآ  مسا  شدـلوت 

زا دعب  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  دوشب  رهاظ  یتقو  کی  هکنآ  ات  تسا  هدش  فورعم  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  هطساوب  شـسدقم  مسا  ص )  ) رمالا
روهظ زا  دـعب  ینعی  ص )  ) هدـج هب  دـعو  امک  هللا  هرهظی  مث  دومرف  تقو  نآ  دومن  ار  تادـیکات  دومرف و  مسا  باـب  رد  ار  تاـشیامرف  هکنآ 

لوا روهظ  زا  دارم  هک  تسا  مولعم  نایب  کبـس  نیا  اب  سپ  هدومرف  هدعو  شدج  هب  هکنانچ  مه  ار  وا  صخـش  دـنوادخ  دـنکیم  رهاظ  مسا 
دنلب نآ  زا  دـعب  دراد  ههبـش  هب  نورقم  يروهظ  لوا  هک  تسا  جـیردت  روطب  مه  مسا  روهظ  ناـمه  هک  تسا  موـلعم  زین  تسین و  وا  صخش 

وا دوخ  هک  تسا  تقو  نآ  لاـم  تاـملک  نیا  ادـخ  قح  هب  ار  وت  وا  مسا  هب  دوـشیم  هدرک  ادـن  وا و  رما  دوـشیم  رهاـظ  وا و  رکذ  دوـشیم 
نیبتـسیل ۀهبـش  یف  هکلب  تسین  حیحـص  نیتسلا  هتنـس  یف  يهملک  هک  تسادـیپ  سپ  شیپ و  تاملک  نیمه  زا  هللاو و  هن  دـشاب  هدرک  روهظ 

ضرع لضفم  هک  اجنآ  دیامرفیم  نایب  ع )  ) ماما دعب  رطـس  دنچ  رد  هک  تسا  نامه  نآ  زا  دارم  دشاب  نیتسلا  ۀنـس  یف  هک  ضرف  رب  تسا و 
تقو هتدالو  لوا  رهـشا  ۀعبـس  نیتنـس و  هیبا  ةافو  ۀعاس  یلا  هتدالو  ۀـعاس  نم  يریل  هللاو  یلب  لاق  هتدالو  تقو  يری  يدیـس و ال  ای  دـنکیم 

نیتس و ۀنس  نم  لوألا  عیبر  نم  نولخ  نامثل  ۀعمجلا  موی  یلا  نیتام  نیسمخ و  عبـس و  ۀنـس  نابعـش  نم  نولخ  نامثل  ۀعمجلا  ۀلیل  نم  رجفلا 
ره هللاو  ارچ  دومرف  شتدالو  تقو  دوشیمن  هدـید  نم و  دیـس  يا  درک  ضرع  لضفم  هک  تسا  نیا  شاهمجرت  هیبا و  ةافو  موی  وه  نیتام و 

متـشه هعمج  بش  زا  تسا  رجف  تقو  شتدالو  لوا  هام  تفه  لاس و  ود  شردـپ  تافو  تعاس  ات  شتدـالو  تعاـس  زا  دوشیم  هدـید  هنیآ 
سپ تسا  وا  ردـپ  تاـفو  زور  نآ  تصـش و  تسیود و  هنـس  زا  لوـألا  عـیبر  متـشه  هعمج  زور  تفه  اـت  هاـجنپ  تسیود و  يهنـس  ناـبعش 

زا هک  اریز  دزیخیمرب  تماما  هب  هک  دوب  دهاوخ  تصش  تسیود و  يهنس  نیمه  تسا  هدومرف  هک  نیتس  هتنـس  نآ  زا  دارم  هک  نک  هظحالم 
دوب هتشذگ  هن  هچ  رگا  مه  میود  تصش  هتشذگ  هک  لوا  تصش  ع )  ) قداص ترضح  نامز  رد  هتـشذگ و  تصـش  هدزیـس  نونکات  ترجه 

رد رگا  دشاب و  روظنم  مویس  تصش  دیاب  هلاحم  دمآ ال  دهاوخن  يدوز  نیا  هب  ص )  ) رشع یناث  ماما  هک  دوب  ملـسم  دوب  کیدزن  نوچ  یلو 
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تسیود رازه و  وت  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا  هدوب  لمتحم  هتشذگ  نامز  نآ  زا  هک  یتصش  هدزای  نیا  عیمج  سپ  هک  میوگیم  ینک  ههبش  نیا 
دوب یلیوات  نیا  میوگیم  متفگ  ۀنـس  فلا  هرادـقم  ناک  موی  یف  هیلا  جرعی  مث  هیآ  ياضتقم  هب  هک  یئوگب  رگا  يدرک و  ادـیپ  ار  تصـش  و 

تسیود هب  حیرـصت  نایب و  کبـس  نیارق  ياضتقم  هب  سپ  میدرک  تباث  هکنانچ  یتفگ  قباس  هک  تسین  نیا  هیآ  ینعم  يدرک و  يار  هب  هک 
دناهتـشاد و روظنم  ار  تصـش  تسیود و  هنـس  نامه  هدوب  نیتسلا  ۀنـس  یف  رگا  هک  تسا  مولعم  تماما  هب  ترـضح  مایق  باب  رد  تصـش  و 

قداص ترضح  اهنیا  رب  هوالع  تسا و  بلطم  نیا  دهاش  ثیدح  نیا  دوخ  هکنانچ  صخـش  هن  تسا  مسا  روهظ  ودب  مه  روهظ  ودب  زا  دارم 
 ] تسا جوز  تصش  هنـس  سپ  هن  ای  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ای  کی  هنـس  اهلاس  زا  قاط  لاس  رد  رگم  مئاق  دیآیمن  نوریب  هک  تسا  هدومرف  (ع )
اب مه  ام  نخـس  يور  تسین و  یجرح  ام  رب  يرادن  تعانق  رگا  مه  زاب  دیآیمن و  نوریب  جوز  لاس  رد  ثیدـح  نیا  قفاوم  و  هحفص 334 ]

نیا زا  لیصفت  هب  نم  راوگرزب  يالوم  دنک و  هبتـشم  ار  رما  دهاوخیم  ادمع  هک  یـسک  هن  دنرادن  ار  دوخ  یهارمگ  دصق  هک  تسا  یناسک 
راوطا هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اما  رذنلا و  ینغت  امف  ۀغلاب  ۀمکح  تسا  هدادن  تسد  زا  ار  فاستعا  تنعت و  زاب  درم  نیا  هدومرف و  باوج  ههبش 

لقاع ار  صخـش  نیا  هک  تسا  یـسک  نآ  هیفـس  هک  دنادیم  ادـخ  رخآ  ات  داد  تبـسن  ناوتیمن  تهافـس  نونج و  يوهب و  ار  صخـش  نیا 
هنوگچ تسا  دوهشم  وا  رد  اهنیا  ریغ  فعـض و  زجع و  ینادان و  تلاهج و  همه  نیا  هک  یـسک  دنادب  ماما  ای  ربمغیپ  هکنیا  ياج  هچ  دناوخب 

هلیل فلا  هزمح و  زومر  باتک  دوشیم  ربمغیپ  ای  ماما  نیا  تشون  باتک  تادـلجم  هک  ره  رگم  دـناوخ  لقاع  يواـعد  نیا  اـب  ار  وا  ناوتیم 
دنوشیم و لوغشم  اهنآ  هب  نانز  لافطا و  اما  دناهتفگ  غورد  مامت  هکنیا  اب  هدش  هتشون  رتتسرد  رتهدیاف و  اب  رتهزماب و  هبترم  رازه  هک  هللاو 

تقیقح رد  هک  دراد  مه  هب  طبر  هن  تسرد  شبارعا  هن  تسا  حیحص  شظفل  هن  هک  تافرخزم  نیا  دننیبیم  هدیاف  اهنآ  ندناوخ  زا  نیقوقدم 
هینـالع نانمـشد  ناـمه  هک  داد  تبـسن  نآرق  هب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  عوهم  تاـملک  نیا  ندینـش  میقتـسم  عبط  يارب  هللااـب  دهـشا 

رـشب لوق  نیا  هدـنروآ و  گرب  خاش و  نآ  نیئاپ  تسا و  رمثم  نآ  يالاب  تسا و  توالح  بحاـص  ردـق  هچ  هک  نآرق  باـب  رد  دـنتفگیم 
ناشرـس چـیه  تسا  مولعم  مه  اهنآ  دـیناوخیم  اهنآ  يارب  ار  درم  نیا  تاـفرخزم  دـیاهدرک و  عمج  دوخ  درگ  ار  مجع  ماوع  یعمج  تسین 

باتک نیا  رد  وا  تاملک  رکذ  نیا  زا  دعب  هصالخ و  دینکیم  هارمگ  ار  ناگراچیب  دـینکیم و  مرگ  ار  اهنآ  لد  یه  تاعیطت  هب  دوشیمن و 
ار بلطم  نیا  مه  راذـگ  رـس  نادزد  همه  تسا  هداد  دوخ  لتق  زا  ربخ  هک  هچنآ  اما  منکیم و  ار  وا  تاـفارخ  حیـضوت  هللا  ءاـشنا  دـیآیم و 

لهاج صخـش  هک  تسا  یخوش  دنربب  نوریب  تمالـس  هب  یناج  عضو  نیا  اب  اهنیا  هک  دـنراذگیمن  تایالو  ماکح  ناطلـس و  هک  دـننادیم 
دنـشکیم ار  وا  هک  دنادیم  نیقی  هب  هتبلا  دنک  اپرـس  نیملـسم  هنایم  رد  بوشآ  هنتف و  همه  نیا  دوشب و  گرزب  رما  نیا  یعدـم  زجاع  نادان 

لامک زا  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  يارب  ةویح  دـیما  زاب  دریگب و  ندرگ  ار  نیملـسم  زا  یعمج  نوخ  قاقحتـسا  نودـب  دوخ  هب  دوخ  هک  تسیک 
تـسود دـنادیم  نیقی  هب  ار  گرم  هکنیا  اب  تسا و  مسا  بلاـط  داز  یمدآ  هک  اریز  دـنکیم  يرگید  يارب  ینیچ  بابـسا  مه  زاـب  تواـقش 

هک دنکیم  يرگید  هب  تبـسن  یتسود  قشعت و  راهظا  یه  ریبدت  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دـشاب  اهنابز  رب  وا  مسا  زاب  مه  وا  زا  دـعب  هک  درادیم 
ینعم یب  طولغم  تاملک  نیا  یتش و  مهبولق  اعیمج و  مهبسحت  هتشادن  مه  وا  هب  یقـشع  تقیقح  رد  الا  دوش و  دنلب  شدوخ  مسا  وا  زا  دعب 

درادـن دوخ  لتق  زا  ربخ  هب  یلخد  الـصا  هک  شرخآ  ترابع  میتفگ و  هک  تسا  باـب  نیمه  زا  همه  تسا  وا  لاـم  رگا  هدرک  لـقن  وا  زا  هک 
تسین . باوج  لاؤس و  قیال  نانخس  نیا  هللاو  هک  هصالخ  دوش  هتشک  وت  هار  رد  هک  منآ  قاتشم  هک  تسا  هتفگ 

دنناد یم  هللا  الا  هلا  علاطم ال  رهاظم و  ار  ءایشا  عیمج  اهب ) یلعنیسح  باب و  دمحم  یلع   ) هکنیا هب  هقرف  نیا  لالدتسا 

هراشا

تافص ءامسا و  عیمج  عماج  هک  هللا  الا  هلا  هحفص 335 ] علاطم ال [  رهاظم و  ار  ایشا  عیمج  هکنآ  عیدب  رما  نیا  عیرشت  بهذم و  تسا  هتفگ 
وا لماک و  ناسنا  دعب  ناسنا و  دعب  تماص  ناویح  دعب  تابن  دعب  تسا  دامج  همه  زا  یتوا  هچنانچ  هزادنا  ردق  هب  ار  یئیش  ره  هتـسناد و  هللا 
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هملک نیا  ياقبا  مظعا و  لمکا و  فرشا و  يالعا  رهظم  يراج  مکح  نیمه  عیرشت  ملاع  رد  کلذک  تسا  تافص  ءامـسا و  رهظم  رهظم و 
دـناهللا و الا  رهاظم  مهتاجردـب  نیلبقم  نینقوم و  دـنیوا  رهاظم  وا و  يایارم  اهبتارم  اـهتاجرد و  هب  ءایـشا  لـک  تسا و  روهظ  رهظم  هکراـبم 
هک یـسوفن  تسا و  هلا  رهظم ال  دزیخرب  ضارتعا  راکنا و  ضارعا و  بیذکت و  رب  ینعی  دوش  یفن  تابثا  رهظم  نآ  لباقم  هک  هنوعلم  هرجش 
ره هجیتن  هرمث و  هراومه  دوب و  دـهاوخ  هلا  رهاظم ال  مهـضارتعا  مه و  ضارعا  بسح  هب  دـنوش  بجتحم  باـجتحا و  ضارعا و  هطـساو  هب 

تقیقح رد  یلعالا  یلعالا  هللا  مسب  اذل  طارـص  نازیم و  کحم و  تسا  وا  هک  هچ  دوشیم  رهاظ  دعب  روهظ  رد  یفن  تابثا و  زا  یلبق  روهظ 
روهظ موی  هک  لـصف  موی  دـنیوا و  رهاـظم  مهتاـجرد  نیلبقم  یلوا و  روـهظ  رد  تسا  هکراـبم  يهملک  نیا  قطاـن  رهظم و  یلوا  هبتر  هیلوا و 

لزن الا  لزن  الا  هللا  مسب  رهظم  دوشیم و  مولعم  دـعب  يروهظ  ره  یفن  ینعی  دـنوشیم  لصف  هلا  رهاظم ال  زا  هللا  ـالا  علاـطم  تسا  وا  ترخآ 
دزیخرب . هملعب  طیحی  ملام  بیذکت  ضارعا و  رب  دعب  روهظ  رد  هک  تسا  هثتجم  هثیبخ  هرجش  نآ 

باوج

ام دنهدیم و  درم  نیا  هب  تبـسن  دـندزدیم و  املع  بتک  زا  هتـسکش  اپ  تسد و  رـس و  يزیچ  کی  هک  تسا  تارـضح  قیقحت  ياهتنم  نیا 
يهبترم بلاطم  زا  دـنماوع و  تعامج  نیا  هک  اریز  تسین  بسانم  مینک  نایب  ماقم  نیا  رد  ار  عیرـشت  نیوکت و  هعبرا  تاماقم  میهاوخب  رگا 

مه هب  دـنچ  یتاراـبع  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  حیحـص  ناـبز  هک  ینکیم  هظحـالم  ار  برع  ماوع  هکنیا  لـثم  دـنوشیمن  عـفتنم  هیملع 
ناسنا هک  دوشیمن  تفتلم  چیه  دیوگب  نخـس  غیلب  حیـصف  نابز  هب  ناشیا  اب  ناسنا  رگا  دوشیمن و  هدید  یتغل  باتک  چیه  رد  هک  دـنفابیم 

ناکدوک نابزمه  داتف  تراک  رـس و  نالفط  اب  هکنوچ  دنوشب  عفتنم  ات  تفگ  نخـس  روک  جک  نابز  نامه  هب  اهنآ  اب  دیاب  دبال  دیوگیم  هچ 
نیا رب  قباس  نوچ  هک  الوا  میئوگیم  سپ  دید  یهاوخ  هللا  ءاشنا  هکنانچ  میئوگب  نخـس  یگنگ  نیا  هب  میناوتب  ام  هک  تاهیه  داشگ و  دـیاب 

تافص ءامسا و  رد  همه  اهنخس  دشابن و  یتبـسن  طابترا و  قلخ  اب  ار  وا  تسین و  ینخـس  بویغلا  بیغ  تاذ  زا  هک  درک  حیرـصت  یماقم  رد 
هدیـسر مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  زا  هک  يدعاوق  هب  رگا  نخـس  نیا  دنکیم و  تافـص  ءامـسا و  هب  حیرـصت  زاب  اج  نیمه  رد  هکنانچ  تسا 

عقاوم فرع  نم  دندومرف  اهب و  هوعدت  نا  هللا  رما  یتلا  ینـسحلا  ءامـسالا  هللاو  نحن  دـندومرف  هکنانچ  درادـن  دـیحوت  اب  تافانم  دـشاب  تسا 
ار عیرـشت  نیوکت و  دوخ  لایخ  هب  وت  هک  میئوگیم  یلو  میوشیمن  ضرعتم  هتفرگ و  وا  مالک  رهاظب  مه  ام  اذـهل  ۀـفرعملاو  ارق  غلب  ۀفـصلا 

نک هظحالم  ناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و  تاجرد  فالتخا  رد  لاح  يداد  رارق  يرگید  يارب  زا  لثم  تیآ و  ار  کی  ره  يدرک و  ادج 
تابن هنیع  هب  هک  دش  تفای  ملاع  رد  يدامج  رگا  الثم  هک  دراد  رگید  تهج  ای  تسا  یئایند  یـضرع  تروص  فرـص  تهج  زا  نیا  ایآ  هک 
تروص هب  هنیعب  هک  اهگنس  یضعب  ای  دوشیم  هدید  ماسقا  عاونا  هک  يرجـش  ياهگنـس  یـضعب  لثم  رهاظ  تروص  رد  هحفص 336 ] دشاب [ 
یتهابش ضرعلاب  یضرع  تروص  رد  دندامج و  ای  دنوشیم  تابن  ۀقیقح  راجحا  نیا  ایآ  دوشیم  هدید  نآ  لاثما  لیبجنز و  ای  ماداب  ای  ودک 

ای دوشیم  رام  هنیعب  الثم  دنوشیم  ناویح  تروص  هب  یـضعب  هک  تاتابن  هنایم  رد  نینچمه  دنتـسین و  یعقاو  تابن  دناهدرک و  ادـیپ  تابن  هب 
رد نینچ  مه  هدرک و  ادـیپ  یتهابـش  ضرعلاـب  یـضرع  تروص  رد  اـی  تسا  ناویح  نیا  ۀـقیقح  اـی  اـهنیا  لاـثما  دوشیم و  نومیم  هلک  لـثم 

یضرع تروص  رد  ای  دنناسنا  تقیقح  اهنیا  ایآ  اهنآ  لاثما  سرخ و  نومیم و  لثم  دنوشیم  ناسنا  هب  هیبش  تروص  رد  یضعب  هک  تاناویح 
هب یئانتعا  دربیمن و  الاب  دوخ  زیح  زا  رهاظ  تروص  تهابـش  فرـص  هب  ار  اهنیا  لقاع  چیه  هک  تسین  ههبـش  درادن  تیعقاو  دناهدش و  هیبش 

ناصقن و هدایز و  كاسما و  مضه و  عفد و  بذج و  نوچ  اما  تسا  هدش  تخرد  لثم  هنیعب  يرجـش  گنـس  دـنچ  ره  تسین و  تروص  نیا 
ياوق ات  اما  دوش  ناویح  تروص  هب  هک  ضرف  رب  تابن  نینچمه  دـنناوخیمن و  تابن  ار  نآ  تسین  نآ  يارب  زا  یتاـبن  تافـص  يوق و  ریاـس 

هب نت  دـنک  هبوچراـم  هک  مریگ  تسین  یعقاو  ناویح  دوشن  لـصاح  وا  يارب  اـهنیا  ریغ  ندـیئوب و  ندیـشچ و  ندینـش و  ندـید و  زا  یناویح 
الاب اپ  یتابن  زیح  زا  الا  تسا و  ناویح  تسا  یناویح  هصاـخ  تافـص  ياراد  رگا  سپ  تسود  رهب  هرهم  وک  نمـشد  رهب  رهز  وکراـم  لـکش 

رد دنوشب  ناسنا  هیبش  هک  دـنچ  ره  دنتـسین  رگا  دنتـسه و  ناسنا  دـنیاراد  ار  یناسنا  هصاخ  تافـص  رگا  بد  نومیم و  نینچمه  دراذـگن و 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا رهاظ  تروص  هب  یپ  هک  دندرکیم  حیرـشت  ار  نومیم  دندوب  روذعم  ناسنا  حیرـشت  زا  نوچ  میدق  يابطا  هک  يدحب  ات  رهاظ  تروص 
نآ يارب  زا  يوق  ریاس  ملح و  ملع و  رکف و  رکذ و  زا  یناسنا  هصاخ  ياوق  هک  اریز  تسا  ناویح  تسین و  ناسنا  نومیم  هلک  کلذعم  دـنربب 

هظحـالم دـیاب  درک و  نیعم  ار  يزیچ  ره  زیح  هصرع و  ناوتیمن  یـضرع  تروص  فرـص  هب  سپ  تسا  يرهاـظ  تروص  فرـص  تسین و 
نیمه هب  رما  مه  عیرـشت  رد  درب و  تقیقح  هب  یپ  تسج و  ار  اهنآ  تسا  وا  هیتاذ  تفـص  تسا و  یـصخش  هصاـخ  هک  ار  تایـصاخ  يوق و 

دوخ سوه  ضحم  هب  وت  هچ  رگا  هللا  الا  رهاظم  ار  یـضعب  يریگیم و  هلا  ـال  رهاـظم  ار  یـضعب  وت  دوخ  هکناـنچ  ههبـش  نودـب  تسا  لاونم 
دیاب ای  دراذـگ  یـسک  ره  رب  مسا  ناوتیم  ببـس  تهج و  نودـب  دوخب  دوخ  ایآ  هک  منکیم  لاؤس  نایاناد  القع و  زا  یلو  هدرک  ار  راـکنیا 
یگنز مان  دـنهن  سکع  رب  ضارعا  ملاع  رد  هکنیا  لثم  تسین  طرـش  تبـسانم  هظحالم  رگا  دومن  ار  یـسک  ره  تیلعف  تبـسانم و  هظحـالم 
مـسا شلیم  ياضتقم  هب  مه  يرگید  راذـگب  یمـسا  تلیم  ياضتقم  هب  دوخ  يار  هب  وت  عقاولا  یلع  قرخلا  عستـال  اـهبرع  لوق  هب  هک  روفاـک 

يدراذگ مسا  ساملا  هک  ار  یگنـس  هعطق  هک  دش  دهاوخ  رهاظ  ندراذـگ  ورگ  تقو  حالطـصا  هب  بلطم  نیا  هجیتن  یلو  دراذـگیم  رگید 
راـنید دـص  يازا  رد  يدراذـگ  گنـس  ار  نآ  مسا  يدروآ و  تسد  یـساملا  اـنایحا  وت  دوخ  رگا  دـنرادیمن و  رب  ورگ  راـنید  دـص  ياـجب 

لاح تسین  تبسانم  یب  ياهمـسا  هب  یئانتعا  تسا و  يزیچ  ره  تایتاذ  هصاخ و  هحفص 337 ] تافص [  رد  همه  اهنخـس  سپ  داد  یهاوخن 
ات یلعا  زا  نیوکت  ملاع  رد  هک  تساهنامه  اهنیا  هک  تسا  نیا  هن  هدرک  ضرف  هچ  ار  یهلا  تافـص  ءامـسا و  منادب  وگب  يدـمآ  اجنیا  ات  هک 

تیاکح هک  تسا  هدـش  تقلخ  نیمه  تهج  هب  هکلب  تسا  راگدرورپ  ياهتفـص  اهمـسا و  هب  مئاق  ملاـع  ماـمت  دراد و  روهظ  زورب و  لفـسا 
هؤامسا و هتافص و  هللا و  الا  سیل  هک  دناهتفگ  امکح  هکنانچ  تسا  وا  تفص  مسا و  همه  نخس  هصالخ  هکلب  دنکب  ار  وا  تافـص  اهمـسا و 

دنوادخ تافـص  اهمـسا و  يهمه  هک  اریز  هرون  هلعف و  هللا و  الا  سیل  هک  دـناهدومرف  نایب  ظفل  نیا  هب  ار  بلطم  نیمه  فیرـش  ثیدـح  رد 
تیلعف دیاب  تسا  یهلا  تافـص  ءامـسا و  رهظم  هک  تسا  نیا  یعدم  هک  یـسک  نآ  عیرـشت  رد  سپ  دـننکیم  وا  رب  تلالد  هک  دـنیوا  راونا 
یئاهنت هب  وا  هک  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  دشاب  لعفلاب  وا  رد  اهنیا  لک  هداهش  بیغ و  رـصانع و  بکاوک و  كالفا و  موجن و  یـسرک و  شرع و 

رهاظ هجیتن  ندراذـگ  ورگ  تقو  هک  مدرک  ضرع  درذـگیمن و  رما  یئوگ  هوای  تفم و  فرح  هب  الا  تسا و  تافـص  ءامـسا و  لـک  رهظم 
ریدقت لحم  كالفا  یـسرک و  لثم  دشاب و  راگدرورپ  رما  لحم  شرع  لثم  دـیاب  تسا  یهلا  ياهتفـص  اهمـسا و  رهظم  یـسک  رگا  دوشیم 

دـشاب و لعفلاب  وا  رد  رـصانع  نینچ  مه  دـنک و  زورب  وا  زا  یکلف  صاوخ  راثآ و  دـشاب و  قداـص  وا  رب  ردـقلا  ۀـلیل  ۀـقیقح  هک  روما  عیمج 
تادرفم و اهنیا  تسا و  عماج  دولوم  وا  هک  اریز  تسا  رتـالاب  اـهنیا  همه  زا  هک  دـنک  ار  یمـسا  تیاـکح  هکلب  دـنک  رهاـظ  ار  اـهنآ  صاوخ 

مکل قلخ  دومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  دومرف  هکنانچ  هداد  رارق  تادرفم  يهمه  تیاغ  ار  وا  دوجو  دنوادخ 
رثا تادرفم و  رب  دراد  يرترب  هسماخ  ۀـعیبط  انیقی  دراد و  هناگراهچ  تادرفم  قوف  هسماخ  ۀـعیبط  عماج  دولوم  هتبلا  اعیمج و  ضرألا  یف  ام 

ار اهنآ  کی  ره  هنوگچ  تسا  دوخ  رـصانع  يوق و  هعماج  تروص  هک  ناویح  هک  ینکیم  هظحـالم  هکناـنچ  دوب  دـهاوخ  ذـفان  همه  رد  وا 
کلم عیمج  رد  هتوق  هللا و  لوح  هب  وا  ماـکحا  هتبلا  تسا  عماـج  دوـلوم  هک  یـسک  نآ  سپ  درادیم  زاـب  راـک  زا  درادیم و  او  دوـخ  راـکب 

نیا دـمآ و  ع )  ) ریما ترـضح  تیاصو  تفالخ و  نییعت  رد  هکنانچ  دـنیآیم  نیمز  هب  وا  رما  هب  ناگراتـس  دوب و  دـهاوخ  يراـج  يراـس و 
رب وا  رما  هب  باتفآ  یحوی و  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاص و  لص  اـم  يوه  اذا  مجنلاو  دومرف  دـنوادخ  هک  تسا 
دـش دهاوخ  قشنم  وا  هراشا  کی  هب  هام  داد و  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مالـس  باوج  تشگرب و  ررکم  هکنانچ  دـنکیم  قطنت  ددرگیم و 
ریما ترـضح  هکنانچ  دوب  دـنهاوخ  وا  رما  عیطم  مامت  رـصانع  رمقلا و  قشنا  ۀـعاسلا و  تبرتقا  دومرف  دـنوادخ  درک و  ص )  ) ربمغیپ هکنانچ 
بوچ دـندومنیم و  تباجا  دـندناوخیم و  ار  اههوک  دـشیم و  قشنم  مه  زا  دزیم و  دـشیم و  هلزلز  دزیم و  نیمز  هب  ار  دوخ  ياـپ  (ع )

هدش هدید  ناشیا  زا  زجعم  رازه  نیدنچ  هک  نخس  هصالخ  دندشیم  رادومن  نایهام  هک  یئاج  ات  تسـشنیم  ورف  دزیم و  تارف  هب  ار  دوخ 
دیاب هتبلا  هحفص 338 ] تسا [  یهلا  تافص  ءامـسا و  رهظم  هک  یـسک  هک  هدش  تباث  لقع  لقن و  لیلد  هب  هللادمحلا  ام  رب  يرکنم  رگا  وت  و 
اهنآ رهظم  مه  صخـش  نیا  رگا  تسا  هتافـص  هللا و  ءامـسا  هب  دنکیم  زورب  لاعفا  نیا  همه  هک  کلم  رد  هک  اریز  دـشاب  لاعفا  نیا  بحاص 
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یـشک تروص  اهنیا  دنکن  زورب  وا  زا  يرثا  هک  ینامـسآ  دنکن و  رت  هک  یبآ  دنازوسن و  هک  یـشتآ  دشاب  وا  رب  بترتم  اهنآ  راثآ  دیاب  تسا 
کی هک  یـشاقن  زونه  زاب  تسین  بترتم  اهنآ  رب  دـشاب  هب  دـتعم  لقاع  دزن  هک  يرمث  دـننکیم و  اهـشقن  لیبق  نیا  زا  یـسب  ناـشاقن  تسا و 
كرت ار  ثیدـح  رازه  هاجنپ  فاصنا  یب  يا  تسین  مه  نآ  امـش  رظن  لـحم  رد  هک  دراد  يرظنم  نسح  دـهدیم و  ناـشن  یـضرع  تروص 

اهتمکح مولع و  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  رکنم  یلک  هب  تسا و  سفنا  قافآ و  لقع و  لیلد  ادـخ و  باتک  اـب  قباـطم  همه  هک  ینکیم 
عناق نیمه  هب  ینکیم و  رایتخا  ار  نیا  هتفاب  مه  هب  هفرخزم  تاملک  هک  نیا  رگم  دـنادیمن  چـیه  هک  قمحا  ناداـن  لـهاج  کـی  يوشیم و 

ار دوـخ  هک  تسا  هدـیزغل  ناـنچ  هک  دـشاب  وـت  ریگ  تسد  ترخآ  اـیند و  رد  صخـش  نیمه  هک  تسین  نـیا  زا  رتـالاب  وـت  يازج  يوـشیم 
تسا هدومرف  دنوادخ  درب و  دهاوخ  دوخ  اب  ار  وت  هتبلا  هدش  وا  هب  کسمتم  هک  مه  وت  دریگ و  رارق  لفسا  كرد  رد  ات  دراد  هاگن  دناوتیمن 

ار هدننک  لمع  رجا  هک  صخش  نآ  هب  مراذگیم  او  ار  لمع  مامت  دنریگب  نم  کیرش  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  متـسه  یکیرـش  رتهب  نم  هک 
رمث زابم  تفم  ار  دوخ  ریگب و  تربع  نک و  رظن  میدرک  هک  نایب  نیا  رد  ررکم  سپ  يراب  دوب  دـهاوخ  ةرخالاو  ایندـلا  رـسخ  هتبلا  دـهدب و 
کی هب  هتـشاذگ  شمالک  رد  هک  یتایانک  تاراشا و  اما  دیاهدرک و  دیقم  ار  دوخ  هچ  يارب  دـیرکنم  هک  مه  ار  ترخآ  دـیدیدن  هک  یئایند 

يا اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  دـنت و  دوخ  يوخ  قلخ و  رب  یـسک  ره  دـنک  وعوع  گـس  رون  دـناشف  هن  مینکیم  تعاـنق  باوج  رد  يولوم  رعش 
موی هک  تاـفرخزم  رخآ  اـت  دـش  رهاـظ  دـعب  روهظ  رد  یفن  تاـبثا و  زا  یلبق  روهظ  ره  هجیتـن  هرمث و  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  نوبلقنی و  بلقنم 

تسا یبیرغ  بهذم  دننیبیم  دعب  روهظ  رد  ار  دوخ  لمع  يازج  نیضرعم  نیلبقم و  هدناوخ و  ترخآ  روهظ  موی  لصف و  موی  ار  دعب  روهظ 
کین هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  ازج و  راد  ار  ترخآ  خزرب و  ملاع  دندناوخ و  لمع  هناخ  ار  ایند  شاهمه  تشذگ و  لاس  رازه  نیدنچ  هللاو 

زا اهالب  اهباذع و  تامدص و  هب  يالتبم  هشیمه  نونکات  راگزور  لوا  زا  نینمؤم  هکلب  دنتفرگن  رظن  لحم  ار  یئایند  باذع  تمعن و  دـب و  و 
ره درم و  دیهاوخ  تسا و  یناف  ایند  هک  دیرادنرب  تسد  دوخ  نامیا  زا  دیروخم و  مغ  هک  دنداد  هدعو  یه  ار  همه  دندوب و  دنوادخ  بناج 

دنهاوخ بذعم  یهتنم  یب  ياهباذع  هب  رافک  دش و  دنهاوخ  یهتنم  یب  ياهتمعن  هب  معنم  نینمؤم  دید و  دهاوخ  ار  دوخ  لمع  شاداپ  یـسک 
نیا همه  وت  تسین و  نآ  رد  تمعن  هبیاش  تهج  چـیه  زا  رافک  باذـع  تسین و  نآ  رد  باذـع  هبیاـش  تهج  چـیه  زا  نینمؤم  تمعن  دوب و 

ار اـهنآ  دـندوب  ـالتبم  اـهالب  عاونا  هب  هک  ار  نینمؤم  همه  ص )  ) ربمغیپ روهظ  رد  ینکیم و  ریـسفت  ینعم  یب  فرخزم  نانخـس  هب  ار  اـهفرح 
ناـشنیقباس تاوما  تعجر  دـندوب  معنم  هیوـیند  ياـهتمعن  عاوـنا  هب  هک  ار  باـصن  راـفک و  عـیمج  ینادیم و  لـبق  نینمؤـم  تاوـما  تعجر 

اربص دیامرفیم  دهدیم و  هیلست  یکی  ره  هب  ترضح  دنشکیم و  ار  ءادهشلادیس  باحـصا  هحفص 339 ] تسا [  یبیرغ  تیاکح  ینادیم 
ناـمه رد  ار  دوخ  هک  لوا  دـیوشیم  معنم  ناـسح  روح  يهقناـعم  يدـبا و  تمعن  هب  دـیرذگیم و  نآ  زا  هک  تسا  هرطنق  لـثم  مارکلا  یبن 

یگنـشت دمآ و  دراو  شرهطم  دسج  رب  مخز  تسیب  دصیـس و  زا  هدایز  هک  دش  معنم  هدعاق  نیا  هب  ینادیم و  ناینـشیپ  ترخآ  روهظ  نامز 
تسیود رازه و  ناشیا  ریغ  نیموصعم و  زا  شناتسود  ارچ  سپ  دوب  شتمعن  رهاظ  رد  همه  دوب و  لیاح  دود  لثم  نامسآ  وا و  مشچ  يهنایم 

روهدـلا و ینترخا  نئل  هک  شترایز  رد  دـنکیم  ضرع  ع )  ) رمالا بحاص  شدـنزرف  هدـشن و  کشخ  ناشکـشا  هک  تسا  لاـس  تصـش  و 
هک تسا  نیا  يارب  اهیراز  هیرگ و  نیا  همه  سپ  امد  عومدلا  لدب  کنیکب  دالوا  اءاسم  احابـص و  کنبدنالف  رودـقملا  كرـصن  نع  ینقاع 

تاملک زا  دوریم  ناسنا  رس  زا  شوه  هک  هللاو  تبحم  باب  زا  هن  تسا  دسح  باب  زا  هللااب  ذایعلا  اهنیا  سپ  هدش  معنم  ع )  ) ءادهـشلادیس ارچ 
روهظ رد  ع )  ) ءادهـشلادیس نوچ  تسا  ینیـسح  روهظ  یلعنیـسح  ازریم  هللا  رفغتـسا  هللااب و  ذایعلا  وت  معزب  نینچمه  تعامج و  نیا  هفرخزم 

ریخ يازج  وا  هب  ضایف  معنم  میرک  میحر  نمحر  دنوادخ  روهظ  نیا  رد  درک  راکشآ  ار  نید  دومرف و  ار  مالسا  ترصن  تقیقح  رد  ربمغیپ 
نآ رد  نوچ  ملاع  فارطا  رد  ار  وا  ناتـسود  درم و  ات  دراذـگب  نوریب  اـپ  تسناوتن  هک  دـندومن  سبح  اـکع  رد  ار  وا  لاـس  نیدـنچ  هک  داد 
زاب هک  دش  نیمه  شاهمه  ءادهـشلادیس  ياههدعو  دنداد و  ریخ  يازج  روهظ  نیا  رد  دـندوب  هدرک  ترـصن  دـندوب و  هداد  ناج  همه  روهظ 
ماوع اب  نخس  يور  نوچ  هللا  رفغتـسا  دنربب و  دنتـسناوتن  ار  دوخ  مسا  دورب و  نیئاپ  ناشیا  يولگ  زا  شوخ  بآ  دنراذگن  دنـشکب و  ار  اهنآ 
تفر دـش و  وا  عیفـش  يرگید  دـنز و  بوچ  ار  وا  تساوخیم  دوب  هدرک  بضغ  مکاح  ار  یـصخش  مرادـن  نایب  مسق  نیمه  زا  هراـچ  تسا 
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الاح دننک  نوریب  مه  رهـش  زا  ندز  بوچ  زا  دـعب  دـنربب و  مه  ار  وا  شوگ  دـندومرف  مدرک  تعافـش  تفگ  تشگرب و  تموکح و  سلجم 
هب معنم  ار  اهنآ  ترخآ  رد  هک  دندرک  عیفـش  دنوادخ  دزن  رد  ار  ءادهـشلادیس  دـندرک  هک  یترـصن  نیا  هب  ادهـشلادیس  باحـصا  هللااب  ذایعلا 

دنـشکب و ار  یـضعب  تسا  زورما  هک  ترخآ  رد  هک  تسا  هدـش  نیا  شتعافـش  هدـیاف  یلو  هدومرف  تعافـش  ترـضح  نآ  دـننک و  اـهتمعن 
یتعافـش بجع  تقیقح  رد  دننادرگب  رازاب  هچوک و  رد  دندنبب و  گس  هناشمه  دـنهدب و  شحف  دـننک و  سبح  دـننزب و  بوچ  ار  یـضعب 

اهنیا رمث  دینک  ظفح  بوخ  ار  یمود  یلوا و  تافرخزم  هک  تسا  نیا  هب  امـش  شیع  همه  هتخاس  اهنآ  يارب  زا  یترخآ  بوخ  هچ  هدومرف و 
یتسـس نیا  هب  ار  ناشیا  ياهدیعو  هدـعو و  دومن و  ایح  دـیاب  ادـخ  ءایلوا  زا  درک و  مرـش  دـیاب  ادـخ  زا  هک  هللاو  تسا  هدـش  هچ  امـش  يارب 

اهنآ يارب  تالامک  اهملع و  اهتلود و  اـهتزع و  اـهتمعن و  هچ  نیبب  دنتـسه  امـش  زا  ضرعم  هک  یناـسک  نک  هظحـالم  فرط  نآ  زا  تفرگن 
کی ره  رد  تسین  رتالاب  مدرم  هنایم  رد  اهنآ  زا  هک  یمولع  اـت  هتفرگ  ءاـب  فلا و  زا  هک  نیبب  نک و  هاـگن  نم  يـالوم  بتک  رد  هدـش  رـسیم 
هدـش يراج  ع )  ) دـمحم لآ  شیاـمرف  قفو  رب  تسا و  هدرک  دـیدجت  ار  همه  تقیقح  رد  تسا  فیلاـت  و  هحفص 340 ] فینـصت [  بحاص 

هب هدـیدن و  یمـشچ  چـیه  هدینـشن و  یـشوگ  چـیه  هک  هدومرف  جارختـسا  دـنچ  يزیچ  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  زا  فراعم  مولع و  زا  تسا و 
راهچ هک  امـش  هدوب و  بذعم  وا  هللااب  ذایعلا  امـش  داقتعا  هب  الاح  دومن  شیع  هیویند  معن  مارتحا و  تزع و  اب  هللادـمحلا  مه  ایند  رهاظ  بسح 

هیمالـسا دعاوق  زا  یلک  هب  دیاهداد و  رییغت  فیحـصت و  رازه  ار  هملک  ره  دـیاهدیدزد و  ام  دوخ  بتک  زا  هتـسکش  اپ  تسود و  رـس و  هملک 
ایند نیا  دیمورحم  لقع  زا  ردق  هچ  تاهیه  تاهیه  نازی  لها  نارگید  دیدش و  نانج  لها  هملک  راهچ  نیمه  هب  امـش  لاح  دیاهدومن  جراخ 

یـشبک تروص  هب  منهج  تشهب و  ناـیم  رد  ار  گرم  دولخ و  تسا و  اـقب  هصرع  تسازج و  راد  ترخآ  تسا و  لـمع  هناـخ  دـینیبیم  هک 
نیدلاخ تسا و  بذعم  رهدلادبا  تسا  باذع  رد  هک  ره  اهیف و  نیدلاخ  تسا  معنم  رهدلادبا  تسا  تمعن  رد  هک  ره  دننکیم و  حبذ  حلما 

ع)  ) دمحم لآ  هب  عافشتسا  هب  دنوادخ  زا  تسا و  رایـسب  نآ  لوط  تسه و  نآ  ياضقنا  نامز  ات  تقوم  یئازج  زین  خزرب  يهصرع  رد  هیف و 
دهد . رارق  تنج  لها  درمش و  ناشیا  ناتسود  يهرمز  رد  ار  ام  هصرع  نآ  رد  هک  میبلطیم 

تسا باب  دمحم  یلع  تازجعم  زا  نیا  هک  هدزون  ددع  باب و  ماکحا  هب  لالدتسا 

هراشا

عیمج دومن  هنیب  تجح و  راهظا  دروآ و  تایآ  باتک و  هللادنع  نم  دومرف و  مایق  تیمئاق  مسا  هب  هللادنع  نم  هک  یلوا  يهطقن  تسا و  هتفگ 
صوصخم مه  ار  یـسراف  نایب  دـیمان و  نایب  هب  نایبلا  هملع  ناسنالا  قلخ  نآرقلا  ملع  نمحرلا  یلاعت  هلوقل  ار  هدـنع  نم  رهظ  هیلع و  لزن  ام 

مـسب فرح  اب  قباطم  هک  باب  هدزون  هب  دومرف  بترم  ار  نایب  تسا و  هنم  لزن  ام  رخآ  هیلع و  لزن  ام  رهوج  ماکحا و  باتک  هک  دومرف  ناـیب 
برـض هک  باب  هدزون  هب  مه  ار  باب  ره  تسا و  دحاولا  هللا  مسا  دوجو و  ددع  اقح و  اقح  هللا  الا  هلا  فرحا ال  ددـع  میحرلا و  نمحرلا  هللا 
باتک فرحا  زا  ار  ماکحا  عیمج  هدومرف و  قباطم  نیوکت  اب  ار  نیودت  تسا  ءیـش  لک  ددع  هنـس و  مایا  ددع  هک  دوشیم  رد 361 19   19

قارـشا لـحم  هک  ار  لوا  نینمؤم  رفن  هدـجیه  هکناـنچ  دـندومرف  متخا  تسا  دـحاو  ددـع  هک  هدزون  هب  ار  یهاون  رماوا و  ماـکحا و  روهظ و 
املع و ریهاشم  زا  هک  ار  مهلاثما  ییحی و  دیس  اقآ  بانج  هیورشب و  نیـسح  الم  بانج  یـشورفراب و  یلع  دمحم  الم  بانج  لثم  عقاو  روهظ 

هدوزفا نوچ  تسا  یح  تادوجو  نیا  رد  یلحم  هک  ار  دوخ  كراـبم  دوـجو  دـندیمان و  یح 18  فورح  دندوب  نیسدقم  نیقتم و  الـضف و 
زا دـعب  لوا  نینمؤم  هک  هیکز  سوفن  زا  تارم  دـحو  کی  دـحاو  ره  لظ  رد  دـندومرف و  ینایب  دـحاو  ار  دـحاو  نیا  دوشیم و  دـحاو  دوش 

لزان بیترت  نیمه  هب  ار  ماکحا  ماظن  انیودت و  انیوکت و  دنایـش  لک  وا  زا  هیکاح  يایارم  یلجم و  هک  دندومرف  ایارم  زین  دـندوب  لوا  دـحاو 
زا تاداع و  قراوخ  تقیقح  تسا و  عدـب  قیبطت  ماـظن و  نیا  رهـش و  هنس 19  موی  هام 19  موی  موص 19  تعکر  ةولـص 19  الثم  دندومرف 

هنـس هدزون  زا  دـعب  روهظ  هکنآ  دـناهدومرف  متخ  لزان و  هدزون  هب  ار  یهاون  باوا و  ماـکحا و  عیمج  هکنیا  رـس  تسا و  جراـخ  رـشب  راـکنا 
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نایب هبطخ  تسا  نیا  دسریمن و  فاک  ددعب  دیامرفیم  هکنانچ  تسا  هنس  هدزون  راوگرزب  نآ  تنطلـس  دیامنیمن و  هحفص 341 ] زواجت [ 
هنوگچ هک  دـنیامرف  هظحالم  فاصنا  هب  دـننادیم  همهف  هملع و  هلقع و  یلع  لیلد  ار  ملکتم  لک  مالک  هک  نیرـصبتم  نیرظان و  اـت  یـسراف 

هدومرف . تباث  ار  لک  زجع 

باوج

رد هللادـبع  نب  دـمحم  ماهطقن و  نآ  ماـقم  رد  نم  هک  درک  وا  دوخ  هک  تسا  یفرخزم  ياـعدا  باـب  زا  دـنناوخیم  یلوا  يهطقن  ار  درم  نیا 
هلدا و هب  اـم  هک  اریز  درادـن  باوج  هب  تجاـح  رگید  تاـفارخ  نیا  تقیقح  رد  هتـسناد و  ص )  ) متاـخ زا  فرـشا  ار  دوخ  سپ  فلا  ماـقم 
ص)  ) نیموصعم ياج  هچ  نمؤم  ياج  هچ  دنکیمن  يربارب  نیملـسم  ياندا  اب  فصو  نیا  هب  میاهدرک و  ار  وا  كرـش  رفک و  تابثا  نیهارب 

دومرف مایق  تیمئاق  مسا  هب  هللادنع  نم  نینچ  مه  دشاب و  نیلصملا  تاولص  هللا و  تاولص  هلآ  هیلع و  نییبنلا  متاخ  زا  فرشا  هکنیا  ياج  هچ 
باتک هک  تسین  انب  تسا و  ربمغیپ  یـصو  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  تسا و  ناطیـشلا  دـنع  نم  اهنیا  لـک  دروآ  تاـیآ  باـتک و  هللادـنع  نم  و 

نآ لماک  مامت و  هک  هدش  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تسا  نآرق  نامه  دارم  دیدج  باتک  زا  دناهدومرف  هچنآ  دوشب و  یحو  وا  هب  يدـیدج 
دنکیم تمحرم  وا  هب  لتق  باـب  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  هدـیدج  ماـکحا  زین  دروآ و  دـنهاوخ  ار  ناـمه  تسه و  ص )  ) دـمحم لآ  هنیزخ  رد 

هن تسا و  هللادـنع  نم  هن  تافرخزم  نیا  اما  ار و  اهنآ  دـنکیم  لتق  هک  اریز  تسا  دـیدش  برع  رب  هک  تسا  هدـش  دـیدج  باتک  هب  یمـسم 
یلاعت يادـخ  لوق  زا  ذوخأم  تسا و  هدراذـگ  نایب  ار  شباتک  مسا  هکنآ  اما  تسا و  هدـش  بلاطم  نیا  رب  قباـس  هدـش و  اـمب  هدـعو  وچمه 

هک یئاج  تسا  یلقن  هچ  روفاک و  یگنز  ماـن  دـنهن  سکع  رب  تسا  رایـسب  ضارعا  ملاـع  رد  تبـسانم  یب  ياهمـسا  نمحر  هروس  رد  تسا 
ناوتیم یلوا  قیرط  هب  ار  ءامـسا  هنوگ  نیا  دنراذگب  دوخ  رـس  رب  نینمؤملاریما  مسا  دـننک و  بصغ  ار  ع )  ) دـمحم لآ  تنطلـس  تفالخ و 

تاملک تسین  رهاظ  نایب  راثآ  رگا  تسا و  نایب  تسا  رهاظ  نآ  زا  نایب  راـثآ  رگا  تسا  راـثآ  زورب  تیکلم  تیبصغ و  لـیلد  درک و  بصغ 
وا میلعت  دـنوادخ  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  ناسنا  دومرف  هک  ع )  ) اضرلا نسحلایبا  زا  تسا  هدرک  لقن  ناهرب  رد  تسا  ناطیـش  زا  هرداص 
هب هک  تسا  مظعا  مسا  نایب  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  دنجاتحم و  نآ  هب  مدرم  هچنآ  زا  ار  يزیچ  ره  نایب  هدومرف 

ار سیقلب  تخت  دنداد و  ع )  ) ایخرب نب  فصا  هب  ار  نآ  زا  فرح  کی  هدینش  ار  مظعا  مسا  تافص  منکیم  ضرع  هتسناد  ار  يزیچ  ره  نآ 
تسا نیا  هدومرف و  ار  مظعا  مسا  نایب  دنوادخ  نآرق  رد  درک و  رضاح  نامیلس  ترضح  دزن  نیعلا  ۀفرط  هب  هار  هامکی  تفاسم  ابـس  رهـش  زا 

رد هک  يروصق  صقن و  همه  اب  نالا  یتوملا و  هب  ملک  وا  ضرألا  هب  تعطق  وا  لاـبجلا  هب  تریـس  اـنآرق  نا  ول  دـیامرفیم و  وا  ناـش  رد  هک 
مظعا و هللا  مسا  راثآ و  تسا  نایب  اعقاو  امـش  تافارخ  نیا  رگا  تسا  ناریح  اـهلقع  هک  دـننکیم  هدـهاشم  نآرق  زا  راـثآ  تسه  قلخ  دوخ 
هب امـش  دینک  رهاظ  دیهاوخیم  ار  دوخ  تیقح  رگا  هللا  مسب  درذـگیم  ایند  روما  عیمج  تفم  فرحب  رگم  دـیهدب  ناشن  ار  ءیـش  لک  ملع 
ای دنکیم  زورب  نآرق  زا  مظعا  مسا  راثآ  مینیبب  هحفص 342 ] میوشیم [  کسمتم  نآرق  هب  مه  ام  دیوش  کسمتم  نایب  هب  یمسم  تافرخزم 

هزادنا نامه  هب  اما  میتسین  يرما  یعدـم  دوخ  يارب  دوخ  ام  دوشیم و  مولعم  دوز  هلأسم  تسا و  یلهـس  راک  رایـسب  هکنیا  امـش  تافارخ  زا 
دوش بلاغ  قح  رب  ناـهرب  تجح و  تهج  زا  لـطاب  تسا  لاـحم  هک  مینادیم  میاهدرک  لـصاح  ص )  ) دوخ همئا  دـنوادخ و  هب  هک  تفرعم 

هن تسا  ع )  ) ماما هرابرد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هکنآ  ناطلس و  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکوابا  متنا و  اهومتیمـس  ءامـسا  الا  یه  نآ  هک  هصالخ 
میحرلا و نمحرلا  هللا  مسب  فرح  اب  قباطم  هک  باب  هدزون  هب  هدرک  بترم  ار  نایب  هکنیا  اما  يزاریش و  ياضر  ازریم  رـسپ  دمحم  یلع  ازریم 

باـسح فرح  هدزون  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هکنادـب  سپ  تسا  دـحاولا  هللا  مسا  دوجو و  ددـع  اـقح و  اـقح  هللا  ـالا  هلا  ـال  فرحا  ددـع 
الا هلا  هبیط ال  هملک  دوشیمن و  رهاظ  باتک  رد  هک  اریز  دـننکن  باـسح  تسا  رخآ  لـبقام  هک  ار  هللا  هنکاـس  فلا  هک  یتروص  رد  دوشیم 

بـصن تمالع  هک  فلا  ود  رگا  مه  اقح  اقح  دوشیم و  فرح  هدزاود  دننکن  باسح  ار  هبوتکم  ریغ  فورح  هک  مسر  بسح  رب  مه  ار  هللا 
بصن فلا  ود  رگا  دوشیم و  فرح  هدجیه  فورح  مامت  سپ  دوشیم  شش  يریگب  یکی  تباتک  بسح  هب  ار  فاق  ینک و  باسح  تسا 
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ار الا  مال  ینک و  باسح  ود  تسین  بوتکم  هچ  رگا  تسا  ددـشم  نوچ  ار  یفاق  ره  ینکن و  باسح  تسا  هملک  فورح  زا  جراخ  نوچ  ار 
دوشب باسح  مه  بوتکم  ریغ  دـشابن  هک  یتقو  اما  دوشیم  فرح  هدزون  ینک  باـسح  ود  تسین  بوتکم  هکنیا  اـب  دـیدشت  هطـساو  هب  مه 
هطـساو هب  دـشاب  انب  رگا  دوشیم و  فرح  کی  تسیب و  نیاربانب  سپ  دنتـسه  ظوفلم  هک  اریز  دوش  باـسح  دـیاب  مه  هللاو  هلا  هنکاـس  فلا 

دوشب باسح  دـیاب  تباتک  ریغ  رگا  مه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زین  دنتـسین و  بوتکم  مه  الا  مال  فاق و  ود  دوشن  باسح  ندوبن  بوتکم 
لیم بسح  رب  همه  اهباسح  هک  تسا  مولعم  سپ  دوشیم  فرح  کی  تسین و  زاب  سپ  دنوشب  باسح  دیاب  مه  نمحر  هللا و  هنکاس  فلا 

ءاشنا دمآ  دهاوخ  نایب  نیا  لصا  رد  ام  مالک  یلو  تسا  هدزون  یلب  دحاو  دوجو و  ددع  اما  تسین و  نآ  رد  هدعاق  هظحالم  يوه و  تسا و 
لک ددع  تسا و  هنس  مایا  ددع  هک  دوشیم  کی  تصش و  دصیـس و  هدزون  رد  هدزون  هدرک و  رگید  باب  هدزون  ار  باب  ره  هکنآ  اما  هللا و 

دیدج عارتخا  رگا  تسا  هقباس  دعاوق  تیعبت  ای  تسا  دیدج  عارتخا  ایآ  هتفگ  هک  هنـس  ددع  هک  تسا  لاوس  لحم  زین  مه  اجنیا  تسا  ءیش 
هدزیـس هک  منکیم  دحا  هکرابم  هملک  يور  زا  ار  اهباسح  میوگیم  مه  نم  درادن  مزال  ندرمـش  تداع  قراخ  میظعت و  همه  نیا  هک  تسا 
تـسین تسرد  قباس  زا  هلومعم  هدعاق  چیه  اب  هک  درادـن  بیع  تسا و  زور  هن  تصـش و  دـص و  مه  ملاس  مهدیم  رارق  هام  هدزیـس  تسا و 

تسا هدزیـس  مه  رـصنع  راهچ  کلف و  هن  منکیم  مه  تاقیبطت  یـضعب  مهد  رارق  روطنیا  هک  ماهدرک  سوه  تسا و  دیدج  عارتخا  هک  اریز 
دمحم فرح  هدزیـس  دوشیم  میریگیم  اتود  تسا  ددـشم  الا  مال  مه  هللا  الا  هلا  ـال  هملک  دنتـسه  رفن  هدزیـس  ناـشیا  لاـجر  مه  نیموصعم 
هنکاس فلا  ددشم و  ءای  ود  اب  مه  هللا  یلو  یلع  هللا  هنکاس  فلا  اب  دمحم  میود  میم  دـیدشت  هظحالم  هب  تسا  فرح  هدزیـس  مه  هللا  لوسر 
لیبـق نیا  زا  اذـکه  تسا و  فرح  هدزیـس  نمحر  هنکاـس  فـلا  اـب  و  هحفـص 343 ] تـالمح [  هیآ  مه  میحرلا  نـمحرلا  تـسا  هدزیـس  هللا 

هک تسا  يدـیدج  عارتـخا  دوصقم  رگا  تسیچ و  يراد  دوخ  عارتـخا  تیقح  نم و  عارتـخا  نـالطب  رب  وت  هک  یلیلد  منکیم  مه  تاـقیبطت 
ریغ ای  تسا  يرمق  لاس  نیا  ایآ  دراد  تقفاوم  هدعاق  مادک  اب  زور  کی  تصـش و  دصیـس و  لاس  دـشاب  هتـشاد  مه  قباس  موسر  اب  تقفاوم 
نیا قـفاوم  لاـس  هقیقد و  راـهچ  لـهچ و  تعاـس و  هدزاود  تسا و  زور  هن  تسیب و  نیرین  عاـمتجا  ود  ره  نیب  اـم  هک  تسا  يرمق  رگا  نآ 

هدزای لاس  یس  ره  رد  دنربیم و  مه  يور  ار  رسک  دوشیم و  هقیقد  تشه  لهچ و  تعاس و  تشه  زور و  راهچ  هاجنپ و  دصیس و  باسح 
تسیب مشش و  تسیب و  مراهچ و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدجیه و  مهدزناپ و  مهدزیـس و  مهد و  متفه و  مجنپ و  میود و  لاس  رد  زور 
قفاوم تسا  یـسمش  لاس  رگا  تسا و  تبث  میواقت  بتک  رد  هک  يدـعاوق  هب  دـننکیم  هفاضا  زور  کی  تاونـس  نیا  زا  یکی  ره  رد  مهن  و 

زا یئزج  رگید  داصراب  تسا و  یعبر  زور و  جنپ  تصش و  دصیـس و  دناهدرک  لقن  دننیمدقتم  زا  هک  سخربا  سراخومط و  دصر  زا  هچنآ 
یـسوط ققحم  هب  بوسنم  هک  یناخلیا  دصر  هب  تسا و  رتمک  عبر  زا  هیناث  جـنپ  لهچ  هقیقد و  راهچ  سویملطب  دـصر  هب  هکنانچ  رتمک  نیا 

هناطخ لها  داصراب  هیناث و  شـش  یـس و  هقیقد و  هدزیـس  یناتب  دصر  هب  هقیقد و  هدزاود  یبرغم  نیدـلاییحم  دـصر  هب  هقیقد و  هدزای  تسا 
زور و جنپ  تصـش و  دصیـس و  هک  سراخومط  دـصر  اب  هک  هصالخ  هیناث  جـنپ  لهچ و  هقیقد و  هد  ناکروک  کی  هب  غلا  دـصر  هب  هقیقد و 

نیمه هب  همه  یلالج  يدرجدزی و  یمور و  زا  تسه  هک  هروهـشم  خیراوت  دسریمن و  تعاس  عبر  هب  هک  دـنراد  یئزج  توافت  تسا  یعبر 
هچ هک  تسین  مولعم  تقد  هب  تسین  دوجوم  نوچ  یگنرف  جـیز  بسح  هب  تسا و  رتمک  ابیرقت  هقیقد  هدزای  یلـالج  هکنیا  ـالا  تسا  هزادـنا 

نیا اب  قفاوم  امـش  لاس  سپ  تسا  زور  شـش  تصـش و  دصیـس و  هسنارف  لاـس  دنـسیونیم  میواـقت  رد  هچنآ  بسح  هب  یلو  دوشیم  ردـق 
لافطا لـثم  ار  اهامـش  لـثم  تسا و  هدرک  هولج  لـهاج  وت  لاـثما  رظن  رد  تفگ و  دوخ  يارب  ینخـس  کـی  تسین  هک  کـی  چـیه  اـهباسح 

نیمه هب  ار  اهنآ  دنکیم و  دراد  یگهزات  ناگهچب  رظن  رد  هک  یئزج  تعنـص  کی  دـهد  يزاب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  هک  یگرزب  هک  مینیبیم 
ار لافطا  هک  تسا  هدرک  مه  ینعم  یب  تمکح  یب  راک  انیقی  هکلب  هدرکن  هزات  راک  چیه  نارتگرزب  رظن  رد  دـنکیم و  لوغـشم  فوعـشم و 
اب قلخ  لالـضا  رد  لوا  هک  یناسک  زا  رفن  هدجیه  هکنآ  یتح  هدرک  متخ  هدزون  هب  ار  ماکحا  عیمج  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  زاب  دـیآ و  شوخ 

یـشورفراب و یلعدـمحم  الم  یئورـشب و  نیـسح  الم  لاثما  هک  درک  اهنآ  کمک  روشب و  ار  اهیزاب  تابیترت و  نیمه  دـندش و  تسدـمه  وا 
رد نینچمه  دوشیم و  هدزون  زاب  دوشیم  هفاضا  هک  شدوخ  هدـیمانیم و  فورح  ار  اهنیا  بلط  ایند  بالط  طاولا و  زا  دنـشاب  ییحی  دـیس 
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لاقثم هدزون  رهم  دـح  ـالثم  هدرکن  رکذ  هک  ماـکحا  یـضعب  نینچ  مه  زور و  هدزون  هزود  تعکر و  هدزون  زاـمن  نینچ  مه  میود و  يهقبط 
هک ماهدید  هحفـص 344 ] ناشیا [  هب  بوسنم  ماکحا  یـضعب  هچرگا  تافرخزم  نیا  لاثما  تسا و  دوخن  هدزون  لاـقثم  ـالط و  اـی  تسا  هرقن 

ص)  ) ایبنا عیارـش  زا  هچنآ  رد  نک  هظحالم  الوا  میئوگیم  نخـس  هتفگ  اجنیا  رد  هک  صخـش  نیمه  لوق  رب  انب  ام  درادـن و  هدزون  اب  یطبر 
يروط یماقم  ره  رد  هکنآ  ای  دوشب  يراج  ددع  کی  رب  روما  عیمج  هک  هدش  هدید  بیترت  نیا  عضو و  نیا  اهنآ  کی  چـیه  رد  نیبب  هدـینش 

وا دوخ  تسین و  مسق  نیا  ۀهادبلاب  هک  مه  ص )  ) متاخ عرـش  میاهدینـشن  هک  ص )  ) ءایبنا ریاس  عیارـش  زا  یعـضو  وچمه  دوخ  صاخ  تسا 
رد رترـصتخم و  تیاهن  دناهتـشاد  ماکحا  ص )  ) متاخ کبـس  نیمه  هب  انیقی  مه  ءایبنا  ریاـس  لـسرلا و  نم  اعدـب  تنک  اـم  هک  تسا  هدومرف 
هب ادبا  اما  دروآیم  رگید  مکح  دومرفیم و  خـسن  ار  ماکحا  ضعب  مه  ص )  ) متاخ دوخ  هکنیا  لثم  تسا  هتـشاد  فالتخا  تایئزج  یـضعب 

لهج و باب  زا  تعامج  نیا  میاهدیدن و  ناشیا  ماکحا  رد  دنکب  يراج  ددـع  نامه  رب  ار  زیچ  همه  دـنک و  رایتخا  ار  يددـع  هک  عضو  نیا 
زا یعرـش و  تسا  یلیلد  نیا  ناشیا و  نالطب  رب  تسا  یحـضاو  لـیلد  نیمه  تقیقح  رد  هک  دـناهدراذگ  ار  تعدـب  عارتخا و  نیا  تقاـمح 

لثم دننکیمن  ددع  کی  ردق و  کی  ياضتقا  همه  تسا و  فلتخم  ۀهادبلاب  لامعا  لباوق  هک  تسین  ههبش  هک  میوگیم  لقن  اب  قباطم  لقع 
هکنانچ درک  لامعتـسا  ناوتیم  صوصخم  يرادـقم  هب  کی  ره  زا  تسین و  یکی  اـهنآ  همه  تبرـش  هک  ینکیم  هظحـالم  هیودا  رد  هکنیا 
ناوتیم رتشیب  یئزج  ای  دوخن  مین  ای  شام  کی  هزادـنا  یلو  دروخ  ناوتیمن  نویفا  لاقثم  هاجنپ  اما  دروخ  ناوتیم  الثم  مدـنگ  لاقثم  هاجنپ 

وت ضحم  هب  ار  لوق  نیا  رگا  تسا و  بیبط  تهافس  رب  لیلد  دروخ  دیاب  لاقثم  هاجنپ  کی  ره  زا  هک  تفگ  یبیبط  رگا  سپ  درک  لامعتـسا 
هدروخ كایرت  زا  هک  مه  يردـقنآ  دوشیم  تمـسق  تمـسق  هاـجنپ  هب  دوشیم  هدروخ  مدـنگ  زا  هک  يردـق  نآ  ـالثم  هک  تفگ  دـیاب  مه 

نیا و زا  رتمک  هب  تمسق  هک  اریز  تسین  دیوگب  لقاع  هک  ینخس  هکنیا  دوشیم  تمسق  یموهوم  تمـسق  هاجنپ  هب  دوخ  بسح  رب  دوشیم 
رد ار  هدزون  ددع  سپ  مهفب  ار  تارضح  تاقیقحت  تافارخ  منکیم و  ضرع  هچ  هک  شاب  تفتلم  درک  ناوتیم  ماسقا  عاونا  نیا و  زا  رتشیب 

یـسب موهوم  نخـس  هک  تسا  یموهوم  رگا  تسین و  حیحـص  لامعا  فالتخا  اب  هلاـحم  ـال  تسا  یقیقح  رگا  ندرک  يراـج  لاـمعا  عیمج 
مه ار  افعـض  عسو  رادـقم  فیرـش  ثیدـح  قفاوم  تسا و  هدیجنـس  زامن  هب  ار  نیفلکم  تجاـح  ص )  ) سدـقم عراـش  سپ  تفگ  ناوتیم 
رب زامن  تعکر  هدفه  سپ  اهنآ  ریغ  طبض و  ناکما  جرح و  عفر  باب  زا  تسا  هداد  رارق  يوق  فیعـض و  رد  ماع  ار  ماکحا  تسا و  هدیجنس 

تجاح ـالثم  هزور  رد  ضیارف و  ناـصقن  رـسک و  ربج  تهج  هب  تسا  هداد  رارق  هتبار  ریغ  هتبار و  دـنچ  یلفاون  زاـب  هدومرف و  ضرف  ناـشیا 
هد بوبح  رد  ار  ةوکز  ناصقن  رـسک و  ربج  تهج  هب  هداد  رارق  بحتـسم  ياهزور  زاب  تسا و  هتفاـی  زور  یـس  ار  نآ  هدیجنـس و  ار  نشاـیا 

الثم ار  جح  تسا  هداد  رارق  ود  هد  ار  ص )  ) دـمحم لآ  قوقح  رگید  بیترت  هب  ماعنا  رد  کی و  لهچ و  دوقن  رد  هداد و  رارق  مین  هد  کی و 
نودب هفلتخم  لامعا  هک  اریز  تسا  هدومرف  رایتخا  نآ  بسانم  يددع  ماکحا  زا  یمکح  ره  رد  اذکه  هدومرف و  ضرف  رابکی  عیطتسم  يارب 
بـسح رب  ار  يزیچ  ره  تسا  هدوـب  يرما  ره  رب  فـقاو  هک  راـگدرورپ  ملع  هطاـحا  هب  ترـضح  نآ  تسا و  هفلتخم  دادـعا  یـضتقم  هـهبش 
يراـج ناـمه  رب  ار  زیچ  همه  دریگیم و  تسد  ار  ددـع  کـی  هک  یـسک  نآ  هداد و  راوق  يهزادـنا  و  هحفص 345 ] یعضو [  هب  تحلـصم 
یـشاب هتـشاد  تریـصب  مشچ  رگا  دـنکیم  یمکحت  انایمع  درادـن و  جراـخ  زا  يربخ  هک  تسا  وا  یناداـن  تلاـهج و  نیع  زا  هتبلا  دـنکیم 

لهاج هکنآ  اما  دنکیم  نیعم  صوصخم  رادقم  هب  ار  رهش  ود  ره  نیب  تفاسم  تسا  هتشر  رس  اب  یفارغج  زا  الثم  هک  یسک  نآ  هک  ینیبیم 
نیا زا  هصالخ و  تسا  نادان  هیفس و  هک  دنکیم  عطق  دونشب  وا  زا  ار  نخس  نیا  هک  لقاع  ره  درمـشیم و  هزادنا  کی  ار  همه  امکحت  تسا 

نازیم لاقثم و  هام و  لاـس و  رد  يرییغت  ـالثم  هک  دـندشن  ملاـع  هینوک  روما  ضرعتم  رهاـظ  عرـش  يهصرع  رد  ص )  ) نیعراـش هک  هتـشذگ 
نا تسا  هدومرف  دنوادخ  هکنیا  هدوب و  سوفن  حالـصا  دوصقم  تسا و  هدوب  رگید  بلطم  عرـش  ماقم  رد  ناشیا  رظن  روظنم  هک  اریز  دنهدب 
هک اجنآ  هدومرف  عضو  رییغت  زا  عنم  تسا و  عضو  ریرقت  هکلب  تسین  یعضو  رییغت  دوصقم  هللا  باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللادنع  روهشلا  ةدع 

تسیچ هدزون  رایتخا  ۀلع  نانخس  نیا  يهمه  زا  دعب  تسا و  تافارخ  دنیوگیم  هچنآ  همه  هصالخ  رفکلا  یف  ةدایز  ءیسنلا  امنا  دیامرفیم 
ددـع رد  لثم  باـب  زا  هکناـنچ  دوشیم  تفاـی  یـسب  مه  ددـع  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  هبیط  هملک  دـنچ  مسا و  دـنچ  نیا  هقباـطم  ضحم  رگا 
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دوشیمن و ناحجر  تلع  هکنیا  ندومن  نآ  يارب  تسا  نکمم  تاقیبطت  لیبق  نیا  زا  دـنک  رایتخا  ناـسنا  هک  يددـع  ره  یتسناد و  مهدزیس 
فرـص هک  هدرک  نامگ  وچمه  تلاهج  زا  دـناهتفرگ  ار  يددـع  هک  هدـید  یئاج  کی  املع  تاـملک  رد  اـی  ص )  ) راـهطا همئا  مـالک  رد  وت 

رد هک  مه  يدادـعا  دـعب  دـنیامرفیم و  نایب  هدروآ و  تسد  ار  هلاسم  تقیقح  لوا  اهنآ  تسین  نینچ  هدـش و  ناحجر  ثعاب  ددـع  هقباـطم 
نوریب ناوتب  اههار  نیا  زا  ار  بلاطم  قیاقح  هکنیا  هن  نهذ  ذیحشت  بلطم و  دییات  باب  زا  دننکیم  رکذ  تسه  نآ  اب  قباطم  هبـسانم  تاملک 
ناوتب اههار  نیا  زا  هک  تاهیه  تاـهیه  دوشب  رهد  همـالع  دـیاب  ـالثم  تسناد  ار  لـمج  باـسح  هک  ره  سپ  دـشاب  نکمم  نیا  رگا  دروآ و 

هللا باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللادنع  روهشلا  ةدع  نا  دیامرفیم  هک  نک  هظحالم  ار  هفیرش  هیآ  حیرـص  وت  دروآ و  تسد  ار  بلطم  تقیقح 
لآ رد  هچرگا  هفیرـش  هیآ  نیا  نطاب  رخآ و  ات  مکـسفنا  نهیف  اوملظت  الف  میقلا  نیدلا  کلذ  مرح  ۀعبرا  اهنم  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  موی 

دارم دوخ  ياج  رد  مه  نآ  رهاظ  یلو  تسا  هدرمـش  میق  نید  ار  نآ  هدومرف و  دـیکات  همه  نیا  هک  تسا  نیا  تسا و  مالـسلامهیلع  دـمحم 
هک زور  نآ  تسا  هدوب  هدزاود  دـنوادخ  دزن  رد  روهـش  ةدـع  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  دوـمرف  نآ  رهاـظ  ریـسفت  رد  هک  تسا  نیا  تسا و 

ع)  ) ربمغیپ فیرش و  ثیدح  رخآ  ات  تسا  ناضمر  رهش  نآ  هک  هرکذ  زع  تسادخ  رهش  روهش  هرغ  سپ  هدومرف  تقلخ  ار  نیمز  نامسآ و 
دوخ تسدـب  دـعب  تسا  مارح  اهنآ  زا  يات  راهچ  هک  تسا  هام  هدزاود  لاس  سانلا  اهیا  هک  دومرف  دوب  هدـش  نیگنـس  وا  ضرم  هک  یتقو  رد 

هک يروهـش  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  اـت  دنتـسه  یلاوـتم  اـت  هس  مرحم  ۀـجحلاوذ و  ةدـعقلاوذ و  تسا و  درفم  بجر  هـک  دوـمرف  هراـشا 
يهصرع زا  هک  تـسا  موـلعم  هحفـص 346 ] دـناهدوب [  هدزاود  هدوـمرف  تقلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  هـک  يزور  دـنوادخ  دزن  رد  دـیامرفیم 

هدزون لاس  دوشب و  بلقنم  دـیاب  مکح  نیا  هک  تسا  هدوب  هچ  ببـس  سپ  تسا  هدوب  لاونم  نیمه  هب  همه  ضارعا  ملاـع  اـت  هتفرگ  تقیقح 
هلدا نیا  ضحم  هب  الا  دـینک و  راهظا  تسه  ماقم  رد  درادـن  ددـع  نیا  هب  صاصتخا  هک  تاقیبطت  نیا  رب  هوالع  یتمکح  هچ  رگا  دوشب  هاـم 

تـسا يراج  مه  رگید  دادعا  رد  تاقیبطت  لیبق  نیا  زا  دنکن و  تلالد  دوخ  هیلع  لولدم  ریغ  هب  هک  تسا  نآ  لیلد  هک  اریز  تسین  هتفریذـپ 
عرفتم هچنآ  سپ  تسا  یتسـس  نیا  هب  رما  صخـش  نیا  لوق  ربانب  تسا  وا  ماکحا  يهمه  يارب  زا  أشنم  لصا و  هکنیا  هک  نک  هظحـالم  وت  و 

ماکحا و عیمج  هکنیا  رـس  هک  هتفگ  هچنآ  اما  دسریمن و  دوخ  لصا  هب  یعرف  چیه  هک  اریز  دش  دـهاوخ  نیا  زا  رتتسـس  هتبلا  تسا  نیا  رب 
هنـس هدزون  راوگرزب  نآ  تنطلـس  دـیامنیمن و  زواجت  هنـس  هدزون  زا  دـعب  روهظ  هکنآ  دـناهدومرف  متخ  لزان و  هدزون  هب  ار  یهاون  رماوا و 

تسیب و هدزون و  تفه و  هعیـش  قرط  زا  میراد  باب  نیا  رد  هک  يرابخا  هک  یتسناد  اقباس  دسریمن  فاک  ددـعب  دـیامرفیم  هکنانچ  تسا 
وچمه رد  میراد و  ار  تایاور  نیا  يهمه  هن  دصیـس و  نینچمه  دـشاب و  ام  تاونـس  زا  لاس  داـتفه  ردـقب  تفه  ناـمه  هک  داـتفه  لـهچ و 

تلع لاح  مینکن  یکی  رب  تب  میهدن و  صیصخت  هک  تسا  نیا  فیلکت  میدماین  رب  هیهاو  تالیوات  نودب  رابخا  عمج  هدهع  زا  رگا  يدروم 
دوب هتفرگ  شیپ  هک  یعضو  اب  هک  تسا  نیا  باب  زا  دسریمن  فاک  ددعب  هتفگ  هک  مه  وا  دوخ  تسیچ و  يدرک  رایتخا  ار  هدزون  وت  هکنیا 

رب تامکحت و  ضحم  همه  تسا و  لیلد  نودـب  ناشتاملک  عیمج  هک  هصالخ  دـنکب  یناگدـنز  نیا  زا  شیپ  دـنراذگب  هک  هدرکیمن  رواـب 
دوشب يراج  ددـع  نیا  هب  ماکحا  همه  دـیاب  لیلد  هچ  هب  دـش  ادـیپ  جراخ  زا  یناحجر  تلع  ای  درک  هدزون  رب  تلالد  اقفتم  راـبخا  هک  ضرف 

ادـبا تسا و  هدوب  رادـقم  نیا  ناشیا  توعد  تدـم  هک  اریز  دـشاب  هس  تسیب و  رب  همه  تسیابیم  مه  ص )  ) متاخ ماکحا  کـلذ  یلع  ءاـنب 
بلاطم نیا  هب  يرظن  میکح  یلو  دـیآ  شوخ  ار  لاهج  هک  تسا  یتاناسحتـسا  اـهنیا  دوشب و  رادـقم  نیا  زا  هظحـالم  ماـکحا  رد  میاهدـیدن 

دنکیم . يراج  اهنیا  قبط  رب  ماکحا  دنکیم و  ار  نآ  تائاضتقا  هلاسم و  عوضوم  يهظحالم  یماقم  ره  رد  درادن و 

( باب دمحم  یلع  ندوب  دوعوم   ) رب نایب  هبطخ  هب  لالدتسا 

هراشا

رظن هب  نوچ  اـما  دوـش  فرـص  تاـملک  نیا  نتـشون  رد  هک  تسا  ذـغاک  ملق و  فـیح  تقیقح  رد  هک  هدرک  رکذ  ار  یـسراف  ناـیب  يهبطخ 
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سدقالا عنمالا  هللا  مسب  تسا  هتفگ  دنوش  فقاو  اهنآ  تافارخ  رب  دننک و  هظحالم  تفرعم  لها  ات  مینکیم  رکذ  دراد  مظع  یلیخ  تارـضح 
لازی لزی و ال  مل  تسه و  هدوب و  دوخ  تاذ  تنونیک  دوجو  هب  لازی  لزی و ال  مل  هک  قیال  ار  یناطلـس  سدق  دجم  طاسب  سیدقت  حیبست و 

وا نافرع  زا  ءیش  لک  زجعب  الا  ءیش  چیه  رد  ار  دوخ  نافرع  تیآ  هدومرفن  قلخ  تسه  هدوب و  ءیـشلک  كاردا  زا  یلاعتم  دوخ  تاذ  ولعب 
ترطف تینونیک  هب  لک  هک  یناشب  ار  ءیش  لک  هدومرف  قلخ  ءیشب و  نارتقا  زا  هدوب  یلاعتم  لزی  ملذا  وا  سفنب  الا  ءیشب  هدومرفن  یلجت  و 

تسه هدوب و  درفتم  لب  هحفـص 347 ] یلاثم [  ینیرق و  هن  يوفک و  هن  یلدع و  وا  يارب  زا  تسین  هکنیا  هب  تمایق  موی  رد  وا  دزن  دننک  رارقا 
هک تسین  نکمم  نتخانـش و  قح  هب  یـش  چـیه  ار  وا  تسا  هتخانـش  دوخ  تیبوبر  ناطلـس  هب  تسه  هدوب و  ززعتم  دوخ و  تیهولا  کـیلمب 

هدومرف یلجت  دوخ و  تیشم  کیلمب  ار  وا  هدومرف  قلخ  تیئیش  رکذ  وا  رب  دوشیم  قالطا  هچنآ  هک  اریز  نتخانش  قح  هب  یش  ار  وا  دسانشب 
رخآ و لوا و  تسا  وا  هکنیا  هب  دننک  نیقی  هکنآ  ات  یـشلک  هنک  رد  ار  دوخ  تفرعم  تیآ  هدومرف  قلخ  وا و  دـعقم  ولع  رد  وا  سفن  هب  وا  هب 

تـسا وا  عفترم و  یلاعتم و  تسا  وا  عنتمم و  ردتقم و  تسا  وا  تیمم و  ییحم و  تسا  وا  قزار و  قلاخ و  تسا  وا  نطاب و  رهاظ و  تسا  وا 
هب الا  یلوا  وا  يارب  زا  هدوبن  وا و  ریبکت  عافترا  وا و  دیحوت  عانتما  وا و  سیدقت  ومـس  وا و  حـیبست  ولع  رب  الا  دـنکیمن  هدرکن و  تلالد  هک 

هدومرف ءدب  وا  هب  هتیناب و  ققح  هتیئیـشب و  یـش  دقف  ردقی  وا  ردق  امب  یـش  لک  دوخ و  تیرخا  هب  الا  يرخا  وا  يارب  زا  تسین  دوخ و  تیلوا 
هدوب سدقم  تسه و  هدوب و  ینسح  يامسا  لک  وا  يارب  زا  هک  تسا  وا  ار و  یش  لک  قلخ  دیامرفیم  دوع  وا  هب  یـش و  لک  قلخ  دنوادخ 

یعافترا و یعانتما و  ره  زا  وا  درجم  رهوج  هدوب  هزنم  یئالع و  یئاهب و  ره  زا  وا  جذاس  روفاک  هدوب  یلاعتم  یفصو و  مسا و  ره  زا  وا  تاذ 
لوا تسا  وا  هب و  كردـی  نطاب و ال  تسا  وا  هب و  تعنی  رهاظ و ال  تسا  وا  هب و  فصوی  رخآ و ال  تسا  وا  هب و  فرعی  ـال  لوا و  تسا  وا 

هب یـش  لـک  قزر  دوشیم و  وا  قلخب  یـش  لـک  قلخ  هک  دـحاو  یـش  تسا  وا  رهظ و  نم  هب  نمؤم  لوا  تسا  وا  هللا و  هرهظی  نم  هب  نمؤـم 
نیع رت  ملوا  تعب  هب  یـش  لـک  ثعب  وا و  تاـیح  هب  یـش  لـک  تاـیح  دوشیم و  رهاـظ  وا  تومب  یـش  لـک  توم  دوشیم و  هداد  وا  قزر 

ناطلـس یلع  ۀلدتـسملا  ۀـیهولالا و  ۀـهجو  لظ  یف  ةرقتـسملا  ۀـیبوبرلا  ۀـعلط  ۀـیهولالا و  مسا  کلذ  دـعب  نم  لبق و ال  نم  ـال  هلثمب  دوجولا 
لک الا  اهیلع و  اهیف و  یه  امب  اهتنونیک  تقلخ  اهل  دجـست  مل  امل  اهناذا  انرکذ و  ترکذ  ام  هبح  یـش  لک  نقوذی  نا  تملع  ولو  ۀـینادحولا 

دیعملاو و أدبملا  وه  هنا  دـیری  نم  هرونل  هللا  نعفری  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون  یلا  رون  نم  رون  یف  رون  هبح  نم  نقوذـی  امل 
تفرعم تیآ  هدومرف و  قلخ  وا  سفن  زا  یـش  لک  زا  لبق  سفن  هدجیه  وا  سفن  روهظ  هب  وا  روهظ  يارب  زا  دحا  دـحاو  دـنوادخ  هک  تسوا 

لزی و مل  یحو  لوا  دحاو  تسا  وا  هکنیا  رب  دـنهد  ةداهـش  دوخ  تنونیک  هنکب  لک  هکنآ  ات  هدومرف  رقتـسم  یـش  لک  تنونیک  رد  ار  ناشیا 
هل الا  هرماب  قلخ  دـق  هدـنع  قلخ  هاوس  ام  زا  دوخ  تاذ  تنونیک  هنک  دـیحوت  دوخ و  سفن  نافرعب  الا  ار  تانکمم  زا  يدـحا  هدومرفن  مکح 

نیملاعلا . بر  کلذ  دعب  نم  لبق و  نم  رمالا  قلخلا و 

باوج

ردص زا  هک  نیا  زا  دعب  دیوگیم  هک  تسا  نیا  بجع  دیمهفیم و  امش  هن  تفاب و  مه  هب  فرخزم  هچ  هک  دیمهف  شدوخ  هن  هک  هللااب  دهشا 
هللا مالـس  تیب  لها  رابخا  ادـخ و  باتک  تفرعم  ياعدا  لامک  نیا  اب  تسین و  امـسا  بتک  رهوج  هدـشن و  يدـیحوت  وچمه  لاح  ات  مالـسا 

بطخ و ادخ و  باتک  رد  تایآ  همه  نیا  دـنمهفیمن  هک  اریز  دـنراد  قح  دـننادیم و  اهنآ  رهوج  ار  تافرخزم  نیا  دـنراد و  مه  ار  مهیلع 
ینایب تاـنایب  نآ  زا  لـمکا  دـنهاوخب  دـنوشب و  عمج  نیرخآ  نیلوا و  رگا  هک  ار  يدـه  همئا  و  هحفـص 348 ] ص [ )  ) ربمغیپ زا  تاشیامرف 

یتح دروآ  دـهاوخ  ار  نآ  دـهاش  تنـس  باتک و  نیمه  زا  دـیامرف  نایب  دـیحوت  رارـسا  زا  ع )  ) ماما هک  مه  هچ  ره  درک و  دـنهاوخن  دـننکب 
رب دعب  دننکیم و  رارف  همه  یقاب  ع )  ) یـسیع ترـضح  بیقن و  رفن  هدزای  رگم  ترـضح  نآ  باحـصا  مامت  هک  دـیامرفیم  هک  هملک  نامه 

طوبرمان هملک  راهچ  نیا  الاح  هرون  مظعل  رتتـسا  هروهظ و  ةدشل  یفخ  دق  تسا و  هدش  هداد  رارق  دـیجم  باتک  نیمه  رهاظ  رد  دـندرگیم 
دوصقم زا  ار  يروک  هجرد  یلعا  بلطم و  زا  ار  يرود  ياهتنم  هک  هللاو  تاهیه  تاهیه  تسا  هدـش  تانایب  نآ  رهوج  تسا  هتفاب  مه  هب  هک 
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دوبن تراسج  رگا  دـشابن و  اعدا  ضحم  متاملک  هک  منکب  هتفگ  هک  تافرخزم  یـضعب  هب  هراشا  الامجا  دـیاب  راچان  دـیمهفیمن و  دـیراد و 
اما يراب  تسا  بدا  ءوس  اهنیا  ربارب  رد  یلو  تسا  هوای  اهنیا  نانخس  ینادب  هک  متشونیم  ماقم  نیا  رد  ار  بطخ  یـضعب  تایآ و  زا  یـضعب 

ندوب و ینعی  دـنراد  ینعم  کی  ود  ره  تنونیک  دوجو و  الوا  تسه  هدوب و  دوخ  تاذ  تنونیک  دوجو  هب  لازی  لزی و ال  مل  هک  هتفگ  هچنآ 
هکنیا یناـث  تسین  رارکت  هب  تجاـح  زاـب  تسه  ینعی  ینک  ینعم  مهتوبث  ینعم  هب  رگا  تسا و  ینعم  یب  ماـقم  نیا  رد  ظـفل  دـنیآ و  رارکت 

اب تاـملک  نیا  تسه  هدوب و  یـش  لـک  كاردا  زا  یلاـعتم  دوخ  تاذ  ولعب  نینچ  مه  تسه و  هدوب و  دوـخ  تاذ  تنوـنیک  دوـجو  هب  هتفگ 
یتعامج هک  یثیدح  رد  دندرک  ضرع  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هب  تسا و  تاذ  رد  وت  نخـس  هک  اریز  تسین  قفاوم  ع )  ) دمحم لآ  دـیحوت 

رـصب هب  ریـصب  عمـس و  هب  عیمـس  مدقب و  میدق  ةویح و  هب  یحو  تردق  هب  رداق  تسا و  ملع  هب  ملاع  هشیمه  لجوزع  يادخ  هک  دـنیوگیم 
زا تسین  رگید و  نایادـخ  ادـخ  اـب  تسا  هتفرگ  هک  قـیقحت  هب  سپ  دزروـب  نآ  هب  نید  ار و  لوـق  نیا  دـیوگب  هک  ره  هک  ع )  ) ماـما دوـمرف 

نوکرـشملا لوقی  امع  یلاعت  هتاذـل  اریـصب  اعیمـس  امیدـق  ایح  ارداق  اـملاع  لـجوزع  هللا  لزی  مل  ع )  ) ماـما دومرف  دـعب  يزیچ  رب  اـم  تیـالو 
تمایق موی  رد  وا  دزن  دننک  رارقا  ترطف  تینونیک  هب  لک  هک  یناش  هب  ار  یـش  لک  هدومرف  قلخ  تسا و  هتفگ  زاب  اریبک و  اولع  نوهبـشملاو 
تـسا قفوا  هماع  بهذم  اب  دننک  يرارقا  وچمه  تمایق  موی  رد  هک  تسا  هداد  هک  یـصیصخت  نیا  رخآ  ات  یلدع  وا  يارب  زا  تسین  هکنیا  هب 

اضر ماما  ترضح  دوشیم  هدید  تمایق  رد  دنوادخ  هک  دنلئاق  هماع  هک  ۀیور  باب  رد  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ  ع )  ) دمحم لآ  بهذم  ات 
نامیا تیؤر  تهج  زا  تفرعم  نیا  رگا  سپ  دـشابن  نامیا  اـی  دـشاب  ناـمیا  هکنیا  زا  تفرعم  نیا  تسین  یلاـخ  هک  ناـشیا  رب  دومرف  در  (ع )

يدـحا اـیند  رد  سپ  تسا  نیا  دـض  نآ  هکنیا  تهج  هب  تسین  ناـمیا  دوشیم  لـصاح  باـستکا  تهج  زا  اـیند  رد  هک  یتفرعم  سپ  تسا 
تـسین یلاخ  نامیا  تسا  تیؤر  تهج  زا  هک  یتفرعم  نیا  دـشابن  رگا  ار و  لجوزع  يادـخ  دـناهدیدن  ناـشیا  هکنیا  تهج  هب  تسین  نمؤم 

تهج هب  ار  رخآ  نایب  همتت  فیرـش و  ثیدـح  رخآ  ات  ترخآ  رد  دوشن  لیاز  ای  دوشب  لیاز  هکنیا  تسا  باستکا  تهج  زا  هک  یتفرعم  نیا 
مولعم سپ  دوشن  لیاز  رگا  دوب و  دهاوخ  وغل  سپ  دوشیم  لیاز  باستکا  تهج  زا  نامیا  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  هدومرفن  حوضو 
تفرعم رما  هک  تسا  نیا  ثیدـح  هب  هحفـص 349 ] داهـشتسا [  زا  ضرغ  تیور و  هب  هن  تسا  باـستکا  هب  ناـمیا  مه  ترخآ  رد  هک  تسا 

هک هدومرف  تقلخ  نآ  رب  ار  قلخ  هک  یهلا  ترطف  تسا  نیا  دناهتـساوخ  قلخ  زا  ایند  رد  ار  دـیحوت  هب  رارقا  درادـن و  ترخآ  هب  صاـصتخا 
نیا رگا  دومرف  هکنیا  ات  تسا  ناشیا  هدـنرورپ  وا  هک  شدوخ  تفرعم  رب  قاثیم  دزن  دـیحوت  رب  ار  ناشیا  درک  قلخ  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح 

يادـخ هکنیا  تفرعم  رب  ینعی  ترطف  رب  دـنکیم  دـلوت  يدولوم  ره  هک  دومرف  ص )  ) ربـمغیپ ناـشیا و  هدـنرورپ  تسیک  دنتـسنادیمن  دوبن 
هب رایـسب  رابخا  منکیم و  ضرع  هللا  نلوقیل  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  نم  مهتلئـس  نئل  دـنوادخ و  لوق  تسا  نیا  تسا و  وا  قلاخ  لجوزع 

هدرک قلخ  يروط  ای  هتـساوخن  ناشیا  زا  ایند  رد  ایآ  تسیچ  تهج  زا  تمایق  موی  رد  رارقا  هب  امـش  صیـصخت  سپ  هدـش  دراو  نیماضم  نیا 
دنبای دیحوت  هب  رارقا  هک  هدومرف  فیلکت  ایند  رد  هک  هدرک  ربج  ار  ناشیا  سپ  دننک  رارقا  دـننک و  لصاح  تفرعم  تسین  نکمم  ایند  رد  هک 

ماما ترـضح  لالدتـسا  عضو  نامیا  ترطف  ياضتقم  هب  دیحوت  هب  دـننکیم  رارقا  همه  رفاک  نمؤم و  تمایق  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  و 
ای تسیچ  ران  رد  وا  دولخ  ببـس  سپ  دوشیم  بلـس  وا  زا  ماـقم  نآ  رد  تشاد  اـیند  رد  هک  رکنم  راـکنا  اـیآ  هک  منکیم  ضرع  ع )  ) اـضر

فیلکت سپ  تسین  ناشیا  رد  رگا  ترطف  نیا  ایند  رد  زین  دـندض و  هکنیا  لاح  دوشیم و  عمج  هنوگچ  رارقا  اب  راـکنا  سپ  دوشیمن  بلس 
دنترطف نیا  رب  لوبحب  همه  هک  تسا  نیا  بلطم  قح  اهعـسو و  الا  اهاتا و  ام  الا  اسفن  هللا  فلکی  دومرف ال  هکنیا  لاح  هچ و  ینعی  دـیحوت  هب 

هک مه  ترخآ  رد  مهسفنا و  اهتنقیتسا  اهبا و  دحج و  دومرف و  هکنانچ  ایند  رد  دننکیم  راکنا  تفرعم  دوجو  اب  رفاک  یلو  ترخآ  ایند و  رد 
مه ایند  رد  سپ  دوشیم  شتآ  رد  دلخم  دوحج  هب  دوشیم و  مامت  وا  رب  تجح  نیقی  هب  سپ  دهوا  اب  ود  ره  دوحج  نیقی و  نیمه  دـیآیم 
مه هللا و  نلوقیل  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  نم  مهتلئـس  نئل  دومرف و  هکنانچ  دننکیم  راهظا  مه  هاگ  تسه و  ناشیا  لد  رد  نیقی  نیا  هتبلا 

يروهظ ره  هک  دـیئوگیم  امـش  هک  تسا  یفرخزم  نیمه  تمایق  موی  زا  مه  وا  دوصقم  رگا  تسا و  ینعم  نیا  هب  هک  رگید  هیآ  دـنچ  نینچ 
هللا ملـس  ام  همئا  هچنآ  قفاوم  میوگیم  تسا  یبسن  يرما  نیا  هک  یئوگب  رگا  دـیهدب و  ناشن  ام  هب  ار  اـیند  سپ  دـینادیم  نیقباـس  ۀـمیق  ار 
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ترخآ تسازج و  راد  رگا  دوشیمن و  ازج  راد  تسا  ایند  تسا و  لمع  وا  رگا و  دـنوشیمن  عمج  مه  اـب  ترخآ  اـیند و  دـناهدومرف  مهیلع 
نانخس نیا  دنوشیم  عمج  مه  اب  هنوگچ  ریرقت  اقب و  لحم  ازج  راد  تسا و  رییغت  انف و  لحم  لمع  نآ  درادن و  ینعم  فیلکت  لمع و  تسا 

هب تسه  هدوب و  درفتم  دوخ و  تیهولا  کـیلمب  تسه  هدوب و  درفتم  لـب  هتفگ  هچنآ  اـما  تسین و  يرمثرمثم  هک  دـیفابب  رتـمک  ار  فرخزم 
تسا و طلغ  عقوم  نیا  رد  مه  کیلم  ظفل  هتـسنادن  مه  شدوخ  ایوگ  تسیچ و  زا  كاردتـسا  عقوم  نیا  رد  لب  ظـفل  دوخ  تیبوبر  ناـطلس 

ینعم کـیلم  اـما  دراد  يردـصم  ینعم  ناطلـس  تسا و  دارم  يردـصم  ینعم  هتبلا  ماـقم  نیا  رد  هک  اریز  درادـن  بـیع  ۀبـسنلاب  ناطلـس  اـما 
هحفـص کلام [  هب  دوب  درفتم  دنوادخ  دوش  هتفگ  هک  تساطخ  مال و  رـسک  میم و  حتف  هب  کلم  تسا و  کلام  ینعم  هب  درادن و  يردـصم 
تـسرد دشاب  هکلم  بحاص  هک  تسین  دنوادخ  اب  يریغ  دوشب و  تباث  وا  يارب  زا  هکلم  هک  تسا  یتاذ  کلام  هک  اریز  دوخ  تیهولا  [ 350

نامه تروظنم  مه  زاب  رگا  دوب  تاذ  هیزنت  رد  عقوم  نیا  رد  وت  نخـس  هن و  ای  دـنناوخیم  دـیحوت  هک  تسا  تاـفارخ  هک  نیبب  نک و  ربدـت 
هدومرف قلخ  هک  هتفگ  هچنآ  اما  یتسناد و  لوا  ثیدـح  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  شیاـمرف  زا  هکناـنچ  تساـطخ  ناـیب  کبـس  نیا  تسا 

هک تسا  مولعم  وچمه  ترابع  رهاظ  رخآ  اـت  رخآ  لوا و  تسا  وا  هکنیا  هب  دـننک  نیقی  هکنآ  اـت  ءیـش  لـک  هنک  رد  ار  دوخ  تفرعم  يهیآ 
يارب وا و  دوخ  رد  هک  يردقب  دنوادخ  دـیحوت  زا  يزیچ  ره  تساطخ و  نیا  تسا و  یـش  لک  نیقی  نیا  بحاص  هک  یـش  لک  دـننک  نیقی 

هللا نا  هک  ار  دوخ  يادخ  دنکیم  فصو  هچروم  هک  دندومرف  فیرـش  ثیدح  رد  هکنآ  یتح  رتشیب  هن  دـنکیم  كرد  تسا  رهاظ  وا  دوخ 
رگا دننک و  دـیحوت  لاونم  کی  هب  همه  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  اهنم  عنتما  اهب  اهب و  اهل  یلجت  هک  دـناهدومرف  تیلک  روطب  نیتینابز و 
لثم تسا  یـش  لـک  زا  ریغ  نیقی  نیا  بحاـص  هک  یئوگب  رگا  دنتـسه و  ماـقم  کـی  هجرد و  کـی  بحاـص  قلخ  يهمه  سپ  تسا  نینچ 

رد میوگ  دنتـسه  قافآ  زا  ریغ  قح  هب  نیفراع  هک  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  هدومرف  دنوادخ  هکنیا 
هک ینک  تسرد  ار  نآ  تاریدقت  هب  يریگب و  يریدقت  دیوگیم  هک  یئاطخ  ره  هک  یهاوخب  رگا  تسین و  يریغ  رکذ  هک  درم  نیا  ترابع 

دوخ تیرخآ  هب  تسا  رخآ  دوخ  تیلوا  هب  تسا  لوا  زین  درک و  حیحـصت  ناوتیم  تاریدـقت  هب  مه  ار  ناتـسرپ  تب  هقدانز و  تاـملک  سپ 
تـسین یقلخ  ینعم  مه  ار  وا  تیرخآ  تیلوا و  دوخ و  تاذ  رب  دئاز  یتفـص  هب  هن  هتاذب  تسا  رخآ  هتاذب و  تسا  لوا  ادخ  هکلب  تسا  اطخ 

هک هللا  تیشم  ار  همه  عجرم  دیاب  مینکب  میهاوخب  ریامض  نیا  يارب  حیحص  ینعم  رگا  رخآ  ات  ردقی  وا  ردق  امب  یش  لک  هتفگ و  هچنآ  اما  و 
مالک رهظ  نم  هب  نمؤم  لوا  تسا  وا  هللا و  هرهظی  نم  هب  نمؤم  لوا  تسا  وا  دیوگیم  هکنیا  یلو  میهدب  رارق  دش  شرکذ  شیپ  رطـس  دـنچ 

لک وا  يارب  زا  یتفگ  وت  هچ  رگا  تسا و  وا  رب  قباس  تیشم  دوشیم و  تیـشم  هب  هک  تسا  یلعف  راهظا  نیا  دوخ  هک  اریز  تسین  یحیحص 
هن تسا  هدـننک  نمیا  نآ  ینعم  یلو  تسا  هدومرف  نمیهملا  نمؤملا  دـیجم  باتک  رد  هک  تسه  نمؤم  اهنآ  زا  یکی  هدوب و  ینـسح  ءامـسا 

یناوخیم دیحوت  تیآ  هکلب  ینـسح  ءامـسا  بحاص  ار  وا  وت  هک  ماقم  نیا  رد  هن  تسا  تیدوبع  ماقم  رد  قیدصت  نامیا و  هدنروآ و  نامیا 
رگا دندنـسپیم  لاهج  تعامج  نیا  دیوگیم و  تافرخزم  تسه و  اجک  یمالک  ره  عقوم  هک  تسا  هدیمهفن  چیه  هدینـش و  دـنچ  یتاملک 

دـیامن و ثحب  در و  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  هکنیا  ياج  هچ  دـنک  رظن  ناسنا  هک  تسین  لـباق  هک  هللاو  دوب  قلخ  هبنت  دوصقم  هک  دوب  نیا  هن 
تسا درف  درف  رد  هک  یتیآ  هک  تسا  مولعم  وچمه  هک  میتفگ  قباس  هداد  رارق  یشلک  هنک  رد  هک  تسا  تفرعم  تیآ  ریامض  زا  دوصقم  رگا 
هحفـص رد [  هک  تسا  هیلک  تیار  دوصقم  رگا  تساطخ و  نیا  هدرک و  رکذ  ار  تافـص  نیا  هک  مه  اجنیا  زاب  تسا و  تافـص  نیا  بحاص 
تسه هچ  ره  دوشیم و  هللا  تیشم  هب  عجار  زاب  مه  نآ  هکنیا  یناث  تسین و  نآ  زا  يرکذ  ترابع  رد  هک  الوا  هدش  هدراذگ  عومجم  [ 351
میلست قیدصت و  نامیا و  ۀیبوبرلا و  یف  بیصا  ۀیدوبعلا  یف  دقف  ام  ۀیدوبعلا و  یف  دجو  ۀیبوبرلا  یف  دقفام  تیبوبر و  تیآ  تسا و  هللا  تیآ 

وت هکیکر  ظافلا  هب  وا  دوخ  سیدقت  هیزنت و  همه  نیا  اب  تیآ  نیا  هکنیا  لاح  دوشیمن و  يراج  تیبوبر  ماقم  رد  تسا و  هدنب  تفص  همه 
وا قـلخ  هب  یـش  لـک  قـلخ  هک  دـحاو  یـش  تسا  وا  هتفگ و  هچنآ  اـما  درادـن و  ینعم  ندروآ  دوـخ  هب  ناـمیا  دوـخ  تسا و  هللا  هرهظی  نم 
یش لک  ثعب  وا و  ةویح  هب  یش  لک  تایح  دوشیم و  رهاظ  وا  تومب  یش  لک  توم  دوشیم و  هداد  وا  قزر  هب  یـش  لک  قزر  دوشیم و 

ۀلدتسملاو ۀیهولالا  ۀهجو  لظ  یف  ةرقتـسملا  ۀیبوبرلا  ۀعلط  ۀیهولالا و  مسا  کلذ  دعب  نم  لبق و ال  نم  هلثم ال  هب  دوجولا  نیعرت  ملوا  ثعبب 
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ای هللا  ۀیشم  ینعی  وا  تسد  رب  یش  لک  ةویح  توم و  قزر و  قلخ و  هک  تسا  نیا  رگا  هفرخزم  تاملک  نیا  زا  دارم  ۀینادحولا  ناطلـس  یلع 
رگا تسا و  ءایحا  هتاما و  دارم  ینعم  نیاربانب  دنتـسه و  مزال  ةویح  توم و  هک  اریز  تسا  طلغ  نایب  کبـس  نیا  هک  دوشیم  يراج  هللا  ۀیآ 
قزر هب  نینچ  مه  دنتـسین و  يدیدج  قلخ  هب  جاتحم  دـنوشیم و  قلخ  ناشدوخ  همه  ریاس  دـش  هدرک  قلخ  هک  وا  ینعی  هک  تسا  نیا  دارم 

ثوعبم وا  ثعبب  دـنوشیم و  هدـنز  وا  هویح  هب  دـنریمیم و  همه  وا  توم  هب  دنتـسین و  يدـیدج  قزر  هب  جاـتحم  دـنوشیم و  هداد  قزر  وا 
هک تسا  نیا  تسا و  صاخ  یلعج  کی  ره  رون  رینم و  تقلخ  رد  دـنوادخ  يارب  زا  هک  الوا  رتگرزب  تسا  یئاطخ  رگید  نیا  هک  دـنوشیم 
هب دعب  هکنآ  ات  دندشن  قولخم  تیشم  قلخ  هب  هک  نیبب  سپ  ۀیشملاب  ءایشالا  قلخ  مث  اهـسفنب  ۀیـشملا  هللا  قلخ  دندومرف  فیرـش  ثیدح  رد 

تاقولخم رد  هک  یقزر  قلخ و  توم و  ةویح و  نیا  ۀیلک  ةویح و  توم و  قزر و  رد  رما  تسا  نینچمه  دومرف و  قلخ  ار  اهنآ  تیـشم  ببس 
دشاب وا  هک  یتقو  هادبا و  وه  ام  هیف  دوعی  هارجا و ال  وه  ام  هیلع  يرجی  ادبا ال  تسین  يراج  وا  دوخ  رد  کی  چیه  دوشیم  يراج  تیشم  هب 

لالجلاوذ کبر  هجو  یقبی  ناف و  یش  لک  دومرف  هکنیا  لاح  دوشیم و  يراج  وا  رد  توم  هنوگچ  راگدرورپ  هجو  ینسح و  ءامـسا  لحم 
هک اریز  دـش  دـنهاوخن  دوجوم  قلخ  ادـبا  رگید  دریمب  هللا  ۀـیآ  هللا و  تیـشم  دـش  انب  رگا  ههجو و  الا  کـلاه  یـش  لـک  دومرف  مارکـالاو و 
هک تسا  يزیچ  نآ  مسا  هک  هتشذگ  نیا  زا  تسا و  هدرم  وت  لوق  هب  هک  مه  وا  تیآ  تیـشم و  تسین و  دنوادخ  تاذ  رد  وا  داجیا  ياضتقا 

نیا دـنوادخ و  توم  رب  دـنک  تلالد  دوشب  يراـج  وا  رب  توم  دـنوادخ  مسا  رگا  سپ  دـیامنب  وا  يوس  هب  تلـالد  دـهدب و  یمـسم  زا  ربخ 
زا تسا و  هفلتخم  عیابط  توم  تلع  هک  دیامرفیم  فیرش  ثیدح  رد  تعامج  نیا  دنلهاج  ردق  هچ  عینش  تسا  یلاقم  نیب و  تسا  یئاطخ 

دیحوت ۀـیارد  ار  توم  تعاـمج  نیا  ـالاح  دـننکیم  حـبذ  حـلما  یـشبک  تروـص  هب  ار  توـم  يدراذـگ  ـالاب  اـپ  هک  هفلتخم  عیاـبط  هصرع 
ینامسآ بتک  رهوج  تسا و  دیحوت  رهوج  تافارخ  نیا  هک  دیوگیم  نافرعلا  لیالد  بحاص  دننکیم و  هحفص 352 ] يراج [  راگدرورپ 

هک تسا  يرـشب  ماقم  هب  باطخ  شیامرف  نیا  نوتیم  مهنا  تیم و  کـنا  هک  تسا  هدومرف  ص )  ) دوخ ربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  هدینـش  رگا  و 
نودیبت و ال یهاج ال  متنا  یهاج و  الا  ناف  یش  لک  هک  تسا  هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  یـسدق  رد  الاب  ماقم  رد  الا  مکلثم و  رـشب  انا  دومرف 

اما هصالخ و  لتقی  مل  لتق  اذا  انلیتق  نا  تمی و  مل  تام  اذا  اـنتیم  نا  دـندومرف  ناـشیا  دوخ  مکـالوت و  نم  کـلهی  ـال  دـیبی و  ـال  نوکلهت و 
دیوگب ترابع  مسق  نیا  تقو  نآ  ینیبب و  تداع  قراخ  رازه  یـسک  زا  رگا  هک  دنادیم  ادـخ  تسا و  یئاشامت  رگید  هک  وا  یبرع  تارابع 

مزال هتـشادن و  تیعقاو  کی  چیه  هدوب و  هدبعـش  مامت  مه  تداع  قراخ  رازه  نآ  هک  تسا  لیلد  نیمه  تسا  نم  زجعم  مه  اهنیا  دیوگب  و 
تفگ ناوتیمن  مه  ار  نآ  تیبرع  بویع  تسا  ینعم  یب  یلکب  هک  یمالک  تقیقح  رد  میرمشب و  ار  نآ  يوحن  یفرص و  بویع  هک  تسین 

ار شترابع  همجرت  ردـق  نیمه  ـالف  ـالا  تسیچ و  تیبرع  بسح  هب  شحیحـص  هک  تفگ  ناوتیم  دـشاب  هتـشاد  یطوبرم  ینعم  مـالک  رگا 
مدرکیمن رکذ  ار  وا  یتسود  يزیچ  ره  هتبلا  هتبلا  دشچب  هکنیا  متـسنادیم  رگا  دیوگیم و  دـننادب  ار  نآ  ردـق  نامهف  یـسراف  ات  میوگیم 

دـش هدرک  قلخ  دشاب  تیهولا  تهج  دارم و  دیاش  هک  نآ  يارب  زا  دـندرکن  هدجـس  هکنوچ  اهنآ  هک  یتسردـب  هک  یتقو  ار و  نامدوخ  رکذ 
هتبلا دنـشچیم  هکنوچ  همه  اـی  وا  بح  زا  دنـشچیمن  هنیآ  ره  همه  ـالا  تسا و  نآ  رب  تسا و  نآ  رد  تنونیک  نیا  هچنآ  هب  اـهنآ  تنونیک 
دنلب دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  شدوخ  رون  يارب  زا  ادخ  دنکیم  تیادـه  رون  رب  رون  يوس  هب  رون  زا  رون  رد  تسا  رون  هک  وا  بح  زا  هتبلا 

همجرت دوب  نیا  تسا  هدننادرگ  رب  هدننک و  ادتبا  ادخ  هک  یتسردب  دنک  هدارا  هک  ار  سک  ره  شدوخ  رون  يارب  زا  ادـخ  هتبلا  هتبلا  دـنکیم 
طوبرمان هک  شلوا  تاملک  اما  دراد و  ینعم  ۀبسنلاب  هدرک  طولخم  هدیدزد و  نآرق  زا  ار  یـضعب  هکنوچ  رخآ  هملک  هس  ود  نیا  شمالک و 

دنشاب وا  لاثما  یئورـشب و  نیـسحالم  هک  تسا  هدرک  یح  فورح  باب  رد  یتاقیقحت  مه  دعب  درادن  ثحب  در و  هب  تجاح  تسا و  فرص 
توـم هک  دـنتخادنا  ناـمیا  نید و  تفارـص  زا  ار  یتعاـمج  تقیقح  دنتـشک و  ار  يریثـک  عـمج  ارهاـظ  هک  دـنتوم  فورح  تقیقح  رد  هک 

تسا . یقیقح 

هداتسرف ورف  دمحم  یلع  رب  دنوادخ  ار  اهنیا  هکنیا  نایب و  همدقم  هب  لالدتسا 
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هراشا

دومن ار  نآرق  قلخ  دـنوادخ  هک  تاملک  نیا  نیرظان  رب  دـشابن  یفخم  دـعب  تسا و  هتفگ  هتـشون و  ار  نایب  فرخزم  هچابید  یـضعب  زا  زاـب 
هدش قلخ  هک  یش  ره  هک  اریز  قلخ  دق  یش  لک  ناک  اعد  هب  ار  یش  لک  دومرف  قلخ  دعب  وا و  رد  دوخ  سفن  روهظب  تمایق  زور  رد  دومرف 

تردـق تایآ  روهظب  دـش  رهاظ  هک  دـعب  یـش و  لک  هیلا  یهتنی  ام  یـش و  لک  هیلا  عطقنی  اـم  تسا  وا  هک  اریز  هدوب  هللا  روهظ  موی  يارب  زا 
وا هیلوا و  تیـشم  لجوزع  دـنوادخ  دومرف  قلخ  هبترم  ود  دندیـسر  هللا  ءاقلب  لصوی  نا  نکمی  ام  لامک  هب  یـش  لک  هک  تسین  ههبـش  دوخ 

هحفـص زا [  هدوب  لازی  لزی و ال  ملوا  قلخ  هک  تسا  لیلد  دـش  رکذ  عیدـب  قلخ  رد  یـش  لک  قلخ  هکنوچ  ار و  یـش  لک  وا  هب  دومرف  قلخ 
نیا رد  یش  لک  قلخ  لوا  هدح و  وند  یف  هنود  ام  هسدق و  ولع  یف  لزی  مل  هللا  نا  هدیعی و  قلخ  نکی  مل  اهلا و  هللا  ناک  ناش  نکی  مل  [ 353
أدبی هللا  نا  هدیعی و  نا  یلا  دومرف  قلخ  دوخ  رما  هب  ار  عدـب  قلخ  نیا  تزعلا  بر  ترـضح  هدـش و  هللا  هرکذـی  امب  تسا  هعمج  موی  هک  نآ 
یـش لک  رد  یـش  لک  ات  یـش  لک  ددعب  ار  نایب  میدومرف  بترم  هنایب و  لج  لوقی  نا  یلا  دیری  ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  هدـیعی  مث  قلخلا 

هل و دعب  ایفن  نم  ناک  نا  یش  لک  يازج  یش  لک  دهد  ازج  ات  يرخا  تمایق  روهظ  يارب  زا  یش  لک  لامک  هب  هدش  لمکتم  یش  لک  رکذب 
یش لک  رب  وا  ةردق  یشلک و  قلخ  زا  دعب  یشلک  هب  تسا  وا  ملع  لثم  یـش  لک  قلخ  زا  لبق  یـش  لکب  وا  ملع  ذا  هلـضفب  اتابثا  نم  ناک  نا 

زا یـش  لک  ددعب  يرخا  تمایق  رد  رگا  یلاعت و  لوقی  نا  یلا  یـش  لک  قلخ  زا  دعب  یـش  لک  هب  تسا  وا  ةردق  لثم  یـش  لک  قلخ  زا  لبق 
یف نع  رستلف  کلذ  یف  نع  رـستلف  کلذ  یف  نع  رـستلف  کلذ  یف  نع  رـستلف  هدش  هرهاظ  نایب  هرمث  دنوش  نمؤم  وا  هب  هعنم  هعنتمم  سوفن 

يهضبق رد  هدش  عفترم  نایب  رد  هک  یتاومـس  ار و  نایب  قلخ  دـیامرف  دوع  دـشاب و  وا  سفن  کی  دـشاب  اسب  هچ  کلذ  یف  نع  رـستلف  کلذ 
هرخآ . یلا  دیامرف  يوطم  تردق 

باوج

نآرق دوشیم و  اپرس  تمایق  دزیخیم  رب  هکنآ  مایق  هطساو  هب  هک  تسا  نیا  شبلطم  تسین و  باوج  لباق  رگید  تافرخزم  نیا  تقیقح  رد 
نیا يارب  دنوشیم  تقلخ  هزات  هناک  تسا  صخـش  نآ  روهظ  ناشدوجو  تیاغ  نوچ  مه  قلخ  دنکیم و  دوع  تسا  مئاق  صخـش  دوخ  هک 
ردق هچ  نیبب  یتسه  تفرعم  ملع و  لها  رگا  نک  هظحالم  دنوشیم و  تقلخ  وا  هب  قلخ  دوشیم و  تقلخ  هبترم  ود  هیلوا  تیـشم  صخش و 

رب ادبا  روهد  نامزا و  رورم  تسین و  اهتنا  ادتبا و  وا  يارب  زا  هک  تسا  هداد  رارق  دمرس  هصرع  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  هلوا  تیشم  تسا  نادان 
رییغت رگا  تسا و  وا  تیآ  تسا و  دـنوادخ  لـعف  هک  اریز  دوـشیمن  يراـج  وا  رد  هبترم  زا  سپ  هبترم  یلاـح و  دـعب  یلاـح  دوـشیمن و  وا 
يارب زا  فیک  رگا  هل و  فیک  امک ال  هلعفل  فیک  دـندومرف ال  هک  تسا  نیا  تسا و  ملاع  دـنوادخ  رییغت  رب  لیلد  دوشب  ادـیپ  وا  رد  تالاح 

ات دشاب  ضارعا  زا  يرب  دیاب  هتبلا  وا  ۀیآ  تسین و  ربهار  دنوادخ  رد  یضرع  چیه  هک  اریز  دوب  دهاوخن  وا  يارب  زا  مهـضارعا  ریاس  تسین  وا 
وا يارب  زا  ینآ  تسا و  لوا  لاح  رد  هشیمه  تسین و  وا  يارب  زا  یلاح  زا  دعب  یلاح  سپ  تسا  ضارعا  يهمزال  رییغت  دنکب و  وا  رب  تلالد 
هک مه  یتاملک  هک  دنتـسه  نیب  هتوک  ردقنیا  تعامج  نیا  یلو  دوشب  تقلخ  هیلوا  تیـشم  هبترم  ود  هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  سپ  تسین 

ضرف اـیند  نیمه  رد  مه  ار  تماـیق  هک  تسا  نیا  دـننکیم و  لاـیخ  اـیند  نیمه  عـضو  هب  اـیند و  نیمه  رد  ار  شعیمج  دنونـشیم  اـملع  زا 
تسین و میریمیم  میوشیم و  هدنز  میریمیم و  دنیوگیم  هک  نیتیره  نخـس و  نامه  زا  ریغ  تاملک  نیا  هک  دننکیمن  روعـش  دـناهدرک و 

نمؤم حور  رگا  تیاهن  دریگیم  قلعت  رگید  نادـباب  دوریم و  نوریب  نادـبا  نیا  زا  حاورا  دـنیوگیم  هک  تسا  اهیخـسانت  نخـس  نینچ  مه 
تسا نیمه  شاهصالخ  مه  هحفـص 354 ] تعامج [  نیا  نخـس  دریگیم  قلعت  یثیبخ  ندب  هب  تسا  رفاک  حور  رگا  یبیط و  ندـب  هب  تسا 

قلخ هک  تسا  لیلد  دش  رکذ  عیدب  قلخ  رد  یـش  لک  قلخ  هکنوچ  دـیوگیم و  هکنیا  دـیاش  تسا و  هدادـن  لیـصفت  تسرد  اجنیا  هچ  رگا 
سپ تسا  لزی  مل  تهج  نیا  زا  هدش و  قلخ  ددـجم  هک  تسا  قباس  قلخ  نامه  ینعی  هک  دـشاب  نیمه  شدوصقم  هدوب  لازی  لزی و ال  ملوا 
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زا هک  لیـصافت  همه  نیا  دـنوشیم و  قلخ  ددـجم  یه  قلخ  نیمه  هک  تارـضح  بهذـم  هب  دـش  نیا  تسا  اـقب  هصرع  تماـیق  هکنیا  ینعم 
دندناوخ قیدنز  رفاک و  هک  ار  داعم  نیرکنم  مینادیمن  منیبیم و  ایند  رد  هک  تسا  اهنیمه  همه  دناهدومرف  خزود  تشهب و  تمایق و  هصرع 

نیمه زا  ریغ  هک  مه  امـش  تسا  هدوبن  يدـحا  هک  ایند  عضو  رکنم  دـناهدومرف  ایبنا  هک  بیترت  نآ  هب  داعم  رکنم  اـی  دـندوب  اـیند  عضو  رکنم 
دنیوگیم و امش  لثم  هنیعب  مه  خسانت  لها  هک  اریز  تسین  مه  نآ  یضعب  اب  هکلب  تسا  مسارـس  همه  اهوگتفگ  سپ  دینکیمن  يرما  تابثا 

میدومرف بترم  هک  هتفگ  هکنآ  اما  دیایب و  دیاب  نیا  زا  دـعب  بلاطم  نیا  لیـصفت  هصالخ و  دـندومرف  نعل  ریفکت و  ار  اهنآ  ع )  ) دـمحم لآ 
ازج ار  یش  لک  دهد  ازج  ات  دیوگیم  هکنآ  اما  تسا و  یش  لک  فورح  هک  کی  تصش و  دصیس و  ددعب  ینعی  یـش  لک  ددع  هب  ار  نایب 
وا راکنا  یفن  زا  شدوصقم  دهدیم و  بصن  هراج  نم  هک  تسا  یبیرغ  ترابع  هلضفب  اتابثا  نم  ناک  نا  هل و  دعب  ایفن  نم  ناک  نا  یش  لک 
زیچ همه  يازج  يزیچ  ره  هب  هک  دوشیم  نیا  شینعم  یش و  لک  ءازج  ار  یـش  لک  دهد  ازج  دیوگیم  لوا  وا و  قیدصت  تابثا  زا  تسا و 

هک دوشیم  مولعم  سپ  لضفب  تسا  تابثا  زا  رگا  لدـع و  هب  تسا  یفن  زا  رگا  دـیوگیم  دـعب  دـنوادخ  رب  تسا  ربج  تابثا  هک  دـهدب  ار 
نمؤم ینعی  تسا  تابثا  زا  هک  یسک  دهدیم و  لدع  باب  زا  وا  هب  ار  یش  لک  يازج  دنوادخ  تسا  رفاک  ینعی  هک  تسا  یفن  زا  هک  یسک 

زا تسا  رتشیب  یـش  لک  يازج  يارب  شقاقحتـسا  رفاک  هدـعاق  نیا  هب  سپ  دـهدیم  لضف  باب  زا  وا  هب  ار  یـش  لـک  يازج  دـنوادخ  تسا 
رخآ ات  یـش  لکب  وا  ملع  ذا  دیوگیم  دـعب  تسین  ای  تسه  تافارخ  هک  دـینیبب  دـینکب و  رظن  شمالک  رد  دـیهدب و  فاصنا  تسرد  نمؤم 

هک هصالخ  دـهدب  زیچ  همه  هب  ار  زیچ  همه  يازج  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تسا  يزیچ  ره  هب  طیحم  هک  دـنوادخ  ملع  هک  دـیهدب  فاـصنا 
نیبب . نک و  هظحالم  درادن  حرش  هب  تجاح  تسا و  تافارخ  مسق  نیمه  مه  شتاملک  یقاب 

نآ زا  باوج  ءاهب و  یلعنیسح  هللا  هرهظی  نم  روهظ  تمایق  زا  روظنم  هکنیا  هب  دانتسا 

سفن هدـجیه  حرـش  تسا و  هللا  هرهظی  نم  روهظ  تماـیق  زا  دوـصقم  دـیوگیم  لـیالد  بحاـص  هدرک  رکذ  ار  وا  تاـفرخزم  هکنآ  زا  دـعب 
سیدقت و نیا  هب  الاح  ات  مالـسا  ردـص  زا  تسا  دـیحوت  هب  لک  راختفا  دـیهد  فاصنا  لاح  دـش  ضرع  لبق  زا  ینایب  دـحاو  یح و  فورح 

لجبا دـجما  دیـس  لجا و  خیـش  افرع و  امکح و  بتک  هرمث  هصالخ و  ینامـسآ و  بتک  رهوج  هدرک  دـیحوت  يدـحا  عافترا  ولع و  هیزنت و 
رد دوب و  رحس  هب  راختفا  یسوم  ترضح  نامز  رد  دیامرفیم  هک  یثیدح  رس  تسا  نیا  هدایز  تسا و  عمج  هبطخ  نیا  رد  مهماقم  هللا  یلعا 
هب تاوما و  ءایحا  یـسیع  ترـضح  هب  اصع و  وا  هب  تغالب  تحاصف و  هب  اـحطب  رین  قارـشا  ماـیا  رد  بط و  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  رـصع 

عافترا ولع و  نیا  هب  تسا و  دـیرجت  نایب  دـیحوت و  هب  لک  راـختفا  ناـمز  نیا  نآرق و  هادـف  هاوس  اـم  حور  لوسر  هحفص 355 ] ترـضح [ 
هتبلا يراج و  شکرابم  ملق  ناسل و  رب  تیب  رازه  تعاس  جنپ  رد  هکنآ  لاح  نآ و  لثم  هب  ندروآ  زا  دنزجاع  لک  تقیقح  هک  هدرک  دیحوت 
نیا تسین و  باتک  زا  ریغ  زجعم  هکنیا  زا  یحرـش  زاب  دـعب  تسا  دوجوم  لک  بتک  دـننک و  نایتا  دـنناوتیمن  رکف  اب  امکح  افرع و  املع و 

هب تبحم  ردق  هچ  هدرک و  یلع  نیـسح  ازریم  رب  صن  هکنیا  وا و  زا  یتادـیجمت  دروآ و  باتک  درک و  اعدا  خـسار  مزع  اب  تساوخرب و  درم 
وا بقع  زا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  هدومرف و ال  دنوادخ  هکنآ  اب  کلذعم  تسا و  هدرک  ار  دوخ  نیقی  مدـع  راهظا  رخآ  زاب  هتـشاد و  وا 

یمیرکت میظعت و  نیا  اما  تسین  رارکت  هب  تجاح  تسا و  هدش  هداد  باوج  همه  بلاطم  نیا  دراد و  قلخ  ءاوغا  رد  ار  یعس  ياهتنم  هتفر و 
اب نانچ  هک  دننک  لمع  دنهاوخیم  رعـش  نیا  نومـضم  هب  هک  ار  تعامج  نیا  دنک  تنعل  دـنوادخ  دـنکیم  لیبن  دیـس  لیلج و  خیـش  زا  هک 

سوجم اب  تسین  ناشیا  لد  رد  ینید  چیه  هک  هللاو  دنازوسب  ودنه  دیوش و  مزمز  هب  تناملسم  یفرع  تندرم  زا  دعب  هک  نک  رـس  دب  کین و 
هب تبسن  دننک  دوخ  هب  ور  ار  نیملسم  هک  دنربیم  ار  مالسا  مسا  دنراد  ار  اهنآ  بهذم  يدوهی  ینارصن و  اب  دنوشیم  یسوجم  دننیشنیم و 

یلعا نم  راوگرزب  يالوم  هب  تبـسن  یلو  دننک  دوخ  هب  ور  ار  ام  باحـصا  هکنیا  ضحم  دننکیم  میظعت  مه  امهماقم  هللا  یلعا  دیـس  خیش و 
غورد مه  دیس  خیش و  هب  تبـسن  هکنیا  لیلد  دننکیمن و  یتسود  راهظا  مه  قافن  هب  رگید  هللادمحلا  هادف  یحور  مرگید  يالوم  هماقم و  هللا 

یلع ازریم  دوخ  هک  هدومرف  موقرم  دناهتـشون  باب  در  رد  هارث  باـط  دیهـش  هاـش  رما  هب  هک  هلاـسر  رد  نم  يـالوم  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم 
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مکیلع يرق  يذلا  مویلا  نم  هک  دیارـسیم  ار  تافرخزم  نیا  هروس  نآ  رد  هدرک و  لزان  هروس  لوا  هبترم  رد  سودق  مسا  تفرعم  رد  دـمحم 
حرـش ةرایزلا و  ریـسفت  یلا  روهظلا  تایوه  یف  ةرئاسلا  ۀـطقنلا  رهاظم  نایبلا و  ۀـملک  فورح  ای  مکیلع  اـنمرح  ناـیبلا  باـتک  مکبر  باـتک 
انلـضف نم  اذـه  نا  مکتاهما و  تاروع  یلا  رظنلا  مکلبق  نم  نیذـلا  یلع  انمرح  امک  هانیمیب  مظاـکلاو  هنیمیب  دـمحالا  بتک  اـملک  هبطخلا و 

هللا مکنبجحیل  برقا  وه  ام  وا  رصبلا  ۀحمل  ردق  یلع  مکیلع  انمرح  امم  فرح  یلا  نورظنت  متنا  ول  لق  نورذحی  مهلعل  سانلا  یلع  مکیلع و 
فیک سانلا  یف  امه  دـعب  اوسارت  نیذـلا  یلا  اورظنا  لق  نوحلفت  مکلعل  نایبلا  لها  ای  هللا  اوقتاف  مکتمایق  موی  وه  هرهظی و  نم  ةدـهاشم  نع 

نع مهبجحیل  الا  رمالا  اذـه  اورکنا  نیذـلا  ءازج  ام  نونجمل و  رکذـلا  نا  اهقرـش  اهبرغ و  نم  ضرالا  رطـش  یلا  اوتبک  ناقرفلا و  رما  اورکنا 
مظاکلاو و دمحالا  نا  لق  دیوگیم  هکنآ  ات  دیوگیم  رگید  یتافرخزم  دعب  نیلفاغلا  نمل  انرما  نع  کئلوا  ۀـمایقلا و  موی  یف  اذـه و  انرون 
ات نیملاعب  هللادنع  مه  ام  و  هحفص 356 ] دیدحتلا [  لها  مه  ذا  مهتانونیک  مهلاعفاب و  دیحوتلا  رس  اولمحتی  اومهفی و  نا  نوردقی  نل  ءاهقفلا 

دوعقلا ءاهقفلاو  مظاکلاو  دـمحالا  ریطاـسا  یلا  رظنلا  اـنمرح  اـم  لـثمب  مویلا  مکیلع  مرح  دـق  ناـیبلاو  رکذـلا  لـها  اـی  دـیوگیم  زاـب  هکنآ 
نیدلا ءادعا  مویلا  مکنا  نایبلاو  ناقرفلا  لها  ای  اوملعا  نیرفاکلا و  نمل  اذا  اونوکتف  مکولـضی  الئل  مکحلا  یف  مهوعبتا  نیذـلا  عم  سولجلاو 
ءاغبلا مهنیب  مکنیب و  یقلا  دـقل  ةوادـع و  دـشا  مکنم  مهل  مهنم و ال  ضرألا  یلع  مکل  سیل  ودـع و  مکل  مه  مظاـکلاو و  دـمحألاب  اودـتقا 

رشع رشع  عبس  عبـس  هبلق  یلع  رطخی  نمف  امیکح  امیلع  هدابع  عم  لماعی  امبر  اطیحم  یـش  لکب  ناک  دق  نمحرلا  مکبر  هللا  وه  ءانحـشلاو و 
نامتک تعامج  نیا  هتفگ و  هک  هروس  هفرخزم  تارقف  تسا  نیا  میلا  رانب  هللا  هرهظی  نم  ۀمایقلا  موی  مهنقیذیلف  ءالؤه  بح  نم  لدرخ  سار 
تـسا لاونم  نیمه  هب  مه  ام  همئا  متاخ و  هرابرد  تعامج  نیا  داقتعا  هک  هللاو  دننک و  لیام  دوخ  هب  ار  افعـض  بولق  هکنیا  ضحم  دننکیم 

ار ناشیا  راثآ  رابخا و  همه  نیا  تسا  ناشیا  قدصب  دقتعم  هک  یـسک  الا  دننکیمن و  راهظا  يراچان  زا  یلو  دنتـسین  ناشیا  هب  دقتعم  ادبا  و 
دیحوت هب  رخف  تقیقح  هک  تسین  ههبـش  هچ  رگا  تسا  دیحوت  هب  لک  راختفا  نامز  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  اما  هصالخ و  دنکیم  راکنا  هنوگچ 
هنوگنیا هک  دومن  دـیاب  هظحالم  اما  دـنکیمن  رخف  دوشیم و  لـیاز  وا  ینیبدوخ  دـش  لـماک  شدـیحوت  هک  نیمه  دـحوم  نمؤم  یلو  تسا 

لامک الا  تسا و  قلخ  هناـیم  راهتـشا  بسح  هب  هک  تسین  ههبـش  قلخ  هناـیم  راهتـشا  بسح  هب  اـی  تسا  رمـالا  سفن  عقاو  بسح  هب  بلاـطم 
رفن دـص  زا  هک  دـینیبب  بالط و  فولا  فالا  هنایم  رد  دـینک  صحفت  امـش  مه  نامز  نیا  تسه  هدوب و  بوخ  هشیمه  عقاو  بسح  هب  بوخ 

هیمالک بتک  زا  دیحوت  هملک  راهچ  ناشیا  زا  یـضعب  هکنآ  زا  ریغ  ای  دشاب  دیحوت  لیمکت  ددص  رد  هک  دینیبیم  ار  رفن  کی  رفن  رازه  هکلب 
ار كولملا  ءانبا  نیا  تسه و  ناشیا  هنایم  رد  يزیچ  رگید  دنیامن  هقف  لوصا و  فرـص  مامت  ار  دوخ  تاقوا  دنورب و  دـعب  دـننک و  هظحالم 

رما هب  لخد  دشاب  دیحوت  لیمکت  رد  ناشیعس  یتعامج  کی  هکنیا  تسین و  يزیچ  نیا  زا  ریغ  هک  هللاو  هن  دنیوگیم  هقف  لوصا  ملع  ریغ  رد 
دیحوت و هروس  دیجم  نآرق  رد  شیپ  زا  دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  دـیحوت  رد  قمعت  نامز  نیا  رد  ردـق  ره  هک  هتـشذگ  اهنیا  زا  درادـن و  هماع 

یهجو لمکا  هب  دنوادخ  دنروخیمن و  رب  اهنآ  هنکب  دننک  قمعت  هچ  ره  رهدلادبا  ات  هک  هدومرف  لزان  ار  رگید  تایآ  دیدح و  هروس  تایآ 
دنرواـیب ار  نیا  لـثم  دـنهاوخب  دـنوشب و  عمج  سنا  نج و  رگا  هک  تسا  هدومرف  حیرـصت  هیآ  نیدـنچ  رد  هدومرف و  ار  اـهنآ  تجاـح  عفر 

یتسناد ع )  ) دمحم لآ  رابخا  صنب  هکنانچ  هک  ار  امـش  تافرخزم  میرادرب و  نآرق  زا  تسد  ام  دیراد  عقوت  امـش  الاح  دـنروایب  دـنناوتیمن 
عبات ضرفلاب  رگا  مه  امش  مینادیمن  ملاع  رد  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  دیحوت  زا  رتلماک  يدیحوت  ام  میریگب و  تسا  كرش  رفک و  شاهمه 

زا رگا  نآ و  نایب  هب  تسا  هحفص 357 ] هتفرگ [  تقبس  وا  هک  اریز  تسین  امش  يارب  يزجعم  هک  دیئوگیم  هدومرف  وا  هکنامه  دیتسه و  وا 
مینادیم . هقدنز  كرش و  رفک و  ار  نآ  ام  دینکیم  يدعت  هدومرف  وا  هچنآ 

تسا باب  دمحم  یلع  نآ  تسا و  یکی  لصا  رد  تعجر  روهظ و  هکنیا  رد 

هراشا
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تـسا هباشم  تعجر  مئاق و  روهظ  تایآ  رابخا و  رد  اذل  تسا  یکی  ۀقیقحلا  یف  نیمدـقا  نیرین  نیمظعا و  نیعولط  نیا  نوچ  تسا و  هتفگ 
تسین ههبش  دوشیم  نایب  ماقم  کی  رد  اذل  تسا  ضراع  دوصقم و  زا  جراخ  هک  تسا  رایـسب  طسب  حرـش و  هب  جاتحم  شلیـصفت  زیمت و  و 

دییقت دیلقت و  تسا و  نامیالا  هب  تبثی  ام  نایدا و  لوصا  قیقحت  هیهلا و  لئاسم  ضماوغ  مهف  رد  ناسنا  يراوگرزب  تدایس و  تداعس و  هک 
ائیـش و نولقعی  مهؤابا ال  ناک  ولوا  انءابا  هیلع  انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هللا  لزنا  ام  اوعبتا  مهل  لیق  اذا  تسه و  هدوب و  دودرم  هراومه  دیدحت  و 

مما لثم  لوق  نیا  نتفگ  دیلقت و  رد  نکل  نودتهی و  نولقعی و  نیذلا  نم  اوناک  ارغ  تعیرش  لظ  رد  نیلظتسم  نیا  ءابآ  هللادمحلا  نودتهی  ال 
دوخ هک  یـسوفن  تاـنایب  لاوقا و  هب  میئاـمنیم و  عـنم  اغـصا  هدـهاشم و  ناـفرع و  زا  ار  وا  داوـف  بلق و  شوـگ و  هک  دوـب  میهاوـخ  فـلس 
نیقی لها  ار  دوخ  هیعورف  لئاسم  رد  هکلب  هن  دـیؤم  ماهلا  یحو و  هب  هدوبن و  نمیهم  طـیحم و  دنتـسین و  موصعم  هک  میدـقتعم  میئوگیم و 

لق اهب  انرما  هللا  انءابآ و  اهیلع  اندجو  انا  اولاق  ۀـشحاف  اولعف  اذا  میاهدرک و  مورحم  تاضویف  عیمج  زا  ار  دوخ  میاهدومن و  کسمت  هتـسنادن 
نم یـضری  بحی و  ام  یلع  هللا  مهقفو  مالعا  ياملع  هک  هدش  هدینـش  رایـسب  هچنانچ  نوملعت  الام  هللا  یلع  نولوقتا  ءاشحفلاب  رمای  هللا ال  نا 

دهاـش دوشیم و  لاـبقا  تلع  ارتفا  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  دـنهدیم  يوتف  ار  بزح  نیا  هب  تمهت  رـصبت  لـمات و  ریغ  نم  ربدـت و  رکفت و  نود 
مهوابآ ال ناک  ولوا  انءابآ  هیلع  اندـجو  ام  انبـسح  اولاق  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنا  اـم  یلا  اولاـعت  مهل  لـیق  اذا  ددرگیم و  ناـشیا  دوخ  بذـک 

الا اذه  ام  اولاق  مکؤابآ و  دبعی  ناک  امع  مکدـصی  نادـیری  لجرالا  اذـه  ام  اولاق  تانیب  انتایآ  مهیلع  یلتت  اذا  نودـتهی و  ائیـش و ال  نوملعی 
هادـف هاوس  ام  حور  ءایبنا  متاخ  روهظ  زا  لبق  هک  تسین  ههبـش  نیبم و  رحـس  الا  اذـه  نا  مهئاج  امل  قحلل  اورفک  نیذـلا  لاق  يرتفم و  کفا 

ار ناشئابآ  دوخ و  دنتفگیم  ار  لوق  نیا  هک  یسوفن  دوشیم  روصت  ایآ  هوالع  دندوبن و  تلالـض  رد  ناشئابآ  دناهدوب و  قح  يراصن  تلم 
اندحو انا  اولاق  لب  دندومنیمن  ادبا  لطاب  نامگ  دنتسنادیم و  قح  هک  تسا  دهاش  تایآ  دوخ  هللاو  دننک ال  نامگ  یهارمگ  تلالض و  رد 
هبرجت نازیم و  کحم و  نودب  يرما  چیه  هک  تسا  نیا  ۀیالا  کلبق  نم  انلسرا  ام  کلذک  نودتهم و  مه  مهراثآ  یلع  انا  ۀما و  یلع  انءابآ 
نسحا مکیا  مکولبیل  ءاملا  یلع  هشرع  ناک  مایا و  ۀتـس  یف  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  يذلا  وه  دوشیمن و  هدشن و  لوبق  ناتتفا  ناحتما و  و 

 ] یف نم  لک  لماش  هیلک و  یناعم  يارب  زا  تسا  عوضوم  نآرق  تاملک  دش  ضرع  هتفگ  هدرک و  رکذ  ناحتما  رب  هلاد  رگید  یتایآ  المع و 
فاوط و روضح و  نافرع و  نامیا و  هب  هک  یسوفن  دیهد  فاصنا  هوالع  تسا  نیرخالاو  نیلوالا  قلخ  نیضرالاو و  تاومسلا  هحفص 358 ]
انغ و تورث و  تزع و  زج  هک  یـسوفن  لاح  تسا  هنوگچ  دنوش  ناحتما  کلذعم  دناهدوب  ترـضح  نآ  اب  تدـش  ترـصن و  ترجه و  لب 

نیا تیاده  ملع و  مجنا  هیالا  سانلا  بسحا  ملا  هدینشن  ار  شرما  ذوفن  زج  ناششوگ  هدیدن و  ارغ  تعیرـش  لظ  رد  اضر  تمعن و  تحار و 
هدرک . رکذ  ناحتما  ینعم  رد  رگید  هیآ  ود  دناهدومرف و  ریسفت  مئاق  ترضح  روهظ  هب  ار  هیآ 

باوج

و ع )  ) مئاق روهظ  هک  میدرک  نایب  قباس  هدادن  ار  شلیـصفت  دـناهدومرف و  هباشم  رابخا  رد  تسا و  یکی  نیعولط  نیا  رد  هک  هتفگ  هچنآ  اما 
ع)  ) رقاب ترـضح  ۀیلک  دنچیپیم و  مه  هب  اذهل  تسین  ناشتعدـب  هفرـص  نوچ  تعامج  نیا  دـناهدومرف و  لیـصفت  ار  ءادهـشلادیس  تعجر 

دنکیم لیـصفت  ار  زور  هس  نیا  هک  رگید  تاـیاور  راـبخا  زین  ۀـمیقلا و  موی  هرکلا و  موی  و  ع )  ) مئاـقلا موقی  موی  هللا  ماـیا  هک  تسا  هدومرف 
مهانرشح تسا و  هیآ  نیا  ۀمیق  ۀیآ  رخآ و  ات  اجوف  ۀما  لک  نم  رشحن  موی  تسا  هیآ  نیا  تعجر  تیآ  دیامرفیم  ثیدح  رد  تسا و  رایسب 

زا نوچ  تمایق  الثم  دوشیم  هبتشم  لاهج  رب  رما  دنوشیم و  لامعتـسا  یهاگ  هیوغل  یناعم  بسح  هب  ظافلا  هصالخ و  ادحا  مهنم  رداغن  ملف 
مایق مه  تاوما  زا  یضعب  دیامرفیم و  رما  هب  مایق  ترضح  نآ  دوخ  مه  مئاق  مایق  رد  نیملاعلا و  برل  سانلا  موقی  موی  دومرف  هک  تسا  مایق 

دوشیم لامعتـسا  دروم  هس  ره  رد  تمایق  ظفل  تغل  بسح  هب  هک  تسا  نیا  دـننکیم  مایق  نیـضحام  همه  تعجر  رد  نینچمه  دـننکیم و 
يزور کی  ره  هکلب  دنرادن  روظنم  رمث  یب  میرکت  هفدارتم و  ظافلا  هک  تسین  ههبش  دنرمـشیم  مه  رـس  تشپ  ار  هس  ره  هک  تقو  نآ  یلو 

تداعـس هتبلا  دیلقت  هب  هن  تسا  نامیالا  هب  تبثی  ام  ندیمهف  هب  تداعـس  هک  هتفگ  هچنآ  اما  هصالخ و  دراد و  صاخ  یتیفیک  تسا و  صاخ 
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دوبن بتک  لازنا  لسر و  ثعبب  تجاح  هک  دندوب  مهف  لها  دوخ  يدوخ  هب  همه  رگا  قلخ  نیا  هک  نک  هظحالم  وت  یلو  تسا  مهف  هب  هلماک 
فالتخا هک  دنـسرب  تفرعم  يهجرد  یهتنم  هب  هبترم  کـی  نیفلکم  مه  رگا  دـندروآ  اـهباتک  دـندش و  ثوعبم  لـسر  هک  مه  نآ  زا  دـعب  و 

کلامنبا و لوقب  ردـق  نیمه  دریگ  رد  یغارچ  زا  هک  یغارچ  نوچ  دوشیمن  هتخانـش  مه  زا  عوبتم  عبات و  دوریم و  قلخ  نایم  زا  تاجرد 
یتقو دنسریمن و  تفرعم  هجرد  یهتنم  هب  همه  ههبش  یب  سپ  تسا  یضرع  لیصفت  نیا  الیمج و  یئانث  بجوتسم  الیـصفت  زئاح  قبـسب  وه 
زیمت بذاک  زا  ار  قداص  هک  درک  ادیپ  دیاب  تفرعم  ردق  نیمه  هکنیا  تیاهن  تسین  نیا  زج  هراچ  دـنوشیم و  دـیلقت  زا  دـبال  دندیـسرن  هک 
هچنآ تقو  نآ  دومن  دیلقت  وا  زا  روما  عیمج  رد  تقو  نآ  تخانش  فشک  نودب  دشاب  لالدتسا  هار  زا  ول  موصعم و  ریغ  زا  ار  موصعم  داد و 
میلست لها  هکنیا  رب  دنک  رکش  هک  الا  مهف و  رب  دروآ  اج  هب  ار  دنوادخ  رکـش  درک  وا  بیـصن  دنوادخ  مه  ار  نآ  مهف  دیوگیم  وا  دیلقت  هب 
هحفـص ع [ )  ) قداص ترـضح  دناهدومرف و  ار  میلـست  حدم  تسا و  هدش  ع )  ) دمحم لآ  دیلقت  هب  رما  رابخا  رد  هک  تسا  نیا  تسا و  هدش 

وهف هقلخل  هللا  هحتف  يذلا  بابلا  ریغ  نم  اعامـس  یعدا  نم  ءانفلا و  یلا  هتبلا  هللا  همزلا  قداص  ملاع  نم  عامـس  ریغب  هللا  ناد  نم  دومرف  [ 359
لداع و ماما  عم  الا  وزغ  لیمک ال  ای  دومرف  لیمک  هب  ع )  ) ریما ترضح  نونکملا و  هللا  رـس  یلع  نومأملا  نیمالا  وه  بابلا  کلذ  كرـشم و 

نم هللا  لبقتی  امنا  نیعدـتبم  نیدانم  وا  نیعبتم  نیلاومالا  کلذ  دـعب  سیل  ۀـماما و  ۀـلاسر و  ةوبن و  وه  لیمک  ای  لضاف  ماما  نم  ـالا  لـقن  ـال 
هب لمعن  هیلع و  سیقنف  کئابآ  نع  کنع و  یکحی  نمف  رمالا  عمـسن  نولوقی  انباحـصا  ضعب  نا  كادـف  تلعج  ع )  ) اضرلل لیق  نیقتملا و 

يذلا دیلقتلا  نیاف  انعضوم  یف  اوراص  انتعاط و  نم  اوجرخ  دق  انیلا  مهب  ۀجاح  موق ال  ءالؤه  رفعج  نید  نم  اذه  ام  هللاو  هللا ال  ناحبـس  لاقف 
رد رایـسب  رابخا  هرـسکی و  سایقلا  الا و  سایقلا  هلدـعی  یـش  نم  سیلف  سایقلا  یلع  اولمحت  رفعج ال  لاق  رفعجابا  ارفعج و  نودـلقی  اوناـک 

صخش میلست  هک  نیبب  سپ  ءابجنلا  مه  نیملسملا  نا  نوملـسملا  حلفا  ینعی  نونمؤملا  حلفا  دق  دندومرف  یتح  تسا  هدش  دراو  میلـست  حدم 
هب دنکیمن و  لخاد  دوخ  نونظ  يار و  زا  هک  یتخانـش  هک  ار  یـسک  املع  زا  تسین و  حیحـص  موصعم  ریغ  دیلقت  یلب  دناسریم  اجک  هب  ار 

موـصعم مه  تیاور  رد  ار  اـملع  هچ  رگا  يرگید و  هـن  درک  دـیلقت  دـیاب  دـنکیم  مـکح  ناـشیا  زا  تـیاور  هـب  نیموـصعم و  دـیلقت  فرص 
هک ره  هکنیا  ات  دیامرف  ظفح  هک  تسا  وا  رب  مینادیم و  ددسم  دـیؤم و  رـصان و  ظفاح و  زین  ار  ماما  طیحم و  مهئارو  نم  هللا  یلو  مینادیمن 

بلقلا در  اب  مینکیم و  لصاح  نیقی  ماکحا  رد  هللادمحلا  هک  تسا  ینیقی  یلقن  یلقع و  لیلد  نیمه  هب  دوشن و  هارمگ  تسا  تیادـه  بلاط 
ملـس تیب  لها  رابخا  ندیناسر  تهج  هب  یناک  طساو  ءابآ  تسا و  ع )  ) دمحم لآ  دیلقت  تسین  ءابآ  دیلقت  ام  دـیلقت  میتسه و  داؤفلا  جـلث  و 

تعاـمج نیا  هک  تسا  مولعم  وچمه  تسا  هدوب  قح  ناـشئابآ  تسا و  هدوب  قح  ناـشیا  تلم  یئوگیم  وـت  هک  يراـصن  اـما  دـناهدوب و  هللا 
زا دندراذگ و  اهتعدب  همه  نیا  هک  یئاراصن  دننادیم  قح  روطنیمه  هب  ار  یعدـم  ره  دـننادیم  قح  يوعد  ضحم  هب  ار  دوخ  هک  روطنامه 

دندش و ناهنپ  ادخ  ياهتجح  هک  دـندناسر  یئاج  هب  ار  رما  دـندرک و  دـساف  ار  همه  ماکحا  ریاس  ات  تسا  نید  لصا  هک  هتفرگ  ناشدـیحوت 
لیالد فنـصم  الاح  دنتـشاذگ  اهتعدـب  تشون و  يزیچ  دوخ  يارب  کی  ره  نییراوح  نادرگاش  زا  رفن  راهچ  تفر و  ناشیا  نایم  زا  لـیجنا 

دنتـسناوتیمن ار  قح  راهظا  نیعدبم  سرت  زا  هک  یمک  رایـسب  دودـعم  تعامج  یلو  تسا  هدوب  قح  ناشیا  نایم  رد  دـنادیم  قح  ار  ناشیا 
هک ثیلثت  بهذم  تسا و  هدوبن  ملـسم  ناشیا  يرایـسب  رد  هکلب  دناهدوب  قح  لها  همه  هک  تسین  مولعم  ربمغیپ  دهع  يراصن  ءابآ  دـننکب و 

تسا یلوق  مه  نیا  دندرکیمن  نامگ  تلالـض  لها  ار  دوخ  هوالع  هک  هتفگ  هچنآ  اما  دوب و  ناشیا  بلاغ  يارب  تسا  ناشیا  بهذم  ساسا 
دهاش و دنشاب  هدرک  هبتـشم  وا  رب  ار  رما  نابهر  هک  دشاب  ناشیا  نایم  رد  یلهاج  فیعـض  رگا  هحفـص 360 ] تسادخ [  لوق  فالخ  رب  هک 

لها هک  دنتـسنادیم  دوب و  هدـش  رهاظ  ناشیا  رب  قح  قباس  نامز  و  ص )  ) ربمغیپ نامز  رد  دوبن و  هبتـشم  ناـشیارب  رما  ناـشیا  ياـملع  نکل 
اهب و اودحج  دیامرفیم و  دنوادخ  دندشیمن و  یهلا  باذع  قحتـسم  دـشابن  روطنیا  رگا  دـندرگیمن و  قح  میلـست  کلذ  عم  دـنتلالض و 
رد ار  لطاب  هک  تسا  هدومرف  ابا  دنوادخ  هک  دناهدومرف  رایـسب  رابخا  رد  اهنورکنی و  مث  هللا  ۀمعن  نوفرعی  تسا  هدومرف  مهـسفنا و  اهتنقیتسا 

مدع بارطضا و  راهظا  ررکم  اجنیا  ات  باتک  لوا  زا  لیالد  بحاص  يا  وت  دوخ  هک  تسا  نیمه  زا  دهد و  رارق  هیف  کش  قح ال  شلها  لد 
مـسق کی  ماسقا  عاونا  هب  دـنوشیم  اهناحتما  قلخ  تسا  حیحـص  هتفگ  ناتتفا  ناحتما و  باب  رد  هچنآ  اما  هصـالخ و  ینکیم  ار  دوخ  نیقی 
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عمج ناشیا  درک  یئامـش  لثم  دـنوشیم و  تماما  یعدـم  دـنزیخیم و  رب  هلطاب  مالعا  هک  دـناهدومرف  ررکم  راـبخا  رد  هک  تسا  نیمه  مه 
لیـصفت هب  تجاح  دـنریذپیمن و  ناشیا  زا  دـننکیم و  توعد  ار  قلخ  دزیخیم و  رب  قح  ةاـعد  هک  تسا  نیا  هب  مه  مسق  کـی  دـیوشیم 

تسین . نیا  زا  شیب 

دراد یمرب  ار  اهعازن  اهفالتخا و  هک  دیآ  یم  یمئاق  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

تیالو و تیبوبر و  تیهولا و  مسا  هب  هک  میوش  يروهظ  رظتنم  دیاب  نایب  ناقرف و  لیجنا و  ۀـیروت و  مکح  هب  هک  دـش  ضرع  تسا و  هتفگ 
يهملک لـظ  رد  ار  هفلتخم  بارخا  عیمج  دـیامرف و  ماـیق  یهلا  رما  هب  هسدـقم  یـضارا  رد  دوـن  تسیود و  رازه و  هنـس  رد  تاـیآ  هب  توـبا 

قافتا قافو و  حالـصا و  حلـص و  هب  ار  قاقـش  قافن و  لادـج و  عازن و  دـیامن و  لیدـبت  فالتیا  هب  ار  فالتخا  دـیامن و  عمج  هیهلا  هعماـج 
اروج . املظ و  تئلم  امک  الدع  وا  اطسق  ضرالا  ءالمی  دنک  لدبم 

باوج

وچمه تسا و  تافارخ  اهنیا  همه  هک  تسناد  یهاوخ  دروآیم و  لیلد  دوخ  معزب  نیا  زا  دـعب  یلو  هدـشن  رکذ  نیا  زا  شیپ  یبلطم  وچمه 
ادـبا درم و  مه  یلعنیـسح  ازریم  تسا و  لاس  یـس  لاح  ات  ناـمز  نآ  زا  لاـحیا  یلع  تقو و  نیا  هب  اـی  دـشاب  تقوم  هک  میراد  نادـب  یلیلد 

تسا و روج  ملظ و  زا  رپ  هدوب  هک  مسق  نامه  هب  نیمز  دشن و  لدب  قافر  حلص و  هب  قافن  قاقـش و  دشن و  هدید  هفلتخم  بازحا  رد  یفالتیا 
رد داعیملا و  فلخی  هللا ال  نا  تسا و  هدومرف  ع )  ) دـمحم لآ  هب  هک  تسادـخ  هدـعو  زا  نیا  میوگیم  هدـش  ادـب  باـب  نیا  رد  یئوگب  رگا 

اولمع مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللادـعو  هدومرف  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  هدـعو  تسین و  رادرب  ادـب  تسا و  داعیم  زا  مئاق  هک  دـندومرف  ثیدـح 
مهفوخ دعب  نم  مهنلدبیل  مهل و  یـضترا  يذـلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرألا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا 

نیا سپ  درادـن  فلخ  انیقی  تسا و  هدومرف  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  هب  هک  تسادـخ  هدـعو  اـهنیا  سپ  ائیـش  یف  نوکرـشی  ـال  یننودـبعی  اـنما 
دنتـسین ماما  انیقی  دنبلاغ  ناشیا  رب  ناشیا  ءادعا  دندرکن و  لصاح  ینعم  نیا  دندشن و  ادخ  نید  زا  نکمتم  دـندرکن و  یتفالخ  هک  تعامج 

تسا . كرش  رفک و  غورد  هب  هحفص 361 ] تماما [  ياعدا  هک  اریز  دنتسین  مه  قح  لها  هکلب 

دننک یم  تنطلس  دش و  دنهاوخ  عمج  هک  هدش  هداد  اهنآ  هب  تراشب  یلو  دندش  الب  ناحتما و  راچد  هک  یسوم  موق  هب  لالدتسا 

هراشا

ماقم و نآ  رد  ناشیا  نایغط  هسدـقم و  یـضارا  هب  ناشیا  هیرذ  لوخد  دـعب  هیتب و  ناـشیا  يـالتبا  رـصم و  زا  لیئارـساینب  جورخ  زا  یلمجم 
ياـیبنا دـیوگیم و  هدرک و  رکذ  لـباب  هب  ندرب  ار و  ناـشیا  رـصن  تخب  ندومن  ریـسا  ناـمرهق و  سوـطیط  رـصن و  تخب  هب  ناـشیا  يـالتبا 

هک دـنهدیم  تراشب  مه  رخآ  رد  دـنیامرفیم  ربخ  هک  اج  ره  دـنداد و  ربخ  ایور  ماهلا و  یحو و  هب  ار  تاـعوقو  نیا  لـیبق  زا  لیئارـساینب 
زاب یلو  مدومن  هدنکارپ  لیلذ و  ریقح و  ار  ناشیا  ناشنایصع  تهج  هب  هچ  رگا  مدومن  دای  دنگوس  نوچ  دیامرفیم  نینچ  اهرکـشل  دنوادخ 

هـسدقم یـضارا  رد  توبا  تیبوبر و  تیهولا و  مسا  هب  ار  يروهظ  یـصوصخم  رـصع  رد  دومن و  مهاوخ  عمج  بلاـغ و  زیزع و  ار  ناـشیا 
یـضارا هب  ار  لیئارـساینب  درادیم و  رب  ار  مما  فالتخا  دـیامرفیم و  توعد  ار  ملاع  لـیابق  عیمج  مظعا  روهظ  نآ  دومرف و  مهاوخ  رهاـظ 

تراقح زا  تیاکح  لیئارـساینب  تاونب  عیمج  دناسریم و  ناشهیلوا  تزع  هب  دنبوتکم  ةویح  باتک  رد  هک  ار  یناسک  دناشکیم و  هسدقم 
نثعبیل کبر  نذاـت  ذا  تاـیالا و  لیئارـساینب  یلا  انیـضق  هدومرف و  ربخ  دـیجم  نآرق  رد  هچناـنچ  تسا  ناـشرخآ  تزع  لیئارـساینب و  لوا 
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لبق زا  تسا  مظعا  رین  نا  روهظ  موی  ۀمیق  موی  میحر  روفغل  هنا  باقعلا و  عیرـسل  کبر  نا  باذعلا  ءوس  مهموسی  نم  ۀمیقلا  موی  یلا  مهیلع 
هدومرف . تراشب  عنما  روهظ  نیا  زا  بتک  عیمج  تسا و  للم  نایدا و  عیمج  دوعوم  مظعا  روهظ  نیا  تشذگ 

باوج

هب يدامتعا  تسا و  هتشون  یتارابع  دوخ  لیم  قفاوم  هدومن  تخادرپ  تخاس و  فنصم  دوخ  یلو  تسه  تانایب  لیبق  نیا  زا  ءایبنا  بتک  رد 
دنوادـخ ریغ  رد  ادـخ  ظفل  یـسراف  نابز  رد  بر و  ظفل  یبرع  نابز  رد  هک  مسق  نیمه  هک  نادـب  ار  هلئـسم  نیا  ۀـیلک  تسین و  وا  تاـملک 

راد و بر  تیب و  بر  دـیوگیم و  لام  بر  برع  هکنانچ  تسا  گرزب  کلام و  بحاص و  دوصقم  دوشیم و  لامعتـسا  یلاعت  كراـبت و 
ادخ هناخ  ادخدک و  ادخان و  یسراف  رد  نینچ  مه  ضرالا و  ماما  ضرالا  بر  دندومرف  هک  تسا  باب  نیا  زا  ۀنیفـس و  ینابر  کلم و  بر 

هدوب حالطـصا  نیا  مه  يربع  ینانوی و  نابز  رد  نینچ  مه  تساهنیا  لاثما  رتگرزب و  کلام و  بحاص و  اهنیا  همه  زا  دوصقم  دـنیوگیم و 
هماع هکلب  ریزع  هرابرد  هدش و  کسمتم  ظافلا  نیمه  هب  يراصن  دوهی و  نیطایـش  دـناهدش و  يراج  روطنیمه  هب  ناشدوخ  تغل  رد  تسا و 

دنوادخ دیجم  باتک  رد  دنتفگ و  دندوبن  یـضار  ع )  ) یـسیع ریزع و  دوخ  هک  یظافلا  زین  یـسیع  هرابرد  هللا و  ءانبا  نحن  دـنتفگ  هک  دوهی 
نا دنکیم  ضرع  ع )  ) یـسیع ترـضح  هللا و  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا  سانلل  تلق  تنا  هک  یـسیع  هب  باطخ  زا  تیاکح  دـیامرفیم 

ماقم نیا  رد  زاب  هدشن  هبنتم  مالک  نیا  هب  هحفص 362 ] لیالد [  فنصم  کسفن و  یف  ام  ملعا  یـسفن و ال  یف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق  تنک 
هکنیا هب  هک  دـنکیم  نامگ  تسا و  ناشدوخ  رباـکا  يارب  یئادـخ  تاـبثا  شدوصقم  دزیخیم و  رب  تیهولا  مسا  هب  يروهظ  هک  دـیوگیم 

مه ار  يراـصن  زا  یـضعب  هکنیا  لاـح  دوـشیم و  هتفریذـپ  شرذـع  دـیامنیم  مسر  مـسا و  زا  ار  دـحا  تاذ  هـیزنت  يراـچان  هار  زا  یهاـگ 
کلذـعم یـسیع و  رد  تسادـخ  يهولج  دوصقم  هکلب  تسادـخ  تقیقح  الثم  یـسیع  هک  تسین  نیا  اـم  دوصقم  دـنیوگیم  هک  میاهدـینش 

دوصقم هک  دنیوگیم  حیرص  هکنیا  لاح  دنتفریذپن و  اهنآ  زا  دندرک و  طخـس  اهنآ  رب  تسا  هللا  نبا  دنتفگ  هک  نیمه  هب  وا  ءایبنا  دنوادخ و 
عمجم نوچ  تیهولا  ظـفل  تسا  نینچ  مه  تسین و  هدیدنـسپ  تسین  دـنوادخ  یگناـگی  هتـسیاش  ظـفل  نوچ  کـلذ  عـم  تسین  تدـالو  اـم 

قلخ رگا  هک  اریز  دننک  لامعتـسا  تاقولخم  رد  نآ  هک  تسین  اور  دـنناریح  وا  رد  قیالخ  همه  هک  قیالخلا  هیف  ریحت  نم  تسا و  تالامکلا 
ار يزیچ  دودح  هک  تسا  نیا  زا  تریح  هک  اریز  دوشیمن  ناریح  دوخ  رد  وا  دوخ  هتبلا  دشاب  تسار  وا  هرابرد  ظفل  نیا  دوش و  هلاب  یمسم 

تقیقح هب  ار  وا  تفرعم  دش و  دـهاوخ  ریحتم  هلاحم  سپ ال  دـشابن  وا  يارب  زا  دـح  هک  تهج  نیا  زا  ای  وا  یگرزب  تهج  هب  ای  دـنیبن  ناسنا 
هرابرد اما  اریحت و  کیف  یندز  بر  دومرف  کتفرعم و  قح  كاـنفرع  اـم  دومرف  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  هک  تسا  نیا  درک و  دـهاوخن  لـصاح 

دوب و ایلوا  ایبنا و  عبات  دـیاب  ود  ره  ینعم  ظفل و  رد  هک  هصالخ  تسا  لصاح  وا  يارب  شدوخ  تفرعم  هک  اریز  دوشیمن  ریحتم  ناسنا  دوخ 
ینعم نیا  دهاش  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  رد  هچنانچ  متسین  ظافلا  هب  دیقم  ماهدرک و  تسرد  ار  ینعم  نم  هک  تفگ  یگدنب  ماقم  رد  ناوتیمن 

یـضارا رد  روهظ  نیا  هک  بلطم  نیا  لصا  اما  يراب و  دـناهدومن  ضارتعا  اهمـسا  نیمه  باـب  رد  ررکم  يراـصن  دوهی و  اـب  تسا و  رایـسب 
روهظ نیا  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دـهدیم  ربخ  بلاطم  نیا  هب  هددـعتم  لوصف  رد  هک  تسا  ایعـشا  باتک  زا  رهاظ  هچنآ  دوشب  دـیاب  هسدـقم 
بسن رد  هکنانچ  تسا  یشی  رـسپ  دواد  تسا و  دواد  ترـضح  رـسپ  نامیلـس  ترـضح  هک  اریز  تسا  هدوب  مالـسلاامهیلع  دواد  نب  نامیلس 

هک ار  نیا  لاح  نامیلـس  ردپ  کلم  دواد  کلم و  دواد  ردپ  شیو  شیردپ  دیبوع  هک  تسا  روکذـم  یتم  لیجنا  لوا  رد  ع )  ) حیـسم يهمان 
رد تسا و  هدـش  بلاطم  نیمه  نایب  اج  همه  هک  نیبب  مه  ار  سپ  شیپ و  لوصف  نک و  هظحالم  ایعـشا  باتک  زا  مهدزای  لـصف  رد  یتسناد 

تناطف و تمکح و  حور  هک  دنوادخ  حور  دیـشک و  دهاوخ  دق  شیاههشیر  زا  هخاش  هدمآ  رب  هنت  زا  یلاهن  تسا و  هدومرف  مهدزای  لصف 
هدینادرگ شوهزیت  دـنوادخ  تیـشخ  رد  ار  وا  دـیمرآ و  دـهاوخ  نآ  رب  تسا  دـنوادخ  زا  تیـشخ  ملع و  حور  توربج و  تروشم و  حور 

يارب مکح و  هحفـص 363 ] تلادع [  هب  ار  نآ  لیلذ  هکلب  دومرف  دـهاوخن  هیبنت  شیاهـشوگ  عومـسم  قباطم  مکح و  شرظن  روظنم  قفاوم 
شرمک دـنبرمک  تشک و  دـهاوخ  ار  ریرـش  شیاهبل  حورب  هدز  شناـهد  ياـصع  هب  ار  نیمز  دومن و  دـهاوخ  هیبنت  یتسارب  نیمز  نانیکـسم 
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هباوخ مه  ناوج  ریـش  اب  اهیراورپ  هلاسوگ و  مه  هلاغزب و  اـی  ربب  هتـشاد  تنوکـس  هرباـب  گرگ  دوب و  دـهاوخ  شناـیم  قاـطنافو  تلادـع و 
هتـشادزاب ریـش  زا  كدوک  درک و  دهاوخ  يزاب  رام  رغاص  خاروس  هب  هراوخریـش  دوب و  دهاوخ  ناشیا  یعار  کچوک  لفط  دش و  دـنهاوخ 

زا نیمز  هک  اریز  درک  دـنهاوخن  داسف  ررـض و  چـیه  نم  سدـقم  هوک  یمامت  رد  دومن و  دـهاوخ  زارد  یعفا  هراـغم  هب  ار  دوخ  تسد  هدـش 
دهاوخ اهموق  ملع  ياجب  شاهشیر  هک  دوشیم  عقاو  زور  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  رپ  دـنریگیم  ورف  ار  ایرد  هک  یئاهبآ  لثم  دـنوادخ  شناد 

تسد رگید  راب  دنوادخ  هک  دوشیم  عقاو  زور  نآ  رد  دوب و  دهاوخ  هاجاب  شهاگمارآ  دومن و  دنهاوخ  سـسجت  ار  نآ  فیاوط  داتـسیا و 
راعنـش و مـالیع و  شوک و  سوژیپ و  رـصم و  روشآ و  زا  هک  شموق  ناگدـنام  یقاـب  ندرک  لیـصحت  دـصق  هب  درک  دـهاوخ  زارد  ار  دوخ 

ناگهدش هدنکارپ  هدومن  عمج  ار  لیئارسا  ناگدشهدنار  درک و  دنهاوخ  دنلب  لیابق  يارب  ار  ملع  دناهدنام و  یقاب  ایرد  ياههریزج  ثامح و 
يا ارت  هک  تفگ  یهاوخ  زور  نآ  رد  تسا  هدومرف  زاـب  مهدزاود  لـصف  رد  رخآ  اـت  دروآ  دـهاوخ  مهارف  ملاـع  نکر  راـهچ  زا  ار  هادوـهی 

تـسا هدـیدرگ  نم  تاجن  ادـخ  کنیا  هداد  یلـست  نم  هب  هدـش  عفر  تبـضغ  يدوب  كانبـضغ  نم  اب  دـنچ  ره  هک  منکیم  دـمح  دـنوادخ 
ياهعبنم زا  ار  اهبآ  نیاربانب  تسا  هدیدرگ  نم  تاجن  ببـس  هدش  نم  حیبست  توق و  ادـخ  دـنوادخ  هک  اریز  دیـسرت  مهاوخن  هدـش  لکوتم 

زا هک  دوب  ع )  ) نامیلـس ندمآ  هب  ایعـش  اب  دنوادخ  هدـعو  هک  نیبب  سپ  تسا  لیبق  نیمه  زا  هک  رخآ  ات  دیـشک  دـیهاوخ  ینامداش  هب  تاجن 
رابخا و بتک  رد  هکنانچ  دوب  يراج  شرما  تارشح  ماوه و  رویط و  عابس و  سنا و  نج و  نیمز و  همه  رد  تشاد و  ار  رخطصا  ات  تاماش 

هدومن تکرح  ماش  زا  حبـص  دادیم  تکرح  هام  ود  تفاسم  يزور  ار  وا  طاسب  هک  دوب  رخـسم  وا  يارب  داب  تسا و  روکذم  خـیراوت  ریس و 
هک ینآرق  تایآ  راثآ و  رابخا و  همه  نیا  منادیمن  تفریم  لباک  هب  بش  ات  هدومن  تکرح  اجنآ  زا  رـصع  دومرفیم و  هلولیق  رخطـصا  رد 
درک راکنا  دیاب  ار  همه  تاناویح  سنا و  نج و  تعاطا  طاسب و  تکرح  سمش و  در  زا  دهدیم  مالسلاهیلع  نامیلـس  تازجعم  رب  تداهش 
داب دنوادخ  دیامرفیم  فیرـش  ثیدح  رد  هک  تفگ  دیاب  هچ  تسا  وا  مداخ  کی  نامیلـس  هک  ع )  ) رمالا بحاص  هرابرد  دومن و  میلـست  ای 

هحفـص یط [  ار  هام  ود  تفاسم  يزور  میالم  داب  اب  نامیلـس  رگا  سپ  درک  هریخذ  ام  مئاق  يارب  ار  تخـس  داـب  داد و  نامیلـس  هب  ار  میـالم 
هتـشاد و تیعقاو  اهنیا  همه  هتبلا  دناهدومرفن و  هوای  نخـس  هللااب  ذوعن  وا  ناربمغیپ  دنوادخ و  دناهدومرف و  رابخا  رد  هک  نانچ  درکیم  [ 364

نیمز ینامسآ و  زا  دهد و  نالوج  دناوتیم  ار  دوخ  ینطاب  رظن  ایآ  دنک  ریس  روطنیا  دهاوخن  هک  یتروص  رد  میوگیم  ةارادملا  عم  دراد و 
باتک رد  هصالخ و  ریخ  ای  دـهدب  دـناوتیم  نورخدـی  ام  نولکای و  اـم  زا  ربخ  یـسیع  لـثم  تسین و  نکمم  وا  يارب  مه  نیا  اـی  دـهد  ربخ 

تسا و لباب  هب  ندرب  لیئارساینب و  ندومن  ریسا  رصن و  تخب  نایناد و  لک  تراغ  لتق و  سدقملاتیب و  یبارخ  نایب  هک  یلوصف  رد  هایمری 
دوخ تدح  بضغ و  رد  هک  ینامدرم  ياههشال  اب  ار  اهبآ  دنیآیم و  ندومن  گنج  دصق  هب  ناینادلک  هک  دیامرفیم  میس  یـس و  لصف  رد 

جالع تیفاع و  اهنآ  هب  نم  کنیا  مدومن  ناهنپ  ناشیا  ترارش  یمامت  ببس  هب  رهش  نیا  زا  ار  دوخ  يور  هکنوچ  تخاس  دنهاوخ  رپ  متشک 
ار لیئارسا  ناگدش  ریسا  هادوهی و  ناگهدش  ریسا  میامنیم و  فشک  تقیقح  تمالـس و  یناوارف  ناشیا  هب  دیـشخب و  مهاوخ  افـش  هدیناسر 
دـینادرگ و مهاوخ  كاپ  دـندیزرو  نم  هب  هک  ینایـصع  یمامت  زا  ار  ناشیا  داهن و  مهاوخ  انب  لوا  لـثم  ار  ناـشیا  دروآ و  مهاوخ  سپ  زاـب 

اهزور کنیا  هک  دـیامرفیم  دـنوادخ  دـیامرفیم  هکنیا  ات  دـیامرفیم  اددـجم  میلـشروا  يدابآ  ناشیا و  هب  دوخ  ياهتمحر  رد  دـنچ  یتایآ 
دواد يارب  زا  نامز  نآ  رد  مایا و  نآ  رد  دومن  مهاوخ  تابثا  مدومرف  هادوهی  نادناخ  لیئارـسا و  نادـناخ  هب  هک  يریخ  نخـس  هک  دـنیآیم 

میلشروا تفای و  دهاوخ  تاجن  هادوهی  مایا  نآ  رد  تخاس  دهاوخ  يراج  نیمز  رد  ار  تلادع  فاصنا و  هک  میامنیم  تیبنت  تلادع  هخاش 
دواد يارب  زا  هک  دیامرفیم  دنوادخ  هک  اریز  تسا  ونیقدص  هادوهی  دش  دهاوخ  هدناوخ  نآ  هب  هک  یمـسا  دش و  دـهاوخ  نوکـسم  تینم  اب 

هک دیـسر  هایمری  هب  نومـضم  نیدب  دنوادخ  مالک  دیامرفیم و  زاب  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  مک  دنیـشنب  لیئارـسا  نادـناخ  تخت  رب  هک  يدرم 
دهع هاگنآ  دنوشن  عقاو  شتقو  رد  بش  زور و  ات  هک  درک  دیناوت  لیاز  بش  اب  ارم  دـهع  زور و  اب  نم  دـهع  رگا  دـیامرفیم  نینچ  دـنوادخ 

نیماضم نیا  هب  هک  تاشیامرف  رخآ  ات  دشاب  هتشادن  دوجو  دنیشنب  شتخت  رب  هک  يرـسپ  شیارب  زا  هکنآ  ات  دوشیم  لیاز  دواد  ماهدنب  اب  نم 
ياهلاس تسا و  هدوب  دواد  نب  نامیلـس  روهظ  روظنم  ایبنا  بتک  قفاوم  لیئارـساینب  هب  هدومرف  دـنوادخ  هک  یئاههدـعو  هک  نیبب  سپ  تسا 
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یف ندسفتل  باتکلا  یف  لیئارساینب  یلا  انیـضق  دیامرفیم و  هک  نآرق  هیآ  اما  هتـشذگ و  تسا و  هدش  افو  دنوادخ  يهدعو  هک  تسا  زارد 
الوعفم ادعو  ناک  رایدلا و  لالخ  اوساجف  دیدش  ساب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  امه  ادعو و ال  ءاج  اذاف  اریبک  اولع  نلعتل  نیترم و  ضرألا 
متأسا نا  مکسفنال و  متنـسحا  متنـسحا  نا  اریفن  رثکا  مکانلعج  و  هحفـص 365 ] نینب [  لاوما و  هب  مکانددـما  مهیلع و  ةرکلا  مکل  انددر  مث 

لقن يواضیب  زا  راحب  رد  اریبتت و  اولع  ام  اوربتیل  ةرم و  لوا  هولخد  امک  دجـسملا  اولخ  دـیلو  مکهوجو  اؤویـسیل  ةرخالا  دـعو  ءاج  اذاف  اهلف 
ایرکز و لتق  ناشمیود  داسف  ایمرا و  لتق  ایعـش و  لتق  دوب و  ۀیروت  ماکحا  تفلاخم  ناشلوا  داسف  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  تسا  هدرک 

یـضعب تولاج و  دـناهتفگ  یـضعب  دوب و  وا  دونج  لباب و  يوس  هب  فسارهل  لـماع  رـصن  تخب  یلوا  هدـعو  یـسیع و  لـتق  دـصق  ییحی و 
ثرا ار  تنطلـس  فسارهل  نب  فساتـشک  شدج  زا  رایدنفـسا  نب  نمهب  هکنآ  ات  دندرک  هچنآ  دندرک  يونین و  لها  زا  بیراخـس  دـناهتفگ 

هک ره  رب  دندش  یلوتسم  سپ  دش  ناطلس  ناشیا  رب  لایناد  دینادرگرب و  ماش  هب  ار  ناشیا  ءارسا  درک و  محرت  لیئارـساینب  رب  نیمه  هب  درب و 
درک طلسم  هک  دوب  نیا  هب  میود  تبوقع  اما  تشک و  ار  وا  درک و  طلسم  تولاج  رب  ار  دواد  هک  دناهتفگ  یضعب  دوب و  رـصن  تخب  عابتا  زا 

تـسا هدـش  هتفگ  دوب و  رذوج  وا  مسا  فئاوط و  كولم  زا  لباب  کلم  ناشیا  اـب  درک  گـنج  سپ  رگید  هعفد  ار  سرف  ناـشیا  رب  دـنوادخ 
ناشیا درک  لاوس  دشوجیم  هک  ار  ینوخ  نآ  رد  تفای  ناشاهینابرق و  حبذم  هب  شیج  بحاص  دـش  لخاد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  سودرحت 

تفرگن مارآ  تشگ و  نوخ  نآ  رب  ناـشیا  زا  نارازه  دـنتفگن و  تسار  تفگ  هدـشن  لوـبق  اـم  زا  هک  تسا  یناـبرق  نوـخ  دـنتفگ  نآ  زا  ار 
ماـقتنا امـش  زا  دـنوادخ  نیا  لـثم  يارب  تفگ  تسا  ییحی  نوـخ  دـنتفگ  مراذـگیمن  یقاـب  ار  امـش  زا  يدـحا  دـیئوگن  تسار  رگا  تـفگ 

هکنآ زا  شیپ  ادخ  نذا  هب  ریگب  مارآ  سپ  دیـسر  وت  تهج  زا  وت  موق  هب  هک  هچنآ  تسناد  وت  نم و  هدنرورپ  ییحی  يا  تفگ  دعب  دشکیم 
لیـصفت هب  تجاح  هدـش و  تیاور  مه  رگید  ياهروط  ۀـمحرلا  هیلع  یـسربط  زا  دـش و  نکاس  نوخ  سپ  ار  يدـحا  امـش  زا  مراذـگن  یقاب 

ع)  ) نسح ماما  نعط  بلاـطیبا و  نب  یلع  لـتق  ار  یناـث  لوا و  داـسف  هک  تسا  هدرک  لـقن  ناـهرب  رد  هللا  مالـس  تیب  لـها  قرط  زا  تسین و 
ربمغیپ ثیدح  رد  و  ع )  ) ءادهشلادیس جورخ  هب  رابخا  یضعب  رد  ار  هرک  هیلع و  هللا  ملـس  ادهـش  دیـس  لتق  ار  ریبک  ولع  دناهدومرف و  ریـسفت 

رد رایزهم  نب  یلع  زا  ناشیا و  صاصق  ذخا  نیضحام و  رافک  تعجر  و  ص )  ) ناشیا نایعیش  نیموصعم و  همه  تعجر  هب  ناملـس  اب  (ص )
نیب جرخاف  یل  هللا  نذؤی  ینایفـسلا  عبری  ینامعلا و  راـس  یبرغملا و  كرحت  یبصلا و  دـقف  اذا  هنا  کـئبنا  ـالا  دومرف  ع )  ) مئاـق اـب  شثیدـح 
ءانب نم  هلوح  ام  مدـها  لوالا و  ءانب  یلع  هینبا  اهدجـسم و  مدـها  هفوکلا و  یلا  ءیجاف  داوس  الجر  رـشع  ۀـثلث  ةاـمثلث و  یف  ةورملاو  افـصلا 
رما عیقبلا و  هاـجت  اـمهب  رماـف  ناـیرطامه  اـهب و  نم  جرخا  ةرجحلا و  مدـها  برثی و  یلا  ءیجا  مالـسالا و  ۀـجح  ساـنلاب  جـحا  ةرباـبجلا و 

ای و  هحفـص 366 ] يدتنا [  ءامـسلا  نم  دانم  يدانیف  یلوألا  ۀنتفلا  نم  دشا  امهب  سانلا  نتتفیف  امهتحت  نم  قروتف  امهیلع  نابلـصی  نیتبـشخب 
مث ۀعجرلا  ةرکلا  لاق  کلذ  دعب  نوکی  ام  يدیـس  ای  تلق  نامیألاب  هبلق  صلخ  دق  نمؤم  الا  ضرألا  هجو  یلع  یقبی  ذئمویف ال  يذـخ  ضرا 

لقن میهاربا  نب  یلع  زا  رخآ  ات  ةرخالا  دعو  ءاج  اذا  اریفن و  رثکا  مکانلعج  نینب و  لاوماب و  مکانددما  ةرکلا و  مکل  انددر  مث  ۀیالا  هذه  الت 
و ص )  ) ربمغیپ هکنانچ  مه  دنوشیم  دجسم  لخاد  دننکیم و  هایس  ار  امـش  ياهور  هک  تسا  وا  باحـصا  و  ع )  ) مئاق دارم  هک  تسا  هدرک 

یـسع تسا  هدومرف  تسا و  هدرک  ع )  ) دمحم لآ  هب  ور  دعب  دنـشکب  ار  امـش  دنیوجب و  يدنلب  امـش  رب  دندش و  لخاد  لوا  رد  وا  باحـصا 
دیتشگ رب  ینعی  اندع  متدع  نا  هدومرف و  هدومرف و  هیما  ینب  رب  باطخ  دعب  امش  نمـشد  رب  ار  امـش  دنکب  ترـصن  هکنیا  مکمحری  نا  مکبر 

هیآ و اما  دنوشیم و  روصحم  نآ  رد  هک  یسبح  ینعی  اریـصح  نیرفاکلل  منهج  انلعج  و  ع )  ) دمحم لآ  زا  مئاق  هب  میدرگیم  رب  ینایفـس  هب 
ناشیا زا  دارم  هک  تسا  هدرک  لـقن  میهاربا  نب  یلع  زا  ناـهرب  رد  باذـعلا  ءوس  مهموسی  نم  ۀـمیقلا  موی  یلا  مهیلع  نثعبیل  کـبر  نذاـت  ذا 
ناشیا رب  دیدش  باذع  هک  تسا  هتفگ  هر  یـسربط  تمایق و  ات  تسا  ياهشیمه  ناشباذع  ار و  ناشیا  دنکیم  بذـعم  دـنوادخ  هک  دـندوهی 
روطنیا ع )  ) رقاب ترـضح  زا  نیرـسفم و  عیمج  دزن  رد  ص )  ) دـندمحم تما  نآ  هب  دوصقم  ناـشیا و  زا  هیزج  نتفرگ  لـتق و  هب  دتـسرفیم 

هیآ و حیرـص  لوا  تسا  دودرم  هجو  ودـب  تسا  مظعا  رین  نآ  روهظ  موی  تماـیق  موی  هتفگ  لـیالد  فنـصم  هکنیا  هصـالخ و  هدـش  تیاور 
تماـیق ریغ  یئاـهتنم  نآ  يارب  زا  دوـشیم و  لزاـن  ناـشیا  رب  تماـیق  زا  شیپ  باذـع  نیا  هک  تسا  نیا  هر  میهاربا  نب  یلع  تیاور  حـیرص 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


دج تما  باصن  رب  ای  دوهی  رب  هک  یباذع  تسا و  تمایق  زا  لبق  ع )  ) مئاق روهظ  سپ  دـشاب  ع )  ) مئاق هدـننک  باذـع  هکنیا  ربانب  سپ  تسین 
موی دوخ  ار  تمایق  هک  ضرف  رب  یناث  دـش و  دـنهاوخ  دـلخم  منهج  رد  تقو  نآ  تشاد و  دـهاوخن  تمایق  ریغ  يدـما  دروآیم  دراو  دوخ 
دوخ تسا و  هدرک  قرف  هچ  لبق  نامز  اب  تسیچ و  تما  نیا  رب  هدش  لزان  هک  یباذـع  هدرک  مایق  مئاق  هک  امـش  بهذـم  ربانب  میریگب  روهظ 
هفرم نیملسم  رازاب  رد  دوهی  هک  اریز  دیتسه  دوهی  زا  لذا  هک  هللاو  دوهی  ای  امش  هکلب  ص )  ) دمحم تما  ای  تسا  رتدیدش  ناتباذع  نالا  امش 

تردق نیا  لاس  تصش  زا  دعب  هللادمحلا  ار  امش  دننکیمن و  هیقت  دنرادن و  ندوب  دوهی  زا  یعانتما  دنتـسه و  دوخ  بسک  هب  لوغـشم  لاحلا 
دیوشب . زیزع  امش  هک  تسا  لاحم  دنکیم و  نالوج  کلم  رد  میاد  ص )  ) رمالا بحاص  تسد  هک  دیشاب  هدوسآ  تسا و  هدشن  لصاح 

دنک یمن  جیورت  ار  لبق  نید  يربمغیپ  ره  هک  بلطم  نیا  هب  لالدتسا 

هراشا

زا هک  دوهی  معزل  افالخ  دنشاب  رظتنم  ۀیروت  لها  دیاب  ۀیروت  صنب  تایآ  شاهزجعم  باتک و  عرـش و  بحاص  ربمغیپ  روهظ  الوا  تسا  هتفگ 
لصف 18 لثم  ۀیروت  باتک  ریغ  شاهزجعم  دشاب و  ۀیروت  جورم  دیاب  دـیایب  سک  ره  هک  دـناهدرک  داقتعا  هدینـش و  ۀـیروت  نیرـسفم  املع و 
رد بیروح  رد  هچنآ  ره  قفاوم  دیونشب  ار  وا  نخس  دنادرگیم  ثوعبم  نم  لثم  ار  يربمغیپ  تناردارب  زا  امـش  زا  تیادخ  دنوادخ  هیآ 15 

ادابم منیبن  رگید  ار  میظع  شتآ  نیا  مونـشن و  رگید  ار  دوخ  يادخ  دـنوادخ  لوق  هک  تنتفگ  ماگنه  یتساوخرد  دـنوادخ  زا  تیعمج  زور 
ناردارب نایم  زا  وت  لثم  يربمغیپ  ناـشیا  يارب  زا  تسا 18  وکین  دنتفگ  هک  ار  هچنآ  دومرف  نم  هب  دـنوادخ  مریمب 17 و  هحفص 367 ] هک [ 
دوشیم عقاو  دـناسرب و  ناشیا  هب  میامرفیم  رما  وا  هب  هچنآ  ره  ات  تشاذـگ  مهاوخ  شناهد  هب  ار  دوخ  مالک  درک و  مهاوخ  ثوعبم  ناشیا 

دیوگب ینخس  نم  مسا  رد  هناربکتم  هک  يربمغیپ  اما  منکیم  شیتفت  وا  زا  نم  دونـشب و  دیوگب  نم  مسا  هب  وا  هک  ارم  تاملک  هک  یـصخش 
هک ار  یتاـملک  هک  یئوگب  تلد  رد  رگا  دریمب و  هتبلا  دـیاب  ربمغیپ  نآ  دـیامن  ظـفلت  ریغ  نایادـخ  مسا  هب  اـی  مدومرفن و  رما  شنتفگ  هب  هک 
نآ هکلب  هدومرفن  دـنوادخ  هک  تسا  يرما  نآ  دوشن  عقاو  دـیوگب و  نم  مانب  يزیچ  يربمغیپ  هچناـنچ  منادـب  هنوگچ  تسا  هتفگن  دـنوادخ 

رهاظ دیاب  یـسوم  ترـضح  لثم  هک  تسا  نهربم  حضاو و  تارهاب  تایآ  نیا  زا  یهتنا  سرتم  وا  زا  تسا  هتفگ  رورغ  يور  زا  ار  ناربمغیپ 
هکلب تسا  وغل  دیونشب  ار  شرما  تسین و  یسوم  لثم  دشابن  عرـش  بحاص  رگا  هک  اریز  شاهزجعم  شباتک  دشاب و  عرـش  بحاص  هک  دوش 

ماکحا سک  ره  هک  هچ  دهاوخیمن  یئوگب  تلد  رد  رگا  دنلماع و  دنونـشیم و  ار  ۀـیروت  ماکحا  لک  درادـن  مزال  هزجعم  تسا و  وغل  ربخ 
ادخ دهد و  تبـسن  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوشب  دیوگیم  هچنآ  دباین و  هار  لد  رد  ههبـش  درادن و  بذکم  دیوگب  ار  ۀیروت 
مایق ضرا  لها  دیاقع  فالخ  رب  یسفن  رگا  هک  هچ  دننک  لوبق  وا  زا  قلخ  هک  دیامرف  شدیدست  دییات و  قیدصت و  هکلب  دیامرفن  عادو  ار  وا 

ضرا و لها  هدیقع  فالخ  هب  دناوتب  هنیفد  هنیزخ و  مدع  روای و  نیعم و  الب  ملعت  میلعت و  نودب  یـسفن  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  الوا  دیامن 
هنیزخ و اب  دنناریمب و  ار  وا  دومرفن  دریمب  دیاب  هتبلا  دومرف  هکنانچ  دیامرف  شعفد  عدر و  هک  تسادـخ  رب  لاحم  ضرف  رب  درادـب و  یتبحص 

داهتجا دـج و  لامک  دـندومن و  نایغط  ضرا  رد  هک  يرابج  ملاع  نیطالـس  رادـتقا و  اب  ینغ  ياـملع  ضعب  دوب  نکمم  رگا  رکـشل  هنیفد و 
دـشاب ملاع  لها  بولق  لباقم  شبلق  توق  دیاب  ایناث  دنتـشاد  تما  باتک و  دندوب و  هدش  یعدم  دنتـساوخیم  ناشرما  ذوفن  مکح و  نایرج 

دوبن و قلخ  رد  وا  نایب  لوبق  تبحص و  مهف  كردم  رعشم و  لبق  زا  اثلاث  تسا  تداع  قراخ  ربکا  هزجعم و  مظعا  مایق  نیمه  سپ  هدایز  لب 
ناـمگ یـضعب  هک  دـشاب  ناـنچ  دوصقم  رگا  تسادـخ و  تیقـالخ  رهظم  هکنیا  رب  تسا  یگرزب  لـیلد  فوـخ  عـمط و  نودـب  لوـبق  نیمه 

لاح دنیامن و  لوبق  تفای  روهظ  دومرف  هچنآ  رگا  دننک  ربص  دیاب  دوب  دهاوخن  لماک  مامت و  یهلا  تجح  دیامرف  دعب  زا  ربخ  هک  دـناهدومن 
دشاب . لماک  مامت و  لوا  موی  زا  دیاب  یهلا  تجح  هکنآ 

باوج
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دوش و بوسحم  القع  هرمز  رد  یـسک  هک  دوشیمن  رواب  هک  هللاو  دراد  مدق  تباث  میقتـسم  طارـص  رب  ار  ام  ع )  ) دمحم لآ  قح  هب  دنوادخ 
تـسا مولعم  شدوصقم  نوچ  یلو  دـیوگب  نخـس  باوخ  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  شتاملک  یـضعب  هچ  رگا  دـیوگب و  تانایذـه  هنوگنیا 

ناردارب زا  هک  يربـمغیپ  تسا و  هدوب  هچ  شیاـمرف  نیا  زا  دـنوادخ  دارم  هک  تسا  هتـسناد  ار  بلطم  نیا  منادیمن  ـالوا  میئوگیم  باوـج 
تسا بیرغ  تسا و  هدرک  ریـسفت  صخـش  نیمه  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وا  لالدتـسا  ارهاظ  تسیک  هحفص 368 ] دیایب [  دیاب  لیئارـساینب 
اـضر ماما  ترـضح  شیامرف  وت  يارب  نم  هدوب و  هک  دنوادخ  دوصقم  هک  تسا  هدـیمهفن  زونه  مالـسا  ياعدا  عبتت و  راهظا  همه  نیا  اب  هک 

منکیم تیاور  هدرک  لقن  راحب  رد  دومن و  هلداجم  ترـضح  نآ  اب  نومام  سلجم  رد  دوب و  دوهی  ياملع  زا  هک  تولاـجلا  سار  اـب  ار  (ع )
هک ناشیا  هب  دومرف  سپ  ار  لیئارـساینب  دومرف  تیـصو  نارمع  نب  یـسوم  هک  يدوهی  يا  ینادیم  ایآ  هک  دومرف  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح 
ریغ یناردارب  لیئارساینب  يارب  هک  ینادیم  ایآ  سپ  دیونشب  زا  دینک و  قیدصت  ار  وا  سپ  امش  ناردارب  زا  ییبن  ار  امش  دیایب  هک  دشاب  دوز 

تولاجلا سأر  میهاربا  لبق  زا  دوب  ود  نآ  هناـیم  هک  یببـس  یـسانشیم و  لیعمـسا  زا  ار  لیئارـسا  تبارق  رگا  دـشاب  ع )  ) لیعمـسا نادـنزرف 
ص)  ) دمحم ریغ  ییبن  لیئارساینب  ناردارب  زا  تسا  هدمآ  ایآ  دومرف  ترضح  مینکیمن  عفد  ار  نآ  تسا  ع )  ) یـسوم لوق  نیا  درک  ضرع 

ینکب حیحصت  هک  مرادیم  تسود  نم  نکل  یلب و  درک  ضرع  امش  دزن  نیا  دش  حیحص  هک  تسین  سپ  ایآ  دومرف  ترضح  هن  درک  ضرع 
زا هک  يربـمغیپ  زا  دارم  هک  نیبـب  سپ  دوـمن  تباـث  ار  بلطم  دـناوخ و  ۀـیروت  زا  دـنچ  تاـیآ  ترـضح  سپ  ۀـیروت  زا  نـم  يارب  زا  ار  نآ 
زا عرـش  بحاص  ربمغیپ  کی  زا  شیپ  دنوادخ  هک  نک  هظحالم  نیا  رب  هوالع  تسا و  ص )  ) هللادبع نب  دـمحم  دـشاب  لیئارـساینب  ناردارب 

ناوخا زا  یعرش  بحاص  ربمغیپ  وا  زا  ریغ  تسا و  هدوب  عرش  بحاص  ربمغیپ  ص )  ) متاخ ههبش  یب  تسا و  هدادن  ربخ  لیئارـساینب  ناردارب 
ياعد هب  ترـضح  هیلا  راشم  ثیدـح  نیمه  رد  هکنانچ  تسا  هدادـن  ربخ  مه  لیئارـساینب  زا  هکلب  دـندادن  ربخ  امب  ادـخ  ءایبنا  لیئارـساینب 

تولاجلا سار  تسا  دمحم  ةرتف  زا  دعب  تنس  میعم  هک  دومرف  ةرتفلا و  دعب  هنـسلا  میقم  ثعبا  مهللا  هک  دومرف  لالدتـسا  روبز  رد  ع )  ) دواد
الاب نامسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  ات  دوب  ۀیروت  تنس  قفاوم  درکن و  تنس  تفلاخم  یسیع  هک  دومرف  ترـضح  تسا  یـسیع  نآ  هک  درک  ضرع 
باب رد  هتفگ  هچنآ  اما  طقف و  ص )  ) تسا متاخ  ع )  ) یـسوم ترـضح  زا  دـعب  تقیقح  رد  دـیدج  عرـش  بحاص  ربمغیپ  سپ  هصالخ  درب 

روای و نیعم و  الب  ملعت  میلعت و  نودب  یـسفن  هک  هدرمـش  عنتمم  لاحم و  دننک و  لوبق  وا  زا  قیالخ  هک  يروط  عدر  مدع  دییات و  دیدست و 
دوب هدرک  یلیـصحت  تماما  يوعد  زا  شیپ  درم  نیا  الوا  میئوگیم  درادب  یتبحـص  ضرا  لها  هدیقع  فالخ  رب  دناوتب  هنیفد  هنیزخ و  مدع 

هب دـندش و  عمج  وا  ررک  يدراذـگ  مسا  فورح  ار  اهنآ  هک  دـندوب  ایند  ماطح  بلاـط  هک  رگید  بـالط  یـضعب  دوب و  بـالط  ضرع  زا  و 
يدناوخ نیـسدقم  ءاملع  ار  همه  قباس  تدوخ  هک  تعامج  نآ  تفگیم و  طوبرمان  وا  دـنتفاب و  مه  هب  ار  تارخزم  نیا  رگیدـکی  کمک 

لام بسک  يواعد  نیمه  هب  لطاب  هب  نیعدـم  همه  تسین و  راکنیا  زا  عنام  نتـشادن  هنیفد  هنیزخ و  اـما  دـندرکیم و  ار  وا  لـیطابا  حیحـصت 
نک عارتخا  هزات  نید  هک  داد  دای  وا  هب  ناطیـش  دـشن  لصاح  وا  يارب  هار و  ره  زا  درک  ایند  بلط  قباس  ءایبنا  نامز  رد  یـصخش  دـننکیم و 

ناوارف لام  دندش و  عمج  وا  درگ  رایسب  تعامج  دروآ  هزات  نید  دراذگ و  توعد  هحفص 369 ] يانب [  سپ  دوشیم  عمج  وت  يارب  زا  لام 
هبوت تساوخ  تفگ و  مهاوخ  باوج  هچ  تمایق  يادرف  مدرک و  هک  دوب  راکچ  نیا  ایند  زور  ود  يارب  هک  دش  رکذـتم  یتقو  دروآ و  تسد 

ات يدش  دترم  دوخ  نید  زا  نکل  يدوب و  هدرکن  اطخ  هک  دنتفگ  وا  هب  مدوب  هدرک  اطخ  نم  هک  تفگ  دندوب  وا  درگ  هک  یتعامج  هب  دنک و 
نیا اب  هک  یناسک  مامت  هکنآ  رگم  دوشیمن  هدـیزرمآ  وت  هانگ  ینک  یعـس  هچ  ره  هک  وگب  نـالف  هب  هک  دـش  یحو  ناـمز  نآ  یبن  هب  هکنآ 

هـصالخ میزرمآیم  ار  وت  تقو  نآ  يرادا  تسار و  هار  هب  دنتـسه  هک  یئایحا  همه  اب  ار  ناشیا  ینک و  هدنز  ار  همه  دـناهدرم  هلطاب  هدـیقع 
يوعد هچ  دـنهدیم و  رارق  دوخ  شاعم  بابـسا  ار  هلطاب  يواعد  نیمه  هک  تسه  روطنیمه  ناشرما  لطاب  لها  بلاـغ  هک  تسا  نیا  بلطم 

هعفدـکی دـناهدمآ  نامالاب  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  هک  يروج  ملظ و  زا  دـناهدوب و  ماما  رظتنم  لاس  رازه  هک  یمدرم  هک  راـکنیا  يارب  رتبساـنم 
تاوهـش هراما و  سفن  ریـسا  ملـسم  هک  عیابط  بلغا  دـندش  عمج  هک  مه  نآ  زا  دـعب  دـنوشیم و  عمج  وا  درگ  هتبلا  دنونـشب  ار  يوعد  نیا 

رگید نیبب  دریگب  دیابن  لالم  نزح و  ار  سدق  لها  تسین و  مزال  بانتجا  عینش  لمع  چیه  زا  هک  ینک  صخرم  ار  ناشیا  هبترم  کی  دنتسه 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


رب هتفگ  هچنآ  اما  هصالخ و  درادـن  يویند  هدـیاف  لمع  نیا  لثم  مه  ریـسکا  تسه  یماد  نیا  زا  رتهب  ایند  ماطح  عمج  قلخ و  عاـمتجا  يارب 
بتک تاملک  رد  هک  تسا  ققحم  تباث و  ام  رب  هک  الوا  دریمب  دیاب  هتبلا  دومرف  هچنانچ  دیامرف  شعفد  عدر و  هک  تسادـخ  رب  لاحم  ضرف 

تایئزج هب  یمات  دامتعا  هطـساو  نیا  هب  سپ  مینکب  نآ  هب  هراشا  یماقم  رد  نیا  زا  دعب  دیاش  تسا و  رایـسب  تافیحـصت  دیدج  قیتع و  دهع 
دریمیم و دـنادیم  هک  یـسک  هک  تسا  دـیدهت  دریمب  هتبلا  دـیاب  ربمغیپ  نآ  تسا  هدومرف  هکنیا  زا  دارم  هکنیا  یناث  تسین  بتک  نیا  ظافلا 
وا ناهد  زا  غورد  هک  یضحم  هب  هک  دشاب  نیا  دارم  هکنیا  هن  دیامنیم  لطاب  يوعد  غورد و  هب  مادقا  ارچ  دیوگب  باوج  تمایق  يادرف  دیاب 

لیـصفت هب  ار  بلطم  نیا  رب  قباس  دنام و  دهاوخن  ایند  رد  یلطاب  چـیه  رگید  سپ  دـشاب  نیاربانب  رگا  درم  داتفا و  دـهاوخ  اروف  دـمآ  نوریب 
دـشیمن هداد  تلهم  همه  نآ  باذـک  هملیـسم  درکیمن  رمع  لاس  دـصراهچ  تیهولا  يوعد  اب  نوعرف  دوب  نیا  ربانب  رگا  میاهداد و  باوج 

ياهلاس هک  مهیلع  هللا  مالـس  ام  همئا  قح  نیبصاغ  همه  نیا  تسا  يوسلا  یلع  همه  غورد  هب  تماما  ای  يربمغیپ  ياعدا  دـنکیمن  قرف  هکلب 
دعب الا  طق  رهد  يرابج  مصقی  مل  هناحبس  هللا  ناف  دعب  اما  هبطخ  رد  دیامرفیم  ع )  ) ریما ترضح  دوب و  تهج  هچ  زا  دندرک  یناگدنز  لاس 

وه هذخا و  توفی  نلف  ملاظلا  هللا  لهما  نئل  هدومرف و  رگید  مالک  رد  ءالب و  لزا و  دـعب  الا  ممألا  نم  دـحا  مظع  ربجی  مل  ءاخر و  لیهمت و 
گرم نیا  هک  تسا  لیلد  تایآ  نیا  دوخ  هک  هتشذگ  اهنیا  زا  ثیدحلا و  هقیر  غاسم  نم  یجشلا  عضومب  هقیرط و  زاجم  یلع  داصرملاب  هل 

عقاو دـیوگب و  ادـخ  ماـنب  يزیچ  هک  هداد  رارق  نیا  هب  ار  وا  یئوگغورد  ناـحتما  هحفـص 370 ] دـنوادخ [  دوخ  هک  ینیبیمن  تسین  يروف 
بذک هک  نامز  نآ  ات  هک  دنکیم  تلالد  هک  نک  هظحالم  سرتم  وا  زا  هتفگ  رورغ  يور  زا  ار  ناربمغیپ  نآ  تسا  هدومرف  رخآ  رد  دوشن و 
بلطم نیا  رد  هک  هصالخ  دشاب  وا  هدعو  دعب  لاس  نیدنچ  هک  دهدب  يربخ  اسب  سرتم و  وا  زا  هدومرف  تسا و  هدنز  زونه  دوشیم  رهاظ  وا 
یلجا هب  یسک  ره  دننک و  كاله  ار  وا  اروف  دنک  یلطاب  يوعد  هک  ره  هک  تسا  هدوبن  نیاربانب  نونک  ات  مدآ  نامز  لوا  زا  هک  تسین  ههبش 

هک ره  هک  دـندومرف  هکنانچ  دوش  لیجعت  ۀبـسنلاب  وا  لجا  رد  هک  دـیاش  کیدزن و  ای  رود  تسا  هدرمیم  هداد  رارق  وا  يارب  زا  دـنوادخ  هک 
یماود يوعد  زا  دعب  مه  دـمحم  یلع  ازریم  هکنانچ  دـنکیم  كاله  ار  وا  دـنکیم و  مک  ار  وا  رمع  دـنوادخ  دـنک  لطاب  هب  تماما  ياعدا 

سرتب و ادخ  زا  درم  يا  دندرکیم  نیطالس  املع و  ضعب  تفریم  شیپ  رما  نیا  رادتقا  انغب و  رگا  هک  هتفگ  هچنآ  اما  دش و  هتـشک  درکن و 
يوعد دـننک  هضرع  ناشیا  رب  مه  ار  ایند  يهمه  رگا  هک  دـننامیا  لها  هک  ناشیا  زا  یناسک  نیطالـس  اـملع و  نکم  يراـک  هابتـشا  همه  نیا 

هب بغار  رـش  ای  ریخ  ای  ترخآ  ای  ایند  روما  زا  یـسک  ره  تسا و  فلتخم  مدرم  عیابط  دنتـسین  نامیا  لها  هک  یناسک  اما  دـننکیمن و  لطاب 
دنکیم و ار  تیـصعم  نیا  یکی  دنکب  توبن  ياعدا  دید  یمهارف  بابـسا  دـش و  بلاغ  وا  رب  ناطیـش  هک  ره  هک  تسین  انب  دوشیم و  يرما 

صخـش نیا  بلق  توق  منادیمن  هتفگ  شبلق  توـق  زا  هچنآ  اـما  تسادـیپ و  بلطم  نیا  مدرم  تـالاح  زا  هکناـنچ  رگید  تیـصعم  يرگید 
ار نوعرف  رصق  مامت  یـسوم  ياصع  تشادن  رب  دوخ  لطاب  يوعد  زا  تسد  ع )  ) یـسوم تایآ  همه  نآ  اب  داتوالا  يذ  نوعرف  ای  هدوب  رتشیب 

يریغ اهلا  تذختا  نئل  هک  یـسوم  هب  تفگیم  زاب  درک و  دـساف  ار  دوخ  داتفا و  شتخت  زا  سرت  زا  نوعرف  هک  يدـحب  دـعلبب  دوب  کیدزن 
بلاطیبا نب  یلع  ربمغیپ و  زا  زجعم  رازه  نیدـنچ  هک  رکبوبا  رمع و  ای  هدوب  رتشیب  درم  نیا  بلق  توق  منادیمن  نینوجـسملا  نم  کنلعجال 

دناوخ و نینمؤملاریما  ار  دوخ  رمع  دندرک و  ار  وا  قح  بصغ  کلذعم  دنتـسنادیم  مه  ار  یلع  يوزاب  روز  دـندوب و  هدـید  مالـسلاامهیلع 
یکی لثم  دوخ  دح  رد  مه  نیا  هچ  رگا  ایرد  رد  تسا  ياهرطق  لثم  اهنآ  هب  تبـسن  قمحا  نیا  بلق  توق  دـندوب  هک  یئافلخ  ریاس  نینچمه 

هدـهاشم ار  ناشیا  تازجعم  تایآ و  دـندیدیم و  ار  همئا  ربمغیپ و  ناینیـشیپ  یلو  درک  ار  ص )  ) رمـالا بحاـص  قح  بصغ  تساـهنآ و  زا 
راکنا ای  تشادـن  رواب  ای  دوب  هدینـش  هچنآ  دـیدیمن و  ار  ماما  درم  نیا  دـندرکیم و  یگداتـسیا  دوخ  لـطاب  رب  نیا  دوجو  اـب  دـندرکیم و 

تعیرـش رییغت  توبن و  ياعدا  هک  یئوگ  رگا  تسا و  باطخلا  نب  رمع  درگاش  یندا  تواقـش  ینعی  بلق  توق  رد  هک  لاـحیا  یلع  درکیم 
هینـالع هک  اریز  تشاد  تیهوـلا  ياـعدا  هکلب  تشاد  توـبن  ياـعدا  مه  رمع  ینعم  رد  تسین و  هک  مسا  رد  اـهعازن  میوـگ  تسا  رگید  رما 

اوذـختا يراصن  دوهی و  يهرابرد  هدومرف  دوخ  دـیجم  باتک  هحفـص 371 ] رد [  دنوادخ  تشادـن و  كاب  درکیم و  مارح  ار  ادـخ  لالح 
دوبن دومرف  دنتفرگ  نایادـخ  ار  دوخ  ياملع  ناشیا  یک  هک  دـندرک  ضرع  ص )  ) ربمغیپ تمدـخ  هللا و  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و 
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ار اهنآ  هکنیا  ینعم  تسا  نیمه  دومرف  دوب  نینچ  دـندرک  ضرع  دـندرکیم  لوبق  اهنآ  لـالح و  ار  مارح  دـندرکیم و  مارح  ار  لـالح  هک 
بلق و توق  لامک  اب  نوعلم  تشاد و  مه  یئادـخ  ياـعدا  تماـما  يربمغیپ و  ياـعدا  رب  هوـالع  مه  رمع  تقیقح  رد  سپ  دـنتفرن  نایادـخ 
هدوب و قح  لها  هدـعاق  نیا  هب  مه  رمع  تسا  امـش  تیقح  لـیلد  امـش  یگداتـسیا  رگا  سپ  درک  یگداتـسیا  دوخ  لـطاب  رب  سفن  تواـقش 
هک تسا  یمالک  رگید  هک  هدرک  ثادحا  قلخ  رد  ار  نایب  مهف  رعـشم  هک  ناشیا  تیقالخ  هلئـسم  اما  دـنکب و  وا  هب  ار  امـش  رـشح  دـنوادخ 

باب رد  هچنآ  اما  دـیایب و  دـیاش  مه  نیا  زا  دـعب  تشذـگ و  قباس  وا  تاملک  یـضعب  درادـن و  باوج  هب  تجاح  ددـنخیم و  نآ  زا  یلکث 
عقاو ار  ربمغیپ  بذـک  لیلد  دـنوادخ  هدرک  لـقن  ۀـیروت  زا  هک  مـالک  نیمه  رد  هک  دوریم  ناـسنا  رـس  زا  شوه  هللاو  هتفگ  بیغ  هب  راـبخا 

ۀیروت يهیآ  هب  لالدتسا  ماقم  رد  درم  نیا  دهدب و  هدنیآ  زا  ربخ  هک  دوشیم  یئاج  رد  ناحتما  وحن  نیا  هصاخ  هداد و  رارق  وا  رابخا  ندشن 
زا ربخ  هب  رـصحنم  بیغ  هب  رابخا  هکنیا  لاح  دوب و  دهاوخن  لماک  مامت و  وحن  نیا  هب  یهلا  تجح  دیوگیم  دنکیم و  ار  ۀـیروت  بیذـکت 

نیا هب  ایآ  دنکیم  زورب  يروف  شبذک  قدص و  هک  دـیاهتخودنا  دـیروخیم و  هچنآ  زا  نداد  ربخ  دـشاب  نآ  رد  يراظتنا  هک  تسین  هدـنیآ 
وشم . قلخ  یهارمگ  ثعاب  هجرد  نیا  هب  ات  سرتب و  ادخ  زا  دوشیمن  ای  دوشیم  لماک  مامت و  یهلا  تجح 

عیطم هن  تسه و  عاطم  ناسنا  هک  نیا  رد  لیجنا  تاروت و  هب  لالدتسا 

هراشا

رب تداهـش  نآرق  همکحم  هریثک  تایآ  هچنانچ  عیطم  هن  تسا  عاطم  هللادنع  نم  هک  هچ  دیامرفب  دهاوخب و  وا  هچنآ  نینچ  مه  تسا و  هتفگ 
امنم ناحتما  ار  تیادخ  دنوادخ  هدش  لزان  لیجنا  ۀیروت و  زا  هدیدع  عضاوم  رد  هچنآ  دوصقم  تسا  نیا  دـش و  رکذ  دـهدیم و  ینعم  نیا 
هتفگ هداد  باوج  ار  ناشیا  میراد  ار  یتیآ  ندید  شهاوخ  وت  زا  داتـسا  يا  دنتفگ  دنداد و  خساپ  نایـسیرف  هیآ 38  باب 12  یتم  لیجنا  رد 

عضوم دنچ  رد  نومضم  نیا  یهتنا  دش  دهاوخن  هداد  يو  هب  یتیآ  ربمغیپ  هانوی  تیازج  دیئامنیم و  وجتسج  ار  تیاراکانز  ریرـش  هقبط  هک 
هچ دوب  ینامیا  يافـش  دیـشخب  افـش  هک  ار  هدرم  صربا و  هناوید و  گنگ و  رک و  روک و  هک  تسا  لیلد  ربکا  ناهرب و  مظعا  تسا و  لزاـن 

دومرفیمن نالف  نالف و  دومرفیم  قدص  رهوج  نآ  هوالع  دندومنیمن و  یتیآ  ندید  لاؤس  دندوب و  هدینـش  ای  هدید و  دوب  هدـش  عقاو  رگا 
عامتـسا نارگ  ار  اهنخـس  تسا و  نیگنـس  موـق  نیا  لد  هـک  ور  نآ  زا  هـیآ  باب 13  یتم  لـیجنا  ینعم  نیا  دـیؤم  راـکانز و  ریرـش  يهقبط 

یهتنا مشخب  افش  ار  ناشیا  نم  دنیامن و  هبوت  دنبایرد و  لد  هب  دنونشب و  شوگب  دننیبب و  ادابم  هک  دنهنیم  مه  رب  ار  ناشمـشچ  دنیامنیم و 
رعشم دوب  تداع  فلاخم  هکنیا  اب  تسا و  هحفص 372 ] داعم [  رد  نتـساوخرب  تلفغ و  باوخ  زا  نتـساوخ  رب  هانوی  تیآ  زا  دوصقم  يراب 

هیآ ود  یکی  زاـب  ناـیب و  نیا  قدـصم  نیمرجملاو  نیرفاـکلا  رباد  عطقی  هتاـملکب و  قحلا  هللا  قلخی  دـش و  قلخ  نیلبقم  رد  شناـمیا  لوبق و 
دعب هک  دـنکیم  لقن  تسا  تافرخزم  نیا  لیلد  هک  نایب  زا  باب  هس  رد  دـعب  هتفگ و  تسین  يزجعم  باـتک  ریغ  هکنیا  باـب  رد  یتاـفرخزم 

دش . دهاوخ  رکذ  هللا  ءاشنا 

باوج

هراشا المجم  مه  اجنیا  هدـش  بلاطم  نیا  حرـش  قباس  تسرد و  تسا  یمالک  عیطم  هن  تسا  عاطم  وا  هللادـنع  نم  هک  تسا  هتفگ  هچنآ  اـما 
اب تافانم  دنکیم و  باجتـسم  ار  شدوخ  ناگدنب  ياعد  مه  دنوادخ  تسین و  رتالاب  هک  دنوادخ  تیعاطم  زا  ناشیا  تیعاطم  هک  مینکیم 
اعد دیاب  هدنب  هتبلا  تسا و  هدرمش  رابکتسا  ار  نآ  كرت  هدناوخ و  تدابع  ار  نآ  ندرک و  اعد  هب  تسا  هدومرف  رما  هکلب  درادن  وا  تیعاطم 

اب یتافانم  تازجعم  بلط  باب  رد  رما  تسا  نینچ  مه  عیطم و  هن  تسا  عاطم  مه  زاـب  دـنک و  اـطع  هدـنب  ياـعد  بسح  رب  دـنوادخ  دـنک و 
ینرا هک  دنوادخ  هب  دنکیم  ضرع  تسا  هتـشاد  هک  یگدنب  لامک  اب  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  نیا  درادن و  وا  ءایبنا  ای  دنوادخ  تیعاطم 
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رازه هاـجنپ  رد  هک  تسا  نیا  ناگدـنب و  ریاـس  لاؤس  تسا  نینچمه  یبـلق و  نئمطیل  نکل  یلب و  لاـق  نموت  ملوا  لاـق  یتوملا  ییحت  فیک 
تاهج حرـش  نیا  رب  قباس  دـناهدومرفن و  لوبق  ار  لئاس  شهاوخ  ءایبنا  هک  تسا  هداتفا  قاـفتا  يدودـعم  عضاوم  رد  تازجعم  رد  ثیداـحا 

میئوگیم تسا  هدرک  لیجنا  هرقف  هب  هک  یلالدتسا  تبسانم  هب  ماقم  نیا  رد  تسا و  هدش  یلقع  لیلد  راثآ و  رابخا و  زا  لوبق  مدع  تمکح 
نیا هب  دننکیم  لاؤس  قدص  يور  زا  یضعب  دنتـسه  فلتخم  نیلئاس  تسین  ای  تسه  نآ  رد  تحلـصم  ایآ  هک  هزجعم  دوخ  زا  هتـشذگ  هک 

زا ناشیا  لاوس  یـضعب  دروایب و  نامیا  دـیامن و  میلـست  دـید  یتیآ  اعقاو  رگا  هک  تسا  نیا  وا  تین  یلو  هدرواین  ناـمیا  زونه  ولو  هک  ینعم 
لئاس لاؤس  تیفیک  تالاح و  رهاظ  زا  مه  دـننادیم و  دوخ  ملع  هب  مه  ادـخ  ءایبنا  ار  بلطم  نیا  درادـن و  میلـست  تین  تسا و  تنعت  يور 

مههاوفا نم  ءاضغبلا  تدب  دق  هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  دـهدیم  زیمت  ار  وا  ریغ  تنعتم و  مه  یبن  ریغ  هک  يروط  دوشیم  رهاظ  بلطم  نیا 
تـسا نیا  تهج  هب  ندروآ  زجعم  هک  اریز  دـیامن  تباجا  ار  نآ  هک  ربمغیپ  رب  تسین  مزال  هتبلا  تنعتم  لاوس  ربکا و  مهرودـص  یفخت  ام  و 

یبن هکنیا  رگم  تسین  زجعم  نانیا  رد  يرمث  نادنچ  تسین  وا  رد  یمیلست  لوبق و  راثآ  تسا و  تنعتم  هک  یـسک  دنوشب و  تیاده  قلخ  هک 
جاجتحا رد  میدرک  لقن  قباس  هک  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  دوش  تیادـه  ببـس  نیا  هب  لـئاس  ریغ  اـی  دـنک  ماـمت  وا  رب  ار  تجح  دـهاوخب 

تیآ روهظ  زا  دـعب  هک  مینادیمن  ام  نکب و  رهاظ  تیآ  هک  دـندوب  هتفگ  اهنآ  هکنوچ  شیرق  زا  رگید  تعامج  لهجوبا و  اـب  ص )  ) ربمغیپ
ای تسین  تیآ  ای  دیاهتـساوخ  امـش  هک  تایآ  نیا  هک  دومرف  هماقا  هک  رایـسب  ياهتجح  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هن  ای  دروآ  میهاوخ  نامیا  اـیآ 

دعب هک  دیئوگیم  دوخ  دیتسه و  تنعتم  امش  اهنیا  زا  دعب  دومرف و  اهنیا  ریغ  تسا و  امـش  تکاله  بابـسا  هحفص 373 ] ای [  تسین  حالص 
مامتا تهج  هب  کلذـعم  زاـب  منک و  رهاـظ  نم  هک  دراد  دوس  هچ  تروص  نیا  رد  سپ  هن  اـی  میروآیم  ناـمیا  هک  مینادیمن  تیآ  زورب  زا 

لاح یتسناد  ار  همدقم  نیا  نوچ  دوش  تباجا  هک  تسین  مزال  یشکرس  دانع و  يور  زا  لاؤس  هک  هصالخ  داد  زورب  مه  دنچ  یتایآ  تجح 
هدـش و رکذ  ع )  ) یـسیع ترـضح  زا  زجعم  دـنچ  الوا  هدرک  لقن  ار  نآ  زا  هرقف  فنـصم  هک  یتم  لیجنا  زا  باب  نیا  رد  هک  منکیم  ضرع 

هدش نآ  نایب  باب  نیمه  رد  هک  هدوب  ناشیا  یشکرس  لامک  زا  دندینـش  عقوم  نیا  رد  ار  باوج  نیا  هک  نایـسیرف  هک  تسا  هدش  نایب  یناث 
دندوب هنـسرگ  يو  نادرگاش  دومن و  روبع  اههتـشک  نایم  زا  یتبـس  زور  رد  یـسیع  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  باب  نآ  لوا  رد  هکنانچ  تسا 

ار یلمع  وت  نادرگاش  کنیا  شدنتفگ  دندومن  هدهاشم  ار  لمع  نیا  نایـسیرف  نوچ  دـندومن و  ندروخ  اهـشوخ و  ندـیلام  هب  عورـش  سپ 
بیع هک  دومرف  تباث  انآ  رب  ۀـیروت  تداهـش  دواد و  لمع  زا  ع )  ) یـسیع ترـضح  تسین و  زیاج  تبـس  زور  رد  نآ  ندرک  هک  دـنیامنیم 
اجنآ رد  یلـش  تسد  صخـش  دمآ و  رد  ناشیا  عمجم  هب  تفر  نوریب  ناکم  نآ  زا  نوچ  دیامرفیم و  دـعب  هب  مهن  يهیآ  زا  هکنآ  ات  درادـن 
تفگ ار  ناشیا  دنیامن  اعدا  يو  رب  ات  تسا  زیاج  نداد  افـش  تبـس  ياهزور  رد  ایآ  هک  دـنتفگ  هدومن  لاوس  يو  زا  ناشیا  سپ  دوب  رـضاح 

تشادرب و تفرگ و  دهاوخن  ار  وا  دتفا  یلادوگ  رد  تبـس  زور  رد  هک  هاگ  ره  دشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  کی  هک  امـش  نایم  رد  تسیک  هک 
دوخ تسد  هک  دومرف  ار  درم  نآ  هاگنآ  تسا  زیاج  تبس  مایا  رد  ریخ  روما  هب  مادقا  نیاربانب  سپ  تسا  ردق  هچ  یـشیم  رب  یناسنا  تلیـضف 

ار وا  هک  دندومن  اپ  رب  يو  يارب  زا  یئاروش  نایـسیرف  هاگنآ  دـش  تسرد  شرگید  تسد  نآ  دـننام  هک  هدرک  زارد  ار  نآ  وا  نک و  زارد  ار 
نت ار  اهنآ  همه  هک  هدمآ  يو  بقع  هب  يرایـسب  عمج  دومرف و  تلحر  اجنآ  زا  هتـشگ  علطم  همدقم  نیا  زا  یـسیع  نوچ  دننادرگ و  كاله 
يو دزن  ار  یگنگ  روک و  هناوید  هاـگنآ  دـیامرفیم  هیآ 22  رد  هکنآ  ات  دـنیامنن  راـهظا  ار  نآ  هک  دومرف  دـیکات  ار  ناـشیا  هدومن و  تسرد 

تسین دواد  دنزرف  نیا  ایآ  هک  دنتفگ  هدیدرگ  وحم  هورگ  نآ  عومجم  دیدرگ و  انیب  ایوگ و  گنگ  روک و  نآ  دیشخب  افش  ار  وا  دندروآ و 
لوبزلعب اهنج  کلم  راهظتـسا  هب  رگم  دیامنیمن  نوریب  ار  نانج  سک  نیا  هک  یتسردب  دنتفگ  دندینـش  ار  همدقم  نیا  نایـسیرف  نوچ  نکیل 

هیآ رد  هکنآ  ات  دومرف  ناشیا  هب  حـیاصن  تاضرعت و  تسا و  حور  تنواعم  هب  هکلب  تسین  نینچ  هک  دومرف  تباث  اـهنآ  يارب  ترـضح  دـعب 
ار ناشیا  میراد  ار  یتیآ  ندید  یشهاوخ  وت  زا  داتسا  يا  دنتفگ  هداد  خساپ  نایـسیرف  ناگدنـسیون و  زا  دنچ  ینت  هاگنآ  تسا  متـشه  یس و 
دش دهاوخن  هداد  يو  هب  یتیآ  چیه  ربمغیپ  هانوی  تیازج  و  هحفص 374 ] دیامنیم [  وجتسج  تیاراکانز  ریرش  هقبط  هک  تفگ  هداد  باوج 

هیونیت نادرم  دنام و  دهاوخ  نیمز  مکش  رد  زور  هنابش  هس  نانچمه  ناسنا  دنزرف  دنام  یهام  مکش  رد  زور  هنابش  هس  هانوی  هک  یعصوب  هچ 
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هاـنوی زا  کـنیا  دـندومن  هبوـت  هاـنوی  هظعوـم  هب  اـهنآ  هک  ور  ناز  دوـمن  دـنهاوخ  مزلم  ار  نآ  داتـسیا و  دـنهاوخ  همکاـحم  رد  هقبط  نیا  اـب 
ندینـش تهج  هب  وا  هک  اریز  دومن  دـهاوخ  مکح  نآ  رب  تساخرب و  دـهاوخ  هقبط  نیا  اب  همکاحم  رد  بونج  هکلم  تساجنیا  رد  يرتگرزب 
هـصالخ دومرف  ضرعت  اهنابز  اب  هک  تارابع  رخآ  ات  تسا  اجنیا  رد  يرتگرزب  نامیلـس  زا  کنیا  دـمآ و  نیمز  ياـصقا  زا  نامیلـس  تمکح 

هک تسا  یتم  نب  سنوی  ربمغیپ  هانوی  زا  دارم  هک  تسا  یسیع  ترضح  تاشیامرف  حیرص  هک  نک  هظحالم  ار  درم  نیا  ياهیراک  هابتشا  لوا 
رد اصوصخم  یناهفـصا  همجرت  رد  تسا و  ترـضح  نآ  لاح  لیـصفت  رد  صوصخم  یباتک  قیتع  دهع  بتک  رد  دنوادخ  ار  وا  لاح  حرش 

دوـصقم هک  دـنکیم  ینعم  درم  نیا  تسا و  هدوـمرف  ناـیب  ع )  ) یـسیع ترـضح  زین  اـجنیا  رد  هدرک و  همجرت  سنوـی  مسا  هب  ماـقم  نـیمه 
رب تلالد  هچ  دراد و  سنوی  تیآ  هب  لخد  هچ  نیا  یلو  دندش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  وا  تما  هکنیا  ولو  تسا  تلفغ  باوخ  زا  نتـساوخرب 

میهاربا نا  دیامرفیم  وا  ناش  رد  دنوادخ  هک  دوب  نمؤم  یئاهنت  هب  شدوخ  هک  ع )  ) میهاربا ترـضح  رگم  دـنکیم  ربمغیپ  نالطب  ای  تیقح 
ع)  ) میهاربا نـالطب  رب  یتلـالد  چـیه  دوبن  نید  نآ  رب  يدـحا  هک  دوب  ینید  رب  هک  دـیامرفیم  نآ  ریـسفت  رد  ع )  ) ماـما اـتناق هللا و  ۀـما  ناـک 
هک دینکیم  لالدتـسا  دمحم  یلع  ازریم  يوعدب  ناتدوخ  قیدصت  هب  هک  دیئامـش  نآ  دـنریگ  دوخ  تیآ  ار  قلخ  رفک  ای  نامیا  هک  دـنکیم 
نآ دوخ  نیبب  وت  دـننکیمن  عوج  نم  ینغی  نمـسی و ال  هک ال  هیهاو  تالالدتـسا  وحن  نیا  ص )  ) ایلوا ایبنا و  یلو  تسا  وا  تیقح  لیلد  نیا 

تیآ سپ  دنام  مهاوخ  نیمز  مکش  رد  زور  هنابش  هس  مه  نم  دنام  یهام  مکـش  رد  زور  هنابـش  هس  سنوی  هک  دیامرفیم  حیرـص  ترـضح 
هب هک  تسا  نیمه  مه  ع )  ) یـسیع ترـضح  دارم  تسا و  تما  يوس  هب  تعجارم  زاب  ندـمآ و  نوریب  یهاـم  مکـش  رد  ندوب  هدـنز  سنوی 

هکنانچ دنام  هدنز  یهام  مکش  رد  سنوی  هکنانچ  مه  دوب  مهاوخ  هدنز  موشیمن و  هتشک  نم  یلو  دنـشکب  ارم  هبـش  هک  دید  دیهاوخ  رهاظ 
زا دعب  هدومرف  هک  دندرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  نایسیرف  هک  تسا  رهاظ  تسا  وا  نفد  ترضح و  نآ  بلـص  رکذ  هک  اجنآ  یتم  لیجنا  زا 

هصالخ هدرک  ربق  زا  ار  ترضح  نآ  نتساوخ  رب  رکذا  باب  سقرم  لیجنا  رد  دندرکیم و  تسارح  طایتحا  نیمه  هب  مزیخیم و  رب  زور  هس 
نیا هب  ات  يراک  هابتشا  هک  تسا  نیا  ضرغ  يراب  تسا  هدنز  ع )  ) یسیع هک  دومن  تابثا  درک و  يراصن  رب  لالدتـسا  ناوتیم  هرقف  نیمه  و 

اما دنوشیم و  تفتلم  دننیبیم و  مدرم  هک  دنکن  ایح  کلذعم  دـشاب و  نهپ  ناریا  رد  لیجنا  ۀـیروت و  هخـسن  رازه  هداسب  هکنیا  لاح  دـح و 
هحفـص دـندومنیمن [  یتیآ  لاؤس  رگید  دوب  هدـش  عقاو  رگا  دوب و  ینامیا  يافـش  دیـشخب  افـش  هک  ار  گنگ  رک و  روک و  هک  هتفگ  هچنآ 

چیه دوشیم و  ناسنا  تریح  ثعاب  چیه  ندیـشخب  ینامیا  يافـش  هک  ینکیمن  بلط  ار  دوخ  یهارمگ  هک  یـسک  يا  هللااب  كدـشنا  [ 375
نیا هک  نیبـب  وت  لزنزلعب  اـهنج  کـلم  راهظتـسا  هب  رگم  دـنکیمن  نوریب  ار  ناـنج  صخـش  نیا  دـنیوگب  هک  تسه  نانخـس  نیا  هب  جاـتحم 

تفر و نوریب  نج  هک  دندید  زاب  دعب  دنکیم و  فرـصت  وا  رد  نج  تسا و  هناوید  گنگ و  روک و  صخـش  نیا  هک  دندوب  هدـید  تعامج 
هدرک و راکنیا  نج  کلم  تنواعم  هب  وت  دـنتفگ  دنـشاب و  هدرک  يراک  هابتـشا  هک  دـنیوگب  ینخـس  دنتـساوخ  دـش و  رایـشه  ایوگ و  اـنیب و 

لوا هکنآ  زج  دریگب  ار  شیاهتخرد  هتفر  يروز  رپ  صخش  هناخ  رد  یسک  ناس  هچ  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  دومرف  اهباوج  ترـضح 
ریـسا ار  نج  کلم  دوخ  لوا  دیاب  نم  هک  تسا  نیا  شیامرف  لصاح  دـیامن و  تراغ  ار  شاهناخ  نآ  زا  دـعب  ددـنبب و  ار  تسدربز  درم  نآ 

ملاع هب  یلخد  چیه  تسا  هدز  رس  نایسیرف  زا  عقوم  نیا  رد  هک  نانخـس  نیا  هک  نیبب  سپ  منک  نوریب  ینج  نت  زا  ار  نج  نآ  زا  دعب  منک و 
هداد و افـش  ار  وا  ترـضح  هدوب و  يرهاظ  گنگ  روک و  هناوید و  صخـش  تقیقح  اعقاو و  هکنیا  رگم  تسا  هدوبن  سپ  دراد  نامیا  رفک و 
هب زین  دیشخب  افش  ار  لش  تسد  هک  دندید  هک  ار  لوا  تیآ  نینچمه  دندیچ و  اهلمحم  دندرواین و  نامیا  دنتشاد  هک  یتنعت  زا  تعامج  نیا 

ددعتم تایآ  هک  نیبب  سپ  دهاوخیمن  لتق  دیهمت  يروش و  دـنکن  مه  يراهظا  ادـبا  اسب  هک  رفن  کی  نامیا  ضحم  هب  دوب و  هدـعاق  نیمه 
دانع تواقش و  حرش  هکنانچ  دندرک  هچنآ  دندرک  مه  رخآ  دندوب و  ترـضح  لتق  ددص  رد  دندید و  نایـسیرف  هک  هدش  رکذ  اج  نیمه  رد 

تـسین قدص  يور  زا  ناشیا  لاوس  ادـبا  دـنراد و  ار  وا  لتق  مزع  هک  یتعامج  وچمه  لاح  تسا  هدـش  ررکم  لیجانا  رد  نایـسیرف  لامعا  و 
نیا دنک  تباجا  ار  اهنآ  یبن  هک  دنراد  قح  هچ  دـننکیم  تیآ  لاؤس  دـنیآیم  زاب  هک  تقو  نآ  تسا  ءازهتـسا  هیرخـس و  تقیقح  رد  هکلب 
تهج هب  اعقاو  هک  یـسک  هب  تبـسن  هک  هدینـش  همئا  ای  ناربمغیپ  زا  اجک  راکانز و  ریرـش  هقبط  هک  ظفل  نیا  هب  الوا  هدومن  ضرعت  هک  تسا 
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هک یصاعم  رب  هوالع  تعامج  نیا  هکنیا  رگم  تسا  هدوبن  سپ  دنیوگب  نخـس  یتشرد  یتخـس و  نیا  هب  تسا  هتـساوخ  تیآ  تفرعم  بلط 
تفر مهاوخ  امـش  نایم  زا  هک  هدومرف  تسا  رهاظ  هک  ینعم  رب  اـنب  هدومن و  ضرعت  زاـب  اـیناث  دـندرکیمن  لاوس  نید  بلط  ضحم  دنتـشاد 

لیجاـنا رد  هتفگ و  فنـصم  هکنآ  اـی  میتفگ  اـم  هک  تسا  نیا  قدـص  هک  نیبب  نک  رظن  فاـصنا  يور  زا  تاداـبع  رد  تسرد  هک  هصـالخ 
هینالع هک  مینکیم  لقن  رگید  هرقف  کی  تسین  هفرخزم  تالیوات  نیا  لباق  کی  چـیه  هک  دـناهدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  رایـسب  تازجعم 

هناخ رد  هک  تفای  ترهـش  نوچ  هدـش  موحان  رفک  دراو  زاب  يدـنچ  زا  دـعب  سقرم و  لیجنا  میود  باب  تسا  لطاب  تالیوات  نیا  هک  ینیبب 
هحفـص 376] ناـیب [  ار  مـالک  ناـشیا  يارب  تشادـن و  شیاـجنگ  زین  رد  نوریب  هک  یمـسق  هـب  دـندومن  ماـحدزا  یعمج  گـنردیب  تـسا 
وا دزن  دنتـسناوتن  تیجح  ببـس  هب  نوچ  دـندروآ و  هتـشادرب  رفن  راهچ  تسد  هب  ار  یجولفم  هدـمآ  يو  دزن  یـضعب  هاـگان  هک  دـندرکیم 

ار ناشیا  نامیا  نوچ  ع )  ) یسیع دنتـشه  ریز  هب  دوب  هتفخ  جولفم  نآ  رب  هک  ار  یتخت  هتفاکـش  هدرک و  زاب  دوب  وا  هک  ار  یئاج  قاط  دنـسرب 
رکفت دوخ  لد  رد  دندوب  هتـسشن  اجنآ  رد  هک  نابتاک  زا  یـضعب  نکیل  دش  هدیزرمآ  وت  ناهانگ  دـنزرف  يا  تفگ  ار  جولعم  دومن  هدـهاشم 

رد ع )  ) یـسیع تعاس  رد  دزرمایب  ار  ناهانگ  دـناوتب  هک  تسیک  دـحاو  يادـخ  زا  ریغ  دـیوگیم  رفک  نینچ  صخـش  نیا  ارچ  هک  دـندومن 
رتلهس مادک  دیهدیم  هار  دوخ  رطاخب  ار  تالایخ  نیا  هچ  رهب  زا  تفگ  ناشیدب  دننکیم  رکف  نینچ  دوخ  اب  هک  هدومن  كاردا  دوخ  حور 

تعاطتسا ار  ناسنا  رـسپ  هک  دینادب  ات  نکیل  مارخب  هتـشادرب  ار  دوخ  رتسب  زیخرب و  نتفگ  ای  دش  هدیزرمآ  وت  ناهانگ  نتفگ  ار  جولفم  تسا 
تساوخرب و وا  ورب و  دوخ  هناخ  هب  هتشادرب  ار  دوخ  رتسب  زیخرب و  میوگیم  ار  وت  تفگ  ار  جولفم  تسه  نیمز  يور  رب  ناهانگ  ندیزرمآ 

هدیدن زگره  رما  نیا  لثم  دنتفگ  دیجمت  ار  ادخ  هدش  ناریح  یگمه  هک  يروطب  دش  هناور  همه  يور  شیپ  هتـشادرب  ار  دوخ  رتسب  لمات  یب 
هناگادـج مه  ار  وا  هانگ  هکنیا  یناث  هتـشاد  هک  ناـمیا  ـالوا  تسه  تـالیوات  لـمتحم  رگید  عضو  نیا  نک  هظحـالم  منکیم  ضرع  میدوب 

ینامیا يافش  هب  لیوات  نیا  هنوگچ  سپ  دش  همه  بجع  لحم  هک  داد  افـش  ار  وا  دندوب  نایـسیرف  لثم  هک  نابتاک  روضح  رد  اثلاث  هدیزرمآ 
هک یتـسناد  هک  اریز  میتـفگ  اـم  هک  تسا  ینخـس  دـیؤم  مه  نآ  هدرک  لـقن  مهدزیـس  باـب  زا  هک  رگید  يهرقف  اـما  يراـب و  درک  ناوتیم 

هظحالم وت  دنشخب و  افش  وا  هب  ناشیا  هک  تسین  نیا  قحتسم  دنکیمن  زاب  ایبنا  مالک  هب  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  هک  یقـش  شکرـس  صخش 
ناشیا اب  ارچ  هک  دندرک  ضرع  نادرگاش  دومرف و  لاثم  قیرطب  یتانایب  ترضح  نوچ  هدومرف  ماقم  هچ  رد  ار  باوج  نیا  ترـضح  هک  نک 

نیا ربانب  تسا  هدشن  هداد  ناشیا  هب  هدش و  هداد  امش  هب  نامسآ  توکلم  رارسا  نتفای  رد  هک  اریز  دومرف  ترضح  ینزیم  فرح  لاثم  روطب 
هب سپ  دش  دهاوخ  هتفرگ  يو  زا  دراد  هچنآ  زین  درادن  هک  سک  ره  اما  دیدرگ و  دهاوخ  دایز  دـش و  دـهاوخ  هداد  وا  هب  دراد  هک  سک  ره 

دـنیامن و زاب  ار  شوگ  مشچ و  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هدومرف و  ار  هروکذـم  هیآ  هیآ  ود  زا  دـعب  هکنآ  ات  مناریم  نخـس  اهلاثم  رد  اـهنآ 
هک تسین  نیا  لیلد  نیا  یلو  تسا  هدوب  افش  ترضح  نآ  تمکح  هتبلا  مزومایب و  اهنآ  هب  دوخ  ملع  زا  ینعی  مشخب  افـش  اهنآ  هب  دننک  هبوت 

هدومرف دندوب و  هدروآ  شتمدخ  ار  يدوهی  روک  صخش  الثم  رگا  هصاغ  نیقدصم  يارب  مه  نآ  تشادن و  نیمه  ياوس  يزجعم  ترـضح 
ارچ هک  دننکیم  ضرع  هک  یئاج  اما  يرهاظ و  يافش  ای  تسا  ینامیا  يافش  دارم  هک  دوب  ههبش  ياج  زاب  مشخب  افش  ات  دیامن  هبوت  هک  دوب 

هحفص میئوگیم [  مه  ام  تسین و  يزجعم  تیآ و  لاوس  لحم  شلـصا  مشخبیم  افـش  دنیامن  هبوت  رگا  دیامرفیم  ینزیم  فرح  لاثم  هب 
نیا رد  هصالخ و  مینکیمن  لالدتـسا  تسا  رگید  زیچ  دارم  ۀـهادب  هک  تاـیآ  مسق  نیا  هب  هدادیم  يرک  يروک و  زا  يافـش  یـسیع  [ 377

توکلم دومرف  مینک  رکذ  درادن  بیع  دهدیم و  وا  ءادعا  ندـش  كاله  و  ع )  ) ماما روهظ  زا  ربخ  هک  تسا  هدومرف  لاثم  ود  ترـضح  باب 
رد هدـمآ و  يو  مصخ  دـنتفر  باوخ  هب  مدرم  نوچ  دومن و  تعارز  شیوخ  نیمز  رد  ار  یئوکین  رذـب  هک  دراد  تهابـش  ار  يدرم  نامـسآ 

سپ دیدرگ  رهاظ  زین  هناوید  مدـنگ  نآ  دروآ  رب  هشوخ  دومن و  ومن  هتـشک  نوچ  دـیدرگ و  ناور  تشاک و  هناوید  مدـنگ  مدـنگ  نآ  نایم 
ناشیا هب  دیناسر  مه  هب  اجک  زا  ار  کلکاک  نیا  یتشکن  شیوخ  هعرزم  رد  وکین  مخت  هک  ایآ  انالوم  دنتفگ  هدـمآ  يو  دزن  سیئر  نامزالم 

هک ادابم  ین  تفگ  مینیچ  رب  ار  نآ  هتفر  هک  یهاوخیم  ایآ  سپ  هک  دـنتفگ  ار  يو  ناـمزالم  تسا  هدومن  ار  لـمع  نیا  یمـصخ  هک  تفگ 
دـنیامن و ومن  داصح  تقو  اـت  هک  دـیراذگب  ار  ود  ره  هکلب  دـینک  رب  يو  اـب  زین  ار  مدـنگ  دـیئامن  عمج  ار  هناوید  مدـنگ  هک  دـیهاوخ  نوچ 
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نم رابنا  رد  ار  مدـنگ  دـیدنب و  اههتـسد  تخوس  تهج  هب  دـیئامن و  عمج  ار  کلکاک  لوا  هک  تفگ  مهاوخ  ار  ناگدـنورد  داصح  ماگنه 
دزن يو  نادرگاش  تفر و  هناخ  هب  هدینادرگ  رب  ار  تعامج  یسیع  هاگنآ  تسا  يهیآ 32  رد  هکنآ  ات  دومرف  دنچ  ياهلثم  زاب  دیئامن و  عمج 

تسا و ناسنا  دنزرف  دراک  وکین  رذب  هکنآ  تفگ  هداد  باوج  ار  ناشیا  امن  حرش  ام  تهج  هب  ار  تشک  کلکاک  لثم  هک  دنتفگ  هدمآ  يو 
داصح مسوم  ناطیـش و  دوب  هتـشاک  ار  اهنآ  هک  ینمـشد  دنریرـش و  نادـنزرف  اهکلکاک  توکلم و  يانبا  کین  ياهمخت  تساـیند و  هعرزم 

رد قیرط  نامه  هب  ددرگیم و  هتخوس  شتآ  رد  دوشیم و  عمج  خـلت  مدـنگ  هک  عضو  نامه  رب  سپ  دـناهکئلم  ناگدـنورد  ناهج و  ماجنا 
زا ار  ناراکدـب  هدـنهد و  شزغل  ياهزیچ  عیمج  هک  داتـسرف  دـهاوخ  ار  دوخ  ياهتـشرف  ناـسنا  دـنزرف  هک  دوب  دـهاوخ  ناـهج  نیا  تبقاـع 

دننام نالداع  هاگنآ  دوب  دهاوخ  نادند  راشف  هیرگ و  اجنآ  رد  دنکفا و  دنهاوخ  شتآ  رونت  رد  ار  اهنآ  دروآ و  دنهاوخ  مهارف  يو  تکلمم 
زین دـیامرفیم و  هیآ  دـنچ  زا  دـعب  هکنآ  ات  دونـشب  دراد  اونـش  ياهـشوگ  هک  سک  ره  دیـشخرد و  دـنهاوخ  دوخ  ردـپ  توکلم  رد  باتفآ 
سپ دندروآ  رب  شاهرانک  رب  تشگرب  نوچ  هدروآ و  مهارف  سانجا  یمامت  زا  هدـش و  هدـنکفا  ایرد  رد  هک  دـنام  ار  یماد  نامـسآ  توکلم 

نوریب ناگتـشرف  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  ایند  ياهتنا  رد  عضو  نیمه  هب  دـنتخادنا و  نوریب  ار  اهدـب  هدومن و  عمج  اهفرظ  رد  ار  اهبوخ  هتـسشن 
اجنآ رد  نادند  راشف  هیرگ و  هکنانچ  دنکفا  دنهاوخ  شتآ  رونت  رد  ار  اهنآ  دومن و  دنهاوخ  جارخا  ناتسار  نایم  زا  ار  نادب  دمآ و  دنهاوخ 

رد اورفک و  نیذلا  انبذعل  اولیزت  ول  دیامرفیم  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینایب  نامه  نیا  هدومرف و  هچنآ  رخآ  ات  دوب  دـهاوخ 
بالـصا زا  هنمؤم  ياههفطن  عیادو  دـنوش و  هحفـص 378 ] هداد [  زیمت  مه  زا  دـب  بوخ و  ات  دـیآیمن  نوریب  ام  مئاق  هک  دـناهدومرف  راـبخا 

تخادـنارب و دـهاوخ  ار  نادـب  مامت  هدـش و  رهاظ  ع )  ) ماما تقو  نآ  دـیآ  نوریب  نینمؤم  بالـصا  زا  هرفاک  ياههفطن  دـیآ و  نوریب  راـفک 
ههبـش هک  میوگیم  دبلطیم  لیجنا  ۀیروت و  زا  لیلد  هک  فصتم  اب  لاح  درک  دنهاوخ  یناگدـنز  شیع  لامک  هب  وا  تیامح  لظ  رد  ناکین 

هب هکنآ  زا  دعب  سانلا و  نحن  دندومرف  هک  تسا  وا  یقیقح  ناسنا  دنزرف  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ماما  روهظ  زا  ربخ  تاشیامرف  نیا  هک  تسین 
ار دوخ  ءادعا  مامت  دـننکیم و  ار  وا  ترـصن  هکئالم  هک  دـناهدومرف  رابخا  رد  هکنانچ  داتـسرف  دـهاوخ  ار  دوخ  ناگتـشرف  هتبلا  دزیخرب  رما 
هک تسا  مولعم  سپ  دناهدشن  كاله  دنوریم و  هار  رادتقا  تکوش و  لامک  رد  وا  ءادعا  يهمه  هک  ینیبیم  زورما  درک و  دـهاوخ  كاله 

نوثعبی نایا  نورعـشی  ام  ءایحا و  ریغ  تاوما  دـندومرف  هک  تسا  رفک  هب  تکاله  تکاله  زا  دارم  هک  یئوگ  رگا  هتـساوخنرب و  رما  هب  زونه 
هب دوب و  ع )  ) مدآ نامز  زا  هکلب  ع )  ) یـسیع نامز  زا  هکلب  دـناوخ  هدرم  ار  اهنآ  ص )  ) ربمغیپ هک  ناـمز  ناـمه  زا  تکـاله  وحن  نیا  میوگ 
دنع ایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  دوب ال  هدـنز  لیباه  درم و  لیباق  دوخ  تقیقح  رد  تشک  ار  لیباه  لیباق  هکنیا  ضحم 

ملظ و ندش  عفترم  دیون  دندادیم و  ارچ  ار  نامزلا  رخآ  هدعو  رگید  دوب  دارم  نیا  رگا  سپ  ایبنا  يهمه  دهع  رد  نینچ  مه  نوقزری و  مهبر 
هچیزاب ار  رما  هک  دنادیم  ادخ  تسین  مه  نیا  ای  دنراد  روج  ملظ و  دـنتاوما  تقیقح  رد  ولو  رافک  نیمه  ایآ  دـناهداد  تهج  هچ  هب  ار  روج 

تسا . تافرخزم  دیئوگیم  هچنآ  يهمه  دینکیم و  لاح  شوخ  ار  دوخ  لد  دیاهتفرگ و 

( نایبلا تایآ  ریغ  هب  لالدتسا  نم   ) نایب تاملک  هب  لالدتسا  رد 

هراشا

کی ات  یلو  دوش  نایب  تاملک  فرص  هک  ذغاک  ملق و  رد  تسا  فارـسا  تقیقح  رد  تسا و  نایب  هب  لالدتـسا  رتهزماب  تالالدتـسا  همه  زا 
ار اهنآ  دومن و  ار  تازجعم  راکنا  نوچ  دـننادب  دـنراد  هک  هقح  دـیاقع  ردـق  دنونـشب و  ناتـسود  مه  ار  وا  تافارخ  هک  تسا  رورـض  هجرد 

لاح دوشیم  لصاح  تیبرت  یقرت و  دوشیم و  ءیـش  لک  تنونیک  ةدـئفا و  قلخ  تایآ  هب  هک  تسا  هتفگ  درک و  تایآ  فرـص  رب  روصتم 
هل و لیلد  الف  اهلثمب  نایتالا  نع  لکلا  زجع  نایبلا و  تایآ  ریغب  لدتـسا  نم  سداسلا  دـحاولا  نم  نماثلا  بابلا  یف  هک  هدروآ  نایب  زا  لـیلد 
ةدـحاو و ةرم  اموی  رـشع  ۀعـست  بابلا  کـلذ  نم  رقی  نادـب  ـال  دـحا و  هضرعتی  ـالف  تاـیالا  یعدـی  نم  هل و  تجح  ـالف  ةزجعم  يوری  نم 
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رد رگا  دیامن  ناتیا  وا  تایآ  لثم  دناوتیمن  يدحا  سمـش  بورغ  زا  دـعب  هک  تسا  رهاظ  هلوق و  یلا  راهنلاو  لیللاب  هیف  لزن  امیف  نورکفتی 
ضرف ار  رما  نیا  دش  یعدم  دناوتن  يدحا  هللا  هرهظی  نم  ریغ  هک  عانتما  نیا  دوجو  اب  دوشیم  رهاظ  مه  روگ  نیا  رد  دـش  رهاظ  ناقرف  روگ 

دیاین دراو  ییزخ  تقیقح  سمـش  نآ  رب  لعل  هدـشن  وا  ضرعتم  يدـحا  درک  رهاظ  وا  زا  یتایآ  دوش و  رهاظ  یـسفن  رگا  هک  نایب  رد  تسا 
لاحم تسا  يروصت  نیا  هچ  رگا  دوش  وا  نزح  ببس  هک  دیئامنن  يرما  بسکت  دینکن  نیقی  هدش و  رهاظ  يرما  نینچ  دیونشب  رگا  مه  لاح 

اریز مهبوبحم  مسال  امارتحا  دـننک  نوزحم  ار  وا  هک  تسا  دـیعب  وا  بح  نابحاص  رب  دومن  هحفـص 379 ] وا [  مسا  رکذ  هک  ردق  نیمه  یلو 
بیذکت یـسفن  ارچ  هک  دیامرف  لزان  ترطف  جهن  رب  تایآ  تسین  نکمم  وا  ریغ  هکنیا  لاح  تسا و  وا  ای  تسین  نوریب  قش  ود  زا  وا  رما  هک 
دنراذگاو داد  تبـسن  ار  دوخ  یـسفن  عانتما  ضرف  رب  رگا  دیدرکیم و  لمع  وا  روهظ  راظتنا  رد  زور  بش و  هکنیا  لاح  دـشاب و  هدرک  قح 

رگا دنک  یئاعدا  نینچ  دـناوت  هک  تسین  یـسفن  هکنآ  لاح  مهبوبحم و  رمال  الالجا  دـنیامن  وا  رب  مکح  هک  تسین  قلخ  رب  ادـخ  اب  ار  وا  رما 
رقف و رب  تسا  لیلد  لک  زجع  وا و  دوج  سمـش  ءایـض  رب  تسا  لیلد  هسفنب  وا  تایآ  دـش  دـهاوخ  مه  نایب  رد  دـش  رهاـظ  ناـقرف  روگ  رد 

نوکت رب  تسا  ناشیا  هدـئفا  رد  هک  یجـش  هیآ  هب  دزغلن و  طارـص  رب  ناشیا  ياهمدـق  قح  روهظ  موی  هکنآ  رما  نیا  ببـس  وا  يوسب  جایتحا 
رب دـننک  تعاطا  رما  کی  نیا  رب  لک  رگا  دـنوشن و  ربخ  دوخ  ددرگ و  لـطاب  اـهنآ  لاـمعا  لـک  هک  دـننکن  یمکح  هیآ  نآ  هب  دوخ  دوجو 
ات ددرگیم  قرـشم  وا  لبق  زا  هک  هرهاظ  هلدا  هب  دـیامرف  بولق  رد  لیلد  تجح و  ياقلا  دـیامرف و  اـقلا  ناـشیا  رب  ار  قح  هک  تسا  دـنوادخ 

تـسا یفاک  تسا و  قح  نود  قح  رد  فوقو  هک  فوقو  راهظا  دـنناوتن  ناشیا  نود  دـنیامن و  نیقی  راـهظا  وا  قح  رد  دـنناوت  نینمؤم  هکنیا 
تیمی و قزری و  یـش و  لک  ۀـنونیک  قلخی  هتایاب  نا  یف  عبارلا  دـحاولا  نم  نماثلا  بابلا  یف  دـنیامن  لمع  باب  نیا  هب  رگا  ار  نایب  لها  لک 
رد رگا  هللا  لوق  هلوق  نال  یش  لک  قلخی  هلوقب  نا  یف  ثلاثلا  دحاولا  نم  یناثلا  بابلا  یف  نورظتنم  لک  اناف  راظنالا  یلوا  ای  نرظتنتلف  ییحی 

یلضف چیه  دیامن  ار  هللا  هرهظی  نم  روهظ  كرد  یـسفن  رگا  دشیمن  تیالو  قلخ  دومرفیمن  ملکت  تیالو  هملک  هب  هللا  لوسر  ناقرف  روهظ 
یهتنا . دیامرفیم  ران  قلخ  هللا  تریغ  هک  دوشن  وا  دزن  هیران  نوئش  رکذ  هک  تسین  نیا  زا  رت  یلعا  لک  وا و  قح  رد 

باوج

ینایب دیاب  مه  ماقم  نیا  رد  تسا  تافارخ  نیا  همه  أدبم  ءاشنم و  تاملک  نیا  نوچ  یلو  هدـش  هداد  باوج  اقباس  بلاطم  نیا  همه  هچ  رگا 
ینامـسآ و بتک  حیرـص  دـناهدوب و  قلخ  هنایم  رد  ود  ره  لـطاب  قح و  یعاد  هشیمه  نونکاـت  راـگزور  لوا  زا  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا  درک 
رد هکناـنچ  تسا  هدوب  قلخ  ناـیم  رد  لـطاب  هب  یعاد  هک  تسا  نیا  رب  مئاـق  همه  نییلم  عیمج  ترورـض  و  ص )  ) ءاـیلوا اـیبنا و  تاـشیامرف 
رد زین  یتم  لیجنا  رد  تسا و  هداد  زیمت  ار  بذاک  ربمغیپ  هدش و  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  دش  رکذ  شیپ  لصف  ود  رد  هک  ۀیروت  تایآ  نیمه 
رد تسا و  هدومرف  نامزلا  رخآ  رد  بذک  هب  تیحیسم  توبن و  نیعدم  زا  ربخ  لیصفت  هب  ع )  ) یـسیع تعجر  نایب  رد  مراهچ  تسیب و  باب 

ظفل نورـصنی و  ۀمیقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدی  ۀـمئا  مهانلعج  هدومرف و  دوخ  دـیجم  باتک  رد  دـنوادخ  تسا و  ررکم  مه  ماقم  نآ  ریغ 
نم لاق و  اماما  سانلل  کـلعاج  ینا  تسا  هدومرف  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  دـنوادخ  هکناـنچ  دوشیم  لامعتـسا  ود  ره  ماـما  یبن و  رب  ماـما 
مه لطاب  فرط  رد  سپ  تسا  هدـناوخ  ماما  ار  وا  نیلداع  هوفـص  هحفـص 380 ] ۀیرذ [  میهاربا و  سپ  نیملاظلا  يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ 

شیپ هک  یسک  هک  تسا  نیا  ضرغ  رانلا و  یلا  نودهی  هک  تسا  ياهمئا  وزج  تماما  ای  دنک  توبن  توعد  هچ  لطاب  یعدم  دنکیمن  قرف 
زا نیبملا  باـتک  رد  هک  تسا  نیا  دـناهدوب  هشیمه  لـطاب  هب  تاـعد  سپ  هصـالخ  دـشاب  هک  مسا  ره  هب  دـناوخب  یهار  زا  ار  مدرم  دـتفیب و 

هدومرف ادخ  هک  تسا  نآ  رب  سپ  يرجاف  يرب و  تسه  ماما  ود  راود  هکنیا  رگم  دشابیمن  ایند  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  تاجردلا  رئاصب 
زین نورـصنی و  ۀـمیقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدـی  ۀـمئا  مهانلعج  هدومرف و  هک  تسا  نآ  سپ  رجاف  اما  انرما و  هب  نودـهی  ۀـمئأ  مهاـنلعج  و 

دنوادـخ هک  یتسود  هب  يرجاف  ماما  یلداـع و  ماـما  رگم  تسا  مجرتم  زا  دـیدرت  ار و  مدرم  تسین  حـلاص  اـی  دـنکیمن  حالـصا  هک  دومرف 
اما لالـض  ماما  يده و  ماما  تسا  ماما  ود  ادخ  باتک  رد  ۀمئا  هک  ماهدناوخ  مردـپ  باتک  رد  هک  دومرف  زین  ۀـیالا و  مهانلعج  دـیامرفیم و 
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یتسردب سپ  لالـض  همئا  اما  ناشدوخ و  مکح  زا  شیپ  ار  ادخ  مکح  ناشدوخ و  رما  زا  شیپ  ار  ادخ  رما  دنرادیم  مدقم  سپ  يدـه  همئا 
تفلاخم تهج  هب  ناشئاوها و  عابتا  تهج  هب  ادخ  مکح  زا  شیپ  ار  دوخ  مکح  ادخ و  رما  زا  شیپ  ار  دوخ  رما  دـنرادیم  مدـقم  ناشیا  هک 

ادـخ باتک  فلاخم  اـیآ  هدرمـش  لاـحم  ار  لـطاب  هب  یعدـم  دوجو  هک  لوق  نیا  دوخ  نک  هظحـالم  منکیم  ضرع  تسا  باـتک  رد  هچنآ 
ادخ باتک  رد  هک  تازجعم  همه  نیا  تسین  ای  تسه  ادخ  باتک  فلاخم  تایاور  بیذـکت  تازجعم و  يهمه  راکنا  زین  تسین و  ای  تسه 

تایآ رد  زاب  تسا و  هدومرف  لقن  رگید  ناربمغیپ  فسوی و  ریزع و  نامیلس و  دواد و  میهاربا و  حون و  یسیع و  یـسوم و  و  ص )  ) متاخ زا 
نم رفن  الولف  هدومرف  نینمؤملل  نمؤی  نمؤی هللا و  هدومرف  هکنانچ  دینکن  بیذکت  دـیریگب و  انما  تاقث و  تیاور  هب  هک  هدومرف  مکح  رایـسب 
نیا الاح  اذـکه  نیقداصلا و  عم  اونوک  هدومرف  نورذـحی و  مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموقا  ورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  ۀـفئاط  ۀـقرف  لـک 

تعدب باتک  نیمه  تقو  نآ  تسادخ  باتک  اب  فلاخم  مامت  هک  هدیئارس  فرخزم  همه  نیا  شباتک  زا  باب  کی  رد  هتساوخرب و  صخش 
دوخ لـقع  هب  وت  دـش  ضرع  هک  ماـکحا  نیا  درک و  ناوتیم  داـمتعا  هنوگچ  یباـتک  نینچ  هب  هللااـب  كدـشنا  تسا  هدرمـش  دوخ  تجح  ار 

خـسن مکح  نیا  دعب  دومن  ار  انما  لوق  قیدصت  تسیابیم  ینامز  کی  ات  الثم  دـشاب  یندـش  خـسن  هک  تسا  يزیچ  اهنیا  نیبب  نکب  هظحالم 
لوا زا  هکنآ  ای  دنتـسین  تایاور  نتفرگ  هب  جاتحم  رگید  هک  دناهدش  هیلک  هطاحا  بحاص  قلخ  مامت  ایآ  هدش  خسن  هک  تسا  هدش  هچ  هدـش 

دنوادخ دوب و  اطخ  همه  دندوب  تازجعم  هب  دقتعم  ایبنا  يهرابرد  دنتفرگیم و  تایاور  هب  هک  مدرم  لاس  رازه  نیدنچ  نیا  هدوبن و  نیاربانب 
ناسنا رـس  زا  شوه  هک  هللاو  تسا  اطخ  دیوریم  هک  هار  نیا  زا  هک  دـینامهفن  ناشیا  هب  دنـشاب و  تلالـض  اطخ و  رب  مدرم  هک  دـش  یـضار 

هک تسا  عنتمم  لاـحم و  دـیوگیم  قمحا  تسا  هتفرگ  ناـشیا  تسد  زا  ار  نید  هدرک و  ار  مدرم  لوقع  هیفـست  هنوگچ  ناطیـش  هک  دوریم 
دـش ضرم  تشگرب و  عادولا  ۀجح  زا  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  زا  دعب  هک  هدرکن  هظحالم  هحفص 381 ] راحب [  رد  دزیخرب  يوعد  نیا  هب  یـسک 

دادیم و ناشن  بیجاعا  زاب و  هدبعـش  دوب و  نهاک  دوب و  بعک  نب  ۀـلیهع  وا  مسا  دوسا  اما  همامی  رد  هملیـسم  درک و  جورخ  نمی  رد  دوسا 
کیسم نب  ةدرق  هک  دارم  هلیبق  رب  ص )  ) ادخ لوسر  لماع  تفرگ  ار  اجنآ  تفر و  اعنص  يوس  هب  درکیم و  ریـسا  ار  هدنونـش  بلق  وا  قطنم 

دـندروآ و هرجح  هب  یبقن  وا  هجوز  يرای  تسدـب  سپ  دنـشکب  ار  وا  هک  یتعامج  دزن  داتـسرف  ترـضح  نآ  تشون و  ترـضح  نآ  هب  دوب 
هک تفگ  وا  هجوز  تسا  تیاکح  هچ  هک  دـنتفرگ  تقبـس  وا  هظفح  دـمآ  رب  وا  زا  راـک  يادـص  لـثم  یئادـص  تشک و  ار  وا  یملید  زوریف 
نب ۀملیسم  اما  درکیم و  لمع  دادیم و  لمعلاروتـسد  وا  هب  دمآیم  ناطیـش  دوب  ات  دش و  شوماخ  دوسا  دعب  دوشیم  لزان  ربمغیپ  رب  یحو 
دعب دوـب و  هدروآ  مالـسا  لوا  تسا و  نمحر  وا  مسا  دـیآیم  نـم  دزن  هـکنآ  تـفگیم  دـنتفگیم و  هماـمی  نـمحر  ار  وا  باذـک  بیبـح 

انل ضألا  ناـف  دـعب  اـما  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم  یلا  هللا  لوسر  ۀملیـسم  نم  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  تشون  درک و  توبن  ياـعدا  تشگرب و 
ایآ هک  دومرف  اـهنآ  هب  ترـضح  سپ  ص )  ) ربمغیپ دزن  داتـسرف  رفن  ود  اـب  ار  باـتک  نودـتعی و  موق  شیرق  نکل  فصن و  شیرقل  فصن و 
یلب دندرک  ضرع  تسادخ  لوسر  هملیـسم  هک  دیهدیم  تداهـش  ایآ  دومرف  یلب  دـندرک  ضرع  میادـخ  لوسر  نم  هک  دـیهدیم  تداهش 

نم وا  هب  ترـضح  نآ  تشون  دـعب  مدزیم  ار  امـش  ياهندرگ  دوشیمن  هتـشک  لوسر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دومرف  تسا  هدـش  وت  اب  کـیرش 
رجح لها  تکلها  دق  نیقتملل و  ۀبقاعلاو  هدابع  نم  ءاشی  نم  اهثروی  ضرألا هللا  ناف  دعب  اما  باذـکلا  ۀملیـسم  یلا  ص )  ) هللا لوسر  دـمحم 
تفگ دـمآ و  وا  دزن  ینز  سپ  توبن  رد  ص )  ) دـمحم اـی  تسا  هدـش  کیرـش  هک  دوب  یعدـم  هملیـسم  کـعم و  بوص  نم  هللا و  كداـبا 

دوخ معزب  تازجعم  درک و  اهاعد  سپ  شموق  يارب  زا  تسا  هدرک  اعد  دـمحم  هک  یتسردـب  سپ  ام  باوام  لـخن  يارب  زا  ار  ادـخ  ناوخب 
اهتعدـب و نیا  لاثما  درک و  لالح  ار  انز  رمخ و  تشادرب و  ناشیا  زا  ار  زامن  رما  رخآ  رد  دادیم و  سکع  رب  هجیتن  همه  دومنیم و  راـهظا 

مالـسا رکـشل  رکبوبا  نامز  رد  دادیم و  ناشیا  هب  اهدـعو  دوب و  یگنج  درم  رازه  لـهچ  ناـشیا  تیعمج  دـندرک و  وا  رب  قاـفتا  هفینح  ونب 
يدادیم ام  هب  هک  یئاههدعو  هک  دـنتفگیم  وا  هب  دـندرک  هدـهاشم  هک  ار  عضو  نیا  هفینحینب  دنتـشک  ار  اهنآ  زا  رفن  رازه  تسیب  هدـمآ و 

تایآ و زا  خـیراوت  رد  زین  دنتـشک و  ار  نوعلم  نآ  دوخ  هناجدوبا  یـشحو و  هکنآ  ات  دـینک  گنج  ناتدوخ  باسحا  زا  تفگیم  تساجک 
موطرخ هل  لیفلا  ام  كاردا  ام  لیفلا و  ام  لـیفلا  هک  تسا  لـیف  يهروس  هلمج  زا  هک  دـناهدرک  لـقن  دوب  هدروآ  نآرق  ربارب  رد  هک  اـههروس 
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نخـس درم  نیا  تافارخ  زا  رتغیلب  رتحیـصف و  هبترم  رازه  منک و  لقن  هک  تسین  دوجوم  نم  دزن  اهنآ  نیع  لعفلاب  یلو  لیثو  بنذ  لـیوط و 
لاحم و لطاب  هب  يوعد  هک  نانخـس  نیا  هک  نیبب  سپ  تسا  ادـیپ  وا  تحاـصف  هجرد  تشون  ادـخ  لوسر  هب  هک  هضیرع  نیمه  زا  هک  هتفگ 

تـسا هدوب  نیمه  رب  ایند  يانب  دندوب و  دوخ  لایخ  هب  مه  هفرخزم  هحفـص 382 ] تایآ [  دندرک  اهیوعد  مدرم  تسا  تافرخزم  تسا  عنتمم 
لباـقم رد  مه  وا  زا  دـننکیم و  تازجعم  لـقن  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  اـهنآ  دـندوب  نیدـترم  راـفک و  همه  هک  وا  عاـبتا  هک  نک  هظحـالم  و 

زا دعب  هک  هصاخ  دـیامن و  بلط  ار  نآ  لثم  هک  تسین  هزجعم  رفاک  رظن  رد  امـش  تافارخ  یلیوات و  تازجعم  هتبلا  دـنهاوخیم و  تازجعم 
هصالخ و تسا  هزجعم  صخـش  نیا  تایآ  ای  تسا  هزجعم  میاهدروآ  هک  ینامیا  نیمه  هک  دنتفگیمن  چیه  دـندرکیم و  بلط  وا  هب  نامیا 

ریخـست ار  ملاع  بیرق  امع  هک  دـندادیم  اههدـعو  امـش  نارتگرزب  دـیتشاذگ  ار  گنج  يانب  هک  لوا  دوب  روط  نیمه  مه  امـش  رما  هک  نیبب 
ات دیدروآیم  ناجیه  هب  ار  مدرم  هیهو  نانخس  نیمه  هب  دیدادیم و  اهدیون  اههدعو و  کی  ره  هب  میرادیم و  رب  ار  ملظ  روج و  مینکیم و 

زونه لیصافت  همه  نیا  زا  دعب  الاح  دماین  دیدپ  ملاع  عاضوا  رد  يرییغت  چیه  دش و  رهاظ  امش  ياهغورد  دنتـشک و  ار  امـش  هللادمحلا  هکنآ 
ترورـض ینامـسآ و  بتک  فالخ  رب  يدـید  هک  هفرخزم  تایآ  نیا  اما  هک  میئوگیم  ارـصتخم  سپ  دیاهتـشادنرب  تسد  دوخ  تافارخ  زا 

باتک نیا  دوخ  سپ  دراذگب  مه  اهتعدـب  دروایب و  مه  یتایآ  باتک و  دزیخرب و  یلطاب  هب  یعدـم  هک  تسه  مه  زیاج  تسه و  نییلم  همه 
باتک لصا  هک  میاهدرک  نایب  لصفم  زاب  نیا  رب  قباس  دومن و  لیصحت  دیاب  جراخ  زا  یقدص  دهاش  دوشیمن و  یـسک  قدص  دهاش  ملـسم 

و ص )  ) متاخ زا  دـعب  دوش  توبن  یعدـم  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تسادـخ و  باتک  فالخ  عضو  نیا  هب  ندروآ 
ناقمحا نیا  هکنادـب  هتفاب  مه  هب  فرخزم  هک  شرگید  باب  ود  اما  تسا و  بجاو  وا  زا  ناگدنونـش  عیمج  رب  وا  لتق  دروایب  دـیدج  باـتک 

زا دندرک  انب  هدروآ و  تسد  ار  دیس  خیـش و  بتک  زا  یـضعب  دنتـشادن  یبلطم  روعـش  هک  ناشدوخ  دنتـشاذگ  ار  يوعد  نیا  يانب  هک  یلوا 
دوب تهج  نیمه  هب  تشون و  دوخ  لایخ  هب  هرقب  يهروس  حرـش  هدرک و  لخاد  ناشدوخ  يار  زا  یثرو  روشح  هدـیدزد و  ناشیا  تاشیامرف 

ددزدیم و اهنآ  زا  هک  دنوشب  تفتلم  ادابن  هکنیا  ضحم  دینکن  رظن  دیـس  خیـش و  بتک  هب  هک  درک  عنم  احیرـص  هک  يدـید  ار  شترابع  هک 
ام خـیاشم  تاشیامرف  هب  هصاخ  ناشیا  تافارخ  در  تقیقح  رد  هک  تسا  نیا  شرگید  تهج  دـنکیم و  دوخ  لیطابا  اـب  جوزمم  شوشغم و 

ینعم یب  تارابع  نیا  هب  هدـید و  ام  خـیاشم  تاشیامرف  رد  هک  یبلاطم  هلمج  زا  هصالخ  دـینکن  رظن  هک  دـنکیم  رما  هک  تسا  نیا  دوشیم 
دنوادخ هک  تسا  نیا  اهنآ  لصاح  هک  یتارابع  دناهدومرف  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  رد  نوچ  تسا  هیلوط  يهلـسلس  هلئـسم  تسا  هدروآ  ریبعت 

نیا حرش  هلسلس و  رخآ  ات  ار  نج  نینمؤم  ناشیا  رون  زا  ار و  سنا  نینمؤم  ایبنا  رون  زا  هدومرف و  تقلخ  ار  دوخ  ءایبنا  ع )  ) دمحم لآ  رون  زا 
حور تسا و  ناـشیا  رد  هک  تسا  یناـمیالا  حور  دوصقم  نکل  تسین و  قـلخ  هینوـک  صاخـشا  نیا  زا  اـم  دوـصقم  هک  دـناهدومرف  ار  ناـیب 
هکنیا لثم  دوشیم  جراخ  وا  زا  نامیالا  حور  دومن  ضارعا  عراش  زا  رگا  دوشیم و  تقلخ  صخش  رد  ص )  ) سدقم عراش  رون  زا  نامیالا 

چیه هـتفرگ و  هحفـص 383 ] تسد [  ار  فیطل  فیرـش  ناـیب  نیا  ـالاح  دوـشیم  لـیاز  وا  زا  باـتفآ  روـن  دـینادرگ  ور  باـتفآ  زا  هک  هنیآ 
يزیچ ره  تنونیک  وا  لوق  هب  ای  تایآ  هب  الثم  دـیوگیم  درادـن  طبر  چـیه  هک  ار  تافارخ  نیا  تسا و  هدوب  هچ  ناشیا  روظنم  هک  هدـیمهفن 

رتمک ای  رتشیب  ای  لهچ  ای  یـس  ای  تسیب  ای  هد  یکی  ره  صخـش  نیا  يوعد  زا  شیپ  هک  دـناهدوب  صاخـشا  نیمه  ناقمحا  يا  دوشیم  قلخ 
هن هدروآ و  تایآ  دوخ  معزب  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  هک  هدـش  قلخ  وا  تاـیآ  هب  اـهنآ  ندوب  ینعی  تنونیک  هنوگچ  دـناهدرک  تسیز  اـیند  رد 

هجرف و هللا  لجع  و  ص )  ) رمالا بحاص  ریـشمش  رگم  دـنکیمن  ار  تعامج  نیا  هجلاعم  تسا و  هدوبن  ملاع  چـیه  رد  شتاـیآ  هن  شدوخ و 
هتانا . لوطا  هملح و  مظعا  ام  هجرخم  لهس 

باب دمحم  یلع  روهظ  يارب  تاروت  هب  لالدتسا 

هراشا
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زا مظعا  یلیلد  تجح و  هزجعم و  هک  دـیدرگ  حـضاو  تباـث و  یلقن  یلقع و  لـئالد  ینامـسآ و  بتک  تاحیرـصت  هب  نوـچ  تسا و  هـتفگ 
لصف 33 دیونشب  ینامسآ  بتک  تحارص  زا  تیبوبر  تیهولا و  مسا  هب  ار  قافآ  رین  نآ  قارشا  تراشب  لاح  تسین  لوقعم  روصتم و  تایآ 
دومن و دورو  سدقم  رازه  نارازه  اب  دش و  هدنشخرد  ناراف  زا  درک و  یلجت  ناشیا  رب  ریعـس  زا  دمآ و  رب  انیـس  زا  دنوادخ  میود  هیآ  ۀیروت 
يدمحم و يوسیع و  يوسوم و  كرابم  روهظ  زا  میلع  يادـخ  میظع  یحو  نیا  رد  یهتنا  هدـش  هداد  ناشیا  هب  نیـشتآ  تعیرـش  شنیمی  زا 

ققحم لبقتـسم  هک  تسا  رایـسب  ینامـسآ  بتک  رد  هدومرف  ربـخ  دومن  دورو  سدـقم  رازه  رازه  اـب  هک  يروهظ  مهادـف و  مهاوس  اـم  حور 
رازه اب  هک  تسا  مظعا  روهظ  نیا  هللا و  ءاش  نم  الا  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  قعصف  روصلا و  یف  خفن  هدومرف و  یضام  ظفل  هب  ار  عوقولا 

تمحر دضع  رادتقا و  تردق و  نیمی  هب  هک  تسا  مظعا  روهظ  نیا  دیدرگ و  شمدقم  راثن  هیـسدق  حاورا  دومرف و  رما  راهظا  سدقم  رازه 
ۀیوه قفا  زا  ار  روهظلا  الا  باقن  هتعلطل  رونلا و ال  الا  باجح  هلامجل  سیل  باتفآ  دـیرد و  ار  دـیلقت  مه و  تاحبـس و  تاـبجح و  راـیتخا  و 

يو اب  انحوی و  يایؤر  رد  ار و  نانمـشد  دـیامرف  مازلا  ات  دـیآیم  هتـشرف  رازه  نارازه  اب  تسا  عضاوم  زا  يرایـسب  لیجنا  رد  دومرف و  رهاظ 
بآ و يادص  نوچ  مدینش  نامـسآ  زا  ار  يزاوآ  دندوب و  هدومن  تبث  دوخ  یناشیپ  رب  ار  شردپ  مسا  هک  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دندوب 
زا هک  سک  رازه  راهچ  تسیب و  دـصکی و  نآ  زج  تخومآ  تسناوتن  ار  دورـس  نآ  سک  چـیه  هزات و  دورـس  دندورـسیم  طبرب و  دـعر و 

یهتنا . دندوب  هدش  هدیزخ  نیمز 

باوج

تسا یکی  بلطم  نوچ  یلو  دراد  یفالتخا  هدرک  لقن  ۀیروت  زا  هک  ترابع  نیا  اب  تاملک  یضعب  تسا  دوجوم  نم  دزن  هک  همجرت  رد  الوا 
نامه اب  هک  تسا  نیا  دارم  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  نیبب  نک  رظن  تاملک  نیا  رد  ربدـت  فاـصنا و  يور  زا  وت  اـیناث  هصـالخ و  میتسین  ضرعتم 

هک میتسین  رکنم  ام  هکنیا  هچ  تسین  یمراهچ  روهظ  نیا  دندوب و  سدقم  رازه  نارازه  اهنآ  هس  ره  اب  ای  دـش  هدنـشخرد  ناراف  زا  هک  يرون 
هحفـص 384] هدـشن [  نایب  اج  همه  یبلطم  ره  تسا و  ینعم  یمالک  ره  يارب  زا  یلو  هدـش  هداد  ینامـسآ  بتک  رد  ع )  ) ماما روهظ  زا  ربخ 

ناسدقم نارازه  رازه  اب  دش و  هدنـشخرد  ناراپ  هوک  زا  درک و  یلجت  ناشیا  رب  ریعیـس  زا  دـمآ و  رب  ینیـس  زا  دـنوادخ  دـیامرفیم  هکیئاج 
زا ناطلـس  یئوـگب  رگا  هکنیا  لـثم  دـندوب  ناسدـقم  رازه  رازه  تاروـهظ  ناـمه  اـب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هک  تـسا  نـیا  هـن  دوـمن  دورو 
هک هللا  دندوب و  ناطلـس  نامه  اب  نایرکـشل  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  تسا  نیا  هن  دومن  دورو  رکـشل  رازه  رازه  اب  دمآ و  نوریب  هفالخلاراد 
رد تعامج  نیا  هکنیا  ضحم  دـنک  تباث  ناهرب  لیلد و  هب  دـیاب  ار  تایهیدـب  عیمج  ناسنا  هک  رایـسب  تمحز  تسا و  بجعت  لـحم  یلیخ 

ههبش نودب  سپ  مینک  میلست  ناشیا  زا  مه  همه  هک  دنعقوتم  دنهدیم و  ریغت  فیحـصت و  ار  همه  هدومن و  فرـصت  لخد و  تایهیدب  عیمج 
میراد دوخ  تایاور  زا  مه  رتشیب  ثیدح  رازه  دشاب  هدش  هداد  ربخ  هک  مه  ضرفلاب  هدشن و  هداد  مراهچ  روهظ  زا  يربخ  چیه  هرقف  نیا  رد 
یناوتب هک  تسا  لاحم  نک و  تسرد  ار  عوضوم  یئوگیم  تسار  رگا  وت  تسین  بلطم  نیا  رکنم  یـسک  تسا و  اـهنیا  زا  حـصا  یلیخ  هک 
تـسا باوج  ود  نیا  زا  ار  ام  دـنک و  تابثا  تیبوبر  تیهولا و  مسا  هب  روهظ  دـهاوخیم  هک  تسا  نیا  وا  لالدتـسا  هجو  لـصا  هصـالخ و 

يا هک  میئوگیم  نیملسم  يارب  اما  يراصن  دوهی و  فنصم و  لاثما  يارب  يرگید  دنراد و  یخـسار  مدق  مالـسا  رد  هک  یناسک  يارب  یکی 
بلطم نیا  تسا و  سمالا  نم  هدبا  سمشلا و  نم  حضوا  ناشیا  قدص  تسا و  تباث  ع )  ) دمحم لآ  دمحم و  تیقح  امـش  ام و  رب  ناردارب 

دزن اهنآ  حیحـص  تسا و  فحـصم  تسا  يراصن  دوهی و  تسد  رد  هک  یلیجنا  ۀیروت و  هک  میاهدرک  ملـسم  ام  تنـس  باتک و  لیالد  هب  ار 
رگا کش  یب  تسا و  هدومرف  لقن  هدومرف و  همجرت  یبرع  هب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  امـش  ام و  ماما  ار  ۀـیروت  زا  هرقف  نیمه  تسام و  همئا 
لزان نامسآ  زا  هک  حیحص  ۀیروت  هک  دیاهتـسناد  الوا  هک  اریز  دنتـسین  رداق  دننک  همجرت  ماما  زا  حصا  دنهاوخب  دنوش و  عمج  مجرتم  رازه 

دـنادیم و ار  ادـخ  دوصقم  ماما  هک  روطنآ  دـشاب  نارگید  دزن  مه  هحیحـص  تایآ  ای  هیآ  هک  ضرف  رب  ایناث  طقف و  تسا  وا  دوخ  دزن  هدـش 
راحب رد  نک  هظحالم  سپ  دنادیمن  يدحا  تسیچ  رگید  ناسل  رد  شاهمجرت  یظفل  ره  هک  دـنادیم  دراد و  اهنابز  هب  هطاحا  وا  هک  روطنآ 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  لاثما  وا و  دانع  تدش  زا  نوعلم  نومام  دوب و  دوهی  ياملع  گرزب  هک  تولاجلاسار  اب  نومام  سلجم  رد  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هک 
لبج نم  رونلا  ءاج  دـق  مکل  لوقت  ۀـیروتلا  نا  رکنت  له  وا  هب  دومرف  ترـضح  دـنک  باجم  ار  ع )  ) ماما هک  دوب  هدرک  رـضاح  نایدا  لها  زا 

ع)  ) لاق اهریسفت  فرعا  ام  تاملکلا و  هذه  فرعا  تولاجلا  سار  لاق  ناراف  لبج  نم  انیلع  نلعتسا  ریعاس و  لبج  نم  انلءاضا  ءانیس و  روط 
ءانیس و روط  لبج  یلع  ع )  ) یسوم یلع  هلزنا  يذلا  یلاعت  كرابت و  هللا  یحو  کلذف  ءانیـس  روط  لبق  نم  رونلا  ءاج  هلوق  اما  هب  كربخا  انا 

انیلع نلعتـسا  هلوق و  اما  هیلع و  وه  و  ع )  ) میرم نب  یـسیع  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  يذـلا  لبجلا  وهف  ریعاس  لبج  نم  سانلل  ءاضا  هلوق و  اما 
ۀیروت هک  يراد  راـکنا  اـیآ  دومرف  هک  تسا  نیا  شاهمجرت  موی و  هحفـص 385 ] اهنیب [  هنیب و  هکم  لابج  نم  لبج  كاذـف  ناراف  لـبج  نم 

نیا درک  ضرع  تولاجلا  سار  ناراف  هوک  زا  ام  رب  دش  رهاظ  ریعاس و  هوک  زا  درک  نشور  انیس و  روط  لبج  زا  رون  دمآ  هک  امـش  دیوگیم 
سپ انیـس  روط  لبق  زا  دـمآ  رون  دـنوادخ  لوق  اما  نآ  هب  ار  وت  مهدیم  ربخ  نم  دومرف  منادیمن  ار  اهنآ  ریـسفت  یلو  مسانـشیم  ار  تاملک 

نآ سپ  ریعاس  هوک  زا  مدرم  يارب  زا  درک  نشور  وا و  لوق  اـما  انیـس و  روط  هوک  رب  دـش  لزاـن  ع )  ) یـسوم رب  هک  تسادـخ  یحو  رون  نیا 
سپ ناراف  هوک  زا  ام  رب  دش  رهاظ  وا  لوق  اما  دوب و  هوک  نآ  رب  وا  هداتسرف و  ع )  ) میرم نب  یـسیع  يوس  هب  یحو  دنوادخ  هک  تسا  یهوک 

رد هک  ظاـفلا  نیا  هب  تراـبع  لـصا  هک  نک  هظحـالم  سپ  تسا  هار  زور  کـی  هکم  نآ و  ناـیم  هک  هکم  ياـههوک  زا  تـسا  یهوـک  نـیا 
هک تسا  نامه  حیحـص  هدش و  طبخ  همجرت  رد  ای  دناهدرک  فیحـصت  دوخ  هدـساف  دـیاقع  بسح  رب  ار  نآ  لصا  ای  هدوبن و  تساههمجرت 
هب رودص و  نامز  هب  ناشنامز  برق  اهنآ و  ملع  اب  نک  هظحالم  ار  تولاجلا  سار  قیدـصت  تسا  فیعـض  تداقتعا  رگا  هدومرف و  ع )  ) ماما

یعدم هکنانچ  دنـشاب  هتـشاد  همیدق  خسن  زا  هک  دنچ  ره  تسا  هیلاح  خسن  زا  رتربتعم  دشاب  هچ  ره  اهنآ  خسن  هکنیا  يربع و  ینانوی و  ناسل 
دیاب اهزیچ  دشاب  نیاربانب  رگا  دراذگ و  اهنآ  رب  ار  هینید  دـیاقع  يانبم  ناوتیمن  تسین و  حیحـص  اههمجرت  نیا  ههبـش  نودـب  سپ  دنتـسه 
بتک نیا  رد  هک  اریز  ادخ  ناربمغیپ  هب  همرتحم  سفن  لتق  انز و  رمخ و  برـش  تبـسن  لثم  تسا  یهیدـب  ام  رب  اهنآ  رفک  هک  میوشب  دـقتعم 

تماما یفانم  ار  یـصاعم  نیا  مه  ناشماما  هتاما  رد  تهج  نیمه  زا  دنتـسه و  اهنیا  همه  هب  دقتعم  هیباب  تعامج  هچ  رگا  تسا  روکذم  اهنیا 
تعامج نیا  هب  اما  دنراد و  عیشت  مالـسا و  رد  یخـسار  مدق  هک  تسا  یناسک  اب  هجو  نیا  رد  نخـس  يور  هک  مدرک  ضرع  یلو  دننادیمن 

هکنیا لثم  هک  متفگ  قباس  هک  روط  نامه  نک  هظحالم  اهنآ  رد  يوشب  فراع  یهاوخیم  لیجنا  ۀیروت و  حالطصا  هب  وت  رگا  هک  میوگیم 
تیهولا ناشدوصقم  دـننکیم و  لامعتـسا  یبرم  رتگرزب و  کـلام و  بحاـص و  ینعم  رد  ار  ادـخ  ظـفل  یـسراف  رد  بر و  ظـفل  یبرع  رد 

هلئـسم روهظ  ردـقب  اـما  مرادـن  ندرک  رکذ  رامـشیب  دـهاوش  رایـسب و  عـبتت  لاـجم  نم  تسا و  لاوـنم  نیمه  هب  رما  مه  بتک  نیا  رد  تسین 
ار الط  هرقن و  زا  ناشیا  هدیدنـسپ  تالا  نارورـس و  نایادـخ و  زین  متـشه و  هیآ  رد  عیاقو  زا  یکی  ربخ  رد  لاـیناد  باـتک  رد  نک  هظحـالم 

مظعتم عیفر و  یئادخ  ره  رب  ار  نتـشیوخ  هدومن  لمع  دوخ  يار  قفاوم  کلم  نآ  مشـش و  یـس و  هیآ  رد  درب و  دـهاوخ  رـصم  هب  راوریـسا 
رکفت ناـنز  قوش  هب  دوخ و  ناردـپ  يادـخ  هب  هدومرف و  هکنآ  اـت  درک  دـهاوخ  وگتفگ  هناـبیجع  نایادـخ  يادـخ  دـض  رب  دومن و  دـهاوخ 

هک هناگیب  يادخ  هب  هدومن  لمع  دیـشم  ياهماقم  رد  لاونم  نیدب  هدومرف  هکنآ  ات  دومن  دهاوخن  رکفت  یئادخ  چـیه  هب  هکلب  دومن  دـهاوخن 
مهد لصف  تسا  ینثم  ۀیروت  رد  هدش و  لامعتـسا  رایـسب  بتک  بلاغ  رد  نایادخ  يادـخ  ریغ و  نایادـخ  ظفل  رخآ و  ات  تسا  فرتعم  وا  هب 

يریگفرط هک  تسا  وا  بیهم  ربکا  مظعا  يادخ  نادـنوادخ  دـنوادخ  نایادـخ و  يادـخ  امـش  يادـخ  هحفـص 386 ] دـنوادخ [  هک  اریز 
تسا و رایـسب  تارابع  نیا  لاـثما  يراـب  هدـش  لامعتـسا  ررکم  ع )  ) یـسیع رب  دـنوادخ  مسا  لـیجانا  رد  زین  دریگیمن و  هوشر  دـنکیمن و 

تیهولا مسا  هب  هک  دومن  لالدتسا  تاملک  نیا  هب  ناوتیمن  مه  ماقم  نیا  رد  سپ  تسین  ردان  میتفگ  هک  یناعم  نیا  رد  ادخ  ظفل  لامعتـسا 
وا رد  دنوادخ  یئوگیم  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  تسا و  کلم  همه  یبرم  هک  یـسک  تسا و  کلم  بحاص  دوصقم  هکلب  دـیامنیم  روهظ 

زگره همالک  یف  هدابعل  هللا  یلجت  دقل  دیامرفیم  ثیدح  رد  دوش  هدناوخ  یئادخ  مسا  هب  دیاب  درک  هولج  ادـخ  هک  اج  ره  رگم  هدرک  هولج 
ار ناشیا  صخـش  هکنیا  هن  اما  دش  رهاظ  ادخ  دوش  هتفگ  ناشیا  روهظ  هطـساو  هب  هک  تسا  نیا  ضرف  دیناوخب  ادخ  ار  ادخ  مالک  هک  هدینش 

مظعا روهظ  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  هصـالخ و  نیبب  نک و  هظحـالم  تسین  بلطم  نیا  رب  یلیلد  تاراـبع  نیا  رد  دـنناوخب  تیهولا  مسا  هب 
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نیا رد  يدرک  هظحالم  هک  الوا  تافرخزم  رخآ  ات  دیدرگ  شمدقم  راثن  هیـسدق  حاورا  دومرف و  رما  راهظا  سدقم  رازه  نارازه  اب  هک  تسا 
رصع ماما  رکذ  احیرـص  هک  تسا  نیا  ضرف  ایناث  دنناشیا و  اب  نیـسدقم  تسین و  ص )  ) ربمغیپ یـسیع و  یـسوم و  ياوس  زا  يرکذ  ترابع 

یعدی لک  دنکب و  دناوتیم  سک  همه  ار  يواعد  هنوگنیا  مدرک  لقن  هحیرـص  تارابع  لیجنا  زا  دوخ  نم  هکنیا  لثم  دشاب  هجرف  هللا  لجع 
یسیع و یسوم و  هینیقی  فاصوا  هب  تقو  ره  اکابت  نمم  یکب  نم  نیبت  دودخ  نم  عومد  تسجبنا  اذا  اکاذب  مهلرقت  یلیل ال  یلیلب و  الـصو 

بآ جنپ  رد  نالا  درذگیمن  رما  اعدا  ضحمب  الا  دناهدومرف و  هک  تسا  دوعوم  نامه  نیا  هک  میـسانشیم  دـش  يروهظ  ام  يارب  ع )  ) متاخ
زا تاجرد  هب  دناهدروآ و  وا  زا  مه  بتک  یضعب  دراد و  عابتا  زواجتم  رورک  کی  روکذم  رارق  زا  هتساوخرب و  تیوسیع  یعدم  ناتسودنه 

هراچیب تسین  يزیچ  اعدا  زا  ریغ  امش  تاحیرصت  هب  هک  مه  لیلد  دننادیم  ع )  ) یـسیع ار  دوعوم  يدهم  مه  عیمج  تسا و  رتلامک  اب  امش 
يدیدج روهظ  مه  نیا  امش  هلطاب  دیاقع  قفاوم  هک  اریز  ناتسودنه  هب  دندرگرب و  دیاب  دناهدرکن  هیهت  ار  اکع  رفس  بابسا  زونه  ناناملـسم 
دوشیم دراو  ۀقیقح  سمـش  رب  نزح  هک  دوشن  وا  ضرعتم  سک  چیه  دش  تایآ  یعدـم  هک  ره  هک  درک  رما  نایب  رد  مهن  ات  دـشرم  تسا و 

دنچ هدرک  لقن  انحوی  يایؤر  زا  هک  هرقف  اما  دش و  دنهاوخ  مدان  دننامیم و  رد  دوخ  هلطاب  دـیاقع  رـشب  هک  منیبیم  بیرق  امع  هک  هصالخ 
نوهیص هوک  رب  هرب  کنیا  هک  مدید  هک  تسا  نیا  همه  نومضم  تسه و  مه  فلتخم  ياههمجرت  تسا و  دوجوم  نم  دزن  رد  نآ  زا  هخـسن 

دص و فنصم  رخآ و  ات  دنراد  موقرم  دوخ  یناشیپ  رب  ار  وا  ردپ  مسا  وا و  مسا  هک  يرفن  رازه  راهچ  لهچ و  دص و  يو  اب  تسا و  هداتـسیا 
رهاظ انحوی  تافشاکم  زا  هچنآ  تسیک و  دارم  هک  دوشب  مولعم  ادابم  هک  تسا  هدرکن  مه  ار  لوا  هرقف  رکذ  هتشون و  تسیب  دص و  ار  لهچ 

ص)  ) متاخ هب  هراشا  هدش  رکذ  تافشاکم  رد  ررکم  هک  ینیشن  تخت  و  هحفص 387 ] تسا [  ع )  ) یسیع هرب  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دوشیم 
هک ادخ  هرب  تسا  نیا  تفگ  دیآیم  وا  بناج  هب  دید  ار  یسیع  ییحی  زور  نآ  يادرف  رد  ییحی و  روهظ  رد  تسا  انحوی  لیجنا  رد  تسا و 
زا تسا  هدرک  لقن  ربمغیپ  یماسا  باـب  رد  راـحب  رد  هکناـنچ  تسه  بلطم  نیا  هنیرق  زین  ناـمدوخ  راـبخا  رد  درادیم و  رب  ار  ناـهج  هاـنگ 

راصالا و ففخی  وه  هدـعب و  نم  ءاج  اطیلق  رابلا  بهاذ  ةربلا  نیا  بوتکم  لیجنالا  یف  دومرف  تولاجلا  سار  هب  هک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
مکبر یلا  بهاذ  ینا  یسیع  يوق  لیجنالا  یف  فرعت  له  ینارصن  ای  ع )  ) اضرلا لاق  تسا  رگید  تیاور  رد  رخآ و  ات  ءیش  لک  مکل  رـسفی 

دـشاب و ع )  ) میرم هرب  زا  دارم  هک  دوشیم  رهاظ  ثیدـح  نیا  زا  تسا و  مه  هب  بیرق  شنیماضم  ود  ره  هک  رخآ  ات  ءاج  اطیلق  رابلاو  یبر  و 
ردپ هک  اریز  دشاب  هدش  هدناوخ  ردام  مسا  هب  هک  تسا  نکمم  دش  هدناوخ  هرب  مسا  هب  هک  لیجنا  تافـشاکم و  رد  اما  و  ع )  ) یـسیع هرب  ربا 

یسیع ندمآ  زا  ربخ  هفشاکم  هرقف  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  تسا  عیاش  ردپ  مسا  هب  دنزرف  ندناوخ  دوبن و  ترضح  نآ  يارب  زا  يرشب 
زا ربـخ  صوصخم  مه  هرقف  هک  ضرف  رب  دـنراد و  تالالدتـسا  وحن  نیا  زا  یـسب  هتـشون و  تبـسانم  یب  عـقوم  نیا  رد  تسا و  مالـسلاهیلع 

ناشن ار  اهنآ  قادصم  تسا  رایـسب  تانایب  وحن  نیا  زا  الا  تسج و  دیاب  ار  نآ  هک  تسا  رابخا  عضوم  رد  اهنخـس  دـهدب  ع )  ) رمالا بحاص 
دوش . میلست  ات  دیهد 

اهنآ زا  باوج  تسا و  باب  دمحم  یلع  روظنم  هک  اهنآ  هب  لالدتسا  تعجر و  رشح و  تیفیک  دروم  رد  تایآ  زا  يدادعت  رکذ 

نودب دنکیم و  دوخ  يارب  مه  دنچ  يریسافت  دنکیم و  لقن  هدش  لزان  قیالخ  رـشح  تیفیک  رد  هک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  ماقم  نیا  رد 
راثآ و رابخا و  نیا  قیداصم  رگا  هک  هللا  دهـشا  دنکب و  يراج  نامز  نیا  صخـش و  نیا  هرابرد  دـهاوخیم  نایع  تداهـش  ناهرب و  لیلد و 

وت ام و  زا  دـندش  داعم  تعجر و  رکنم  یلکب  لوا  زا  هک  اهنامه  هللااـب  ذاـیعلا  دـیهدیم  ناـشن  اـم  هب  امـش  هک  تسا  اـهنیمه  هیناـقرف  تاـیآ 
نیا يارب  دـنداد  اههدـعو  مدرم  هب  لاس  رازه  تشه  دـشاب و  نینچ  رما  هک  هللا  ذاعم  دـندروخن و  ار  نانخـس  نیا  لوگ  هک  دـندوب  رترایـشه 

هسدقم یـضارا  زا  رما  نیا  روهظ  هک  دیامن  تابثا  هک  تسا  هدمآ  رب  ددص  رد  دعب  نیح و  دعب  هانب  نملعتـس  تسا و  اپرـس  لاح  هک  عاضوا 
ماش رد  هک  هیماینب  نیا  رب  قباس  ریخ  ای  تسا  ماـما  توص  دوش  دـنلب  هسدـقم  یـضارا  زا  هک  یتروص  ره  هک  مینادیمن  ـالوا  دـشاب و  دـیاب 

دناهمئا همه  ایآ  دنکیم  تکرح  ماش  زا  هک  یتایار  نیا  زا  دعب  دندوب و  نیملـسم  همئا  ایآ  دندناوخ  نینمؤملاریما  ار  دوخ  دندرک و  تنطلس 
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هبـس یلب و  دومرف  تسه  رگید  زیچ  ینایفـس  زا  شیپ  ایآ  هک  درک  ضرع  ع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  ریدس  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ 
ینایفس لاح  نیا  نیب  رد  هیسیق و  یتیار  هیوما و  یتیار  هنیـسح و  یتیار  تیار  هس  دومرف  دومرف و  ماش  يوس  هب  هراشا  دوخ  سدقم  تشگنا 

زا لبق  ینایفـس  دوخ  ملـسم  منکیم  ضرع  زگره  هدـیدن  ار  زور  نآ  لثم  هک  عرز  ندرک  ورد  لثم  ار  اـهنآ  دـنکیم  ورد  دـیآیم و  نوریب 
ماما تایار  اب  تایار  نیا  هنایم  یقرف  هلاحم  سپ ال  تسا  وا  زا  لـبق  دومرف  هک  مه  تاـیار  هحفـص 388 ] نیا [  دیایب و  دیاب  ع )  ) ماما روهظ 
لها رابخا  رد  هک  تسا  ۀفص  نآ  رب  تماما  تیار  دوش  دنلب  دیاب  ماقم  نآ  رد  مه  تیار  نیا  هک  هلئسم  نیا  توبث  ضرف  رب  دشاب و  دیاب  (ع )

دنکب و دناوتیم  سک  همه  ار  يوعد  نیا  هک  اریز  دشاب  تماما  يوعد  ندراذگ و  مسا  ضحم  هب  هکنیا  هن  دناهدومرف  مهیلع  هللا  مالس  تیب 
رما نیا  هک  دـناهدومرف  ررکم  رابخا  رد  رمالا و  بحاـص  دوخ  رگم  دـنکب  ار  يوعد  نیا  دـناوتیمن  يدـحا  هک  ونـشم  ار  هیهاو  نانخـس  نیا 

ضرع عقبا  دومرف  تسیچ  بهـصا  درک  ضرع  ار  بهـصا  عمج  زیهرپب  دیرب  يا  هک  دیرب  هب  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  هکنانچ  تسا  نکمم 
ار لاوما  نآ  هب  دننکیم  تمسق  هکم و  هب  دنیآیم  هک  نالف  دلو  زا  ار  دیرـش  زیهرپب  ینایفـس و  زا  زیهرپب  صربا و  دومرف  تسیچ  عقبا  درک 

ینعی ار  یماقم  دـنکب  اعدا  هک  ره  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  زین  دـمحم و  لآ  زا  ار  ذاذـش  زیهرپب  دـنوشیم و  ع )  ) مئاـق هب  هبـشتم  و 
تسا و رفاک  دشابن  ماما  دنکب و  تماما  ياعدا  هک  ره  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  تسا و  كرـشم  دومرف  ای  تسا  رفاک  وا  ار و  تماما 

نیبب سپ  منکیم  ضرع  دنناوخیم  دوخ  يوس  هب  همه  هک  مشاهینب  زا  رفن  هدزاود  وا  زا  شیپ  دـیایب  نوریب  ات  مئاق  دـیآیمن  نوریب  دومرف 
رگا هک  تسا  نیمه  ضحم  تسین  نکمم  لطاب  يوعد  هکنیا  رب  تعاـمج  نیا  رارـصا  همه  هک  شاـب  رایـشه  وت  تسا و  نکمم  رما  نیا  هک 
یلک هب  هک  دناهدش  دبال  تسین  اهنآ  نیعدم  رد  تماما  راثآ  نوچ  دننک و  رارقا  مه  ار  تماما  راثآ  دیاب  دبال  تسا  نکمم  هک  دندومن  رارقا 
هلدا دومن  هظحالم  دیاب  لیـصفت  نیا  زا  دعب  هصالخ و  دیئامن  لوبق  يوعد  ضحم  هب  هک  دننک  مکحت  ار و  لطاب  يوعد  ناکما  دـننک  راکنا 

لصف 2 هسدـقم  یـضارا  زا  شیادـن  عافترا  ماـکحا و  روهظ و  نیا  تمظع  رد  تسا و  هتفگ  دراد  هسدـقم  یـضارا  زا  رما  نیا  روهظ  رب  هک 
يوسب رایسب  فیاوط  دش و  دهاوخ  رتعیفر  اهلت  رب  رارقرب و  اههوک  رس  رب  ادخ  هناخ  هوک  هک  دوشیم  عقاو  نیرخآ  مایا  رد  میود  هیآ  ایعـشا 

وا هک  میئآ  رد  بوقعی  يادخ  هناخ  هب  دـنوادخ  هوک  هب  ات  دـیئایب  تفگ  دـنهاوخ  هدـش  هناور  رامـشیب  ياهموق  دـیدرگ و  دـنهاوخ  ناور  وا 
رد وا  دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  میلـشروا  زا  دـنوادخ  مالک  نویـص و  زا  تعیرـش  هک  اریز  میئامن  شدرگ  وا  قیارط  رد  هدومن  امب  ار  شیاهار 

لیدبت هراب  ار  اههزین  نهآ و  واک  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  ناشیا  تخاس و  دـهاوخ  هبنتم  ار  رامـش  یب  ياهموق  هدرک  تموکح  قیالخ  نایم 
ضرع میئامن  راتفر  دنوادخ  رون  رد  ات  دیئایب  بوقعی  ناد  هناخ  يا  تخومآ  دـنهاوخن  گنج  رگید  راب  هدیـشکن  ریـشمش  موق  هب  موق  هدرک 

هک دوشیم  مولعم  مویـس  یـس و  لصف  رد  هایمری  باتک  مهدزای و  لصف  رد  ایعـشا  باتک  حیرـص  زا  هک  میدرک  رکذ  نیا  رب  قباـس  منکیم 
متح هک  میئوگیم  نیا  رب  هوالع  دش و  عقاو  سدقملاتیب  لوا  یبارخ  زا  دعب  هک  تسا  هدوب  مالسلاهیلع  نامیلس  تنطلس  رابخا  نیا  زا  دارم 

یئادص هکنیا  هحفص 389 ] ضحم [  هب  ای  دوش  عقاو  دیاب  هدش  شیامرف  هک  یعضو  یلو  دشاب  نامیلـس  تنطلـس  زا  ربخ  اهنیا  هک  مینکیمن 
ربکت هدـیمخ و  نایم  وا  عافترا  هاگنآ  دـیامرفیم  هک  نک  هظحالم  میود  لصف  نیمه  رخآ  رد  دومن  میلـست  دـیاب  دـش  دـنلب  ماـش  یلاوح  زا 

ياههراغم رد  ناشیا  درک و  دـهاوخ  فرطرب  لکلاب  ار  ناتب  دوب و  دـهاوخ  یلاـعتم  هدارف  نآ  هب  دـنوادخ  زور  نآ  رد  هدـش  تسپ  ناـیناسنا 
رد دش و  دـنهاوخ  لخاد  دزیخیمرب  نیمز  ندـیناسرت  تهج  هک  یماگنه  شلالج  تمظع  دـنوادخ و  سرت  زا  كاخ  ياههنزور  اههوک و 

بـش روک و  ياهـشوم  هب  دـندوب  هدومن  بیترت  دوخ  يارب  زا  ندومن  هدجـس  صوصخ  هب  هک  یئالط  مانـصا  هرقن و  ياهتب  نایمدآ  زور  نآ 
تهج هک  ینیح  شلالج  تمظع  زا  دـنوادخ و  سرت  زا  اههرخـص  ياهفاکـش  اههوک و  ياههراغم  هب  هکنآ  ات  تشاذـگ  دـنهاوخ  ار  اههرپ 
مامت دوب  دهاوخ  هچ  وا  رابتعا  هک  اریز  دیشکب  تسد  دشابیم  شعامد  رد  وا  سفن  هک  یناسنا  زا  دنوش  لخاد  دزیخیم  رب  نیمز  ندیناسرت 

هب دـندرک  اهنآ  تدابع  هک  یناسک  هدـش و  هدـیچرب  نیمز  زا  ناتب  عیمج  هک  هدـش  اپرـس  عاضوا  نیمه  نیبب  نک  هظحالم  لاـح  لـصف  دـش 
ار دوخ  نایسرچ  دننام  تالایخ  هب  دینکیم و  لوک  ار  دوخ  هن  ای  دناهدش  لخاد  دنوادخ  سرت  زا  اههرخص  ياههفاکش  اههوک و  ياههراغم 

ناهنپ فرص  قح  تسا و  لطاب  تلود  تلود  رادتقا و  ةوق و  تیاهن  رد  لطاب  ملع  لایخ و  فرـص  رگم  تسین  هک  هللاو  دینکیم  لاحـشوخ 
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تسا و لزان  اهنیعب  تارابع  نیمه  هک  هدرک  لقن  اکیم  مراهچ  لصف  زا  لودلا و  رخآ  انتلود  دندومرف  هک  دیایب  نیا  زا  دعب  وا  تلود  دـیاب  و 
ناهد هک  اریز  دـش  دـهاوخن  تفای  هدـنناسرت  تسـشن و  دـهاوخ  دوخ  ریجنا  تخرد  ریز  رد  دوخ و  كات  ریز  رد  سک  ره  اـکیم و  هیآ  رد 
دابالا دبا  ات  دنوادخ  مسا  هب  ام  نکل  دیامن و  راتفر  شیادخ  مسا  هب  سک  ره  هچ  رگا  ماوقا  مامت  تسا و  هدومرف  نینچ  اهرکـش  هب  دنوادخ 

ماهدـینادرگ یلتبم  هک  ار  یناسک  ناگدـشهدنار و  عمج و  ار  ناگهدـش  گـنل  نم  زور  نآ  رد  دـیامرفیم  دـنوادخ  دومن و  میهاوخ  راـتفر 
رد دنوادخ  تخاس و  مهاوخ  لدبم  همیظع  هفیاط  هب  ار  ناگدش  رود  تشاذـگ و  مهاوخ  هیقب  يارب  ار  ناگدـش  گنل  دومن  مهاوخ  عمتجم 

هدـنناسرت زور  نآ  رد  هک  تسا  هدومرف  هک  نک  رظن  مه  ترابع  نیا  رد  منکیم  ضرع  دومن  دـهاوخ  تنطلـس  دـبا  ات  لاح  زا  نویـص  هوک 
دوریم ناسنا  رـس  زا  شوه  هللاو  هن  ای  هدمآ  شیپ  تارـضح  يارب  عضو  نیمه  نیبب  رخآ  ات  تسا  هدومرف  هچنآ  ریاس  دـش و  دـهاوخن  تفای 

بجع دـنیوجیم و  دادمتـسا  سور  لسن  لوق  زا  دـندنبیم و  هیـسور  هب  ناج  ظفح  تهج  هب  ار  دوخ  هک  میونـشیم  هزات  تعامج  نیا  هک 
دنربب شنمشد  هب  هانپ  هک  دناهدش  دبال  وا  تیعر  هک  تسا  یماما  بجع  هدش  رهاظ  ام  ماما  هک  دنیعدم  زاب  دنـشکیمن و  تلاجخ  هک  تسا 

هک اریز  تسا  ع )  ) نامیلـس دواد و  تنطلـس  هب  هراشا  زاب  مه  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  نیا  زا  دـعب  هیآ  هس  ود  زا  يراـب و  دـننامب  ظوفحم  اـت 
ارحص رد  هتفر  نوریب  رهش  زا  لاح  هک  ور  نآز  امن  لمح  هحفص 390 ] عضو [  هدیشک  درد  هدنیاز  نز  لثم  نویـص  رتخد  يا  تسا  هدومرف 

لاح داد و  دهاوخ  یـصالخ  تنانمـشد  تسد  زا  ار  وت  دـنوادخ  اجنآ  رد  تفای و  یهاوخ  یئاهر  اجنآ  رد  هتفر  لباب  هب  تسـشن و  یهاوخ 
هب هراشا  مه  اهنیا  هک  نیبب  سپ  رخآ  ات  درگنب  نویـص  هب  ام  نامـشچ  دوش و  ثولم  هک  دنیوگیم  هدـش  عمج  تدـض  رب  يرایـسب  تعامج 

هیلک هداتفا و  قافتا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يریـسا  زا  ندش  اهر  لباب و  هب  يریـسا  اهالب و  هب  يالتبا  نآ  زا  دـعب  یـصاعم و  هب  ياهیراتفرگ 
رد یـسراف  نابز  هب  هک  يریـسافت  هب  رظن  یـسانشب  ار  مدرم  ياههمجرت  ردـق  یهاوخب  رگا  تسین و  اههمجرت  نیا  هب  یماـت  داـمتعا  هکنادـب 
هچ هن  ای  دوشیم  رهاظ  تسا  جردنم  نآرق  رد  هک  یبلاطم  تاکن و  اهتمکح و  نآ  تارابع  نآ  زا  نیبب  نکب  دنـسیونیم  نآرق  تایآ  تحت 

هتفگ زاب  درک و  میهاوخ  تباث  هللا  ءاشنا  هکنانچ  دراد  رایسب  تافیحصت  هدنامن و  یقاب  لوا  تفارص  رب  ینامسآ  بتک  نیا  لصا  هکنیا  ياج 
زور هک  اریز  دوـب و  دـهاوخ  یلاـعتم  موـی  نآ  رد  دـنوادخ  هدـیمخ  ناـیمدآ  تعفر  تسپ و  ناـمدرم  رظن  هیآ 17  ایعـشا  لـصف  رد  تـسا و 

اب دشن و  هدید  رظن  يداب  رد  مه  تاماقم  ریاس  رد  تسین  هک  لوا  لصف  رد  هیآ  نیا  منکیم  ضرع  دوب  دـهاوخ  رثوم  زیچ  همه  رب  دـنوادخ 
بلاـغ رد  تسین و  هیآ  نیا  دوخ  رد  هک  مه  میلـشروا  زا  يرکذ  دـنکیم و  لـقن  هک  تسا  یناـیارماس  لـثم  نآ  زا  باوج  مه  ندوب  دوجو 

زا هک  اریز  هیآ  ایعـشا  لصف  رد  هتفگ  زاب  درادـم و  یتقفاوم  بلطم  ناونع  اب  هلدا  هک  تسا  نیمه  رب  وا  يانب  ینک  هظحالم  رگا  تالالدتـسا 
دیواج بآ  ریبک و  يادخ  ظعاد و  بیجع و  وا  مسا  وا و  شود  رب  تنطلس  هک  دوشیم  هدرک  اطع  يرـسپ  دوشیم و  هدیئاز  يدلو  ام  يارب 

تلادع و هب  ار  وا  هکنیا  ات  هن  یئاهتنا  شتکلمم  رد  دواد و  تخت  رب  ار  شتنطلس  یتمالـس و  راید  زا  دش  دهاوخ  هدناوخ  تمالـس  رورـس  و 
زا ربخ  مه  هیآ  نیا  منکیم  ضرع  دروآ  دهاوخ  اجب  ار  اهزیچ  نیا  اهرکـشل  دنوادخ  تریغ  دیامن و  رارقرب  تباث و  دبا  ات  لاح  زا  تقادص 

يارب اهتنا  هک  تسا  نیا  تسه  رگید  تایآ  ضعب  هیآ و  نیا  رد  هک  یلاکشا  دنیشنیم  ع )  ) دواد تخت  رب  هک  دهدیم  ع )  ) نامیلس تنطلس 
رگا هکلب  دوشب  ناـشیا  یقیقح  تنطلـس  رب  لـمح  تاـملک  نیا  هک  تسا  نکمم  دوب و  عـطقنم  ناـشیا  يرهاـظ  تنطلـس  تسین و  شتنطلس 

تیاهن تسا  لاونم  نیمه  هب  شرما  مه  خزرب  هکلب  لاوز  تسا و  ءانف  راد  ایند  هک  اریز  دـشاب  روطنیا  دـیاب  هک  ینیبیم  راچان  ینک  هظحالم 
هک تسا  هدومرف  ص )  ) متاخ ربمغیپ  هب  دـنوادخ  درم و  دـنهاوخ  همه  خزرب  ایند و  لها  ههبـش  نودـب  ـالا  اـیند و  زا  تسا  لوطا  خزرب  رمع 
رد دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا و  یقیقح  ناشیا  یمئاد  تنطلـس  سپ  درک  دهاوخن  دیواج  رمع  ایند  رد  يدـحا  نوتیم و  مهنا  تیم و  کنا 

درادن و یئایند  تنطلـس  هب  یلخد  تنطلـس  نآ  رما  دناهدومرف و  رابخا  رد  هکنانچ  دناشوپیم  نمؤم  رب  تنطلـس  هلح  تمارک و  جات  تشهب 
نآ هتبلا  تساهتلود و  يرخا  ع )  ) دمحم لآ  یئایند  تلود  دناهدومرف و  یتنطلـس  یهاگ  ص )  ) ایلوا ءایبنا و  نامز  حلاصم  بسح  هب  ایند  رد 

حرـش دومرف و  دهاوخن  فلخ  هدومرف و  هدعو  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  اریز  دمآ  دهاوخ  هحفص 391 ] تسا [  ایند  بسانم  هک  یعضو  هب  مه 
روما هب  یلخد  نآ  تسا و  هدش  دـیدج  میلـشروا  داعم و  رـشح و  یناث و  لوا و  تمایق  رکذ  رد  انحوی  تافـشاکم  رد  ناشیا  يدـبا  تنطلس 
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لیوات تسا و  هدش  رکذ  نامدوخ  رابخا  رد  هک  اهعـضو  نامه  هب  تسا  هیبش  رایـسب  نیبب و  نک و  هظحالم  تافـشاکم  رخاوا  رد  درادن  ایند 
نیا يهمه  تسا  رـصاق  ناشیا  ياهمهف  هکـسب  تعامج  نیا  تسین و  يرمثرمثم  هک  تسا  یندرک  شوخ  لد  یئاـیند  روما  هب  اـهنیا  ندومن 

ار دوخ  لقع  ناسنا  هک  تسا  يدرخ  یب  لامک  تقیقح  رد  دـیایب و  تسرد  ایند  عضو  اب  هچ  ره  رگم  دـننکیم  ضرف  تاـموهوم  ار  راـبخا 
تـسا هدیرفآ  ایند  نیمه  رد  دنوادخ  هک  یئاهزیچ  قلخ و  عیانـص  زا  روما  رایـسب  هچ  هکنیا  لاح  دـهدب و  رارق  ایلوا  ایبنا و  رابخا  لک  نازیم 

سپ تسا  ام  مشچ  شیپ  هک  تسا  یئاهزیچ  اهنیا  زا  يرایـسب  هکنیا  لاح  میمهفیمن و  چیه  دـنامیم و  ناریح  نآ  رد  یلکب  ام  ياهلقع  هک 
رابخا رد  هکنیا  لاح  مینک و  راکنا  میدـیمهفن  هچ  ره  میهد و  رارق  روما  عیمج  نازیم  ار  دوخ  لقع  هک  تساور  هنوگچ  كاردا  تلق  نیا  اب 

میرادن ار  لئاسم  عیمج  مهف  رگا  ام  سپ  میلـست  هب  رگم  دیـسریمن  نآ  هب  دوشیمن و  هدیمهف  هصقان  لوقع  هب  دنوادخ  نید  هک  دناهدومرف 
ملعلا یف  نوخـسارلا  هدومرف و  دنوادخ  هکنانچ  تسا  میلـست  ملع  رد  خوسر  هک  دندومرف  یثیدـح  رد  میـشاب و  میلـست  لها  هک  میراودـیما 

یضرع ياهعضو  نیمه  اب  دننک و  سایق  دوخ  لقع  هب  دنهاوخیم  ار  روما  همه  دنمورحم و  میلست  زوف  زا  تعامج  نیا  اما  هب و  انما  نولوقی 
نیمز نابایب و  ایعـشا  لـصف 35  رد  هک  تسا  هتفگ  زین  يراـب و  تسا  هدـش  دـساف  همه  ناـشیا  دـیاقع  هک  تسا  نیا  دـننک و  قیبطت  یئاـیند 
دهاوخ يدبا  یمرخ  دورس  رورس و  هب  هکلب  هدرک  هفوکش  یتدایز  هب  درک  دهاوخ  هفوکش  لگ  لثم  هدش  رورسم  ارحـص  نامداش و  کشخ 

دید دنهاوخ  ار  ام  يادخ  تمظع  دنوادخ و  لالج  ناشیا  دـش و  دـهاوخ  هدرک  اطع  نآ  هب  نوراش  لمرک و  تنیز  نانبل و  تکوش  دومن و 
صوصخم امش  يادخ  کنیا  دیسرتم  هدش  يوق  هک  دیئوگب  ناگدیپط  لد  هب  هدرک و  مکحم  ار  هدنزغل  ياهوناز  يوق و  ار  تسس  ياهتسد 

نآ دش  دهاوخ  زاب  نارک  ياهشوگ  حوتفم و  ناروک  نامشچ  هاگنآ  داد  دهاوخ  تاجن  ار  امش  هدمآ  هکلب  دیآیم  ازس  تهج  ادخ  ماقتنا و 
دش دهاوخ  يراج  اهارحـص  رد  اهدور  نابایب و  رد  اهبآ  هک  اریز  دومن  دهاوخ  منرت  گنگ  نابز  تسج و  دهاوخ  رب  لازغ  لثم  گنل  نامز 

دهاوخ هایگ  ین  بصق و  ضوع  دندیباوخیم  اهردژا  هک  یناکم  رد  دش  دهاوخ  لدبم  بآ  ياهعبنم  هب  هنشت  ياهناکم  هکرب و  هب  بارس  و 
يارب هک  اریز  دومن  دـنهاوخن  روبع  ناکاپان  نآ  رد  دـش و  دـهاوخ  دوجوم  دـنمان  سدـقم  قیرطب  هک  یهار  لب  یهار  هاش  اـجنآ  رد  دـیئور 

دمآ رب  دهاوخن  نآ  رب  هدنرد  ناویح  دوب و  دهاوخن  اجنآ  رد  ریش  دش  دنهاوخن  هارمگ  دنشاب  هلبا  هچ  رگا  هار  نآ  ناکلاس  تسا و  ناسدقم 
نویـصب رـس  رب  دیواج  ینامداش  جات  نایوگ و  دورـس  هتـشگرب  دنوادخ  ناگهتفای  هحفـص 392 ] یئاـهر [  هدرک  شدرگ  نآ  رد  ناـیجان  و 

یبارخ و تیاهن  رد  نورق  نیا  زا  لبق  یضارا  نیا  هک  هدوب  مولعم  یهتنا  درک  دهاوخ  رارف  هلان  هآ و  هدیسر  یمرخ  يداشب و  دمآ و  دنهاوخ 
هک دنراد  يدمع  تقیقح  رد  منکیم  ضرع  دیامرفیم  ربخ  لیصفت  هب  تسا  لصف  نیا  زا  لبق  هک  ایعـشا  لصف 24  رد  هچنانچ  دوب  یناریو 

هدهاشم هک  تسایند  هیلاح  عضو  نیمه  تانایب  نیا  زا  دارم  هک  دنزب  سدـح  یـسک  هک  تسا  بیرغ  رایـسب  الا  دـنریگب و  ار  دوخ  مهف  ولج 
شوگ فیاوط  يا  دیونشب و  هدمآ  کیدزن  لئابق  يا  دیامرفیم  هک  نک  هظحالم  دنکیم  رکذ  هک  مراهچ  یـس و  لصف  نیمه  رد  مینکیم 

رب شمـشخ  لیابق و  یمامت  رب  دنوادخ  بضغ  هک  اریز  دنونـشب  تسا  رداص  نآ  زا  هک  هچ  ره  ناهج و  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  دـیهد 
ياههشال زا  هدش  هتخادنا  جراخ  هب  ناشیا  ناگهتشک  تسا  هدومن  میلست  لتق  هب  هدرک  تنعل  ار  ناشیا  هک  تسا  ناشیا  ياهرکشل  یک  همه 

هدیچیپ راموط  لثم  اهنامـسآ  دوخ  هتخادگ و  اهنامـسآ  رکاسع  یمامت  دش و  دنهاوخ  يراج  ناشیا  نوخ  زا  اههوک  هدمآ  رب  تنوفع  ناشیا 
رد نم  ریـشمش  هک  اریز  داتفا  دـنهاوخ  شتخود  زا  ریجنا  هناد  دـننام  ای  كات و  گرب  نداتفا  لثم  ناشیا  رکاسع  یگمه  هکلب  دـش  دـنهاوخ 

لیصفت هب  هکنیا  ات  دمآ  دهاوخ  دورف  مدوب  هدرک  تنعل  تبوقع  يارب  ار  ناشیا  هک  یموق  رب  مودا و  رب  کنیا  دش  دهاوخ  راد  بآ  اهنامسآ 
زین شنیمز  لدـبم و  درک  وگب  شکاخ  تفزب و  شیراج  ياهبآ  تسا و  نیا  شتارابع  هلمج  زا  دـیامرفیم و  نایب  مودا  نیمز  ياـهیبارخ  زا 

دابالادبا هک  دنام  دهاوخ  بارخ  لسن  هب  لسن  دش  دهاوخ  دعاصتم  امئاد  شدود  هدشن  یفطنم  زور  بش و  دیدرگ  دـهاوخ  هدـنزوس  تفرب 
رد تعجر و  رد  هک  تسا  یعاضوا  زا  ریغ  ایآ  نیبب  نک و  رظن  تسرد  تاراـبع  نیا  رد  منکیم  ضرع  درک  دـهاوخن  رذـگ  نآ  رد  یـسک 

لثم نامـسآ  درم و  دنهاوخ  زین  نیمز  لها  درم و  دنهاوخ  همه  دنیادخ  هکئالم  هک  نامـسآ  رکاسع  هک  دـش  دـهاوخ  اپرـس  روص  خـفن  دزن 
لـصف رد  هک  منهج  عاضوا  بتکلل و  لجـسلا  یطک  ءامـسلا  يوطن  موی  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هک  دـیچیپیم  مه  هب  راموط 
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نیا عیمج  لاح  دـیدرگ  دـهاوخ  راکـشآ  هدومرف  نایب  دـعب  لصف  رد  هک  تشهب  عاـضوا  دـش و  دـهاوخ  اپرـس  هدومرف  ناـیب  مراـهچ  یس و 
ینعم چـیه  نودـب  دوخ  لاـح  رب  مه  ار  تاـملک  زا  يرایـسب  هکلب  دـننکیم  يرهاـظ  يرـشق  ياـهینعم  دوـخ  سوـه  يوـه و  هب  ار  ناـنخس 

رب ملاع  ماظن  هک  دیـشاب  لئاسم  تفتلم  یلو  دننارذگب  نیمه  هب  ار  تمایق  دنرآ و  تسار  مایا  نیمهرب  دـنهاوخیم  مکحت  هب  دـنراذگیم و 
زا هک  اهتمعن  همه  نیا  تسین و  یناسآ  نیا  هب  میاهدینـش  تمایق  زا  هک  دیادش  همه  نیا  درذگیمن  اهیناسآ  نیا  هب  ددرگیمن و  امـش  دیاقع 

دیابن مه  ثبع  تمحز  تقیقح  رد  هللااب  ذوعن  دشاب  نیمه  همه  رگا  دوب و  دهاوخن  باذع  هنوگ  رازه  هب  بوشم  مسق  نیا  دناهدومرف  تشهب 
شبیصن قافتا  هحفـص 393 ] هچ [  ره  هک  ره  درادن  یبانتجا  باستکا و  دنکراشم  نآ  رد  نمـشد  تسود و  هک  یباذـع  تمعن و  دیـشک و 

دـساف روط  نیا  ار  ام  دیاقع  دنکن و  هاتوک  ع )  ) دمحم لآ  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ع )  ) دمحم لآ  قح  هب  دنوادخ  دیـسر  دـهاوخ  وا  هب  تسه 
ریاس دناهدوب و  نامز  نآ  نابوخ  ناشیا  تسا و  فوشکم  يرما  تما  نیا  هب  تبـسن  لیئارـساینب  كاردا  تلق  هک  نادب  مه  ار  نیا  دـنکن و 

ظافلا هب  ار  همه  نیئاپ  اـت  هتفرگ  ناـشیا  دـیحوت  زا  هک  تسا  كاردا  تلق  نیمه  ببـس  هب  تسا و  هدوب  رتمک  مه  ناـشیا  زا  ناـشمهف  مدرم 
لصاح یلاعفنا  دننکب و  كرد  يردق  دیاش  هک  دنـشاب  هتفگ  نخـس  نیمز  نیا  لافطا  اب  هکنیا  لثم  دناهدومرف  ادا  ناشیا  ياهمهف  اب  بسانم 

همه شقلخ  اـب  وا  كولـس  تیفیک  دـنوادخ و  فـصو  رد  هک  تسا  نیا  دوـش و  داـیز  ناشروعـش  ص )  ) ءاـیبنا تیبرت  ترارح  هـب  دـننک و 
دندومن عوجر  بتک  نیا  هب  دندش و  عطقنم  ص )  ) دمحم لآ  زا  هک  ناینس  تما  نیا  لیاوا  هدش و  ادا  تسا  تاینامـسج  بسانم  هک  یظافلا 

عطقنم ع )  ) دـمحم لآ  زا  ینیبیم  هینالع  هک  زین  تعامج  نیا  مه  تما  نیا  رخآ  وا  رد  دنتـشادنپ و  تقیقح  ار  اهنآ  هدـش و  رورغم  اهنآ  هب 
دناهتـشادنپ و تقیقح  ار  اهنیا  دناهدش و  رورغم  تاملک  نیا  هب  هدـش  هتفرگ  ع )  ) دـمحم لآ  زا  ضارعا  هطـساو  هب  ناشیا  لوقع  دـناهدش و 
اب اناد  صخش  هک  یمالک  هک  دننکیمن  روعش  دننکب و  يراج  ضارعا  ملاع  نیمه  رد  دنهاوخیم  ار  همه  تسا  هدوب  ینامسج  ظافلا  نوچ 

مهف اب  ار  مالک  هتـساوخ  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  رود  تقیقح  زا  کلذـعم  یلو  درک  دـهاوخ  ار  تمکح  هظحـالم  هچ  رگا  دـیوگیم  لاـفطا 
تـسا هتفگ  زاب  دنکن و  هاتوک  ناشیا  ناماد  زا  ار  ام  تسد  دنوادخ  تسه  نیمه  ص )  ) دـمحم لآ  زا  عاطقنا  همزال  دـنک و  کیدزن  لافطا 
هنیدم لداع و  رهش  هب  نآ  زا  دعب  دینادرگ  مهاوخ  رب  ناشن  دوب  ءادتبا  لثم  ار  وت  ناریشم  نیتسخن و  لثم  ار  وت  نامکاح  ایعـشا و  مکی  لصف 

دوخ سدـقم  هوک  هب  ار  ناشیا  هیآ 7  ءایعـشا 5  دش  دنهاوخ  تلادع  اب  شناگهدیزگرب  تموکح و  اب  نویـص  دـش  یهاوخ  هدـیمان  قداص 
دـش دـنهاوخ  تلادـع  اـب  شناگهدـیزگرب  لوا  هرقف  رد  منکیم  ضرع  یهتنا  دـینادرگ  ناـمداش  دوـخ  ياعدـلا  تـیب  رد  ار  ناـشیا  هدروآ 

يدابا نامه  اهنآ  زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  زاب  تاملک  نیا  دش و  دنهاوخ  هیدف  تلادع  اب  شناگهدنورگ  رب  ایعشا  باتک  قفاوم  شحیحص 
اهنآ زا  ریغ  اما  تسا و  ینیقی  تسا و  هدـش  عیاقو  نیا  دـشاب و  لباب  يارـسا  نامه  ناریـشم  نامکاح و  زا  دارم  دـشاب و  لوا  یبارخ  زا  دـعب 

ناشیا و ینتخوس  ياهینابرق  دیامرفیم  نیا  زا  دعب  هیآ  رد  هک  اریز  تسا  سدقملاتیب  ءاعدلا  تیب  زا  دارم  هیناث  هرقف  اما  دهاوخیم و  لیلد 
ریغ رد  سپ  یهتنا  دش  دهاوخ  یمـسم  اعدلا  تیب  لیابق  یمامت  يارب  نم  هناخ  هک  اریز  دش  دنهاوخ  هدرک  لوبق  نم  حبذم  رد  ناشیا  حیابذ 

تقیقح رد  تسین و  يدـح  امـش  داقتعا  هب  نآ  يارب  زا  هک  دـشاب  تالیوات  هب  انب  رگا  دـهاوخیم و  لیلد  نآ  ندرک  يراـج  سدـقملاتیب 
رب جاجتحا  ضحم  رگا  لیلد  هک  اریز  دشکیم  یثبع  تمحز  هحیرص  دهاوش  نودب  هحفص 394 ] دنکیم [  لالدتسا  تالیوات  هب  هک  یسک 
هب داقتعا  تحـص و  یعدم  هلاسم  لصا  رد  هک  دیتسه  اهنآ  هب  دـقتعم  هک  مه  دوخ  تسین و  تالیوات  نیا  هب  دـقتعم  مصخ  هک  تسا  مصخ 
هب دینکیم  يراج  نآ  ریغ  رد  ار  نآ  امـش  الثم  تسا  سدقملاتیب  رد  رهاظ  هک  هیآ  وچمه  لثم  سپ  دیرادن  لیلد  هب  تجاح  دیتسه و  نآ 
رد هکنانچ  تسا  یبارخ  زا  دـعب  يدابا  نامه  رد  رهاظ  سپ  شیپ و  هظحالم  هب  زین  مه  هیآ  نیا  لـصا  وغل و  اـطخ و  تسا  یلمع  تـالیوات 

تقادص روهظ  نم و  تاجن  دورو  هکنوچ  دیئامن  راتفر  تقادص  هب  هتـشادهاگن  ار  قح  هک  دیامرفیم  نینچ  دـنوادخ  دـیامرفیم  لصف  لوا 
ياوس هک  دیامرفیم  تسا  لیئارـسا  ناگهدش  هدنار  هدننک  عمج  هک  ادخ  دنوادخ  تسا  هروکذم  هیآ  نیمه  زا  دعب  زین  تسا و  کیدزن  نم 

عقاو هک  تسا  لیئارـساینب  هقرفت  زا  دـعب  يروآعمج  ضرغ  هک  رخآ  ات  درک  مهاوخ  عمج  ار  نارگید  دـناهدمآ  درگ  وا  هب  هک  یناـسک  نآ 
مینکیم . ناونع  رگید  لصف  هدرک و  وگتفگ  يراصنا  هب  هدرک و  تاقیقحت  فنصم  دعب  هصالخ و  هدش 
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هداد هللا  روهظ  هب  تراشب  و  ندوب ) ادخ  دنزرف   ) هدرک تینبا  ياعدا  یسیع  ترضح  هکنیا  رد 

هراشا

حیحـص قفاوم و  هجیتنلا و  طقاس  دیامن  ریبعت  ترـضح  نآ  روهظ  هب  ار  رگید  تاوبن  تاوبن و  نیا  حیـسم  ترـضح  تلم  رگا  تسا و  هتفگ 
دادیم و هدژم  ردـپ  عولط  هب  دـیئامن و  هدـهاشم  رـسپ  ود  ار  ردـپ  دومرفیم  دومرف و  تینبا  ياعدا  ترـضح  نآ  الوا  هک  هچ  تسین  هدوبن و 

دومرف . هللا  روهظ  هب  تراشب  هکلب  دومرفن  هللا  روهظ  ار  دوخ  روهظ  ایناث 

باوج

یسیع هک  دندقتعم  نیملسم  هک  تسا  نیملسم  دقتعم  بسح  رب  رگا  نیملسم  ای  دیوگیم  يراصن  دقتعم  بسح  رب  ار  تاملک  نیا  منادیمن 
نیا قباس  مه  يراصن  دوخ  دناهدز و  ترـضح  نآ  رب  هک  بتک  نیفلؤم  زا  تسا  یتمهت  نیا  تسا و  هدومرفن  ار  دـنوادخ  تینبا  ياعدا  (ع )

زا ناهرب  ریسفت  راحب و  رد  هک  تسا  یلـصفم  ثیدح  بلطم  نیا  دهاش  تسین و  ع )  ) یـسیع دوخ  زا  يوعد  نیا  هک  دنتـسنادیم  ار  بلطم 
نبا ار  یسیع  ریزع و  هکنیا  باب  رد  يراصن  دوهی و  اب  هک  دناهدومن  تیاور  ناتـسرپتب  هیرهد و  يراصن و  دوهی و  اب  ص )  ) متاخ جاجتحا 

هب هن  میدـناوخ  ادـخ  رـسپ  ار  وا  هک  دوب  نیا  یکی  يراصن  ضیارع  هلمج  زا  تسا و  ینالوط  رایـسب  ثیدـح  دومرف و  جاـجتحا  دـنتفرگ  هللا 
دندرک و ضرع  ناشیا  زا  یضعب  هکنآ  ات  دومرف  در  ناهرب  هب  اهنآ  رب  ترضح  فیرشت و  صاصتخا و  تهج  هب  هکلب  لسانت  دلاوت و  تهج 
رد سپ  دینکیم  لمع  باتک  نیا  هب  رگا  سپ  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  مردپ  يوس  هب  موریم  دومرف  ع )  ) یـسیع هک  تسا  هلزنم  بتک  رد 

هکنانچمه دندوب  ادخ  نارسپ  دندوب  یسیع  بطاخم  هک  ناسک  نآ  عیمج  هک  دیئوگب  سپ  امش  ردپ  مردپ و  يوس  هب  موریم  هک  تسا  نآ 
هک ار  هچنآ  امـش  رب  تسا  هدـننک  لطاب  تسا  باـتک  نیا  رد  هچنآ  نآ  زا  دـعب  دوب و  وا  نبا  یـسیع  هک  هجو  نآ  زا  دوب  وا  نبا  ع )  ) یـسیع

هکنیا تهج  هب  تسادخ  نبا  یسیع  هک  میدش  لئاق  ام  هک  دیتفگ  امش  هک  ارچ  هدوب  ادخ  نیا  صاصتخا  تهج  زا  یسیع  هک  دیدرک  نامگ 
هب هدش  صوصخم  هچنآ  هک  دینادیم  امش  ار و  وا  ریغ  نآ  هب  هدومرفن  صوصخم  هچنآ  هب  هحفص 395 ] ار [  وا  هدومرف  صوصخم  دنوادخ 

هکنیا دش  لطاب  سپ  امش  ردپ  مردپ و  يوس  هب  موریم  نم  هک  هدومرف  اهنآ  هب  یسیع  هک  یموق  نیا  نآ  هب  دناهدشن  صوصخم  یـسیع  نآ 
یسیع صاصتخا  لثم  وا  يارب  دوبن  هک  یسک  يارب  زا  یسیع  لوق  هب  تینبا  امش  دزن  دش  تباث  هکنیا  تهج  هب  دشاب  یسیع  يارب  صاصتخا 

هاـگ ره  هکنیا  تهج  هب  شهجو  ریغ  رب  ار  نآ  دـیاهدرک  لـیوات  ار  یـسیع  ظـفل  دـیاهدرک  تیاـکح  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  امـش  و 
هچ ار و  وا  دیداد  صیـصخت  دیتفر و  نآ  يوس  هب  امـش  هچنآ  ریغ  تسا  هدرک  هدارا  هک  قیقحت  هب  سپ  امـش  ردپ  نم و  ردـپ  یـسیع  تفگ 

دنکیم عمج  ناشیا و  يوس  هب  ارم  دربیم  الاب  دنوادخ  هک  حون  يوس  هب  ای  مدآ  يوس  هب  موریم و  هک  هدرک  دصق  یـسیع  دیاش  دـینادیم 
میدیدن هک  دنتفگ  دـندش و  تکاس  يراصن  سپ  هدرکن  هدارا  نیا  زا  ریغ  هکلب  حون  نینچ  مه  تسا و  امـش  نم و  ردـپ  مدآ  ناشیا و  اب  ارم 

رد يراصن  ياملع  هک  نیبب  سپ  فیرش  ثیدح  رخآ  ات  مینک  رظن  دوخ  روما  رد  هک  دشاب  دوز  ار و  هدننک  همـصاخم  هلداجم و  زورما  لثم 
ظاـفلا نیا  همه  هدوبن و  رگید  زیچ  امـش  ردـپ  مدوخ و  ردـپ  يوس  هب  موریم  هک  ظـفل  نیمه  زا  ریغ  اـهنآ  دنتـسم  هک  دنتـسنادیم  زور  نآ 
دندرکن لالدتـسا  کی  چـیه  هب  اذـهل  تسا و  ناشدوخ  تافیرحت  تالیوات و  زا  تسه  لـیجانا  رد  هک  ادـخ  يارب  زا  تیبنا  رب  هلاد  هحیرص 

ررکم هک  تسه  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  دـهاش  مه  لیجانا  دوخ  رد  دومرف و  حون  مدآ و  هب  ریـسفت  ار  نآ  ص )  ) ربمغیپ هک  ظفل  نیا  هب  رگم 
ار رفک  نیا  دنـشاب و  دقتعم  دیاب  هدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  روطنیمه  هب  هلاحم  مه ال  نیملـسم  تسا و  هدناوخ  ناسنا  دـنزرف  مسا  هب  ار  دوخ 
ار تاـفرخزم  نیا  یئوگب و  لوق  نیمه  هب  هک  يدـبال  یمالـسا  یعدـم  رگا  لـیالد  فنـصم  يا  مه  وت  دـنهدن و  موصعم  ربمغیپ  هب  تبـسن 

نیا دندوب و  یـسیع  هرابرد  مه  تیهولا  یعدم  اهنآ  هک  هدز  فرح  ناشیا  مازلا  تهج  هب  يراصن  دقتعم  بسح  رب  رگا  یئارـسن و  هنادقتعم 
نا یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاق  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذختا و  سانلل  تلق  تناء  هک  ع )  ) یـسیع هب  باطخ  هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا 
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نب حیـسملاو  هللا  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذـختا  هک  تسا  هدومرف  زین  هیـالا و  هتملع  دـقف  هتلق  تنک  نا  قحب  یل  سیل  اـم  لوقا 
تسادخ هک  دندرک  نامگ  هکنیا  ات  دوخ  سفنا  رد  دندرک  میظعت  ار  حیسم  هک  تسا  هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ع )  ) رقاب ترـضح  میرم و 

نآ ررکم  مه  لیجانا  رد  هصالخ و  تسادخ  وا  هک  دنتفگ  هفیاط  تسات و  هس  یمویـس  دنتفگ  ناشیا  زا  هفیاط  تسادـخ و  رـسپ  وا  هکنیا  و 
نامـسآ يوس  هب  هتفگ  نخـس  ناشیا  هب  هکنآ  زا  دعب  دنوادخ  تسا و  سقرم  لیجنا  رخآ  هلمج  زا  دناهدناوخ  دـنوادخ  مسا  هب  ار  ترـضح 

هب نمی  نیا  اجک  زا  تفگ و  ع )  ) میرم دورو  زا  دعب  ییحی  رد  ام  هک  تسا  اقول  لیجنا  لیاوا  رد  تسـشنب و  ادخ  تسار  تسدب  هدش  عفترم 
دندرکیم باطخ  هحفص 396 ] دنوادخ [  ار  وا  هک  تسه  نارگید  سرطپ و  زا  تیاکح  دیآ و  نم  دزن  هب  نم  دنوادخ  ردام  هک  دیـسر  نم 

تـسیب باب  رد  نینچ  مه  دناوخ و  دنوادخ  ار  دوخ  هک  یتم  مکی  تسیب و  باب  رد  دناهدرک  لقن  ع )  ) یـسیع دوخ  زا  دومرفیمن و  یعنم  و 
يرورغم ظافلا  نیا  هب  هک  وت  سپ  تسا  رایـسب  مه  تاماقم  نیا  ریغ  رد  دـنکیم و  ار  دوخ  دـنوادخ  تابثا  نایـسیرف  رب  لیـصفت  هب  میود  و 

ع)  ) یـسیع روهظ  زا  رابخا  نیا  هک  تسین  یعنام  نیاربانب  دندناوخ و  ادخ  ار  وا  هک  مه  يراصن  تسه و  ظافلا  نیا  مه  ع )  ) یـسیع هرابرد 
میدرک نایب  هچنآ  زا  اقباس  نکل  دیئوگیم و  امـش  هک  تافارخ  نیا  ات  تسا  حصار  یلوا  دشاب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  ربخ  انیقی  دشاب و  مه 

روهظ زا  یضعب  و  ص )  ) ربمغیپ روهظ  زا  یضعب  و  ع )  ) یسیع روهظ  زا  یضعب  تسا و  نامیلس  تنطلـس  زا  ربخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یتسناد 
اثلاث هتفگ  زاب  یتسناد و  هکنانچ  درادـن  تعامج  نیا  عضو  هب  لخد  مادـک  چـیه  تمایق و  تعجر و  عاضوا  زا  یـضعب  و  ع )  ) رمالا بحاص 
عبتت روصت  قوف  ار  هیران  تالا  حجرم و  حالـصا  رب  ار  حالـس  وا  تلم  هکلب  دشن  هتـشادرب  وا  زا  دعب  ترـضح و  نآ  روهظ  رد  فیـس  مکح 
تسا هیمنهج  تالآ  زورب  روهظ و  رد  ناشراختفا  هچنانچ  دناهیرـشب  تئیه  مادعنا  تلع  دندومن و  رهاظ  ار  میهج  منهج و  هک  یناشب  هدومن 

ار دوخ  کلذـعم  هللا  ناحبـس  هدومن  عانطـصا  عارتخا و  هوالع  يرگید  دـنکیم  كاله  ار  دوخ  لثم  تسیب  هقیقد  هتخاـس  یگنفت  یکی  نآ 
رگم ددنخیم  هدرم  هچب  نز  هک  دـیوگیم  ینانخـس  تقیقح  رد  میئوگیم  باوج  دـناهدرک  نامگ  ملاع  تسود  سنج و  ءانبا  تسود  مه 

ار لاـمعا  نیا  تلم  تیعبت  هب  اـهنیا  دوـخ  اـی  تسا  ع )  ) حیـسم ماـکحا  زا  تسا  عیاـش  يراـصن  رد  هک  برح  تـالا  تعنـص  اـهگنج و  نیا 
تعباتم تلم  رد  قلخ  هکنیا  زا  معا  نآ  دیاوف  جارخ و  ندرک  دایز  تکلمم و  نداد  تعـسو  تسا و  ایند  فرـص  ناشیا  ضرغ  ای  دـننکیم 
تـسین مدرم  میلـست  مدع  تینارـصن و  يوس  هب  توعد  رب  ینتبم  ناشیا  ياهگنج  دنرادن و  نید  تسد  يراک  هکلب  دننکن  ای  دـننکب  ار  اهنآ 

دوخ زا  دـنکب و  لالدتـسا  ایبنا  عیارـش  رب  راک  تیـصعم  صقان  لهاج  ناتما  لاـمعا  هب  دـنکب و  روعـش  ياـعدا  ناـسنا  هک  هللاو  تسا  بجع 
داد ربخ  ع )  ) یسیع هک  ع )  ) قداص ترضح  زا  تسه  ثیدح  کی  رد  دشاب  هدومرف  یگنج  هک  تسا  هتسویپن  نیقی  هب  ع )  ) یسیع ترضح 

ناشیا اب  درک  هلتاقم  مه  وا  وا و  اب  دندرک  هلتاقم  سپ  تیرکت  رد  دندرک  وا  رب  جورخ  وا و  زا  دـندشن  لمحتم  سپ  یثیدـح  هب  ار  دوخ  موق 
دنتفگ هک  نییراوح  يهرابرد  ترـضح  نآ  زا  تسا  رگید  ثیدح  رد  هیالا و  ۀفئاط  تنماف  دـنوادخ  لوق  تسا  نیا  ار و  ناشیا  تشک  سپ 
يداهج هک  تسین  ققحم  سپ  هصالخ  دـندرکن  دوهی  اـب  هلتاـقم  دوهی و  زا  ار  وا  دـندرکن  ترـصن  هک  مسق  ادـخ  هب  هن  هک  هللا  راـصنا  نحن 

هن تسا  عافد  تقیقح  رد  نیا  دـنتفرگ و  تقبـس  نانمـشد  هک  ینکیم  هظحالم  تسا  لاتق  رب  لاد  هک  مه  لوا  ثیدـح  رد  دـشاب و  هدومرف 
هحفـص هکلب [  دـینکم  تمواقم  ریرـش  اب  هک  مجنپ  باب  رد  تسا  یتم  لیجنا  رد  هکلب  میاهدـیدن  يداهج  هب  رما  لیجنا  تارابع  رد  داهج و 

ار تنهاریپ  دـنک و  يوعد  وت  اب  دـهاوخ  یـسک  رگا  نادرگب و  وا  يوس  هب  زین  ار  رگید  دـنز  هچنابط  وت  تسار  يهراـسخر  هب  هک  ره  [ 397
هک دیاهدینـش  دومرف  هکنیا  ات  ورب  وا  هارمه  لیم  ود  دربب  هار  لیم  کی  ار  وت  اروبجم  یـسک  هاگ  ره  راذـگاو و  ودـب  زین  ار  دوخ  يابق  دریگب 

دـینک و تبحم  ار  دوخ  نانمـشد  هک  میوگیم  امـش  هب  نم  اما  امن  توادـع  دوخ  نمـشد  اب  نک و  تبحم  ار  دوخ  هیاسمه  دوب  هدـش  هتفگ 
دناسر تمحز  دهد و  نشحف  امش  هب  هک  سک  ره  هب  دینک و  ناسحا  دننک  ترفن  امش  زا  هک  ینانآ  هب  دیبلطب و  تکرب  ناگدننک  نعل  يارب 

رب ناراب  دزاسیم و  علاط  ناکین  نادـب و  رب  ار  دوخ  باتفآ  هک  اریز  دـیوش  نارـسپ  تسا  نامـسآ  رد  هک  ار  دوخ  ردـپ  ات  دـینک  ریخ  ياـعد 
تسا و هداد  ربخ  دوخ  زا  دـعب  عیاـقو  اـهگنج و  زا  زین  یتـم  مراـهچ  تسیب و  باـب  رد  تاـشیامرف و  رخآ  اـت  دـنارابیم  ناـملاظ  نـالداع و 
دندشن و عمج  لیئارساینب  اعبار  هتفگ و  زاب  تسا و  تافارخ  هتفگ  هک  نانخـس  نیا  سپ  هصالخ  تسا  هدومرف  ربصب  رما  ار  دوخ  باحـصا 
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زاجح قفا  زا  قافآ  رین  قارشا  زا  دعب  صوصخ  هب  بارخ  هکلب  دشن  رامع  هسدقم  یضارا  اسماخ  دندش  لیلذ  هدنکارپ و  هکلب  دنتشگن  ریزع 
رد مادـقا  تمه و  للم  لود و  رثکا  تسا  هنـس  یـس  بیرق  لاح  تشگ و  ناریو  بارخ و  یلکب  يراـصن  مالـسا و  نیب  تاـبراحم  هطـساوب 

تنطلـس نامز  رد  لیئارـساینب  عاـمتجا  هک  میتفگ  اـقباس  هک  میئوگیم  باوج  هدـش  داـبآ  رایـسب  دـناهدومن و  یـضارا  نآ  يداـبا  ریمعت و 
هسدقم یضارا  سپ  تسا  لیوات  هب  رگا  هدشن و  اجنآ  رد  ناشیا  عامتجا  دیریگیم  دوخب  امـش  هک  مه  نونک  تشذگ و  دش و  ع )  ) نامیلس

یبارخ زا  دعب  ار  سدقملاتیب  دوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  هسدقم  یضارا  يدابآ  اما  دهد و  قفو  مه  هب  همه  هک  دینک  لیوات  مه  ار 
دوهی و زا  اـبلاغ  هک  یتعاـمج  مه  لاـح  هدیـسر  يداـبآ  ياـهتنم  هب  ماـش  تسا  مولعم  هک  مه  هیماینب  تنطلـس  ناـمز  رد  درک و  داـبآ  رمع 

دوشیم عقاو  ناشیا  ریغ  يراصن و  دوهی و  رافک و  تسد  رب  هک  اهیدابآ  نیا  یلو  دنتسه  نآ  يدابآ  ددص  رد  دنتـسه  تنـس  لها  يراصن و 
رد هک  دنهدیم  تارییغت  اهینادابآ  رد  دننکیم و  لیاز  ار  اهتعدب  همه  دنیآیم  هکنیمه  ناشیا  تسین و  ادـخ  ءایلوا  رطاخ  دنـسپ  کی  چـیه 
زاب دیدنبن و  دوخ  هب  ناهرب  لیلد و  یب  ثبع  تسا  هدشن  لصاح  روما  نیا  رد  فرصت  تردق  هللادمحلا  ار  امـش  هدش و  اهنآ  هب  هراشا  رابخا 

دیامرفیم تسا  روهظ  رکذ  شرخآ  ات  لوا  هک  ایعشا  لصف 66  رد  هچنانچ  دندومنن  هجوت  هسدقم  یضارا  هب  رایـسب  فیاوط  اسداس  هتفگ و 
هار زا  میلـشروا  نم  سدـقم  هوک  هب  دـنوادخ  هب  نازامج  نارامح و  اههدارع و  اهبـسا و  رب  لیابق  یمامت  زا  ار  امـش  ناردارب  مامت  ناشیا  هک 

دنتفر فاوط  ترایز و  تهج  هب  یـضارا  نآ  هب  جوف  جوف  مما  عیمج  عنم  اب  ملاع  فارطا  زا  مسق  نیمه  هچنانچ  یهتنا  دروآ  دنهاوخ  هیده 
لیبق نیا  زا  هک  هتسناد  ع )  ) ایبنا احیرص  ةداهـشب  الوا  میئوگیم  باوج  میکحلا  میلعلا  هحفـص 398 ] هللا [  لسر  قدص  میظعلا و  هللا  قدص 
اهنیا تفر و  دـنهاوخ  مه  نیا  زا  دـعب  دـنتفر و  تاماش  هب  جوف  جوف  مدرم  مه  اهنیا  زا  لبق  ایناث  دـناهداد و  دواد  نب  نامیلـس  روهظ  زا  رابخا 
اجنآ هب  ور  مدرم  يهمه  هک  مسق  نآ  هک  اریز  دنـشاب  قـح  رب  تسیاـبیم  همه  زین  ینایفـس  هیماینب و  نیطالـس  ـالا  تـسین و  تـیقح  لـیلد 

لـصاح همه  نینمؤم  رافک و  يارب  هک  روما  نیا  هن  تسا  هیهلا  تیآ  ناهرب و  قدـص  لیلد  هداتفاین و  قافتا  اـهنامز  نیا  رد  زگره  دـنتفریم 
یقاب ماقم  نآ  رد  ار  قلخ  دـنیرفآیم و  يدـیدج  هزات  نیمز  نامـسآ و  دـنوادخ  هک  نیا  زا  دـعب  تسا  لصف  نیمه  حیرـص  اثلاث  دوشیم و 

هکنوچ دیدج  ینیمز  دیدج و  ینامسآ  مدید  مکی و  تسیب و  باب  رد  تسا  انحوی  هفشاکم  رد  هک  تسا  يدیدج  میلـشروا  نآ  درادیم و 
زا ادخ  بناج  زا  هک  مدید  ار  دیدج  میلشروا  سدقم  رهش  انحوی  نم  دوشیمن و  تفای  رگید  ایرد  تشذگ و  رد  لوا  نیمز  لوا و  نامـسآ 

دنوادخ هکنانچ  دنکیم  نایب  ار  تمایق  عاضوا  همه  هک  رخآ  ات  هتـسارآ  دوخ  رهوش  يارب  یـسورع  نوچ  هدـش  ایهم  دوشیم  لزان  نامـسآ 
انادب امک  بتکلل  لجـسلا  ءامـسلا  یطک  ءامـسلا  يوطن  موی  راهقلا و  دحاولا  اوزرب هللا  تاومـسلاو و  ضرألا  ریغ  ضرالا  لدبت  موی  هدومرف 

اتما و اجوع و ال  اهیف  يرت  افصفص ال  اعاق  اهرذیف  افسن  یبر  اهفسنی  لقف  لابجلا  نع  کنولاسی  نیلعاف و  انک  انا  انیلع  ادعو  هدیعن  قلخ  لوا 
نیا رد  دیواج  ءاقب  دمآ و  دهاوخن  تسرد  هک  نکم  لیوات  ایند  عاضوا  هب  ار  نانخـس  نیا  نادان  يا  تسا  هدومرف  هک  رگید  تایآ  کلذـک 

نآ سپ  باـقع  اـهمارح  یف  باـسح و  اـهلالح  یف  ءاـنف  اـهرخآ  ءاـنع و  اـهلوا  راد  نم  فـصا  اـم  دوـمرف  ع )  ) ریما ترـضح  تسین و  اـیند 
مه ماما  روهظب  لخد  رابخا  هنوگنیا  تسا و  ترخآ  يهصرع  لام  تسین و  ایند  نیمز  نیا  دوشیم  اپرـس  نآ  رد  عاضرا  نیا  هک  یمیلـشروا 

لوک ار  دوخ  دومرف  دـهاوخ  نیمز  ماـمت  رد  لالقتـسا  هب  تنطلـس  اـیند  نیمه  رد  تسا و  اـیند  رد  مه  ترـضح  نآ  روهظ  رگا  اریز  درادـن 
لداع رهـش  قداص و  رهـش  ءاعدلا و  تیب  دشن و  هدناوخ  يدیدج  مسا  هب  میلـشروا  اعباس  هتفگ و  زاب  دیزابم و  تفم  ار  دوخ  نید  دینکم و 

تاعوقو نیا  همه  اعـسات  دماین  سدقم  رازه  نارازه  اب  انماث  دشاب  ینامـسآ  باتک  مکح  ادخ و  بناج  زا  دیاب  مسا  هوالع  تشگن و  هدیمان 
زا دـعب  لاس  دون  تسیود و  رازه و  دـیاب  تاروهظ  نیا  هکلب  تسا  قطان  لیجنا  ۀـیروت و  تاوبن  همه  هچناـنچ  دوش  عقاو  دـیاب  هللا  روهظ  رد 

ناشئادن هوالع  تشذگ و  هک  یلئالد  هب  دومن  ریـسفت  ناوتیمن  نایب  هطقن  ناقرف و  يهطقن  روهظب  کلذـک  دوش و  رهاظ  ناقرف  هطقن  روهظ 
دندومرف تبث  یهلا  باـتک  رد  هدرکن  وحم  ار  فیـس  مکح  هوـالع  دـندربن و  فیرـشت  مه  یـضارا  نآ  هب  هکلب  دـشن  عفترم  یـضارا  نآ  زا 

اب ار  وا  باـتک  مسا  وا و  اـب  ار  تعاـمج  نیا  مسا  هک  مینک  مرـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـیاب  تقیقح  رد  میئوگیم  هحفـص 399 ] باوج [ 
یماسا باب  رد  یتافرخزم  اتا  میاهدـش  نیا  زا  ءاجلم  هلداجم  ماقم  رد  هک  دـهدب  ار  تعامج  نیا  يازج  دـنوادخ  مینک  نیرق  تارقف  باـتک 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


ناطلس نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابآ  متنا و  اهومتیمس  ءامسا  الا  یه  نا  دینک  رکذ  ار  یماسا  نیا  الاح  امش  هک  ضرف  رب  هتفگ  هسدقم  یضارا 
رایـسب هچ  دـیامرفیم  ع )  ) حیـسم هک  مدرک  ضرع  تسین  هتفریذـپ  فرح  هک  لوق  ضحم  هب  مینیبب  دـیهدب  ناشن  ام  هب  ار  دـنوادخ  ناـطلس 

باب رد  دـیروخن  لوگ  امـش  هدومرف  یلو  تسا  هتـساوخرب  نالا  هکناـنچ  دـننکیم  تیوسیع  ياـعدا  دـنزیخیمرب و  نم  مسا  هک  صاخـشا 
هک دومن  دنهاوخ  نانچ  همیظع  تازجعم  تامالع و  هدـش  رهاظ  هبذـک  ءایبنا  بذاک و  ناحیـسم  هک  اریز  تسا  یتم  لیجنا  مراهچ  تسیب و 

نوریب تسارحـص  رد  کنیا  دنیوگ  ار  امـش  رگا  سپ  مداد  ربخ  شیپ  ار  امـش  کین  يدندرک  هارمگ  زین  ار  ناگدیزگرب  يدوب  نکمم  رگا 
زین ناسنا  رـسپ  روهظ  دوشیم  رهاظ  برغم  هب  ات  هدش  عطاس  قرـشم  زا  قرب  هکنانچ  مه  اریز  دـینکم  رواب  تسا  تولخ  رد  هکنآ  ای  دـیورم 
هام ددرگ و  کیرات  باتفآ  مایا  نآ  تبیـصم  زا  دعب  اروف  دنوش و  عمج  اجنآ  رد  ناسکرک  دـشاب  يرادرم  هک  اج  ره  دـش و  دـهاوخ  نینچ 
رد ددرگ و  دیدپ  نامسآ  رد  ناسنا  رسپ  تمالع  هاگنآ  ددرگ و  لزلزتم  كالفا  ياوق  دنزیر و  ورف  نامسآ  زا  ناگراتس  دهنن و  ار  دوخ  رون 

ناگتـشرف دیآیم و  میظع  لالج  توق و  اب  نامـسآ  ياهربا  رب  هک  دـننیبب  ار  ناسنا  رـسپ  دـننک و  ینز  هنیـس  نیمز  فیاوط  عیمج  تقو  نآ 
هک هدومرف  هکنآ  ات  دروآ  دـنهاوخ  مهارف  کلف  نارکب  ات  نارک  زا  هعبرا  ياهداب  زا  ار  وا  ناگدـیزگرب  هداتـسرف  زاوآ  دـنلب  روص  اب  ار  دوخ 

تاملک نکیل  دوشیم و  لیاز  نیمز  نامسآ و  دوشن  عقاو  همه  نیا  ات  دنرذگن  هفیاط  نیا  میئوگیم  امـش  هب  هنیآ  ره  تسا  کیدزن  رما  نیا 
ضرغ تاشیامرف و  رخآ  ات  سب  نم و  ردپ  زج  نامـسآ  هکئلم  یتح  درادن  عالطا  سک  چیه  تعاس  زور و  نآ  زا  اما  دوشن  لیاز  زگره  نم 
زجعم ار  اهنآ  امـش  هک  یتایآ  اـی  اههدبعـش  لـیبق  زا  همیظع  تازجعم  هکلب  تسا  نکمم  بذاـک  اـیبنا  نایحیـسم و  هک  یئاـج  هک  تسا  نیا 

هب تسا و  رایـسب  اهنآ  ریاظن  تسین و  زجعم  کی  چـیه  امـش  تایآ  هن  هدبعـش و  هن  تقیقح  رد  دوشیم و  يراج  اـهنآ  ناـبز  رب  دـیناوخیم 
رب دراذگ و  ناوتیم  یلوا  قیرطب  لداع  ای  قداص  ای  دیدج  میلـشروا  مسا  غورد  هب  سپ  دـنراذگیم  دوخ  رـس  رب  یبن  ای  حیـسم  مسا  غورد 

هکنانچ هیاس  زا  باتفآ  لثم  ع )  ) ماـما رما  هکنآ  اـت  تسین  يداـمتعا  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هب  دـناوخ و  ناوتیم  مه  هلوعجم  تاـیآ  نآ  قبط 
هکنآ اما  تسین و  عومـسم  تافارخ  نیا  رگید  دنکب  دیاب  هچنآ  دنکب  دوش و  رهاظ  هدومرف  هکنانچ  عمال  قرب  لثم  زین  حیـسم  رما  دندومرف و 

رد یـسدق  دیتسه  هک  مه  نامه  دیتسین و  هللادمحلا  يرازه  نارازه  تسا  هدشن  هک  مه  امـش  يارب  هلئـسم  نیا  دماین  سدـقم  رازه  نارازه  اب 
راهظا دوخ  بتک  رد  هک  دنچ  ره  میاهدیدن  يزیچ  دـیتسه  بکترم  هک  هحیبق  لامعا  شحاوف و  هحفص 400 ] ياوس [  تسین و  امش  دوجو 

ار دوخ  هثیبخ  لامعا  دیوشیم  نئمطم  وا  زا  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دینکیم  ایر  دیشکیم  دوخ  يوسب  ار  یـسک  هک  اءادتبا  دینکیم و  سدق 
هب لوا  هدوب  كاپ  ناشتنیط  هک  نیملسم  زا  یتعامج  دیرامـشیم و  حابم  ار  طاول  دینادیم  لالح  رگیدکی  رب  ار  دوخ  ياهلز  دیهدیم  زورب 
ور امـش  زا  دندش  علطم  دیوشیم  بکترم  هک  یـشحاوف  امـش و  دیاقع  نونکم  رب  نوچ  دندش و  امـش  وریپ  هدش  رورغم  امـش  سدـق  راهظا 

دیاب هللا  روهظ  رد  تاعوقو  نیا  همه  هک  هتفگ  هکنآ  اما  دنروخن و  ار  امـش  لوگ  هک  دندیدرگ  رگید  عمج  تیادـه  ثعاب  دـندش و  نادرگ 
امـش هک  تسین  اـهنیا  تسا  لمعتـسم  تاـماقم  نیا  رد  هک  دـنوادخ  ظـفل  ینعم  هکنیا  ـالوا  میاهداد  بلطم  نیا  زا  ددـعتم  ياـهباوج  دوـشب 
هتفگ هکنآ  اما  هصالخ و  یتسناد  هکنانچ  تسه  مه  نارگید  و  ع )  ) یـسیع يهرابرد  درادن  دعب  روهظب  صاصتخا  هکنیا  یناث  دـیئوگیم و 

هدرک و یئاجیب  لیوات  هدـید و  بتک  زا  یکی  رد  يزور  دون  تسیود و  رازه و  يهملک  دـشاب  دـیاب  لاس  دون  تسیود و  رازه و  زا  دـعب  هک 
تساوغا و فرـص  شتمه  مامت  هک  امن  هظحالم  دشن  دنلب  یـضارا  نآ  زا  ناشئادن  هتفگ  هکنآ  اما  دمآ و  دهاوخ  لیـصفت  هب  نآ  زا  باوج 

رهاـظ هکم  زا  ع )  ) ماـما میئوـگیم  هدـمآ  نوریب  زاریـش  زا  دـمحم  یلع  ازریم  دـیوگیم  غورد  اـی  تسار  زا  تسا  وا  هفرـص  هچ  ره  اـج  ره 
تسا ماش  یلاوح  رد  اکع  دناهدرک و  سبح  اکع  رد  دناهدرب  ار  یلعنیسح  ازریم  ماقم  نیا  رد  تسا و  هللا  تیب  شدوخ  وا  دیوگیم  دوشیم 

نآ زا  اـهنآ  يادـن  هک  اریز  تسین  نوعلم  دـمحم  یلع  ازریم  رب  و  ص )  ) ربـمغیپ رب  قداـص  راـبخا  نیا  هک  دـیوگیم  دروم  باوج  رد  ـالاح 
وا تسا و  سدـقملاتیب  شدوخ  ص )  ) ربمغیپ سدـقم  دوجو  سپ  هک  تفرگ  دـیاب  تالیوات  هب  رگا  دـنتفرن  اجنآ  هب  دـشن و  دـنلب  یـضارا 

تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هدومرف  نیقداصلا و  عم  اونوک  هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  قداـص  تسا  وا  لداـع و  تسا 
یکی تسا و  قداص  یکی  ص )  ) یبن ءامـسا  زا  صوصخم  تسا و  عمج  ناشیا  رد  قدص  تلادع و  سدـق و  ۀـقیقح  سپ  اریهطت  مکرهطی 
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سدقلاحور ینعم  هب  تسا  ترـضح  نآ  زا  هیانک  لیجنا  رد  هک  طیلق  راب  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  سدـقلا  حور  یکی  تسا و  سدـقم 
هکنانچ راوگرزب  نآ  تسه  مه  لداع  ملـسم  دـنکیم و  ادـج  ار  لطاب  قح و  نایم  هک  تسا  یـسک  نآ  ینعم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و 

هک ره  دنتـسین و  ملاظ  همئا  سپ  نیملاظلا  يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کـلعاج  ینا  ع )  ) میهاربا هب  هدومرف  دـنوادخ 
حیحـص تالیوات  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هصالخ  تسا  لداع  هتبلا  دهاش  هداد و  رارق  دیهـش  ار  وا  دنوادخ  زین  تسا و  لداع  تسین  ملاظ 

دیاب تسین و  حیحـص  رگا  هدـش و  دـنلب  سدـقملاتیب  زا  ادـن  وگب  نک و  لـیوات  ص )  ) ربمغیپ صخـش  هب  مه  ار  سدـقملا  تیب  سپ  تسا 
تسا و لـطاب  تسا  هللا  تیب  هک  يدرک  دـمحم  یلع  ازریم  باـب  رد  هک  یلیواـت  سپ  هحفص 401 ] دشاب [  هتـشاد  یـضرع  يرهاظ  قادصم 

هیرهاظ قیداصم  اب  هحیحـص  هقح  تالیوات  هک  تسا  نیا  تسا  هلئـسم  قح  هچنآ  تسه و  مه  وا  دوخ  نـالطب  لـیوات  نیا  نـالطب  يهمزـال 
يوشب . دنسروخ  یئوگب و  تساوخ  تلد  هچ  ره  اج  ره  هک  تسین  یناسآ  نیا  هب  دوشب و  عمج  دیاب  همه 

باب دمحم  یلع  يارب  دنک ) یم  داشرا  یتسار  مامت  هب  ار  امش  دیایب  یتسار  حور  نوچ   ) انحوی لیجنا  هب  لالدتسا 

هراشا

یئاهزیچ دـیامن و  داـشرا  یتسار  ماـمت  هب  ار  امـش  دـیایب  یتسار  حور  نوچ  هیآ 13  مهدزناش  باـب  اـنحوی  لـیجنا  رد  تسا و  هتفگ  زاـب  و 
دهدیم . لالج  ارم  وا  تخاس و  دهاوخ  مزلم  فاصنا  قدص و  هب  ار  ناهج  دیایب  نوچ  وا  دیوشیمن و  لمحتم  امش  لاح  هک  دروآیم 

باوج

اما تسا  روطنیا  تسین و  هدرک  لقن  هک  ظافلا  نیا  هب  مادـک  چـیه  تسا و  دوجوم  نم  دزن  فلتخم  ياـههمجرت  هب  لـیجنا  زا  هخـسن  راـهچ 
هچنآ ره  هکلب  تفگ  دهاوخن  نخـس  دوخ  شیپ  زا  وا  هک  اریز  دومن  دهاوخ  داشرا  یتسار  یمامت  هب  ار  امـش  وا  دـیایب  یتسار  ینعی  وا  نوچ 
دشاب مه  ظفل  نآ  هب  هخـسن  هک  ضرف  رب  رخآ و  ات  داد  دهاوخ  لالج  ارم  وا  داد و  دهاوخ  ربخ  هدنیآ  هب  ار  امـش  تفگ و  دهاوخ  دونـشیم 

هملک نیا  صوصخم  هک  تسا  نیا  بلاغ  نظ  یلو  تسا  نوریب  زور  نآ  مدرم  هلصوح  زا  هک  تسهاهزیچ  يرایسب  هتبلا  دوشیمن و  يروط 
هک هتـشذگ  بیغ  زا  تعامج  نیا  هک  اریز  دشاب  بیغ  ملع  بحاص  دوعوم  دیاب  ع )  ) یـسیع تداهـش  هب  هک  دیوگن  یـسک  ات  هداد  رییغت  ار 

دیجم باتک  رد  دنوادخ  هکنیا  اب  نک  لاؤس  هن  یئوگیم  دـنرادن  ربخ  دوخ  نوردـنا  زا  هکلب  دوخ  رـس  تشپ  زا  دـننادیمن و  مه  ار  هداهش 
تسا هدناوخ  لضم  ار  لهاج  هک  ادضع  نیلضملا  ذختم  تنک  ام  مهـسفنا و  قلخ  ضرألاو و ال  تاومـسلا  قلخ  مهتدهـشا  ام  هدومرف  دوخ 

رد هک  تسا  نیا  بجع  يراب و  دنناوخیم  ةاده  ار  دوخ  دننکیمن و  ایح  هبرجت  هب  نآ  روهظ  لهج و  هب  ناشدوخ  رارقا  دوجو  اب  کلذـعم 
وا و روهظ  زا  ربخ  طیلق و  اراف  هدعو  هب  هدومن  ناونع  ار  شیپ  باب  ود  مهدزناش و  باب  نیا  زین  رگید  هخسن  ناهفصا و  همجرت  لیجنا  هخسن 
زا میدرک و  لقن  راحب  زا  هک  تسا  طیلق  اراف  همجرت  یتسناد  شیپ  لصف  رد  هکناـنچ  یتسار  حور  قح و  حور  سدـقلا و  حور  ظـفل  نیمه 

راوگرزب نآ  ندروآ  فیرـشت  زا  ربخ  همه  باب  هس  نیا  سپ  تسا  متاخ  ربمغیپ  طیلق  اراف  هک  یتسناد  دـش  رکذ  قباس  هک  فیرـش  ثیدـح 
دنروآیم فیرشت  هک  مه  ص )  ) ءادهشلادیس و  ص )  ) رمالا بحاص  هک  تسین  ههبش  هچ  رگا  هدرک و  رکذ  ماقم  نیا  رد  درم  نیا  هک  تسا 

ملع دشاب  هتشاد  ار  هدنیآ  ملع  یـسک  رگا  دیهدب و  هدنیآ  زا  ربخ  هللا  مسب  هن  دیئوگیم  تسین  امـش  هرابرد  یلو  دناهتـسارآ  تافـص  نیا  هب 
ات دـیهدب  ربخ  هدوجوم  تایفخم  زا  امـش  تسا  رهاظ  تیولوا  نیا  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  زا  هچنانچ  تشاد  دـهاوخ  یلوا  قیرط  هب  ار  لاـح 

ضرع دید  دـنهاوخ  ار  ادـخ  ناشیا  هک  نالد  كاپ  لاح  اشوخ  هیآ 8  یتم  باب 2  هک  تسا  هتفگ  زاب  دوش و  هداد  زیمت  بذاـک  زا  قداـص 
هکنیا لاـح  روهظ و  نیا  يارب  دـیامن  هحفـص 402 ] یئادـخ [  تاـبثا  هک  تسا  وا  روـظنم  هکنیمه  رگم  تسین  یتلـالد  هیآ  نیا  رد  منکیم 

هتا نکل و  نایعلا و  ةدهاشمب  نویعلا  هرت  مل  دـندومرف  هک  تسا  ینامیا  ندـید  مه  دـنوادخ  ندـید  زا  دوصقم  تسین و  هیآ  رد  یـصاصتخا 
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تقیقح هب  تیور  يارب  زا  نامیا و  قیاقح  هب  اهلد  ار  وا  دـناهدید  نکل  نایع و  ةدـهاشمب  اهمـشچ  ار  وا  دـناهدیدن  نامیالا  قیاـقحب  بولقلا 
ای ریصبوبا  هب  ع )  ) قداص ترضح  تسه و  هدوب و  نکمم  نامز  ره  رد  تیور  وحن  نیا  میتسین و  اهنآ  نایب  ددص  رد  هک  تسا  اهینعم  نامیا 

لاهج هب  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دومرف  دـعب  ار و  دوخ  يادـخ  ینیبیمن  نالا  وت  ایآ  هک  دومرف  باحـصا  زا  يرگید 
كاپ ياهلد  اب  دنوادخ  ندید  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسین  دوصقم  نآ  هکنیا  لاح  تسا و  مشچ  هب  ندید  دوصقم  دننکیم  نامگ  هک  وگم 
دننام نالداع  هاگنآ  هیآ 43  یتم  باب 12  هتفگ  زاب  تسین و  دینکیم  نامگ  هک  مه  عضو  نیا  هب  درادـن و  یـصوصخم  نابز  هب  صاصتخا 

مدنگ و هب  ار  ترضح  نآ  لیثمت  لیـصفت  هک  شیپ  لصف  دنچ  رد  هیآ  نیا  منکیم  ضرع  دیـشخرد  دنهاوخ  دوخ  ردپ  توکلم  رد  باتفآ 
مدنگ تخوس و  هدومن و  عمج  ار  اهکلکاک  تقو  نآ  داصح و  ماگنه  ات  تشاذـگ  هعرزم  بحاص  تشگ و  یمـصخ  نآ  رد  هک  کلکاک 

رد نالداع  دندوجوم و  ناتدوخ  رارقا  هب  دنرافک  دارم  هک  اهکلکاک  هک  اریز  تسین  نامز  نیا  رد  نآ  قادصم  هدـش و  روکذـم  درب  رابنا  ار 
نیا عون  رد  دنربب و  نوریب  تمالـس  هب  یناج  ات  دـننک  دوخ  یگدنـشخرد  روهظ  زا  عنم  دـننک و  تسیز  دـیاب  ۀـیقت  دـس  هدرپ و  رازه  تشپ 

روظنم ار  نایک  میئوگیم  هک  ار  لداع  ملاظ و  کی  ره  هک  تسا  عوضوم  نییعت  رد  فالتخا  تیاهن  تسین  فالتخا  امـش  ام و  نایم  هلئـسم 
مسا هب  هکنآ  داب  كرابم  دیئوگب  هک  نامز  نآ  ات  دید  دیهاوخن  ارم  رگید  دش  دهاوخ  هدیمان  ءاعدلا  تیب  نم  هناخ  باب 12  هتفگ  زاب  میراد 

همجرت رد  تسه و  اعدـلا  تیب  مسا  مکی  تـسیب و  رد  تـسین و  هـک  یتـم  مـهدزاود  باـب  رد  هـیآ  نـیا  مـنکیم  ضرع  دـیآیم  دـنوادخ 
عبتت هک  تسین  مه  مهم  نادنچ  تسین و  کی  چیه  رد  رخآ  ات  دید  دیهاوخن  ارم  رگید  هک  میود  يهرقف  اما  هتشون و  ةولـص  هناخ  یناهفـصا 
همه دوشیمن و  يرما  لیلد  دیاهدراذگ  مه  یمـسا  وچمه  امـش  تسا و  اعدلا  تیب  مسا  روظنم  رگا  هک  اریز  میئوجب  ار  نآ  ات  هدومن  رایـسب 

مهدزاود باب  زا  رگید  ترابع  زاب  هدـش و  هداد  اقباس  مه  نآ  زا  باوج  تسادـخ  مسا  هب  ندـمآ  روظنم  رگا  دراذـگ و  ناوتیم  مسا  مسق 
وا و دـنزرف  نیمزالم و  رب  تاجلمع  ملظ  تسا و  ناتـسکات  هناخ و  بحاص  لثم  نآ  تسا و  مکی  تسیب و  باب  رد  لیجنا  رد  اما  هدرک  لقن 

يرما لیلد  ینامـسآ و  ردـپ  مسا  هب  تسا  ملاع  بحاص  ندـمآ  دوصقم  هتـشون  فنـصم  رخآ  رد  ندـمآ و  زا  دـعب  تاجلمع  اـب  وا  كولس 
نیا رد  اهنخـس  یلو  تسین  قرافم  ناشیا  زا  هک  اریز  دمآ  دـهاوخ  ع )  ) ماما ندـمآ  اب  تسا  سدـقلا  حور  هک  ینامـسآ  ردـپ  هتبلا  دوشیمن 

تـسا هدـمآ  مهلاح  رگا  تسا  روصت  قوف  وا  تردـق  دوشیم و  يراج  سدـقلاحور  هحفـص 403 ] تسد [  رب  ملاـع  روما  عـیمج  هک  تسا 
متشه يهیآ  انحوی  باتک  مجنپ  باب  هب  تبسن  تسا  تیبنا  لیلد  هک  رگید  هیآ  زاب  میئامن و  میلست  ات  دنک  رهاظ  ار  دوخ  تالامک  زا  یضعب 
ياملع قیدـصت  و  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  زا  هکنانچ  تسا و  رایـسب  بلطم  نیا  رب  هلاد  هحیرـص  تایآ  یلو  تسین  ماقم  نآ  رد  تسا و  هداد 

ردـپ مسا  هب  زین  سدـقلاحور  هدوب و  حون  مدآ و  ترـضح  نآ  دوصقم  تسا و  نیمجرتم  نیفلؤم و  تافیرحت  زا  اهنیا  همه  یتسناد  يراصن 
رونیب غارچ  تسا و  وا  اب  وا  رون  هک  دنروایب  هک  یغارچ  نوچ  دوب  دهاوخ  وا  اب  وا  راثآ  هتبلا  دمآ  هک  تقو  ره  دوشیم و  هدناوخ  ینامـسآ 
دیآیم اهربا  اب  کنیا  هک  هدرک  لقن  انحوی  تافشاکم  لوا  باب  زا  متفه  هیآ  زاب  يراب و  دناهدناوخ  غارچ  غورد  هب  ار  نآ  هک  تسا  تملظ 

هتشاد يراثآ  ع )  ) یسیع تیاهن  تسین  راکنا  لحم  تسا و  ع )  ) یسیع ندمآ  زا  رابخا  مه  هرقف  نیا  یهتنا  دید  دهاوخ  ار  وا  یمـشچ  ره  و 
زا وا  مدینش  دومرف و  هک  هتشون  تافـشاکم  مکی  تسیب و  باب  زا  يهیآ 3  زاب  دوب و  دهاوخ  دوخ  راثآ  اب  دروایب  فیرـشت  تقو  ره  تسا و 

اهنآ اب  دوخ  ادخ  وا و  موق  دوب  دنهاوخ  اهنآ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  اهنآ  اب  وا  قلخ و  اب  ادخ  نکسم  کنیا  تفگ  هک  نامـسآ  زا  ار  یمیظع 
زا رابخا  ۀـیلک  تایآ  نیا  میتشون و  اقباس  دـیدج  میلـشروا  باب  رد  هک  تسا  اهنامه  نیا  زا  شیپ  هیآ  ود  اهنآ و  يادـخ  نوچ  دوب  دـهاوخ 
زا دعب  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  دیدج و  میلـشروا  لک و  داعم  رکذ  رد  دنـسیونیم  ناونع  رد  اههمجرت  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  تسا و  ۀمیق 

منهج تشهب و  زا  دعب  گرم و  دوب  دهاوخن  رگید  اهنآ و  ياهمـشچ  زا  ار  کشا  ره  ادخ  درک  دـهاوخ  وحم  تسا و  هدومرف  هروکذـم  هیآ 
وا ادخ و  دوب  مهاوخ  ار  وا  نم  دوب و  دهاوخ  ثراو  ار  يزیچ  ره  دـیآ  بلاغ  هک  سک  نآ  تسا و  هیآ  ود  نیا  هلمج  زا  هک  تسا  هداد  ربخ 

هـصح نایوگغورد  یمامت  ناتـسرپ و  تب  نارحاس و  نایناز و  نالتاق و  ناثیبخ و  نانامیایب و  ناکان و  فوخ  اما  يدولوم  ارم  دوب  دـهاوخ 
گرم خزرب و  عاضوا  زا  نیا  زا  لبق  نوچ  منکیم  ضرع  تسا  یناث  گرم  نیا  دشابیم  دزوسیم  تیربک  شتآ و  هب  هک  هچایرد  رد  اهنآ 
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زا هدش  رکذ  منهج  لوخد  زا  دعب  هک  تسا  یناث  گرم  نیا  هملک  دیاش  تسین و  اجنآ  رد  رگید  گرم  دومرف  لوا  هچنانچ  هداد و  ربخ  لوا 
رانلا انـسمت  نل  اولاق  تسا و  هدرک  در  هدومرف و  لقن  اهنآ  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دننادیم  عطقنم  ار  باذع  هک  دشاب  دوهی  تافیرحت 

هتئیطخ هب  تطاحا  ۀیئـس  بسک  نم  یلب  نوملعت  الام  هللا  یلع  نولوقت  ما  هدهع  هللا  فلخی  نلف  ادهع  هللادـنع  متذـختا  لق  ةدودـعم  امایا  الا 
رد هک  اریز  درادن  نامز  عاضوا  اب  تبـسانم  چیه  تسا و  ترخآ  عاضوا  زا  ربخ  همه  هک  هصالخ  نودـلاخ  اهیف  مه  رانلا  باحـصا  کئلواف 

تمایق ار  نامز  نیمه  هک  دنچ  ره  درادن  امـش  بلطم  هب  لخد  چیه  سپ  تسین  گرم  اجنآ  رد  هک  هدومرف  ادخ  دـنریمیم و  همه  ملاع  نیا 
نیا تهج  زا  دناهدراذگ  تمایق  ار  مئاق  مایق  موی  مسا  هک  هدید  رابخا  رد  هچنآ  دینکیم و  هک  هحفص 404 ] تسا [  یطبخ  یلو  دیناوخیم 

يربـک تماـیق  نیا  یلو  دـسریم  دوخ  يازج  هب  یـسک  ره  دـنزیخیم و  رب  راـفک  نینمؤم و  زا  رگید  ضعب  ترـضح و  نآ  دوخ  هک  تسا 
تسا تافشاکم  متسیب  باب  رد  دشاب و  ع )  ) مئاق نامز  رخاوا  هک  تسا  تعجر  نامز  يرغص  تمایق  تسین  مه  يرغـص  تمایق  هکلب  تسین 

رب تداهـش  ببـس  هب  هک  ار  ینانآ  سوفن  دش و  هدیـشخب  تموکح  ار  اهنآ  دندوب و  اهنآ  رب  دنچ  نیـشن  تخت  هک  مدید  ار  يدـنچ  تخت  و 
تسد رب  ای  یناشیپ  رب  ار  ششقن  دندیتسرپ و  ار  شلکـش  هن  ناویح و  هن  هک  ار  ینانآ  دندوب و  هدش  هدیرب  رـس  ادخ  مالک  تلع  هب  یـسیع و 
مامتا هب  لاس  رازه  هکنآ  ات  دندشن  هدنز  ناگدرم  زا  یقاب  دـندنار و  تنطلـس  حیـسم  اب  لاس  رازه  دـندش و  هدـنز  هک  مدـید  دـنتفرگن  دوخ 
هکلب درادـن  تسد  یناث  گرم  اهنآ  رب  دراد  هصح  لوا  تماـیق  زا  هک  تسا  سک  نآ  سدـقم  تقوشوخ و  تسا  لوا  تماـیق  نیا  دیـسر و 

لوا تمایق  تعجر  نامز  هک  تسا  نیا  مضرع  هصالخ  رخآ  ات  دومن  دهاوخ  تنطلـس  وا  اب  لاس  رازه  دوب و  دنهاوخ  ادخ  حیـسم و  نانهاک 
مینیبیم لاح  هچنآ  اب  کی  چیه  عاضوا  دندرگرب و  دـنریمب و  هک  تسا  نآ  تعجر  هک  اریز  هتمیق  تماق  دـقف  تام  نم  دـندومرف  هک  تسا 

دورب رداق  ددرگرب و  لهاج  دورب و  ملاع  هکنیا  هن  دشاب  دیاب  هتبلا  دوخ  تالامک  بحاص  ددرگیم  رب  هک  یسک  هک  اریز  درادن  ۀقباطم  ادبا 
راطع هکنآ  هن  دـیوبب  هک  تسا  نآ  کشم  تخاـب  ار  دوخ  مدرم  لاوقا  هکنیا  هن  تخانـش  دـیاب  وا  تفـص  هب  ار  یـسک  ره  دـیایب و  زجاـع  و 
یلوا ای  اوربتعاف  دنربن  هدیاف  تراسخ  ياوس  دنرخب و  کشم  دنهدب و  هجو  هدش  رورغم  راکم  راطع  لوق  هب  هک  لاهج  رایـسب  هچ  دـیوگب و 

راصبألا .

نآ باوج  دشاب و  تیهولا  مسا  هب  دیاب  روهظ  هکنیا  دروم  رد  تایآ  زا  یضعب  هب  لالدتسا 

نوعجار و هیلا  مهنا  مهبر و  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذـلا  لزان  یـصحت  تارابع ال  یتش و  تانایب  هب  ناقرف  باطتـسم  باتک  رد  تسا و  هتفگ 
وا دـهاش  اهنیا  هک  هدرک  نامگ  تسا و  اهنآ  رد  ادـخ  نایتا  رکذ  هک  تایآ  ضعب  هدرک و  رکذ  تسا  اهنآ  رد  هللا  ءاقل  رکذ  هک  رگید  تایآ 

ترـضح زا  تسا  هدومرف  لقن  یلیوط  ثیدح  همحرلاهیلع  قودص  دیحوت  زا  نیبملا  باتک  رد  دشاب و  تیهولا  مسا  هب  روهظ  دیاب  هک  تسا 
مینکیم رکذ  ماقم  نیا  رد  ار  ثیدح  نامه  ضعب  ام  تسا و  دـیحوت  اب  یفانم  اهنآ  رهاوظ  هک  رگید  تایآ  تایآ و  نیا  یناعم  رد  ع )  ) ریما

ياوه عبات  سک  ره  دریگب و  ثیدـح  نامه  هب  تسین  ناشیا  ریغ  دزن  رد  نآرق  ملع  هکنیا  هب  فرتعم  تسا و  ع )  ) دـمحم لآ  عباـت  سک  ره 
هل ملعت  له  دـنوادخ  لوق  اما  و  ع )  ) نینمؤملاریما دومرف  تسا  هدرک  لقن  زین  راـحب  رد  ار  ثیدـح  دـیوگب و  دـهاوخیم  هچ  ره  تسا  دوخ 
زا زیهرپب  سپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  ریغ  دـشاب  هللا  وا  مسا  هک  ار  يدـحا  ینادیم  ایآ  هک  تسا  نیا  وا  لیوات  هک  یتسردـب  سپ  اـیمس 
نآ رشب و  مالک  هب  تسا  هیبش  هک  یلیزنت  اسب  هک  یتسردب  سپ  املع  زا  ار  نآ  یمهفب  هکنیا  ات  تدوخ  يار  هب  ار  نآرق  ینکب  ریـسفت  هکنیا 
هیبش یلاعت  يادـخ  لعف  نینچ  مه  تسین  وا  هیبش  وا  قلخ  زا  هحفص 405 ] هکنانچمه [  تسین  رـشب  مالک  هیبش  نآ  لیوات  تسادخ و  مالک 

ناشیا لاعفا  رـشب  مالک  تسادـخ و  تفـص  ادـخ  مالک  سپ  رـشب  مالک  هب  وا  مالک  زا  يزیچ  تسین  هیبش  وا  رـشب و  لاـعفا  زا  يزیچ  تسین 
کبر ءاج  یلاعت و  يادـخ  لوق  اما  دومرف و  هکنیا  اـت  يدرک  هارمگ  يوشب و  كـاله  سپ  رـشب  مـالک  هب  ار  ادـخ  مـالک  نکم  هیبشت  تسا 
مامغلا نم  للظ  یف  هللا  مهیتاـی  نا  ـالا  نورظنی  لـه  وا  لوق  ةرم  لوا  مکاـنقلخ  اـمک  يدارف  اـنومتئج  دـقل  وا و  لوق  افـص و  افـص  کـلملاو 
يادـخ هکنانچ  مه  تسا  قح  نیا  هک  یتسردـب  سپ  کبر  تایآ  ضعب  یتای  وا  ۀـکئلم  مهیتاـی  نا  ـالا  نورظنی  لـه  وا و  لوق  ۀـکئلملاو و 
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نآ لیوات  هک  ادخ  باتک  زا  يزیچ  اسب  هک  ار  وت  مدرک  مالعا  هک  قیقحت  هب  قلخ و  ندمآ  لثم  یندمآ  وا  يارب  زا  تسین  هدومرف و  لجوزع 
نیا زا  هللاءاشنا  ینکیم  افتکا  سپ  نآ  زا  یفرط  هب  ار  وت  مهدـب  ربخ  هک  دـشاب  دوز  ار و  رـشب  مـالک  تسین  هیبش  تسا و  نآ  لـیزنت  ریغ  رب 

ةداـبع و تهج  زا  وا  يوـس  هب  تسا  وا  هجوـت  شاهدـنرورپ  يوـس  هب  وا  نتفر  سپ  نیدهیـس  یبر  یلا  بهاذ  ینا  ع )  ) مـیهاربا لوـق  تـسا 
ینعی دیدش  ساب  هیف  دـیدحلا  انلزنا  هدومرف و  تسا و  نآ  لیزنت  ریغ  نآ  لیوات  هک  ینیبیمن  ایآ  هزع  لج و  يادـخ  يوس  هب  هبوت  داهتجا و 

هک ینانچنآ  نیقفانم  نیکرـشم و  زا  ار  دـمحم  دـهدیم  ربخ  ۀـکئالملا  مهیتات  نا  ـالا  نورظنی  لـه  یلاـعت  يادـخ  لوق  نآ و  ریغ  حـالس و 
لوسر ادخ و  دندرکن  تباجا  هک  یئاج  هکئلم  ار  ناشیا  دنیایب  هک  دنراد  راظتنا  ایآ  هک  تسا  هدومرف  سپ  ار  لوسر  ادخ و  دندرکن  تباجا 

ار یلوا  نورق  دومرف  باذع  هکنانچ  مه  ایند  راد  رد  ار  باذع  نیا  هب  هدرک  دصق  وت و  هدنرورپ  تایآ  ضعب  دیایب  ای  وت  هدنرورپ  دیایب  ای  ار 
اهنامیا اسفن  عفنی  کبر ال  تایآ  ضعب  یتاـی  موی  تسا  هدومرف  دـعب  ناـشیا  زا  ار  ص )  ) یبن نآ  هب  دـهدیم  ربخ  هک  تسا  يربخ  نیا  سپ 

نیا شبرغم و  زا  تسا  سمـش  عولط  تیآ  نیا  دـیایب و  تیآ  نیا  هکنیا  زا  شیپ  ینعی  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لـبق  نم  تنمآ  نکت  مل 
دندش و هدرک  هچنآ  دننیبیم  ءاطغ  دش  فشک  هاگ  ره  هک  دننادب  هکنیا  ار  درخ  لقع و  نابحاص  دـنکیم  افتکا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و 

هدومرف ار و  ناشیا  نایبن  وا  نایتا  تسا  نینچ  مه  هداتسرف و  ناشیا  رب  باذع  ینعی  اوبستحی  مل  ثحی  نم  هللا  مهاتاف  هدومرف  رگید  يهیآ  رد 
هچنآ نینچ  مه  تسا و  باذـع  نداتـسرف  نآ  دـعاوق  زا  ار  ناشیا  يانب  وا  ندـمآ  سپ  دـعاوقلا  نم  مهنایبن  هللا  یتاف  لـجوزع  يادـخ  تسا 

لاس رازه  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  يزور  نآ  رد  وا  روما  دوشیم  يراج  اریبک و  اولع  یلاعت  همسا و  كرابت  ترخآ  رما  زا  تسا  هدرک  فصو 
هچنآ هب  نکب  اـفتکا  سپ  ناگهدـننک  بورغ  اـب  دـنکیمن  بورغ  دـنکیمن و  يزاـب  اـیند و  رد  وا  روما  دوشیم  يراـج  هکناـنچ  مه  تسا 
هدـم رارق  هدرک و  فصو  دوخ  باـتک  رد  لـجوزع  دـنوادخ  هچنآ  زا  هدرک  نـالوج  وت  هنیـس  رد  هچنآ  زا  نیا  زا  وت  يارب  زا  مدرک  فصو 
هچنآ هب  رگم  نافـصا  ار و  وا  دـننک  فصو  هکنیا  زا  یلاعت  كرابت و  هب  زعا  مرکا و  لـجا و  تسا و  مظعا  وا  رـشب  مـالک  لـثم  ار  وا  مـالک 

ای ینع  تجرف  درک  ضرع  ریصبلا  عیمسلا  وه  یـش و  لثمک  سیل  لجوزع  دوخ  هحفـص 406 ] لوق [  رد  ار  دوخ  سفن  نآ  هب  هدرک  فصو 
نینمؤم وا  رکذ  نورفاـک و  مهبر  ءاـقلب  مه  لـب  دـنوادخ  لوق  اـما  دومرف و  ترـضح  دـعب  هدـقع  ینع  تلظ  کـنع و  هللا  جرف  نینمؤملاریما 

وجری ناک  نمف  دـنوادخ  لوق  هودـعو و  ار  هللا  اوفلخا  امب  هنوقلی  موی  یلا  نینمؤم  ریغ  يارب  زا  وا  لوق  مهبر و  اوقـالم  مهلا  نونظی  نیذـلاو 
ار ثعب  لجوزع  يادخ  تسا  هدراذگ  مسا  سپ  ندش  ثوعبم  ینعی  نورفاک  مهبر  ءاقلب  مهلب  وا  لوق  اما  سپ  احلاص  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل 
دـنوشیم و روشحم  دـنوشیم و  ثوعبم  هک  دـنراد  نیقی  ینعی  مهبر  اوقالم  مهنا  نونظی  نیذـلاو  نینمؤم  وا  رکذ  نینچمه  شدوخ و  ءاـقل 

ءاقل وجری  ناک  نمف  دنوادخ  لوق  نینچ  مه  تسا و  نیقی  اجنیا  رد  نظ  باقع و  باوث و  هب  دـنوشیم  هداد  ازج  دـنوشیم و  هدرک  باسح 
دوشیم ثوعبم  وا  هکنیا  هب  تسا  هتـشاد  نامیا  سک  ره  ینعی  تال  هللا  لجا  ناف  هللا  ءاقل  وجری  ناک  نم  وا  لوق  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر 

عیمج مهفب  سپ  تسا  ثعب  نآ  ءاقل  هیؤرب و  تسین  اجنیا  رد  ءاقل  باقع و  باوث و  زا  تسا  هدنیآ  هنیآ  ره  ادـخ  هدـعو  هک  یتسردـب  سپ 
موی مهتیحت  یلاعت  يادخ  لوق  تسا  نینچ  مه  ار و  ثعب  نآ  هب  دنکیم  دصق  وا  هک  یتسردـب  سپ  ادـخ  ءاقل  زا  تسادـخ  باتک  رد  هچنآ 

ای ینع  تـجرف  درک  ضرع  لـئاس  دـنوشیم  ثوـعبم  هـک  يزور  ناـشبولق  زا  ناـمیا  دوـشیمن  لـیاز  هـک  یتسردـب  ینعی  مالــس  هنوـقلی 
هچنآ همه  هک  نیبـب  نک و  رظن  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  سپ  فیرـش  ثیدـح  رخآ  اـت  ةدـقع  ینع  تـللح  کـنع و  هللا  جرف  نینمؤـملاریما 

ینالوط ثیدح  هرقف  نوچ  ار و  هدساف  تالیوات  ناشیا  زا  دنریذپب  هک  تسین  زیاج  نیملـسم  رب  تسا و  يار  هب  لیوات  دـنیوگیم  تارـضح 
دیآیم . مالک  همتت  زاب  مه  دعب  تسین و  رگید  لیوطت  هب  تجاح  ترضح  نآ  داد  حرش  لیصفت  هب  دوب و 

تیبوبر تیهولا و  رما  هب  لالدتسا 

هراشا
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رفک و روصتم و  ریغ  لوقعم و  ریغ  عنتمم و  لاـحم و  هئیجم  یلاـعت و  هملکت  كردـی و  ـال  عینم  بیغ  ءاـقل  تسا  هتفگ  تاـیآ  رکذ  زا  دـعب 
دوشیم و رهاظ  تیالو  تیبوبر و  تیهولا و  مسا  هب  هک  قلخ  رما و  ملاع  رد  تسا  وا  روهظ  رهظم  هک  هسفن  رهظمب  الا  تسا  داحلا  كرش و 

يدحا درادن و  هتـشادن و  یـسفن  نود  یـسفن  یتقو و  نود  یتقو  هب  صاصتخا  نورـسفملا  همعز  امک  تسا  هماع  تمحر  ءاقل  دوصقم  رگا 
عطق ملاع  زا  نآ  کی  رگا  دنمانیم  هیعیبط  تاروهظ  اهنآ  دنیوگیم  هیهلا  تمحر  نایدا  لها  یهتنم  دنرادن  راکنا  نییرهد  نییعیبط و  یتح 

هب مما  عیمج  هک  تسا  هیهلا  هیلک  هطسبنم  تمحر  ياقل  دوصقم  سپ  ددرگ  ناشیرپ  قرفت و  تادوجوم  ملاع و  يهلـسلس  ماظن و  هتبلا  دوش 
ار لقع  هک  هچ  دوش  رهاـظ  دـیاب  تسا  یقرت  رد  نوک  تسا و  یبرم  لـماک  ناـسنا  دـنیوگیم  یعیبط  يرهد و  دـنرظتنم و  ناـشباتک  مکح 
داعم و تعجر و  دش  متخ  نییبنلا  متاخ  روهظب  توبن  نوچ  یلاعت و  كرابت و  هروهظ  رهاظم  هب  تسا  صوصخم  نآ  دـننادیم و  لک  یبرم 

نیا رسلاب و  هحفـص 407 ] عنقم [  رـس  رـستسم و  رـس  تسا  نیا  دناهدومرف و  تراشب  هللا  ءاقلب  ار  تمـصع  تیب  لها  ترـضح و  نآ  تمایق 
تـسا هیلع  عمجم  نامیألل و  هبلق  هللا  نحتما  نمؤم  وا  لسرم  یبن  وا  برقم  کلم  الا  هلمتحی  بعـصتسم ال  بعـص  انثیدـح  زا  دوصقم  تسا 

وذ ملعلا  يری  یک ال  هرهاوج  یملع  نم  متکال  ینا  مالسلاو و  ةولـصلا  هیلع  داجـس  دیـس  دوصقم  تسا  نیا  دنمئاق  باحـصا  نحتمم  نمؤم 
دق انسح و  هبوتای  ام  حبقا  نوری  یمد  نوملـسم  لاجر  لحتـسال  انثولا و  دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل  هب  حوب  اول  ملع  رهوج  بر  انتتفیف و  لهج 

تـسا جراخ  اصحا  دح  زا  فیطل  فیرـش  بلطم  نیا  رب  هلدم  راثآ  رابخا و  انـسحلا و  هلبق  یـصو  نیـسحلا و  یلا  نسحلاوبا  اذه  یف  مدـقت 
اهنم دیرن  ۀـملکب و  ملکتن  نحن  رگید  هوجولا و  یقاب  ثبی  مئاقلا  رهظا  اذاف  دـحاو  الا  سانلا  نیب  سیل  اهجو و  نوعبـس  يدـحا و  ملع  لکل 

هک ابقن  هک  هکرابم  هملک  نآ  تسا  نیا  هلتق و  وا  هرفکل  ناملـس  بلق  یف  ام  رذوبا  ملع  ول  جرخملا  اـهنم  لـکل  اـنل  اـهجو  نوعبـس  يدـحا و 
رهظی مئاقلا  ماق  اذاف  نافرح  لسرلا  هب  تءاج  ام  عیمجف  افرح  نورـشع  ۀعبـس و  ملعلا  دـنناوتیمن  ار  شلمحت  لـمع  ملع و  زا  دـنقلخلا  یلعا 

لبق زا  هک  یمظعا  روهظ  نینچ  زا  هک  میئامن  هظحالم  دیدح  رصب  هب  نامـسآ  بتک  رد  تمه  تیاهن  هب  دیاب  لاح  افرح  نیرـشعلاو  ۀسمخلا 
یلباقم نآرق  حیرـص  هب  نآ  رد  لمع  هک  هچ  میئامن  مورحم  تسا  تاروهظ  عیمج  هدـئاف  هجیتن و  هرمث و  دوشیمن و  هدـشن و  رهاـظ  دـعب  و 

دادعتسا قاقحتسا و  هب  هن  امن  لمع  تدوجو  لضف  هب  رذگب و  اطخ  زا  امرف و  دیئات  هد و  قیفوت  ایادخ  ۀنـس  فلا  نیـسمخ  لمع  اب  دیامنیم 
ناراکهابت . نیا  تقایل  تیلباق و  و 

باوج

هدـش جوزمم  كدـنا  بآ  نآ  اب  ضوح  هت  ياهتفاثک  دراد و  رایـسب  دایرف  داد و  دوشیم  وا  لخاد  بآ  كدـنا  هک  نیمه  یلاـخ  راـبنا  بآ 
رد هچنآ  اما  هصالخ  تسا  يراج  اج  همه  رد  هلأسم  نیا  دنکیم و  ادیپ  مه  رایسب  تنوفع  هکلب  دش  ناوتیمن  بآ  نآ  هب  عفتنم  هک  يروط 

لیطعت ینعم  هب  هن  دوشیمن  یتفـص  هب  فوصوم  یمـسا و  هب  یمـسم  دش و  دهاوخن  هدید  ادـبا  قح و  تسا  یمالک  تسا  هتفگ  تاذ  هیزنت 
نیا رد  همه  اهنخـس  وا و  راونا  تسا و  وا  تاروهظ  هب  وا  ءاقل  تیؤر و  هکنآ  اـما  هیبشتلا و  دـح  لـیطعتلا و  دـح  نیدـحلا  نع  هجرخت  هکلب 

نمؤم ترایز  یتح  تسین  هموتکم  رارـسا  زا  دناهدومرف و  ار  بلطم  نیا  ررکم  راثآ  رابخا و  رد  قح و  تسا  ینخـس  مه  نیا  تسا  تاماقم 
نیا رابخا  رد  دناهتسناد و  ادخ  یقـس  ماعطا و  ار  وا  یقـس  ماعطا و  دناهتـسناد و  ادخ  تدایع  ار  نمؤم  تدایع  دناهدرمـش و  ادخ  ترایز  ار 
نیا هدراذگ و  وا  تسد  رد  هداد و  دـنوادخ  ضرق  هب  یهدیم  ریقف  تسد  هب  هک  ار  هقدـص  هک  تسا  هدـش  دراو  یتح  تسا  دوجوم  بلطم 

دراوم رد  رایسب  رابخا  هتفای و  تکرب  دنوادخ  تسد  زا  دومرفیم  دیـسوبیم و  لئاس و  زا  ار  هقدص  تفرگیم  ص )  ) داجـس دیـس  هک  تسا 
ناشیا تفرعم  شرع و  رد  تسادـخ  ترایز  ناـشیا  تراـیز  هک  ص )  ) ربمغیپ همئا و  باـب  رد  تسا و  هدـش  دراو  نیماـضم  نیا  هب  رامـشیب 

لوسرلا عطی  نم  هک  تسادـخ  باتک  حیرـص  تسا و  جراخ  رتاوت  هحفـص 408 ] دح [  زا  تسادخ  راکنا  ناشیا  راکنا  تسادـخ و  تفرعم 
هعیـش دزن  رد  تسا  یهیدب  حضاو و  نانچ  بلاطم  نیا  اذکه و  مهیدیا و  قوف  هللادی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذـلا  نا  هللا و  عاطا  دـقف 

نبا هللا و  هبر  ما  هبر  یلع  يردی  سیل  یعفاشلا و  تام  دیوگیم و  یعفاش  تسین و  ههبـش  لحم  هک  نونکات  فلـس  ردـص  زا  رین  هماع  هکلب 
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يارب مایالا  میدـق  زا  لیاضف  نیا  هک  نخـس  هصالخ  بوبرم  کنا  کش  نم  اهب  ترذـع  یتلا  ۀـیبوبرلا  لاعفا  تلیقت  دـیوگیم  دـیدحلایبا 
دیامرفیم راـهظا  ع )  ) مئاـق هک  يرمـشب  یمولع  زا  ار  اـهنیا  وت  هک  دـهاوخیمن  لیـصفت  همه  نیا  تسا و  هدوب  فوشکم  نمـشد  تسود و 

رد هک  میوگیم  زاب  نانخس  نیا  يهمه  زا  دعب  دیـسر و  دهاوخن  دیراد  هک  عضو  نیا  اب  هدیـسرن و  امـش  هماش  هب  بلاطم  نآ  يوب  هللادمحب 
هللا وا  مسا  هک  ار  يدـحا  ینادیم  ایآ  هک  ایمـس  هل  ملعت  له  يهیآ  ریـسفت  رد  دومرف  هک  میدرک  تیاور  ع )  ) ریما ترـضح  زا  قباـس  لـصف 
الثم هک  دناهدومرف  هچنآ  دوشیمن و  مسا  نیا  هب  يامسم  قلخ  زا  يدحا  هک  تسا  يراکنا  ماهفتـسا  یلاعت و  كرابت و  يادخ  زا  ریغ  دشاب 

ادهشلادیس ترضح  هب  هکنانچ  تسا  ناشیا  تفرعم  نیمه  هتساوخ  قلخ  زا  ادخ  هک  یتفرعم  هک  تسا  نیا  بلطم  تسا  هللا  ۀفرعم  ناشتفرعم 
نیا رد  هک  تسا  نیمه  هتـساوخ  قلخ  زا  ادخ  هک  یتفرعم  ینعی  مه  ماما  نامز  لک  لها  ۀفرعم  دومرف  هللا  تفرعم  ام  هک  دـندرک  ضرع  (ع )

تسا و هدش  یهجو  نسحا  هب  ام  خیاشم  بتک  رد  بلاطم  نیا  حرش  هصالخ  دش  دهاوخن  هتخانـش  راگدرورپ  تاذ  الا  دوشب و  لصاح  ماقم 
هک مه  یتاقیقحت  مینادیمن و  رارسا  لها  ار  اهنآ  کلذعم  یلو  هدرک  رایـسب  يواعد  فنـصم  هک  دنچ  ره  میروذعم و  نایب  زا  ماقم  نیا  رد 

میاد مینادیم و  لعفلاب  شئاـقل  زا  مورحم  ار  دوخ  هدـشن و  رهاـظ  اـم  ماـما  زونه  هک  میفرتعم  اـم  تسین و  رگید  زیچ  رـشق  ياوس  دـننکیم 
ود نآ  زا  یکی  فرط  رد  موهوم  هطقن  کی  ياجب  هک  تسا  دـهاش  دـحاو  يادـخ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  امـش  مولع  همه  میئوا و  روهظ  بقرتم 

ثیدـح اـم  يارب  هک  میریگب  فرح  تفه  تسیب و  ار  امـش  ملع  هکنیا  ياـج  هچ  مینکیمن  باـسح  هدوـب  رهاـظ  شیپ  زا  هک  ملع  زا  فرح 
هچ دنکب  رهاظ  رگا  تسا  تالاهج  مامت  امش  تاملک  هدومرفن و  رهاظ  زونه  دنکیم  رهاظ  ار  فرح  تفه  تسیب و  ع )  ) ماما هک  یناوخیم 

دش . دهاوخ 

تسا میلشروا  زا  یهلا  ءادن  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

لمرک میلشرواما و  هب  دش  رکذ  هچنانچ  لیجنا  ۀیروت و  رد  دشاب و  ماش  رب  هک  هسدقم  یضارا  زا  یهلا  ءادن  ءافترا  تراشب  اما  تسا و  هتفگ 
هک تسا  هنیدم  هدلب و  هدجیه  هدش  هدیمان  هدیدج  میلشروا  یلاتفن و  ضرا  لیئارسا و  ضرا  دوهی و  ضرا  لیلج و  ندرا و  رهن  نویـص و  و 

تـسا هتـشذگ  رتاوت  زا  هماع  قیرط  زا  يوبن  رابخا  رد  قارع و  کلذـک  تسا و  یتکلمم  مسا  هک  سراـف  لـثم  تسا  موسوم  یماـسا  نیا  هب 
هینابر و تاملک  تاحیولت  هینآرق و  تایآ  تاحیرـصت  دوشیم و  رهاـظ  ماـشرب  رد  ناـمزلا  رخآ  رد  تنج  هک  هحفـص 409 ] هدش [  یهیدب 
هب راهطا  همئا  راثآ  رد  دـسریم و  تسا  نیقی  ثروم  هک  رتاوت  دـح  هب  مه  هصاخ  قیرط  زا  دوش  هظحالم  هک  يرخا  لئالد  هروثأـم و  راـبخا 

يهروس رد  تسا  ناشیا  تعجر  ءایحا و  روبق  رقم  مالـسلا  يداو  تقیقح  هربق و  هـالاو  نم  روبق  تسا  روثأـم  روکذـم و  مالـسلا  يداو  مسا 
زا دندیناچوک  ار  رافک  مالسا  ودب  رد  هک  نانچ  دیامرفیم  موصعم  باتکلا  لها  نم  اورفک  نیذلا  جرخا  يذلا  وه  ریـسفت  رد  رـشح  هکرابم 

ماشرب ياجک  دش  ضرع  تسا  ماشرب  دندومرف  رشحلا  لوا  دوشیم و  رهاظ  ماشرب  رد  مه  تعجر  ماشرب  رد  دنتفر  هرونم و  يهنیدم  فارطا 
ۀمألا هذه  رخا  نعل  لاق و  نا  یلا  ع )  ) نینمؤملاریما ۀبطخ  یف  لامکألا  نع  القن  ۀعجرلا  ۀمـصع  یف  سدقملا و  تیب  ةرخـص  دنع  دـندومرف 

نا یلا  هنم  اربش  مهدـحا  ینمتی  سانلا  یلع  نامز  نیتایل  سدـقملا  تیب  ذـئموی  نکاسملا  ریخ  لجعلا  لجعلا  اجرلا  اجرلا  لاـق  نا  یلا  اـهلوا 
نم تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  عفری و ال  لمع  لبقت و ال  ۀبوت  الف  ۀبوتلا  عفرت  کلذ  دنع  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  دـعب  کلذ  لوقی 
نم الیل  هدـبعب  يرـسا  يذـلا  ناحبـس  سدـقملا  تیب  دـنع  ماشلاب  عضوم  ةرهاـسلا  روصلا و  یف  ۀـیناثلا  ۀـخفنلا  ةرجزلا  لاـق  یمقلا  نع  لـبق 

زا غلبا  هبترم  رازه  هکرابم  يهیآ  نیا  حیولت  میلعلا  عیمسلا  وه  هنا  انتایآ  نم  هیرنل  هلوح  انکراب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا 
نورسفی نورظنی و  رونلا  رهاظم  تاروهظ  یف  ۀقیقحلا  رـصبب  سانلا  نا  ول  تسا  یفاک  ار  ضرألا  تاومـسلا و  یف  نم  لک  تسا و  حیرـصت 

زا تسا  لیل  تقیقح  هک  بورغ  زا  دـعب  زاجح  زین  هک  هدومرف  تراشب  هک  هچ  نومهوتی  مهؤاوها و  مهرمأـت  اـمب  ـال  نولقعتی  اـمب  باـتکلا 
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ات تسا  كراـبم  یـصقا  دجـسم  لوح  لاـح  ره  رد  دـیامرفیم  عولط  ار  ناـکم  نآ  لوح  میدومرف  كراـبم  هک  اـصقا  دجـسم  لوـح  لـقفا 
هنا ۀیا  نم  رونا  ۀیا  ۀیا  نورخألا و  نولوألا و  هب  هطبغی  ادومحم  اماقم  مهللا  هثعبا  ۀیا و  نم  یلعا  ۀـیا  ۀـیا  نامدوخ و  تایآ  زا  ار  وا  مینایامنب 

هـشیمه هک  نآ  اب  هشیمه  هدومرفن  ذـئموی هللا  کلملا  قحلا و  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافألا و  یف  انتاتا  مهیرنـس  میلعلا  عیمـسلا  وه 
هللا بتک  یتلا  ۀـسدقملا  ضرألا  اولخدا  موق  اـی  شروهظ  رهظم  رد  دراد  وا  روهظ  هب  صاـصتخا  ذـئموی  سپ  تسه  هدوب و  کـلملا  کـلام 

هادان ذا  اهیف  انکراب  یتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت  ۀفصاع  حیرلا  نامیلسل  نیملاعلا و  یلع  اهیف  انکراب  یتلا  ضرألا  یلا  اطول  هانیجن و  مکل و 
نمل یبوط  ص )  ) یبنلا نع  يوط  سدـقملا  داولاب  کنا  کیلعن  علخاـف  میظعلا  هباـطخب  میکلا  هللا  رما  کلذـل  يوط و  سدـقملا  داولاـب  هبر 
ماشلا دالب  نم  هکع  ۀـیؤر  رعاشلا  لاق  هبونذ و  طـح  هکع  يار  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنع  هکع و  یف  تاـب  نمل  یبوط  هکع  يار 

اتیزوانتی و لبج  تسا و  یصقا  هحفـص 410 ] دجـسم [  لوح  هکرابم  يهعقب  سدقم  يداو  نمیا  يداو  لاح  ره  رد  ماثالا  بونذلا و  رفکت 
مل مالـسلاراد و  یلا  اوعدـی  هللا  دـیامرفیم و  هچ  نانچ  هدوب  قارع  قفا  زا  قافا  رین  نا  عولط  لوا  تسا و  اـکع  هکراـبم  هنیدـم  فارطا  اـنیس 

هدومرف و هسدـقم  ضرا  ار  نآ  هدومرف و  نارهط  زا  ار  ناکم  ارین  نا  عولط  نایب  رد  نولمعی و  اوناک  اـمب  مهیلو  وه  مهبر و  دـنع  مالـسلاراد 
قباطم هک  هدومرف  رکذ  رس  ظفل  هب  مه  تایآ  یضعب  رد  هدومرف و  مالسلاراد  رکذ  مه  تانایب  یـضعب  رد  اهیف و  ۀیدحالا  رین  عولط  هب  هراشا 

نوبلغیـس و مهبلغ  دـعب  نم  مه  ضرألا و  یندا  یف  مورلا  تبلع  ملا  هب  هراشا  هدومرف  یندا  وا  مه  تانایب  یـضعب  رد  هنردا و  اـب  اددـع  تسا 
قباطم اددـع  اکع  اب  هک  هدومرف  امع  ضرا  مه  تایآ  یـضعب  رد  تسا و  روهظ  بحاـص  روهظ  هب  هبلغ  هقیقح  تسا و  هنردا  ضرـالا  یندا 

تسا . رایسب  ناقرف  هعلاط  رامقا  نایب و  بحاص  تانایب  رد  يددع  قیبطت  تسا و 

باوج

انملـس میئوگیم  هکلب  مینکیم  ار  هلدا  نیا  يهمه  تبحـص  ضرف  الوا  ام  تسا و  هدومن  بلطم  نیا  تابثا  رد  ار  دوخ  یعـس  ياهتنم  رگید 
ایند نیا  رد  ناشیا  تعجر  اـی  ع )  ) ماـما روهظ  ناـکم  هک  تسین  یکـش  هک  میئوگیم  یلو  يراد  تسد  رتحیرـص  رتيوق و  هلدا  نیا  زا  هک 

یـضارا نیا  رد  هک  تسین  ههبـش  هک  اریز  ملـسم  تسین  هـک  دـشابن  نـکمم  نآ  رد  يرگید  روـهظ  دوـشن و  کـفنم  هـک  ناـشیا  تاذ  وزج 
اریز مینادب  ماما  ار  تاروهظ  نیا  يهمه  دیاب  تسا  ماما  یتاذ  تفـص  یـضارا  نیا  رد  روهظ  رگا  دوشیم  تسا و  هدـش  مه  رگید  تاروهظ 

هلطاب مالعا  ینایفس و  میرمشب  همئا  دیاب  مه  ار  هیماینب  ءافلخ  نیاربانب  سپ  دوشن  تفای  يرگید  رد  هک  تسا  نیمه  یتاذ  تفـص  ینعم  هک 
دنک و یئادن  ماما  زا  ریغ  یـضارا  نآ  رد  هک  تسین  نکمم  وت  لوق  هب  هک  اریز  مینادـب  ماما  دـیاب  دـننکیم  تکرح  ماش  زا  هک  مه  ار  رگید 

یتاذ تفص  هک  ماما  صخش  راثآ  دیاب  سپ  دنکب  یلطاب  يوعد  یضارا  نآ  رد  یسک  هک  تسا  نکمم  تسین و  حیحص  یلوق  نینچ  ملـسم 
نامگ امـش  هک  ناـنچ  تسین  هیباـتک  تاـیآ  هب  رـصحنم  تسا و  هدـش  ررکم  اـهنآ  رکذ  دومن و  هظحـالم  دوشیمن  کـفنم  وا  زا  تسا و  وا 
هکلب تسین  ربمغیپ  یـصو  ماما و  نیا  هک  تسا  نیا  تمالع  نارق  زا  دعب  ندروآ  دیدج  باتک  دوخ  میاهدرک  تباث  هک  نانچ  هکلب  دیاهدرک 
ءاعفش تدجو  ول  یهلا  هک  تسا  اعد  رد  دش و  دهاوخ  رود  دنوادخ  زا  هتبلا  دش  ایبنا  متاخ  زا  عطقنم  هک  ره  تسا و  ترضح  نآ  زا  عطقنم 
یـصو تسا و  ءادهـشلادیس  تعجر  یئوگیم  وت  هک  یـسک  هک  تسین  لوقعم  یئاعفـش و  مهتلعجل  دـمحم  لآ  دـمحم و  نم  کـیلا  برقا 
دروایب وا  لباقم  رد  یباتک  دشاب  ادخ  باتک  هک  تسا  مالسا  ساسا  سا و  هدش و  هدیبوک  نآ  رب  مالـسا  هداج  هک  ار  يرما  تسادخ  ربمغیپ 

قباس بلاطم  نیا  یعدم و  رفک  نالطب و  رب  تسا  یلیلد  حضوا  نیا  دوخ  تسا  نآ  رب  نیمهم  تسادخ و  باتک  زا  فرـشا  هک  دنک  اعدا  و 
ماش یـضارا  زا  ادص  ندش  دـنلب  ضحم  هب  تسین و  يرمث  رمثم  ندیئارـس  ار  تافارخ  هحفـص 411 ] نیا [  رگید  تسا  هدش  تباث  لیـصفتب 

هک هلدا  رد  رظن  لاح  یتسناد  ۀیلک  روط  هب  ار  بلطم  نیا  هک  نآ  زا  دعب  درادـن و  ماما  هب  صاصتخا  ۀـهادبلاب  هک  اریز  دـش  رورغم  ناوتیمن 
هللااب الا  ةوق  لوح و ال  میئوگیم و ال  نخـس  یقاب  رد  دـعب  هدومن  جراخ  درادـن  دوصقم  رب  یتلـالد  یلک  هب  هچ  نآ  مینکیم و  تسا  هدروآ 

يهراـبرد زین  هدومرف و  ع )  ) یـسوم ترـضح  زا  تیاـکح  هچ  نآ  لـثم  دـنکیم  ماـش  ضرا  حدـم  رب  تلـالد  هک  یتاـیآ  اـما  میظعلا  یلعلا 
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یلو تسین  نیا  رد  ههبش  دنکیم و  ماش  ضرا  حدم  رب  تلالد  تایآ  نیا  مالسلامهیلع  نامیلس  ترـضح  هرابرد  طول و  میهاربا و  ترـضح 
نیمز تسا  رایـسب  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  رابخا  رد  دنوادخ و  باتک  رد  هحودمم  یـضارا  هک  اریز  درادن  وت  بلطم  رب  یتلالد  نیمز  نیا 

مه البرک  هفوک و  نیمز  دناهحودمم  یضارا  زا  ههبشیب  مه  هنیدم  هکم و  دناوخ  هبیط  هدلب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  ابـس  رهـش  هک  مه  ار  نمی 
هک تسین  نیا  لیلد  ندوب  حودمم  تسا و  رایسب  نیمز  رد  هحودمم  یضارا  اذکه  دراد و  رایـسب  حدم  مه  مق  نیمز  تسا  مولعم  ناشلـضف 

دوخ لیلع  يارب  هک  یلیوأت  يرـسا و  هیآ  اما  درادـن و  یتبـسانم  ماقم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  هک  تایآ  نیا  سپ  دوشب  اجنآ  زا  ادـن  عاـفترا  دـیاب 
میتشاذگیم او  میدرکیمن و  تقیقح  نایب  رد  فرصت  لخد و  میتسه  ءایشا  قیاقح  هب  لهاج  هک  فنصم  نم و  لاثما  هک  دوب  بوخ  هدومن 

هک میئوگیم  سپ  دیمهف  دیاب  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  رابخا  زا  ار  لیوأت  نیا  مقـس  تحـص و  دنتـسه و  دـناهدوب و  شلها  هک  یناسک  هب 
زا ص )  ) ربمغیپ اذـهل  تسا و  هتفرگ  فرـشا  مه  هبعک  زا  ار  سدـقملا  تیب  هک  تسا  نیا  رگید  ياهاج  ماقم و  نیا  رد  وا  تاملک  زا  رهاـظ 
نآ رد  هک  تسا  وا  روهظ  نیمه  مه  وا  دوعص  زا  دارم  هدومرف و  دوعص  نامسآ  هب  اج  نآ  زا  سدقملا و  تیب  هب  تسا  هدروآ  فیرـشت  هکم 
زا دارم  هک  میراد  رابخا  یـضعب  الوا  میئوگیم  تسه و  مه  لبق  تاروهظ  زا  فرـشا  تسا  یقرت  دوعـص و  ماقم  رد  نوچ  هدومن و  یـضارا 

هدومن لقن  راحب  رد  هک  تسا  یثیدـح  زا  هدومرف  جورع  نامـسآ  هب  هکم  نامه  زا  ص )  ) ربمغیپ هکلب  تسین  سدـقملا  تیب  یـصقا  دجـسم 
دوـمرف دراد  تلیـضف  هک  يدـجاسم  زا  ترـضح  نآ  زا  مدرک  لاوـس  هک  تـفگ  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  يدرم  زا  طاـنح  مالـس  زا  تـسا 

تسا هدش  هداد  ریس  نآ  يوس  هب  تسا و  نامسآ  رد  نآ  دومرف  كادف  تلعج  یصقا  دجسم  مدرک و  ضرع  لوسر  دجسم  مارحلادجسم و 
سدـقملا تیب  زا  لضفا  هفوک  دجـسم  دومرف  تسا  سدـقملا  تیب  نآ  هک  دـنیوگیم  مدرم  هک  یتسرد  هب  مدرک  ضرع  ص )  ) ادـخ لوسر 

هک دنوادخ  تایآ  زا  دوب  سپ  دومرف  هک  يرسا  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) ریما ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  زین  تسا و 
تیب دزن  هک  نیمه  سپ  یصقا  دجـسم  هحفـص 412 ] تسا [  نآ  رومعملا و  تیب  هب  لیئربج  ار  وا  درک  یهتتنم  هک  نیا  دـمحم  هب  دـینایامن 

زا زین  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  ریگب  وضو  دمحم  ای  درک  ضرع  نآ و  زا  تفرگ  وضو  سپ  دمآ  یبآ  يهمـشچ  دزن  لیئربج  دـش  رومعملا 
هب ار  دوخ  رس  دومرف  دنلب  سپ  دوب  ياهیحان  رد  ع )  ) رفعجوبا مدوب و  هتسشن  مارحلادجـسم  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  لیعامـسا 

یصقالا و دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس  دومرف  دعب  ياهبترم  هبعک  يوس  هب  ياهبترم و  نامـسآ  يوس 
ریـس دنیوگیم  مدرک  ضرع  یقارع  يا  هیآ  نیا  رد  قارع  لها  دـنیوگیم  هچ  دومرف  دـش و  نم  تفتلم  دـعب  هبترم  هس  ار  نآ  دومرف  ررکم 
هرااش نیا و  يوس  هب  نیا  زا  ار  وا  داد  ریـس  نکلو  دنیوگیم  هک  نانچ  مه  تسین  دومرف  سدـقملا  تیب  يوس  هب  مارحلادجـسم  زا  ار  وا  داد 
تسا رهاظ  رابخا  نیا  زا  سپ  فیرش  ثیدح  رخآ  ات  تسین  یمرح  نامسآ  هبعک و  نایم  دومرف  نامـسآ و  يوس  هب  سدقم  تسد  هب  دومرف 

تیب هب  هکم  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  ماـقم  نیا  رد  رگید  راـبخا  هچ  رگا  تسا و  هدوـب  نامـسآ  يوـس  هـب  هـکم  زا  ترـضح  نآ  جورع  هـک 
تیب زا  دارم  هک  نآ  ای  تسا و  هیقت  ای  تسا  اهنآ  فالخ  رب  هک  رگید  راـبخا  هک  دوشیم  رهاـظ  راـبخا  نیا  قفاوم  درب و  فیرـشت  سدـقملا 

تسا و نیمز  رد  هچ  نآ  ثول  زا  تسا  سدقم  تقیقح  رد  هک  تسا  رومعملا  تیب  نامه  زین  تسا  رابخا  نآ  رد  روکذـم  هک  زین  سدـقملا 
سدقملا تیب  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  حیحـص  رابخا  مسق  ود  ره  هک  تسا  نیا  دوشیم  رهاظ  تمکح  دعاوق  زا  هچ  نآ 

هک اریز  تسا  هدومرف  جورع  نامـسآ  هب  اـج  نآ  زا  تسا و  هدروآ  فیرـشت  هکم  هب  زاـب  هدومرف  تکرح  هک  اـج  نآ  زا  یلو  هدرب  فیرـشت 
تسا و هبعک  زا  صخا  سدقملا  تیب  دسرب و  یندا  وا  ماقم  هب  ات  دیامرف  تکرح  تاماقم  لفـسا  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  ضرغ 

هداد ریس  هک  نآ  زا  دعب  هک  یثیدح  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  هدرک  تیاور  راحب  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ و  زا  تسا  فرـشا  هبعک 
دومرف تاـقالم  سپ  سدـقملا  تیب  هب  دروآ  فیرـشت  دـش و  راوس  سپ  قارب  هب  ار  ترـضح  نآ  لـیئربج  دروآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  دـش 

سدقملا و تیب  ماهدمآ  نم  هک  ار  دوخ  باحـصا  داد  ربخ  سپ  درک  عوجر  دعب  ص )  ) ءایبنا زا  دوخ  ناوخا  زا  درک  تاقالم  هک  ار  یناسک 
زا دعب  نامـسآ  هب  جورع  هک  تسا  رهاظ  سپ  تسا  دراو  نومـضم  نیا  هب  ثیدـح  دـنچ  فیرـش و  ثیدـح  رخآ  ات  بش  نیمه  ماهتـشگرب 

تینارصن تیدوهی و  دامجنا  رب  مدرم  زونه  هک  لوا  ص )  ) ربمغیپ اذهل  تسا و  نامسآ  هب  برقا  فرشا و  هکم  هک  اریز  هدوب  هکم  هب  عوجر 
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سدقملا تیب  يوس  هب  هدجـس  تقو  نآ  دندرک و  یقرت  يردق  مدرم  وا  سدقم  دوجو  هب  هک  نآ  ات  دومرف  سدقملا  تیب  هب  ور  دندوب  یقاب 
ءامـسلا یف  کهجو  بلقت  يرن  دـق  هک  دومرف  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  درک و  هبعک  يوس  هب  ور  دیدنـسپن و  رگید  ار 

دـشیمن و ص )  ) ءایبنا متاخ  هدیدنـسپ  دوبن  فرـشا  هبعک  رگا  تایآ و  رخآ  ات  مارحلادجـسملا  رطـش  کهجو  لوف  اهاضرت  هلبق  کنیلونلف 
هفوک و دجسم  هکلب  هحفص 413 ] دناهداد [  تلیضف  سدقملا  تیب  رب  ص )  ) لوسر دجسم  مارحلادجـسم و  رایـسب  رابخا  رد  هک  تسا  نیا 

نامـسآ هبعک و  نیب  ام  هک  دومرف  زین  مه  مویـس  ثیدح  رد  میدرک و  لقن  هک  تسا  یلوا  ثیدح  هلمج  زا  دـناهداد و  تلیـضف  زین  ار  البرک 
نیا رد  ام  ضرغ  دنتـسین و  اهنآ  ندینـش  لمحتم  مدرم  هک  دوشیم  رهاظ  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  رابخا  زا  بلاـطم  تسین و  رگید  یمرح 

لـضفم زا  زین  راـحب  رد  تسین و  تاـماقم  فرـشا  سدـقملا  تیب  هک  دوش  رهاـظ  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا  تداهـش  هب  هک  تسا  نیمه  ماـقم 
هدوب ءایبنا  يالـصم  نآ  یلب  دومرف  تسا  میدـق  هفوک  دجـسم  درک  ضرع  لضفم  یثیدـح  رد  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور 

درک ضرع  سپ  نامسآ  يوس  هب  وا  هب  دش  هداد  ریس  هک  یتقو  ص )  ) ادخ لوسر  نآ  رد  تسا  هدراذگ  زامن  هک  قیقحت  هب  هنیآ  ره  تسا و 
سپ نآ  رد  راذگب  زامن  سپ  وشب  لزان  سپ  تسا  ءایبنا  يالصم  تسا و  ع )  ) مدآ تردپ  دجسم  نیا  دمحم  ای  هک  لیئربج  ترـضح  نآ  هب 

تیاور ع )  ) ریما ترـضح  زا  باطخلا  لصف  رد  نامـسآ و  يوس  هب  ار  ترـضح  نآ  درب  الاب  لیئربج  دعب  نآ  رد  دراذـگ  زامن  دـمآ و  دورف 
دجسم رد  ترضح  نآ  زین  هفوک و  دجـسم  لوسر و  دجـسم  مارحلادجـسم و  دجـسم  هس  يوس  هب  رگم  دوشیمن  لاحر  دش  هک  تسا  هدش 

ار تلیضف  درک  ضرع  نیا  هب  هدرک  هدارا  هچ  دومرف  مراد  ار  یـصقا  دجـسم  هدارا  هک  ترـضح  نآ  هب  درک  ضرع  دمآ  يدرم  دوب و  هفوک 
رد هبوتکم  ةولـص  هک  یتسردب  سپ  دجـسم  نیا  رد  راذگب  زامن  روخب و  ار  دوخ  هشوت  شورفب و  ار  دوخ  هلحار  سپ  دومرف  كادف  تلعج 
رد رکم و  نآ  راـسی  تسا و  نمی  نآ  نیمی  لـیم  هدزاود  رب  تسا  وا  زا  تکرب  تسا و  ياهروربـم  هرمع  هلفاـن  تسا و  ياهروربـم  هجح  نآ 

يارب زا  رهاـط  بآ  زا  همـشچ  نینمؤـم و  يارب  زا  تسا  بارـش  هک  بآ  زا  همـشچ  ریـش و  زا  همـشچ  نغور و  زا  تسا  ياهمـشچ  شطـسو 
نم هک  ربمغیپ  یصو  داتفه  ربمغیپ و  داتفه  نآ  رد  دراذگ  زامن  قوعی و  ثوغی و  رسن و  نآ  رد  دوب  حون و  هنیفس  درک  ریس  اجنآ  زا  نینمؤم 
رگم جـیاوح  زا  یتجاح  رد  هلاسم  هب  یبورکم  نآ  رد  تسا  هدرکن  اعد  دوخ  سدـقم  يهنیـس  هب  تسد  اـب  دومرف  هراـشا  میاـهنآ و  زا  یکی 

تـسا لضفا  هعقب  مادک  هک  دندرک  ضرع  ع )  ) رقاب ترـضح  هب  هدـیناسر و  وا  تبرک  زا  وا  يارب  جرف  ار و  وا  هدرک  تباجا  دـنوادخ  هکنیا 
نیقداص ءایصوا  نیلسرم و  ریغ  نیلسرم و  نییبن و  روبق  تسا  نآ  رد  هرهاط  هیکز  تسا  نیا  هفوک  دومرف  وا  لوسر  مرح  ادخ و  مرح  زا  دعب 

لدع دوشیم  رهاظ  نآ  رد  هدراذگ و  زامن  نآ  رد  هکنآ  رگم  ییبن  ادخ  تسا  هداتسرفن  هک  يدجسم  نانچنآ  لهس  دجـسم  تسا  نآ  رد  و 
مئاق لزنم  هک  نک  هظحالم  منکیم  ضرع  نیحلاص  ءایـصوا و  نییبن و  لزانم  تسا  نیا  وا و  زا  دعب  ماوق  وا و  مئاق  دشابیم  نآ  رد  ادـخ و 
قداص ترضح  تسا و  هفوک  رد  همه  رگید  همئا  و  ص )  ) ربمغیپ ریما و  ترضح  تسا و  ءادهشلادیس  ترضح  هک  وا  زا  دعب  نیمئاق  و  (ع )

 ] ثیدح رد  شدوخ و  لها  هب  دش  مئاق  هاگ  ره  تسا  ام  بحاص  لزنم  نآ  هک  یتسردب  دیشاب  هاگآ  هک  دومرف  هلهس  دجـسم  لضف  رد  (ع )
تسا نآ  رد  تفریم و  نوریب  هقلامع  يوس  هب  اجنآ  زا  هک  میهاربا  تیب  تسا  نآ  رد  هک  هلهس  دجسم  لضف  رد  دومرف  رگید  هحفص 414 ]

هک تسا  یتنیط  گنـس  ریز  تسا و  نییبن  يهمه  ةروص  نآ  رد  هک  زبس  یگنـس  تسا  نآ  رد  دومنیم و  تطایخ  نآ  رد  هک  سیردا  هناـخ 
نافوک زا  نآ  مدرم و  هاگرذـگ  تسا  نآ  تسا و  قوراـف  نآ  زا  یعـضوم  جارعم و  دوب  نآ  رد  هدومرف و  قلخ  نآ  زا  ار  ناربمغیپ  دـنوادخ 
لخاد باـسحیب  هک  رازه  داـتفه  نآ  بناـج  زا  دـنوشیم  روشحم  رـشحم و  تسا  نآ  يوس  هب  روص و  رد  دوشیم  هدـیمد  نآ  رد  تسا و 

مارحلادجـسم زا  دـعب  دـجاسم  عیمج  زا  تسا و  هدـش  دراو  نآ  رد  زامن  و  ص )  ) ربمغیپ دجـسم  لـضف  رد  رایـسب  راـبخا  دـنوشیم و  تنج 
ار البرک  نیمز  تفرگ  دنوادخ  هک  دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  تسا  اهفرح  نیا  قوف  رگید  هک  البرک  لضف  اما  تسا و  فرـشا 

دومرف ایـضق  اناکم  هب  تذبتناف  هتلمحف  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  دومرف  لاس و  رازه  راهچ  تسیب و  هب  دریگب  مرح  ار  هکم  هکنآ  زا  شیپ  مرح 
بش و نامه  رد  تشگرب  دعب  ع )  ) نیـسح ربق  عضوم  رد  دش  شلمح  عضو  دمآ و  البرک  هب  هکنیا  ات  قشمد  زا  ع )  ) میرم ینعی  دـمآ  نوریب 
سدـقم و لاـس و  رازه  راـهچ  تسیب و  هب  ار  هبعک  دـنکب  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ـالبرک  دـنوادخ  دومرف  قلخ  هک  دومرف  ع )  ) رقاـب ترـضح 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


داد رارق  دوب و  دـهاوخ  نینچ  هشیمه  دوب و  كرابم  سدـقم و  ار  قلخ  دـیامرف  تقلخ  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  هشیمه  سپ  دومرف  كراـبم 
دوخ هناخ  دنوادخ  هکنیا  لاح  نم و  لثم  تسیک  تفگ  هبعک  نیمز  هک  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  تشهب و  رد  ینیمز  لضفا  ار  نآ  ادـخ 

دومرف یحو  سپ  وا  نما  لحم  ادخ و  مرح  مدـش  هداد  رارق  يزارد و  رود  هار  ره  زا  دـنیآیم  نم  يوس  هب  مدرم  هداهن و  انب  نم  تشپ  رب  ار 
رگم البرک  نیمز  تسا  هدش  هدرک  اطع  هچنآ  رد  نآ  هب  وت  هدش  هداد  تلیضف  هچنآ  لضف  تسین  ریگب  مارآ  تسیاب و  زاب  هک  وا  هب  دنوادخ 

رد هک  یـسک  نآ  رگا  مدادیمن و  تلیـضف  ار  وت  دوبن  البرک  كاخ  رگا  درادرب و  ایرد  بآ  زا  سپ  دـنرب  ورف  ایرد  رد  هک  ینزوس  هلزنم  هب 
یبـنذ ریگب و  مارآ  رارق و  سپ  يدرک  راـختفا  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  مدرکیمن  قـلخ  مدرکیمن و  قـلخ  ار  وـت  دوـبن  دوـشیم  نوفدـم  ـالبرک 

مزادنایم و ورف  منهج  شتآ  هب  ار و  وت  منکیم  خسم  الا  يوجم و  البرک  نیمز  رب  ربکت  نکم و  فاکنتـسا  شاب و  نیهم  لیلذ و  عضاوتم و 
هصالخ دندرک  تارف  بآ  البرک و  رب  هک  تسا  يراختفا  تبوقع  هبعک  رب  نیکرشم  طلست  مزمز و  بآ  يروش  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد 

دـشاب انب  رگا  تسا و  اجیب  هدومن  درم  نیا  هک  تالیوات  نیا  تسا و  هدش  دراو  سدقملاتیب  رب  البرک  هثلث و  دجاسم  لضف  رد  رایـسب  رابخا 
رد ع )  ) رمالا بحاص  نکسم  هک  دناهدومرف  احیرص  رایسب  رابخا  رد  هک  يزیچ  نامه  میریگب  تسا  رابخا  زا  طبنتسم  هک  تمکح  دعاوق  هب 

کی دوشیم  بصن  ع )  ) نینمؤملاریما يارب  هک  هبق  هک  تسا  نیا  تسا و  حصا  دـنراد  ینکـس  ماقم  نآ  رد  وا  زا  دـعب  نیمئاق  تسا و  هفوک 
و هحفص 415 ] دشاب [  هبیط  هنیدم  هک  هبیط  نیمز  رد  نکر  کی  ءاعنـص و  رد  نکر  کی  رجه و  رد  نکر  کی  تسا و  فجن  رد  نآ  نکر 

هدرک لقن  ارمضم  هک  ینیبیم  مه  وا  دوخ  میاهدیدن و  رابخا  بتک  رد  ادبا  تسا  هدومن  لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  اکع  لضف  رد  هک  يرابخا  اما 
قفاوم دننکیم  تارـضح  هک  ینعم  نیا  ربانب  مه  شظفل  تشونیم و  الط  بآ  اب  ار  نآ  هنیآ  ره  دوب  هدروآ  تسد  یحیحـص  ذـخأم  رگا  و 
ترارح تدش و  ینعم  هب  لوا  حتف  هب  هکع  ادودمم و  تسا  ءاکع  دسیونیم  سوماق  رد  هک  نانچ  نیعم  دـلب  مسا  هک  اریز  تسا  طلغ  تغل 
ثیدح ود  نیا  يارب  مه  حیحص  ینعم  ناوتیم  تغل  قفاوم  تسا و  مرگ  رایسب  بش  ای  مرگ  رایسب  ینعم  هب  هکع  لیل  ای  هکع  ضرا  تسا و 
دیادش هک  اریز  دوشیم  وا  ناهانگ  فیفخت  دـنک  هتوتیب  هک  مرگ  رایـسب  بش  ای  مرگ  رایـسب  نیمز  رد  نمؤم  هک  دـشاب  نیا  بلطم  هک  درک 
تیؤر ظفل  تسا و  ناهانگ  فیفخت  نموم  يارب  زا  زین  بت  تسا و  بت  هزرل  ینعم  هب  نیع  مضب  ۀـکع  منهج و  زا  تسا  نمؤم  بیـصن  ایند 

مدوب و هدیدن  زگره  هک  مدید  یبن  اضرف  هک  دوشیم  هتفگ  هک  نانچ  دوشیم  لامعتسا  رایسب  تاماقم  نیا  رد  یـسراف  یبرع و  رد  ندید  و 
نادـنز تسا و  توم  لوسر  یمح  هک  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـمرف  هک  دوـمرف  تسا  هدـش  لـقن  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  نیبـملا  باـتک  رد 

ار يوضع  ره  دـنکیم  اطع  یمح  تسا  يدرد  بوخ  ران و  زا  نمؤم  ره  ظح  تسا  نآ  تسا و  منهج  زا  نآ  ترارح  نیمز و  رد  تسادـخ 
دزیریم وا  زا  ناهانگ  بت  کی  دـنکب  بت  هاـگ  ره  نمؤم  هک  یتسرد  هب  دوشیمن و  ـالتبم  هک  یـسک  رد  تسین  ریخ  ءـالب و  زا  ار  نآ  قح 

تـسا یـسک  لثم  شارف  رد  وا  بلقت  لیلهت و  وا  حایـص  تسا و  حیبست  وا  يهلان  سپ  دوخ  شارف  رب  دنکب  هلان  رگا  سپ  تخرد  گرب  لثم 
تسا وا  يارب  زا  یبوط  دوشیم و  هدیزرمآ  وا  ناهانگ  شضرم  رد  ار  ادخ  دنک  تدابع  هک  دنک  لابقا  رگا  سپ  دنوادخ  هار  رد  ریشمش  هک 

هک ره  دعب و  شیپ و  يارب  تسا  هرافک  نآ  دنامیم و  لاسکی  دسج  رد  نآ  درد  هک  نیا  تهج  هب  تسا  لاس  کی  هرافک  بش  کی  بت  و 
ءادا نآ و  لوبق  تهج  هب  دوشیمن  نآ  لاـس  تصـش  يهراـفک  دـیامن  ار  نآ  رکـش  يادا  دـنک و  لوبق  ار  نآ  دوـشب و  یکتـشم  بش  کـی 

بیذـعت رفاک  يارب  زا  تسا و  تمحر  تسا و  ریهطت  نمؤم  يارب  زا  ضرم  نآ و  رب  شربص  تهج  هب  تسا  لاس  کی  يهراـفک  شرکش و 
یهتنا ریابک  رگم  دزیریم  ورف  ار  ایاطخ  يهمه  بش  کی  عادص  دـنامن و  وا  رب  هانگ  هک  نیا  ات  تسا  ضیرم  نمؤم  هشیمه  تنعل و  تسا و 
دناهتفگ ءاکع  هک  مه  ار  ءاکع  هک  دوریم  یلک  لامتحا  تسین و  ءاکع  حدـم  رد  تغل  قفاوم  مه  ثیدـح  ود  نیمه  هک  نک  هظحالم  سپ 

تسا منهج  هیدوا  زا  هک  ار  رقب  نویع  هک  هیناقاخ  يهلاسر  رد  تسا  هدومرف  هماقم  هللا  یلعا  لجا  دحوا  خیـش  هک  تسا  رقب  نویع  تبـسانمب 
ماش هیحان  رد  تسا  يداو  نآ  هک  مدینـش  برع  زا  یگرزب  زا  ات  تسا  اجک  رد  هک  متـسنادیمن  متـسنادیم و  فیط  هار  زا  توهرب  رئب  لثم 

هک يدود  تسا و  يدـیدش  يدود  نآ  يارب  زا  درک و  رظن  نآ  هب  ناوتیمن  هک  تسا  يدوـگ  نآ  میدـشیم و  نآ  کـیدزن  رود  زا  اـم  هک 
رقب نوـیع  ورقـس  یف  دـنیوگیم  دـننک  بضغ  وا  هب  دـنک و  ضارعا  هک  ره  هک  تـسا  فورعم  اـم  ناـیم  رد  دوریم و  هحفـص 416 ] الاب [ 
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هب ات  تساجک  زا  هار  توافت  نیبب  سپ  تسا  عقاو  رقب  نویع  برق  رد  هک  تسا  لمتحم  تسا  هکع  هک  ءاـکع  هداـم  هظحـالم  سپ  هصـالخ 
هماع تالوعجم  زا  هک  میهدیم  یلک  لامتحا  تسین  حیحص  تغل  بسح  هب  هکنیا  لاح  دشاب و  ءاکع  هکع  نیا  زا  روظنم  هک  ضرف  رب  اجک 

دیسرن شورف  هب  تشذگ و  یتدم  شورف و  تهج  هب  دندروآ  وا  يارب  ءاکع  زا  یصخش  هک  بتک  یـضعب  زا  دننکیم  تیور  هک  اریز  دشاب 
هب درک و  لعج  ءاکع  زایپ  لضف  رد  ثیدح  درک و  ریبدت  وا  دومن و  ار  دوخ  لاح  هوکـش  درب و  هریرهوبا  هب  هانپ  دوش  دـساف  دوب  کیدزن  ات 
هب اذهل  منک و  رکذ  انیع  هک  ماهدیدن  ار  تیاور  لصا  هخـسن  دـندیرخ و  ار  صخـش  نآ  زایپ  هدرک  موجه  مدرم  داد و  تبـسن  ص )  ) ربمغیپ

ياهارتفا هب  حیولت  حیرـصت و  نامدوخ  هحیحـص  رابخا  رد  درادن و  دعب  چیه  بیذاکا  هنوگنیا  وا  لاثما  هریرهیبا و  زا  مدومن و  افتکا  هراشا 
هحیحص رابخا  رد  هک  اریز  دشاب  هدش  لعج  عقوم  نیمه  رد  مه  ثیدح  ود  نآ  هک  تسین  دیعب  سپ  تسا  هدش  رایـسب  ص )  ) ربمغیپ رب  اهنآ 
تیقاوی باتک  رد  یلب  میاهدیدن  نآ  زا  یمسا  هکلب  میاهدیدن  ادبا  ءاکع  تلیضف  زا  يرکذ  هدش  تیاور  اهنآ  ریغ  ملاوع و  راحب و  رد  هک  ام 

نیمز هک  یتقو  دیامرفیم  روهظ  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  یبرع  نبا  نیدلاییحم  زا  ص )  ) رـشع یناث  ماما  روهظ  رد  تسا  هماع  زا  هک 
میـسقت دنتـسه  هفوک  لها  وا  هطـساوب  مدرم  دعـسا  دـیوگیم  هکنیا  ات  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ملاـع  دـشاب و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ 

زا رفن  رازه  داتفه  اب  ریبکت  هب  ار  هیمور  هنیدـم  دـنکیم  حـتف  هک  دـیوگیم  هکنیا  اـت  تیعر  رد  دـنکیم  لدـع  هیوسلاـب و  ار  لاـم  دـنکیم 
دنکیم هماقا  ار و  شلها  ملظ و  دنکیم  كاله  اکع  جرمب  تسادخ  هبدأم  هک  ار  یمظع  همحلم  دوشیم  رضاح  قحـسا و  دلو  زا  نیملـسم 

هیزج شگرم و  زا  دـعب  ار  نآ  دـنکیم  هدـنز  شتلذ و  زا  دـعب  ار  مالـسا  نآ  هب  ادـخ  دـنکیم  زیزع  مالـسا  رد  ار  حور  دـمدیم  ار و  نـید 
دنوادخ هک  هیهلا  تسا  ياهدئام  اکع  جرم  رد  هک  دیوگیم  زاب  هتفگ و  هچنآ  رخآ  ات  ریـشمش  هب  دنوادخ  يوس  هب  دناوخیم  دراذـگیم و 

هب هعیش  هماع و  زا  رابخا  هک  هصالخ  دنوشیم  هتشک  گنج  نآ  رد  مه  ماما  باحـصا  زا  دیوگیم  هداد و  رارق  ماوه  رویط و  عابـس و  يارب 
دوشیم علاط  هک  دیامرفیم  فیرـش  ثیدح  رد  هک  اسیقرق  هبدام  رگم  ماهدیدن  رابخا  رد  هک  اکع  جرم  هبدام  رگم  هدـش  دراو  نیماضم  نیا 

دیامرفیم یثیدح  رد  دیوش و  ریس  نیرابج  تشوگ  زا  دیئایب و  نیمز  عابس  يا  نامسآ و  ناغرم  يا  هک  دنکیم  ادن  سپ  نامسآ  زا  یعلطم 
دوشیم لزان  هریحب و  كرت  دوشیم  لزان  دناوخیم  ع )  ) دمحم لآ  يوس  هب  هک  یـسک  دـیآیم  نوریب  ماش  تایار  ینایفـس و  زا  شیپ  هک 

دوشیم و عقاو  یمیظع  لاتق  رهن و  رب  هحفص 417 ] اسیقرق [  هب  رکشل  ود  دننک  تاقالم  هکنیا  ات  هللادبع  دریگیم  تقبس  نیطـسلف و  هب  مور 
رد سوبرق  نزو  رب  سوقرق  هک  اریز  دـشاب  گنج  نیمه  زا  ریبعت  مه  نیدـلاییحم  مالک  هک  مهدیم  لامتحا  تسا و  تارف  رهن  رهن  زا  دارم 
زا اسیقرق  تسا و  یشتآ  هعطق  ایوگ  هک  ثیبخ  قرتحم  دشوجب  یبآ  نآ  زا  هاگ  هک  تسا  یهایگ  یب  یلو  تخس  نیمز  ینعم  هب  برع  نابز 

نیمه زا  ریبعت  هک  مهدیم  یلک  لاـمتحا  سپ  تسا  ینعم  نیمه  هب  تسا  هکع  هک  نآ  هداـم  یتـسناد  هک  مه  ار  ءاـکع  تسا و  هداـم  نیمه 
هب یعاد  هک  صخش  نآ  اب  هک  دنشاب  ناسک  نامه  زا  دیاب  دنوشیم  هتشک  گنج  نآ  رد  مه  ماما  باحـصا  زا  یـضعب  هکنیا  دشاب و  گنج 
زا دعب  یتدم  زونه  دش  رکذ  هک  ثیدح  نیمه  لیذ  قفاوم  مالـسلاهیلع  ماما  دوخ  الا  دـنکیم و  گنج  اسیقرق  رد  تسا و  دـمحم  لآ  يوس 

نوچ هکنیا  الا  دوبن  نیدـلاییحم  مالک  قیبطت  رد  تمحز  همه  نیا  هب  تجاـح  دـنیوا و  اـب  وا  هصاـخ  باحـصا  دـیامرفب و  روهظ  دـیاب  نیا 
رایعم رد  هک  سوقرق  ینعم  قفاوم  قیبطت  هجو  نیا  دـننکیم و  تیاور  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  يرابخا  نیماضم  زا  هدرک  رکذ  هچنآ  بلاـغ 
هابتشا هیاپ  هک  اریز  مناریح  درم  نیا  راک  رد  هدرک  لقن  تعجر  تمصع و  زا  هک  ثیدح  اما  دش و  رکذ  اذهل  هتشاد  تبسانم  لامک  دنکیم 

هدش و لاح  ات  هکنانچ  دوشیم  لصفم  رایـسب  باتک  دوش  هداد  باوج  هتفگ  هچنآ  همه  دشاب  انب  رگا  هدراذگ و  یلعا  دح  رـس  هب  ار  يراک 
اریز درادن  وا  بلطم  رب  یتلالد  ثیدح  نیا  هک  منکیم  ضرع  سپ  تسا  ریخ  هتساوخ  دنوادخ  هچ  ره  يراب  دنوشیمن  عفتنم  لبنت  نامدرم 

ترـضح دـنکیم و  لاوس  لاجد  جورخ  نامز  زا  ناحوص  نب  ۀعـصعص  هدـش و  تیاور  هریـس  نب  لازن  زا  هک  تسا  یثیدـح  نامه  نیا  هک 
هذه رخآ  نعل  دیامرفیم و  هکنآ  ات  ندرمـش  قلخ  یـصاعم  زا  دراذـگیم  انب  دـعب  دراد  تامالع  یلو  منادیمن  ار  نآ  تقو  هک  دـیامرفیم 

نکاسملا ریخ  لجعلا  لجعلا  مث  احولا  احولا  کلذ  دنعف  مدرم  زا  رایـسب  مذ  زاب و  دنچ  یـصاعم  رکذ  زا  دعب  دیامرفیم  هکنیا  ات  اهلوا  ۀـمالا 
هک دنکیم  لاؤس  لاجد  زا  دزیخیم و  رب  هتابن  نب  غبـصا  دعب  هناکـس  نم  هنا  مهدحا  ینمتی  نامز  سانلا  یلع  نیتایل  سدـقملا  تیب  ذـئموی 
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فرعت هبقع  یلع  ماشلاب  لجوزع  هللا  هلتقی  دیامرفیم  هکنآ  ات  دیامرفیم  نایب  ناهفـصا  زا  ار  وا  جورخ  فصو و  مسا و  ترـضح  تسیک و 
ای کلذ  ام  انلق و  يربکلا  ۀـماطلا  کلذ  دـعب  نا  الا  هفلخ  میرم  نب  یـسیع  یلـصی  نم  دـی  یلع  ۀـعمجلا  موی  نم  تاعاس  ثالثل  قیفا  ۀـبقعب 

یلاعت هللا  نذا  هب  نیقفاـخلا  نیب  نم  اـهیریف  اهـسار  ۀـبادلا  عفرت  مث  دومرف  هکنیا  اـت  افـصلا  دـنع  نم  ضرـالا  ۀـباد  جورخ  لاـق  نینمؤملاریما 
ریما ترضح  دوخ  رایسب  رابخا  تداهـش  هب  ضرألا  ۀباد  زا  دارم  فیرـش و  ثیدح  رخآ  ات  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  دعب  کلذ  لجوزع و 

عومجم زا  نیبملا  باتک  رد  ع )  ) ریما ترـضح  زا  تسا  هدـش  دراو  رگید  ثیدـح  رد  هک  منکیم  ضرع  دـیامرفیم  تعجر  هک  تسا  (ع )
يارب يرصق  قشمد و  هب  ات  دیآیم  زور  لهچ  ناهفـصا  زا  دنکیم و  جورخ  ع )  ) ماما زا  شیپ  هحفص 418 ] لاجد [  هک  هدش  تیاور  قیار 

تاـقالم میرم  نب  یـسیع  اـب  ادـخ  مرح  رد  تسا و  هدـش  رهاـظ  ع )  ) ماـما فرط  نآ  زا  دـنامیم و  قشمد  رد  زور  هاـجنپ  دوـشیم و  اـنب  وا 
لاـجد هب  یباـتک  دننیـشنیم و  تفریم  ـالاب  نآ  زا  ادـخ  لوـسر  هک  یگنـس  نآ  رب  سدـقملاتیب و  هب  دـنیآیم  مه  اـب  هکنآ  اـت  دـننکیم 
لیئربج هحیص  هب  هتشک و  وا  عابتا  زا  رایسب  تعامج  دننکیم و  گنج  سپ  دنکیم  درمت  وا  دننکیم و  راذنا  ریذحت و  ار  وا  دنـسیونیم و 

ددرگیم رب  قشمد  هب  دوشیم و  مزهنم  لاجد  زاب  دوریم و  وا  یپ  زا  ع )  ) ماـما دوریم و  هیربط  هب  هدرک  رارف  وا  دوخ  دـنوشیم و  كـاله 
لتق هب  سپ  رارف  باـب  دزن  رد  وا  ندرکن  لوـبق  مالـسا و  هب  توـعد  زا  دـعب  ار  وا  دوـشیم و  وا  هـب  قـحلم  ع )  ) ماـما دوـشب و  نـصحتم  هـک 
ریما ترـضح  زا  ود  ره  هک  ار  ثیدح  ود  نک و  هظحالم  لاح  ثیدـح  هرقف  لصاح  دـش  مامت  دـشکیم  زین  ار  وا  نوشق  مامت  دـناسریم و 
ماما هک  تسا  یتقو  تسا  تقو  هچ  رد  نیا  سدقملا  تیب  ذـئموی  نکاسملا  ریخ  هک  دـناهدومرف  هکنیا  هک  نیبب  سپ  جنـسب  مه  اب  تسا  (ع )
تنـس هکلب  دـیایب  دـیاب  دوشیم  دایز  مدرم  یـصاعم  هک  یلوا  نامه  هک  تسین  مولعم  ثیدـح  زا  مه  لاجد  هکلب  هدومرفن  روهظ  زونه  (ع )

ندش دایز  لاح  رد  درواین  فیرـشت  مه  ع )  ) ماما دـیاین و  لاجد  هک  لاح  نیا  رب  درذـگب  اهلاس  اسب  تسا و  جاردتـسا  لاهما و  رب  دـنوادخ 
لثم دناهدوب  لابج  نآ  رد  هللا  مالس  تیب  لها  ناتسود  زا  مه  یتعامج  تسا و  اهنکـسم  نیرتهب  سدقملاتیب  هک  دناهدومرف  مدرم  یـصاعم 
هللاو دنـشکیم  راظتنا  هک  دنتـسه  یتعامج  ناشیا  هنایم  هک  دناهدومرف  دـناهدومرف و  ار  ناشیا  حدـم  فیرـش  ثیدـح  رد  لماع و  لبج  لها 

اما و  ع )  ) ماما تبیغ  لاح  رد  ینعی  ذـئموی  نکاسملاریخ  سپ  هصالخ  تسا  ع )  ) ماما روهظ  راظتنا  دارم  هک  تسا  مولعم  نیرظتنملا و  بحی 
شرگید تالالدتسا  اما  دوب و  دنهاوخ  هفوک  رد  فیرش  ثیدح  قفاوم  زین  مه  همئا  ریاس  تسا و  هفوک  رد  ترضح  نکـسم  روهظ  لاح  رد 

دـنهدب و باوج  لزا  يایحی  ازریم  عابتا  هک  تسا  نیا  بسانتم  رگید  هدرک  نایب  زا  هک  یتالالدتـسا  درادـن و  یتبـسانم  هک  تسا  مولعم  هک 
منکیم ضرع  تسا  رشحم  ضرا  سدقملاتیب  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  دنام  یقاب  تسین  انتعا  لحم  نیملـسم  دزن  رد 

زا دوب  همذ  لها  رشح  لوا  هنیدم  زا  ریضنلاینب  نتفر  نوریب  دناهتفگ  یضعب  هدش  ریسفت  فالتخا  روطب  رـشحلا  لوا  هک  رـشح  هروس  هیآ  اما 
دوهی رـشح  لوا  اهنآ  نطو  ءالج  دناهتفگ  یـضعب  دندش و  جراخ  دوهی  زا  ناشیا  ناوخا  دـعب  ناشیا و  ندرک  نوریب  لوا  ینعی  برع  هریزج 

هب دومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  سابعنبا  زا  ماش و  نیمز  يوس  هب  تمایق  زور  مدرم  دـنوشیم  روشحم  دـعب  ماش  يوسب  دوب 
تیارد موصعم  زا  فنـصم  هچنآ  هحفـص 419 ] اما [  رـشحم و  نیمز  يوس  هب  دومرف  میورب  اـجک  دـندرک  ضرع  دـیورب  نوریب  هک  ناـشیا 

هللا یلعا  نم  يالوم  دـننکیم و  رکذ  ریـسافت  رد  یلو  ماهدـید  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  زا  تسا  ماش  رب  رد  مه  تعجر  دـندومرف  هک  دـنکیم 
تسا نآ  يوس  هب  مه  ناشرشح  رخآ  ماش و  يوس  هب  تسا  ناشیا  ءالج  لوا  رشح  لوا  زا  دارم  هک  نیا  هب  اما  تسا  هدومرف  رکذ  همه  هماقم 

هک هدرک  تیاور  یمق  ناهرب  رد  یلب  هدرک  تیاور  یمق  زا  هچنآ  اما  هدرک و  تیاور  وا  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  مـالک  نیا  تلـالد  تعجر  رد 
یثیدح رد  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  سدقملاتیب و  دزن  ماش  هب  تسا  یعضوم  هرهاس  روص و  رد  تسا  هیناث  هخفن  ةرجز 
مهاذاف ةدحاو  یه  امناف  دش  ضرع  دعب  دنریگب  دنتسناوتب  ار  دوخ  ياهنوخ  ایند و  يوس  هب  دنتـشگرب  هاگ  ةرـساخ  ةرک  اذا  کلت  ریـسفت  رد 

هن دـنوریم و  باوخ  هن  هک  هرهاس  حاورا  دـننامیم  یقاب  دـندرم  نادـب  ناشیا  زا  دـش  هدیـشک  ماقتنا  هاگ  ره  دومرف  تسیچ  دارم  ةرهاـسلاب 
ةرجز دندینش  نیمه  سپ  روبق  رد  دندوب  تسا  نیمز  ةرهاس  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  رگید  ثیدح  رد  دنریمیم و 

نیا هب  اما  تسا  دارم  یناعم  نیا  همه  تسین و  رابخا  رد  یضراعت  هک  منک  ضرع  نیمز  رب  دندش  يوتسم  سپ  ناشروبق  زا  دندمآ  نوریب  ار 
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ياههدـعو هک  تاهیه  تسین و  هدروآ  تسرد  دـننکیم  يزاـب  هاـشداپ  هک  لاـفطا  هچیزاـب  لـثم  تسا و  هدرک  لاـیخ  فنـصم  هک  یناـسآ 
ربمغیپ زا  راحب  رد  هک  تسا  یثیدح  هلمج  زا  تسا  ددعتم  بلطم  نیا  رب  هلاد  رابخا  هک  نادب  الوا  دـشاب و  یتسـس  نیا  هب  شتبقاع  دـنوادخ 
تـسا سدـقملاتیب  نیا  تفگ  سپ  لـیئربج  يا  هن  متفگ  وت  یئاـجک  ینادیم  هک  درک  لاوس  درب و  ارم  لـیئربج  هک  هدوـمن  تیاور  (ص )
یقرـش هوـک  هب  ص )  ) ربـمغیپ هکنیمه  منغ  نب  نمحرلادـبع  زا  تسا  رگید  ثیدـح  رد  زین  رـشنم و  رـشحم و  تسا  نآ  رد  یـصقا  هللا  تـیب 
ضرع تسیچ  مونشیم  هک  ادص  نیا  تسیچ و  مباییم  هک  داب  نیا  لیئربج  هب  دومرف  دینش  یئادص  تفای و  یمرگ  داب  دیـسر  سدقملاتیب 

داب نیا  دومرف  دینـش  یتوص  تفای و  دوخ  تسار  تسد  زا  یبیط  داب  دعب  منهج  نم  هللااب  ذوعا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ تسا  منهج  نیا  هک  درک 
رابخا نیمه  ریظن  ۀـنجلا و  هللا  لاسا  دومرف  ترـضح  تسا  تنج  نیا  هک  درک  ضرع  لیئربج  تسیچ  مونـشیم  هک  ادـص  نیا  مباییم و  هک 
ربمغیپ زامن  باب  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  رگید  ثیدح  رد  باطخلا  لصف  رد  تشذگ و  هک  یثیدح  هلمج  زا  هدـش  دراو  هفوک  باب  رد 

تنج و ضایر  زا  تسا  ياهضور  ناطـسو  تنج و  ضایر  زا  تسا  ياهضور  نآ  تسار  هک  دومرف  جارعم  بش  رد  هفوک  دجـسم  رد  (ص )
لیوات هدومن و  اهنآ  هب  هراشا  فنـصم  هدـش و  دراو  رایـسب  رابخا  هک  مه  مالـسلا  يداو  باب  رد  تنج و  ضایر  زا  تسا  ياهضور  نارخؤم 

رد سوبحم  هحفص 420 ] ار [  اهنآ  هک  ماش  باب  رد  تسا  هفرص  هظحالم  هب  هتسب  رهاظ  لیوات و  هک  تسیچ  تهج  منادیمن  تسا و  هدومن 
ربخ ظفل  هربق و  هالاو  نم  روبق  هک  دننکیم  لیوات  دنار  اجنآ  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  مالسلايداو  باب  رد  دریمیم و  رهاظب  دناهدومن  ءاکع 

تـسا دوخ  يار  عبات  هک  یتقو  ناسنا  لاحیا  یلع  دوش  هظحالم  هک  تسین  رـضاح  لعفلاب  یلو  تسا  هربق  هالاو  نم  بولق  هک  دیآیم  مرظن 
لیصفت هب  ار  بلطم  نیا  حرش  هصالخ و  دشاب  هتـشاد  ار  تعاطا  هیور  اج  همه  دیاب  تسا  عیطم  هک  یتقو  یلو  دیوگیم  دهاوخیم  هچ  ره 

مینکیمن و زواجت  دنوادخ  هوق  لوح و  هب  مه  تنـس  باتک و  رهاوظ  زا  مینکیم و  ینایب  هراشا  لامجا و  روطب  ردـق  نیمه  داد و  ناوتیمن 
زا دارم  یلو  تسا  هفوک  رد  ای  تسا  سدقملاتیب  هرخص  دزن  رد  رشح  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  رابخا  رابخا و  نیا  رد  هچ  رگا  میئوگیم 
هک نیمه  دـنوادخ  هکلب  تسا  اـیند  نیا  رـشحم  ملاـع  هن  يرهاـظ و  هفوـک  نیا  هن  تـسا و  يرهاـظ  سدـقملاتیب  نـیا  هـن  تاـشیامرف  نـیا 
اریز دشابن  رب  هار  نآ  رد  انف  لاوز و  هک  دنکیم  یتقلخ  دهدیم و  رییغت  مامتلاب  ار  نامـسآ  نیمز و  ار  قیالخ  دـیامرفب  روشحم  دـهاوخیم 
رییغت رد  میاد  هک  نامسآ  نیمز و  نیا  تسا و  هدش  دراو  هددعتم  ثیداحا  رد  هکنانچ  تسا  هدومرف  تقلخ  ماود  ءاقب و  يارب  زا  ار  قلخ  هک 

نآ رد  ههبـش  هک  لیلد  نیمه  هب  دش و  دهاوخ  یناف  یتقو  کی  تسا  ریذپرییغت  هچ  ره  هک  اریز  دنتـسین  ماود  ءاقب و  لباق  دنتـسه  بالقنا  و 
تهج هب  تسا  حضاو  بلطم  نیا  تسا و  ءانف  هب  رجنم  رییغت  هک  اریز  تسین  رب  هار  دنوادخ  رد  رییغت  هک  دومرف  تباث  ع )  ) ماما تسین  رب  هار 

رب هار  تروص  نآ  رد  رییغت  هکنآ  زا  دعب  هدومرف و  تقلخ  تروص  نآ  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یتروص  نامه  هب  يزیچ  ره  دوجو  هکنیا 
بلطم نیا  کلم  نیا  طئاسب  هکلب  دیلاوم  يهمه  رد  هکنیا  لثم  دوشیم  لطاب  زیچ  نآ  دوجو  تخادـنا  لوا  تروص  زا  ار  نآ  هکنآ  ات  دـش 

اهنآ دیاب  هلاحم  هدومرف ال  تقلخ  اقب  يارب  زا  دنوادخ  هک  ار  قلخ  سپ  تسا  لاوز  انف و  لیدـبت و  رییغت و  رد  میاد  هک  ینکیم  هظحالم  ار 
اریز دـنهاوخیم  دوخ  بسانم  مه  ینامز  ناکم و  لاح  نیا  رد  هتبلا  دنـشابن و  رگید  ثداوح  ضرعم  ریذـپرییغت و  هک  دـهد  رارق  یتقلخ  ار 

ره هکنیا  تهج  هب  دنوشیم  مه  دیلاوم  رییغت  ثعاب  هتبلا  دنتـسه  رییغت  رد  میاد  ناشدوخ  هک  ینکیم  هظحالم  هک  نامـسآ  نیمز و  نیا  هک 
هفلتخم ثداوح  دراوت  هطـساو  هب  دوشب  مکحم  نیتم و  لدتعم و  يویند  دولوم  هک  ردـق  ره  دـنکیم و  زورب  اهنآ  زا  قباس  زا  ریغ  يرثا  زور 

اما تسا  رتـشیب  تاـجرد  هب  نهآ  زا  ـالط  ماود  هکنیا  لـثم  دوشب  رتداـیز  شرمع  لوط  لادـتعا  تروص  رد  هکنیا  ولو  دوـشیم  دـساف  رخآ 
زا هک  هدام  وچمه  ضارعا  ملاع  نیا  رد  هک  هتـشذگ  نیا  زا  تسا و  یلجا  يزیچ  ره  يارب  زا  دوشیم و  دساف  ایند  نیا  رد  مه  الط  کلذعم 

ضرعم هک  تسا  ماسجا  نیا  ۀقیقح  اما  ةرورـضلاب  تسا  ینامـسج  داعم  هچ  رگا  تسین و  دـشاب  یقاب  هشیمه  هک  دوشب  هتخاس  يدولوم  نآ 
رگرز ناکد  رد  تسالط  هلاحـس  لثم  كاخ  نیا  رد  نییناحور  بارت  هک  دناهدومرف  رابخا  رد  هچنآ  زا  دوصقم  تسا  نیا  تسین و  ضراوع 

هک تسا  نیا  بلطم  هصالخ  دنامیم  یقاب  وا  يارب  الط  دـش  لیاز  داد و  وش  تسـش و  ار  رتسکاخ  كاخ و  نآ  هحفص 421 ] هکنیمه [  هک 
موی هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دننکیم و  ضارعا  زا  هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  دننکیم و  لیدـبت  ار  نامـسآ  نیمز و  نیا  رـشح  موی  يارب 
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ثیدح رد  اهنامسآ و  نیا  ریغ  هب  اهنامسآ  نیمز و  نیا  ریغ  هب  نیمز  دوشیم  لیدبت  هک  يزور  ینعی  تاومـسلاو  ضرألا  ریغ  ضرألا  لدبت 
نیسحلا نب  یلع  ترضح  دنوشب و  باسح  زا  غراف  هکنیا  ات  نآ  زا  دنروخیم  مدرم  هک  كاپ  رایـسب  ینانب  نیمز  دوشیم  لدب  هک  دندومرف 

هک دنکیم  رما  دنوریم و  دنیآیم و  دنیآیم و  رد  تکرح  هب  سپ  ار  اهنامسآ  دنوادخ  دنکیم  رما  دعب  دومرف  روص  خفن  ثیدح  رد  (ع )
دوشیم لدب  دـنوشیم و  نهپ  ینعی  اریـس  لابجلا  ریـست  اروم و  ءامـسلا  رومت  موی  دـنوادخ  لوق  تسا  نیا  دـننکیم و  ریـس  سپ  ار  اههوک 

هکنانچمه تابن  هن  اههوک و  نآ  رب  تسین  هک  تسا  هزراـب  نیمز  نآ  تسا و  هدـشن  نآ  رب  هاـنگ  هک  ینیمز  هب  ینعی  نیمز  نیا  ریغ  هب  نیمز 
تردق تمظع و  هب  تسا  لقتـسم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب  لوا  هکنانچ  مه  بآ  رب  دنوادخ  شرع  ددرگیم  رب  دوب و  هدش  نهپ  لوا  زور 

نینچ مه  هدـش  بآ  ساحن  صاصر و  لـثم  دومرف  لـهملاک  ءامـسلا  نوکت  موی  دـنوادخ  لوق  تسا  هدـش  لـقن  میهاربا  نب  یلع  زا  دوخ و 
ینعی الیهم  ابیثک  لابجلا  تناک  دنوشیم و  فسخ  ینعی  لابجلاو  ضرالا  فجرت  موی  دـنوادخ  لوق  رد  وا  زا  زین  نامـسآ و  دوشیم  بوخ 

اجوع و ال اهیف  يرت  افـصفص ال  اعاق  اهرذیف  افـسن  یبر  اهفـسنی  لقف  لابجلا  نع  کنولاسی  دنوادخ و  لوق  رد  دـنزیریم و  ورف  گیر  لثم 
هکنیا نخس  هصالخ  تسین  وا  رب  تابن  هک  تسا  يزیچ  نآ  فصفـص  تسین و  وا  رب  بارت  هک  تسا  يزیچ  نآ  عاق  میهاربا  نب  یلع  زا  اتما 

نیا تسا و  يرگید  ملاـع  دـیدج  میلـشروا  هک  میاهدرک  لـقن  مه  اـنحوی  تافـشاکم  زا  قباـس  دوشیم و  نوگرگد  ملاـع  عاـضوا  یلک  هب 
هدش تیاور  هچنآ  همه  تسین  ثیدح  دنچ  نیا  هب  رصحنم  مه  رابخا  دیآیم و  رگید  نیمز  نامـسآ و  دوشیم و  هتـشادرب  نیمز  نامـسآ و 

باوج رد  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  تسین و  ترخآ  ایند  ددرگیم و  رب  اـیند  عضو  هک  تسا  نیا  دـهاش  راـن  تنج و  رـشحم و  عاـضوا  رد 
مه زا  مسج  حور و  هاگ  ره  تسین  ایند  ترخآ  تسین و  ترخآ  ایند  تسا و  ایند  مسر  ترخآ  تسا و  ترخآ  مسر  ایند  هک  قیلثاج  لاؤس 

ملاع ود  نیا  قرف  رد  تسا  سب  نیمه  هک  منکیم  ضرع  هدش  قلخ  نآ  زا  هدش و  ادـتبا  نآ  زا  هچنآ  هب  یکی  ره  ددرگیم  رب  دـندش  ادـج 
نیا هک  هدـب  فاصنا  تدوخ  لاح  ءاقب  راد  يوس  هب  ندرک  چوک  تسا و  ءاـنف  راد  زا  تقراـفم  گرم  هک  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  زاـب  هک 
امـش یهاو  نانخـس  نیمه  هب  اهنیا  همه  دوش  بلقنم  دـیاب  یلک  هب  ملاع  عاضوا  هک  هدیـسر  ءایلوا  ءایبنا و  دـنوادخ و  زا  هک  تاشیامرف  همه 
لاح هدوب و  میدق  زا  هک  تسا  تارثک  نیمه  تسا  هدوبن  قباس  هک  هدمآ  شیپ  عضو  هچ  هدـش و  لصاح  ملاع  رد  یبالقنا  هچ  درذـگیم و 

دیامرفیم شلها  دولخ  منهج و  تفص  رد  ع )  ) ماما تسه و  مه  لاح  و  هحفص 422 ] هدوب [  شیپ  زا  هک  تسا  مایا  رورم  نیمه  تسه  مه 
تسه و مدآ  ینب  ندرگ  رد  هدالق  هلزنم  هب  هک  تسا  گرم  نیمه  هصالخ و  دیآرـس  هک  درادـن  یلجا  دوشب و  یناـف  هک  درادـن  یتدـم  هک 
ملع و هب  ای  تسا  نامیا  هب  ةویح  هک  هدساف  تالیوات  تافارخ و  نیا  دننک و  حبذ  ار  گرم  دـیاب  تمایق  رد  درادیمن و  رب  يدـحا  زا  تسد 

یئوگیم هچ  یقاب  رد  دنـشاب  رتشیب  ملع  لها  دارفا  هک  ضرفلاب  قباس  لثم  مه  لاح  هدوبن و  اهنیا  رب  قباس  رگم  تسین  يرمثرمثم  اـهنیا  ریغ 
باوج دوخ  راگزور  شدرگ  تسین و  یبیجم  باوج  هب  جاتحم  دریگب  ءاقب  ملاع  ار  یناف  ملاع  نیا  دهاوخیم  هک  یسک  نآ  هک  لاح  ره  هب 
هدیـسر رابخا  رد  هک  اهنیا  ریغ  هفوک و  ملـسلا و  يداو  ای  سدقملا  تیب  هرخـص  دیدج و  میلـشروا  سپ  دنکیم  یناف  ار  وا  دهدیم و  ار  وا 
دنناوخب هک  مسا  ره  هب  ار  نآ  هک  دشاب  اقب  ملاع  هک  تسا  روظنم  اهنیا  تقیقح  یلو  تسا  حیحـص  همه  تسا  اجنآ  قیالخ  رـشح  هک  تسا 

هک دننکیم  ار  تمایق  فقاوم  اههبترم و  هظحالم  مه  هاگ  تسا و  حیحـص  دنناوخب  هک  مسا  ره  هب  ار  تشهب  هویم  هکنیا  لثم  تسا  حـیحص 
ترـضح هب  دـندرک  ضرع  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  اهفقوم  فالتخا  هظحالم  هب  اهمـسا  فالتخا  تسا و  نیا  يارب  فقوم  هاجنپ 

اجکی دـننکیم  ملکت  دـیامرفیم  اجکی  دـندرک  ضرع  فالتخا  هچ  دومرف  تسا  ههبـش  بابـسا  ام  يارب  نآرق  تایآ  فالتخا  هک  ع )  ) ریما
لاح حرـش  یکی  ره  اهنیا  هک  دومرف  دیآیم  تسرد  هنوگچ  مه  اب  اهنیا  اذـکه  دـیامرفیم و  رگید  لاح  اجکی  دـننکیمن  ملکت  دـیامرفیم 

هرخـص مسا  هب  اـج  کـی  هـک  ماـقم  نـیا  رد  رما  تـسا  نـینچ  مـه  تـسین و  ادـخ  مـالک  رد  فـالتخا  تـسا و  تماـیق  فـقاوم  زا  یفقوـم 
ترخآ روما  ۀیلک  تسا و  اهفقوم  اهنیا  تسرد و  تسا و  حیحـص  همه  رگید  زیچ  اج  کی  هفوک  مسا  هب  اج  کی  دنناوخیم  سدـقملاتیب 

ملاع نیا  جراخ  تسا و  ملاـع  نیمه  رد  مه  ترخآ  هچ  رگا  تسین  مه  اـیند  نیا  عضو  قفاوم  دـیآیمن و  تسرد  اـم  يهصقاـن  تـالایخ  هب 
فک دننزب و  ار  نآ  هک  یبآ  نوچ  تسالاب  شتقیقح  تسا و  وا  ماقم  لفسا  لام  شـضارعا  ملاع  نیمه  رد  کلذعم  اما  تسین  رگید  کلم 
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لوا بآ  نامه  امن و  هت  فاـص و  دوشیم  یبآ  دنتـشادرب  نآ  ندز  زا  تسد  هکنیمه  دوش  ثداـح  نآ  رد  هبیرغ  لاکـشا  ضارعا و  دـنک و 
تعامج نیا  كرادـم  هللادـمحلا  یلو  دوشب  رکذ  ماـقم  نیا  رد  هک  تسا  بلاـطم  نیا  فیح  هک  لاـحره  هب  یبیرقت  تسا  یلثم  نیا  تسا و 
نوعمسی ناذا ال  مهل  اهب و  نورصبی  نیعا ال  مهل  میشاب  هتفگ  نخـس  راوید  اب  هک  تسا  نیا  لثم  دننکیمن و  كرد  هک  تسا  دمجنم  نانچ 
تافرخزم نیا  لوگ  هک  تسا  نامدوخ  سنج  ءانبا  هیبنت  ضرغ  هکلب  تسین  اهنآ  ندـینامهف  مه  ام  ضرغ  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل  اهب و 

مسا و فالتخا  رگم  دشابن  دناهداد  هدعو  هک  یعاضوا  اب  شیپ  عضو  رد  یقرف  چیه  هک  دنریگن  یتسـس  نیا  هب  ار  دنوادخ  رما  دنروخن و  ار 
نیا زا  غورد  مادک  هللااب  كدشنا  دیوگیمن و  شلها  هب  غورد  دنتـسرفیم  ءالک  بلط  رد  ار  وا  هک  یـسک  نآ  ینعی  دـئاز  هک  دومرف  ربمغیپ 
یکی دـنناوخب و  تمعن  الثم  ار  یکی  ءاقب  راد  ار  یکی  و  هحفـص 423 ] دشاب [  قسن  کی  رب  قباس  اب  نامز  نیا  عاضوا  مامت  هک  تسا  رتالاب 
لامک اب  تهج  ره  زا  هچ  ره  کلذعم  دناهدومرف و  هچنآ  ریاس  اذکه  جاردتـسا و  لاهما و  ار  یکی  دنناوخب و  باذـع  راد  ار  یکی  الب و  ار 

تسا . راصتخا  ام  روظنم  یلو  درادن  ندش  مامت  بلاطم  نیا  يراب  دشابن  تبسانم  یب  یمسا  فالتخا  ياوس  مینکیم  رظن  تقد 

مئاق روهظ  دروم  رد  لایناد  ترضح  ربخ  هب  لالدتسا 

هراشا

لصف 13 هدومرف  ربخ  مالـسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  لایناد  ترـضح  باجح  رتس و  الب  وا  يادـن  عاـفترا  ینعی  روهظ  هنـس  زا  تسا و  هتفگ 
فئاوط ندوب  زا  هک  یئانگنت  نامز  داتـسیا و  دـهاوخ  تسا  مئاق  تموق  نارـسپ  بناج  زا  هک  یلیئاـکیم  گرزب  رورـس  تقو  نآ  رد  لاـیناد 

رد ياهدیباوخ  تفای و  دهاوخ  تاجن  تسا  بوتکم  باتک  رد  سک  ره  وت  موق  زا  نامز  نآ  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  تسا  هدوبن  نامز  ناباق 
ءایض لثم  نادنمشناد  يدبا و  تراقح  يراسمرـش و  يارب  زا  یـضعب  يدبا و  ةویح  تهج  یـضعب  دش  دنهاوخ  رادیب  يرایـسب  نیمز  كاخ 

تاملک لایناد  يا  وت  اما  دوب  دنهاوخ  ناشخرد  دابالادبا  ات  بکاوک  دننام  دنیامن  يربهر  تقادـص  هار  هب  ار  يرایـسب  هک  یناسک  يرهپس و 
متـسیرگن و لایناد  نم  هاگنآ  ددرگ  هدایز  ملع  هدرک  شدرگ  رایـسب  هک  ینیح  امن  موتخم  راک  ماجنا  نامز  هب  ات  ار  باـتک  نک و  یفخم  ار 

هدش سبلم  درمب  یکی  ناورهن  فرط  نیا  هب  يرگید  دوب و  هداتسیا  رهن  فرط  نآ  هب  ناتکب  هدش  سبلم  درم  یکی  رگید  صخـش  ود  کنیا 
رهن ياهبآ  يالاب  هک  ار  ناتکب  هدش  سبلم  درم  نآ  تسا و  دنچ  هب  ات  تابیاجع  نیا  ماجنا  هک  تفگ  داتسیایم  رهن  ياهبآ  يالاب  هک  ناتکب 

يارب هک  دومن  دای  دنگوس  يدبا  یح  هب  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  پچ  تسد  تسار و  تسد  هک  یتلاح  رد  مدینـش  داتـسیایم 
دهاوخ ماجنا  هب  ثداوح  نیا  همه  سدـقم  موق  توق  یگدـنکارپ  ندـش  مامت  ضحم  هب  دیـشک و  دـهاوخ  نامز  مین  اهنامز و  نامز و  کی 

دوخ هار  لاـیناد  يا  هک  تفگ  وا  دـش  دـهاوخ  هنوگچ  ثداوح  نیا  رخآ  نم  ياـقآ  يا  هک  متفگ  مدرکن و  كرد  اـما  مدینـش  نم  دیـسر و 
هناریرـش هکنیا  زا  دش و  دـنهاوخ  هتـشاذگ  لاق  دیفـس و  كاپ و  يرایـسب  دـنموتخم  یفخم و  رخآ  نامز  ات  تاملک  نیا  هک  اریز  ریگ  شیپ 

بـصن یمئاد و  ینابرق  ندش  عفر  نامز  درک و  دنهاوخ  مهف  نادنمـشناد  اما  دومن و  دنهاوخن  كرد  ناریرـش  زا  کی  چیه  دنیامنیم  راتفر 
رازه و کی  ياهزور  هب  هدیـشک  راـظتنا  هک  یـسک  لاـح  اـشوخ  دوب  دـهاوخ  زور  دون  تسیود و  رازه و  کـی  یبرخم  تاـهورکم  ندـش 

دوخ بصنم  رد  اهزور  نآ  ماجنا  رد  هدومن  نارذـگ  تحارتسا  هب  هک  اریز  ریگ  شیپ  دوخ  هار  راک  ماجنا  هب  ات  وت  اما  دـسرب  جـنپ  دـصیس و 
لهچ دیدرگیم  نیمز  سـسجت  هک  یئاهزور  هرامـش  هب  هیآ 32 و  لصف 14  دادعا  رفـس  تسا  لاس  زور  زا  دوصقم  یهتنا  داتـسیا  یهاوخ 
یحو نیا  رد  مداد  وت  هب  یلاس  ياج  هب  ار  يزور  ره  لیقرخ  لصف 4  دیشک  دیهاوخ  ار  دوخ  هانگ  راب  هحفص 424 ] لاسکی [  زور  ره  زور 

دوصقم لاـح  هچنآ  هدومرف و  تراـشب  نآ  میـالع  ثداوح و  میوق و  مظعا  روهظ  میظع و  موـی  نیا  هنمیه  یگرزب و  تمظع و  زا  كراـبم 
تـسا دوهی  ضیارف  مظعا  هک  یمئاد  ینابرق  دومرف و  فرـصت  ار  هسدقم  یـضارا  یناث  يهفیلخ  بام  یمتخ  ترـضح  قارـشا  زا  دعب  تسا 

مکح هب  ار  یلعـألا  همـسا  لـج  هللا  ءاـهب  ترـضح  هنـس  دون  تسیود  رازه و  زا  دـعب  دـندش و  درط  فارطا  نآ  زا  لیئارـساینب  دومن و  عنم 
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هنیفـس زا  لمرک  هوک  رد  دورو  ءدـب  دـندومن و  دراو  ءاکع  يهنیدـم  هب  رفن  داتفه  اب  هباحتم  لود  ياـصنا  یناـمثع و  ناریا و  نیتیلع  نیتلود 
نیا مامت  ات  کلذک  دش و  دهاوخ  لزان  ناکما  یبرم  لمرک  هوک  رب  نامـسآ  زا  هدومرف  هک  ار  هچنآ  دوش  رهاظ  ات  دـندروآ  فیرـشت  نوریب 

وه الا  هلا  ءامسلاو ال  ضرألا  یف  نم  هزجعی  وا  ءاشنالا  یف  نم  تادارا  هتدارا  قبـست  نا  نم  یلعالا  یبر  ناحبـسف  ددرگ  رهاب  كرابم  یحو 
مویقلا . نمیهملا 

باوج

دوخ درادن و  وا  دوصقم  رب  یتلالد  ادبا  هک  تاملک  هچ  هب  هدراذگ و  هجرد  هچ  هب  ات  ار  يراک  هابتـشا  هیاپ  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه 
هب دنـشاب و  نید  بلاط  اعقاو  ناگدننک  رظن  هکنیا  هب  طورـشم  دوشب  مه  هابتـشا  عفر  هک  تسا  دیما  تسین  یلقن  تسا و  هدرک  لاحـشوخ  ار 

هکنادب سپ  دنبایرد  ار  ام  نانخـس  قدص  دنیامن و  عوجر  بتک  لصا  هب  دـنرادن  تعانق  نیا  هب  رگا  دـننک و  رظن  میئوگیم  هچنآ  رد  تقد 
هدرک تیاور  هر  ینیلک  زا  هک  دوشیم  رهاظ  راحب  زا  هکنانچ  دوب  ع )  ) دواد ترضح  نامز  رد  ملسلاهیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  لایناد  ترـضح 

مدیزرمآ يدرک  ارم  تیـصعم  هبترم  هس  هک  وگب  لایناد  ماهدنب  هب  هک  دومرف  یحو  ع )  ) دواد ترـضح  هب  دنوادخ  هک  ع )  ) رقاب ترـضح  زا 
تزع هب  درک  ضرع  دومن و  تاجانم  هتساوخرب  رحس  لایناد  دومن و  غیلبت  ترـضح  نآ  مزرمآیمن و  يدرک  تیـصعم  مراهچ  يهبترم  رگا 

تسا و هدوب  دواد  ترـضح  نامز  رد  ترـضح  نآ  سپ  ربخ  لصاح  دـش  مامت  منکیم  تیـصعم  مه  زاب  ینکن  مظفح  رگا  هک  وت  لالج  و 
هدمآ بلاغ  سدقملاتیب  رب  رصنلا  تخب  هک  ینامز  زا  ترـضح  نآ  لایناد  باتک  لوا  لوصف  قفاوم  هکنانچ  هدوب  یتدم  مه  دواد  زا  شیپ 
لحم یتح  هدوب  ناـمز  هچ  رد  اـیآ  هک  تسا  رایـسب  فـالتخا  رـصنلا  تخب  رد  دوب و  لاـیناد  هلمج  نم  لـباب  هب  درب  يریـساب  ار  یتعاـمج  و 

هک هدومن  لقن  لـماک  رد  ریثانبا  زا  راـحب  رد  يرگید و  اـی  تسا  وا  تشک  ییحی  نوخ  يارب  ار  لیئارـساینب  هکنآ  اـیآ  هک  تسا  فـالتخا 
نیمه دهاش  مه  لایناد  باتک  لوا  لوصف  دمآ و  بلاغ  لیئارساینب  رب  ایعش  لتق  زا  دعب  هک  تسا  نامه  رـصنلا  تخب  هک  تسا  نیا  حیحص 
تفای یهاوخ  ینک  هظحالم  ار  لایناد  باتک  هقباـس  لوصف  رگا  منکیم  ضرع  لاـح  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  هصـالخ و  تسا 
روهظ داد و  ور  ناـشیا  رب  ع )  ) ایعـش لـتق  زا  دـعب  و  ع )  ) نون نب  عشوی  زا  دـعب  هک  لیئارـساینب  ياـهیراتفرگ  ناـمه  زا  راـبخا  نیا  همه  هک 

هب هراشا  هحفـص 425 ] یلو [  دـماجنایم  لوـطب  نخـس  مینک  رکذ  ار  اـهنآ  همه  میهاوـخب  رگا  اـم  تـسا و  ع )  ) دواد نتـساوخ  رب  دوـعوم 
كولـس هنایم  هک  اهگنج  رکذ  مهدزای  لصف  رد  هکنادـب  سپ  دوشب  لصف  نیا  لاکـشا  لح  هکنآ  ات  درک  دـیاب  مه  مهدزای  لصف  نیماـضم 

نیمه لیاوا  رد  هک  اریز  تسا  نآ  یلاوح  رصم و  کلم  لصف  نیا  رد  بونج  کلم  زا  دارم  تسا و  هدشیم  عقاو  لامش  كولـس  اب  بونج 
کلم ینعی  شیاـج  رد  هک  تسا  متفه  هیآ  رد  هکناـنچ  تسا  رـصم  دارم  ماـقم  نیا  رد  بوـنج  هک  تسه  نیا  هنیرق  نآ  رخاوا  لصف 11 و 

اب دش و  دهاوخ  لخاد  یلامش  کلم  ياههعلق  هب  هدمآ  يرکشل  اب  داتسیا و  دهاوخ  اپرب  شیاههشیر  زا  هخاش  شیاج  رد  وا  رتخد  بونج و 
دهاوخ رـصم  هب  راوریـسا  ار  الط  هرقن و  زا  ناشیا  هدیدنـسپ  تالا  نآ و  نارورـس  نایادخ و  زین  دمآ و  دهاوخ  بلاغ  هدرک  يزاسراک  اهنآ 

هکنآ زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  لـقن  لـماک  رد  ریثانبا  زا  راـحب  رد  هکنادـب  یتـسناد  ار  نیا  نوچ  تسا و  نیمه  رد  رهاـظ  هچنآ  رخآ  اـت  درب 
ار ناشیا  دصق  تولاج  سپ  دندوب  فئاخ  هکنیا  رگم  دـندرکیمن  تاقالم  ار  یناطلـس  چـیه  نآ  زا  دـعب  دـش  هتفرگ  لیئارـساینب  زا  توبات 
زا ار  ۀیروت  دراذگ و  ناشیا  رب  هیزج  لیئارساینب و  رب  تفای  رفظ  سپ  دوب  نیطـسلف  رـصم و  نیبام  وا  کلم  دوب و  نییناعنک  کلم  وا  درک و 

کلم زا  دارم  هک  تسا  نیا  ضرغ  هصالخ  تولاج  اب  دـننکب  هلتاقم  هک  دتـسرفب  ناـشیا  رب  ییبن  هک  ار  ادـخ  دـندناوخ  سپ  تفرگ  ناـشیا 
موجه وا  رب  بونج  کلم  نیرخآ  نامز  رد  هک  تسا  مهدزای  لصف  نیمه  رخآ  رد  هدمآ و  تمس  نآ  زا  هک  تسا  تولاج  اجنیا  رد  بونج 

لامـش و کلم  حتف  رکذ  هکنآ  ات  دمآ  دهاوخ  وا  رب  دابدرگ  دننام  يرایـسب  ياهیتشک  ناراوس و  اههدارع و  اب  لامـش  کلم  دروآ و  دهاوخ 
رهاظ تشاد و  دهاوخ  اپب  ابیز  سدقم  هوک  ایرد و  نایم  ار  دوخ  رصق  ماش و  هب  ندومن  تعجارم  دنکیم و  ار  نآ  تراغ  رـصم و  رب  طلـست 

وا ترصن  دواد  ترضح  درک و  ناطلـس  لیئارـساینب  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  تولاط  لامـش  کلم  زا  دارم  هک  تسا  نیا  تابیترت  نیا  زا 
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گرزب رورـس  تقو  نآ  رد  دـیامرفیم  هلـصافالب  مهدزاود  لـصف  رد  دـعب  دومرف  كـاله  دوـب  تولاـج  هک  ار  یبوـنج  کـلم  دوـمرف و  ار 
لمتحم دشاب و  تولاط  دوخ  دارم  هک  تسا  لمتحم  گرزب  رورـس  نیا  داتـسیا و  دـهاوخ  تسا  میاق  تموق  نارـسپ  بناج  زا  هک  یلیئاکیم 

هب ار  دوخ  رتخد  مه  تولاط  هدومن و  ترضح  نآ  هب  لابقا  لیئارـساینب  تولاج  نتـشک  زا  دعب  هک  اریز  دشاب  دواد  ترـضح  هک  تسه  مه 
نیا سپ  دناوخ  موق  نارـسپ  ار  اهنآ  هک  دـندوب  لیئارـساینب  زا  ود  ره  دواد  تولاط و  دوب و  ترـضح  نآ  لام  تنطلـس  داد و  ترـضح  نآ 

ینابرق ندـش  عفر  نامز  رما و  نیا  عوقو  ات  تسا  لایناد  يایؤر  هنایم  تدـم  زور  جـنپ  یـس  دصیـس و  اـی  زور  دون  تسیود و  رازه و  تدـم 
هحفـص 426] فرط [  زا  تسا و  هدومرف  مکی  یـس و  يهیآ  رد  مهدزای  لصف  رد  هک  تسا  نامه  یبرخم  تاهورکم  ندش  بصن  یمئاد و 
اپ رب  ار  یبرخم  تاهورکم  درک و  دـنهاوخ  عفد  ار  یمئاد  ياـهینابرق  هدومن  دـیلپ  ار  سدـقم  ماـقم  هاـگهانپ  داتـسیا و  دـنهاوخ  اهرکـشل  وا 

دـنرادیم و رب  ار  داسف  هک  تسا  دواد  تولاط و  روهظ  دارم  هک  تسا  نیا  دـیآیم  رب  لوصف  نیا  هظحالم  زا  هچنآ  هصـالخ  دومن  دـنهاوخ 
دارم هک  میاهدرک  ققحم  تباث و  ار  بلطم  نیا  هایمری  باتک  مویس  یس و  لصف  ایعشا و  باتک  مهدزای  لصف  حیرص  زا  هک  مه  نیا  رب  قباس 
نیا زا  دـعب  هک  دـناهداد  ربـخ  اـهنآ  زا  بسن  مسر و  مسا و  هب  هک  تسا  مالـسلاامهیلع  نامیلـس  دواد و  روـهظ  زا  راـبخا  تاـشیامرف  نـیا  زا 

یـضعب رد  هچرگا  هدـش  لقن  هک  لاـیناد  مهدزاود  لـصف  نیمه  هک  میئوگیم  زاـب  تسین و  ههبـش  ياـج  رگید  سپ  دـنزیخیم  رب  ثداوح 
هدـشن ضرعتم  نادـنچ  دوبن  بلطم  هب  رـضم  نوچ  یلو  تشاد  یتوافت  كدـنا  لایناد  باتک  زا  تسا  دوجوم  نم  دزن  هک  هخـسن  اب  تاملک 

هب ماقم  نیا  رد  هراشا  چـیه  ایآ  تسا  هتـساوخ  نامز  هچ  زا  ار  ثداوح  نیا  ماجنا  نیبب  نک  هظحالم  تارابع  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  ضرغ 
ره رد  ار  نیا  دـش  رکذ  هک  ظفل  ره  اج  ره  رگم  دـشاب  هتـساوخ  رخآ  ات  ترجه  ای  تثعب  زا  ار  ثداوح  ماجنا  هک  تسه  ص )  ) متاـخ تثعب 

تـسیود رازه و  ار  اهنآ  ماجنا  تسا و  هدرک  هدشیم  دیدپ  وا  نامز  رد  هک  یثداوح  زا  لاؤس  ماقم  نیا  رد  لایناد  درک  ینعم  ناوتیم  ماقم 
زا هن  مه  نآ  نامز  نیا  ات  ترجه  زا  تدـم  لوط  رب  ینکیم  لمح  هنیب  دـهاش و  چـیه  نودـب  سوه  هب  ـالاح  وت  دـناهدرک  نیعم  زور  دون  و 

بصن یمئاد و  ینابرق  عفر  هک  نک  هظحالم  تسا و  تانـسح  توافت  لاس  هدزناپ  القا  دوب و  ترجه  زا  دعب  هک  رمع  نامز  زا  هکلب  ترجه 
نآ ندش  عفر  دنیامن و  لمع  نآ  هب  تسیابیم  هدوب و  نآ  رب  ۀیروت  عرـش  هک  اریز  تسا  هدوب  داسف  لوا  نامز  نآ  رد  یبرخم  عاضوا  ندـش 
رد رمع  هچ  رگا  تسا و  حالـصا  هکلب  تسین  داسف  اهنآ  ندش  عفر  هدش  خوسنم  ۀیروت  عرـش  هک  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  دعب  یلو  دوبن  زیاج 

هدیچرب و ماکحا  نیا  يهمه  هک  تسا  هدوب  نیمه  ربانب  هدشیم و  عقاو  ع )  ) ریما ترضح  لمعلاروتسد  هب  روما  نیا  اما  هدوب  دسفم  لاح  ره 
دعب هک  تسا  مولعم  صخش  نیا  نایب  عضو  زا  دوشب و  روط  نیمه  تسیابیم  تسا و  هدوبن  داسف  اهنیا  مالسا  عون  هب  رظن  سپ  دوش  خوسنم 

هچ هصالخ  تسا  هداد  حیجرت  مالـسا  رب  ار  اهنآ  عرـش  هدرک و  دوهی  رما  دییـشت  زاب  دناهتفر  ماش  هب  اهنیا  هک  لاس  دون  تسیود و  رازه و  زا 
تسا و هدوب  ادـخ  ربـمغیپ  لاـیناد  هک  يراد  نیا  هب  رارقا  منادیمن  دونـشب و  هک  یئاونـش  شوگ  تساـجک  تاـملک و  نیا  داـسف  رد  میوگب 

ندومن شاف  تسا و  ققحم  هکنانچ  تسا  یلوا  كرت  دارم  دوش  هداد  ناشیا  هب  ینایـصع  تبـسن  رگا  دنکیمن و  ار  راگدرورپ  رما  تفلاخم 
راد یفخم  راک  ماجنا  ات  ار  تاملک  هک  هدومرف  مکح  دنوادخ  لصف  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  گرزب  تیـصعم  ربمغیپ  يارب  زا  راگدرورپ  رس 
هک اریز  هتفرگن  تقبس  هداد و  زاربا  عیاقو  نیا  نتـشذگ  راک و  ماجنا  زا  دعب  هتبلا  تسادخ  ربمغیپ  زا  تسا و  حیحـص  تاملک  نیا  رگا  سپ 

مولعم تسا  حیحـص  رگا  سپ  ءاطخ  لتق  الدمع  لتق  انلتق  نمک  انرـس  عادا  نم  دومرف  هحفـص 427 ] موصعم [  دنکیمن و  شاف  ار  ادخ  رس 
هدوب و نیا  زا  لبق  هک  درذگب  لاس  رازه  ود  زا  اسب  بلاطم  نیا  زاربا  هک  تسا  یهیدب  هک  اریز  درادـن  نامزلارخآ  عیاقو  هب  یلخد  هک  تسا 
هچ هب  تسا  لاـسکی  يزور  ره  هک  هتفگ  هکنیا  زین  شاـب و  هتکن  تفتلم  سپ  تسین  مه  لالدتـسا  داـمتعا و  لـحم  هک  تـسین  حیحـص  رگا 
ود نیا  هنایم  تمزالم  هچ  دوشب  روطنیا  مه  ماقم  نیا  رد  دیاب  امکح  هدـش  لاسکی  زور  کی  ره  ضوع  هک  لیئارـساینب  تبوقع  رگم  لیلد 
رب نآ  دافم  یلک  هب  هک  لیقرخ  باتک  هرقف  اما  دـشابن و  ای  دـشاب  حیحـص  هکنیا  زا  معا  دوشب  هدز  یفرح  کـی  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا 

ضوع هک  تسا  نیا  بلطم  مداد و  وت  هب  لاس  ياج  هب  يزور  ره  شکب  زور  لهچ  ار  هادوهی  نادناخ  هانگ  راب  دـیامرفیم  هک  تسا  سکع 
هام هس  لهچ و  هک  زور  دون  تسیود و  رازه و  نیاربانب  تسا  دارم  سکع  رب  نیا  سپ  شاب  التبم  زور  لهچ  وت  اـهنآ  تیـصعم  لاـس  لـهچ 
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دوشب دیاب  زور  کی  شلاس  هک  اریز  دوشب  تعاس  هدراهچ  زور و  هس  هدـعاق  نیا  هب  دارم  دـیاب  تسا  هام  تفه  لاس و  هس  دوشیم و  ابیرقت 
يراج نابز  هب  هچ  ره  هکنیا  هن  دنراد  دوصقم  هچ  هک  دـید  درک و  هظحالم  دـیاب  اج  ره  رد  یئارـسیم  هک  تسا  زیچ  هچ  تافارخ  نیا  سپ 
لطاب تسا و  مادـک  قح  هک  دـنیبب  دـنک و  رظن  نم  ياهـضرع  وا و  تاملک  رد  تقد  هب  هک  مهاوخیم  سرت  ادـخ  فصنم  کی  تفگ  دـش 

مادک .

( انحوی تافشاکم   ) لیجنا هب  لالدتسا 

هراشا

تداـبع هاـگنابرق  ادـخ و  لـکیه  زیخرب و  هک  دـش  هداد  نم  هـب  اـصع  نوـچ  ینیا  هـیآ  اـنحوی  تافـشاکم  باـب 11  لـیجنا  رد  تسا  هـتفگ 
لامیاپ هام  ود  لهچ  ار  سدقم  رهش  هدش و  هداد  لیابق  هب  اریز ك  امیپم  راذگب و  ار  لکیه  نوریب  رـصق  امیپب و 2  دنیوا  رد  هک  یناگدننک 

ود اهنیا  دنیامن  رابخا  زور  تصش  تسیود و  رازه و  کی  هدیـشوپ  سالپ  هک  دیـشخب  مهاوخ  تردق  ار  دوخ  دهاش  ود  دومن 3 و  دنهاوخ 
نوریب ناشیا  ناهد  زا  یشتآ  دناسر  ررض  ار  اهنآ  هک  دهاوخ  یسک  رگا  دناهداتسیا و  نیمز  يادخ  دزن  هک  دننادغارچ  ود  نوتیز و  تخرد 

ورف ار  اهنآ  نانمـشد  هدمآ  نوریب  ناشیا  ناهد  زا  یـشتآ  دناسر  ررـض  ار  اهنآ  دهاوخ  یـسک  رگا  هک  دریگیم  ورف  ار  اهنآ  نانمـشد  هدمآ 
توبن مایا  رد  هک  دنراد  نامسآ  نتسب  رب  تردق  اهنیا  دوش و  هتشک  هک  دیاب  نینچ  مه  دناسر  ررض  ار  اهنآ  دهاوخ  یسک  رگا  هک  دریگیم 

باب رد  دنیامن و  راتفرگ  دنهاوخیم  هک  تبیـصم  هنوگره  هب  نیمز  دنیامن و  لدبم  نوخ  هب  هک  دـنراد  اهربا  رب  تردـق  درابن و  ناراب  دوخ 
هدزاود زا  دوب  یجات  شرـس  رب  دوب و  شیاپ  ریز  هام  ار و  دیـشروخ  دوب  هدیـشوپ  ینز  هک  دز  رـس  نامـسآ  رد  گرزب  یتمالع  هیآ 1 و   12
نیـشتآ گرزب  ياهدژا  هاگان  هک  دمآ  دیدپ  نامـسآ  رد  رگید  یتمالع  دومنیم و  دایرف  ندیئاز  باذع  هزدرد و  زا  هدـش  نتـسبآ  هراتس و 

نیمز رب  هدومن  بوراـج  ار  نامـسآ  بکاوـک  ثلث  شمد  دوـبیم و  رـسفا  وا  هحفـص 428 ] ياهرـس [  رب  تشاد و  خاـش  هدورـس  تفه  هک 
ياـصع هب  هک  ار  يروکذ  هچب  دـیئاز  دریگ و  ورف  ار  شاهچب  دـیازب  نوـچ  هک  هداتـسیا  دوـب  نداز  درد  هک  نز  نآ  دزن  اـهدژا  نآ  تخیر و 

اجنآ رد  ناـبایب  هب  تخیرگ  نز  نآ  دـندیناسر و  شتخت  ادـخ و  دزن  هدوـبر  ار  هچب  نآ  دوـمن و  دـهاوخ  مکح  فـیاوط  يهـمه  رب  نـینهآ 
یمتخ ترضح  دهاش  ود  یهتنا  دنارورپب  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  کی  ار  وا  اجنآ  رد  هک  دوب  هدش  نیعم  ادخ  زا  هک  تشاد  یناکم 

دیاب تسا  لاسکی  زور  ره  دوشیم و  هام  ود  لهچ و  هک  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  هک  تسا  امهادف  ملاعلا  حور  بام  تیالو  بام و 
رهاظ تیـالو  روهظ  هب  هک  تسا  اـیبنا  متاـخ  دیـشروخ  تسا و  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح  دـش  هدیـشوپ  دیـشروخ  هک  ینز  دـنیامن و  توبن 

رب نینهآ  ياصع  هب  هک  يروکذ  تسا و  نامزلا  رصعلا و  بحاص  ترضح  ناشیا  یمهدزاود  دنتسه و  يده  همئا  هراتس  هدزاود  دوشیم و 
بکاوک ثلث  قشمد  تشاد و  حاش  هدورـس  تفه  هک  نیـشتآ  گرزب  ياهدژا  تسا و  مظعا  روهظ  نیا  دومن  دهاوخ  مکح  فیاوط  يهمه 

ءادهشلادیس ترضح  تداهش  زا  كرابم  یحو  نیا  رد  دنتـسه و  هرهاب  تلم  كولم  هیـسابع و  هیماینب و  يافلخ  دومن  بوراج  ار  نامـسآ 
تـشذگ نآرق  رد  هدومرف و  ربخ  دنتـشگ  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  ای  دندش و  دیهـش  هک  یئاملع  تاداس  ءادفلا و  هدوجل  دوجولا  حور 

لبق زا  تسا و  رایـسب  يرخا  ثیداحا  يدـهملا و  موقی  رملاب  صملا  ءاـضقنا  دـنع  روهـشم  ثیدـح  ضرـألا و  یلا  ءامـسلا  نم  رمـألا  ربدـی 
فاص مئاق  روهظ  زا  دوصقم  تسادهـشلادیس و  تنطلـس  تنطلـس  دعب  تسا و  هدزون  ای  تفه  ای  جنپ  شتنطلـس  مئاق  ترـضح  هک  تشذگ 

نآ صخلم  هک  هدومن  لقن  تعجر  تمـصع و  رد  یئاسحا  خیـش  تسا و  هللا  رهظم  هاـنپ و  ملاـع  نآ  روهظ  هب  تراـشب  هدژم و  هار و  ندرک 
جورخ نیبام  سپ  لاس  تشه  هب  مئاـق  توم  زا  دـعب  نینمؤملاریما  دـیآیم  نوریب  تماـص و  تسه  مئاـق و  اـب  نیـسح  دـیآیم  نوریب  هکنیا 

تسا . ینیسح  تنطلس  لوا  تقو  نآ  تسا و  لاس  هدزون  نینمؤملاریما  روهظ  ءادهشلادیس و 

باوج
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هک میئوگیم  لامجا  روطب  الول  دناهدرک و  مهارف  ار  قلخ  لالـضا  بابـسا  هنوگچ  هک  نج  سنا و  نیطایـش  رـش  زا  دـنوادخ  هب  مربیم  هانپ 
نولوقی مث  مهیدـیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذـلل  لیو  تسا  هدومرف  دـنوادخ  نآرق  رد  احیرـص  هک  اریز  تسین  یمات  دامتعا  بتک  نیا  هب  ۀـیلک 

بتک نیا  رد  تافیرحت  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هک  هدـش  دراو  نآ  ریـسفت  رد  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  الیلق و  انمث  هب  اورتشیل  هللادـنع  نم  اذـه 
تـسا تافـشاکم  نیا  لیجنا و  نیا  بحاص  هک  انحوی  هکنیا  یناث  دوشب و  رکذ  لیـصفت  هب  نیا  زا  دعب  بلطم  نیا  دهاش  تسا و  هدـش  عقاو 

لقن راحب  رد  هک  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  شیاـمرف  قفاوم  تسا و  یملید  ياـنحوی  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  هچ  رگا  تسیک  هک  تسین  مولعم 
وا تیب  لها  متاخ و  رب  تداهـش  دوب  وا  دزن  رد  حیـسم و  دزن  دوب  مدقم  لدع  یملید  هحفص 425 ] يانحوی [  يراصن  رب  داهـشتسا  رد  هدش 

ترضح نآ  دومرف  هک  نآ  لوا  هک  اریز  دشاب  نآ  زا  ریغ  لیجنا  بحاص  يانحوی  هک  دوشیم  مولعم  ترـضح  نآ  شیامرف  زا  زاب  هللا  مالس 
اسیقرقب و يانحوی  جاب و  ربکا  يانحوی  دندوب  رفن  هس  يراصن  ياملع  اما  دوب و  اقولا  ناشیا  لضفا  ملعا و  دندوب و  رفن  هدزاود  نییراوح  هک 
هک دـیتفای و  هک  دزن  دـیدرک  مگ  ار  نآ  هک  یتقو  لوا  لیجنا  زا  ارم  یهدیمن  ربخ  ایآ  قیلثاج  يا  دومرف  هک  نیا  ات  داجزب  یملید  ياـنحوی 

نوریب سپ  میتفای  هزات  رت و  هک  نیا  ات  زور  کی  رگم  میدرکن  مگ  ار  لـیجنا  هک  درک  ضرع  قیلثاـج  ار  لـیجنا  نیا  دومن  عضو  امـش  يارب 
ارچ تسا  نینچ  مه  رگا  سپ  نآ  ءاملع  لیجنا و  رب  وت  تفرعم  تسا  مک  ردق  هچ  هک  دومرف  ترضح  یتم  انحوی و  ام  يوس  هب  ار  نآ  دروآ 
رگا سپ  تسا  امش  تسد  رد  زورما  هک  لیجنا  نیا  رد  فالتخا  تسا  هدش  عقاو  هک  تسین  نیا  زج  تسا  نیا  لیجنا و  رد  دیدرک  فالتخا 
دـش دوفقفم  لوا  لیجنا  هک  نآ  زا  دـعب  هک  نادـب  ار  نیا  ملع  وت  هب  منکیم  هدافا  نم  نکلو  دـیدرکیمن  نآ  رد  فالتخا  دوب  لوا  دـهع  رب 
امش دزن  تسیچ  سپ  املع  دیئامش  میدرک و  مگ  ار  لیجنا  دش و  هتشک  میرم  نب  یسیع  هک  دنتفگ  سپ  ناشیاملع  دزن  يراصن  دندش  عمج 

هبنشکی ره  رد  رفس  رفـس  امـش  يوس  هب  ار  نآ  میروآیم  نوریب  ام  تسا و  ام  ياههنیـس  رد  لیجنا  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  سوباقرم  اقولا و  سپ 
امـش رب  ار  نآ  مینکب  توالت  هک  دشاب  دوز  ام  هک  یتسرد  هب  سپ  دینکن  لتخم  ای  دیراذگن  یلاخ  ار  سیانک  نآ و  رب  دیـشابم  نوزحم  سپ 

امش يارب  دندرک  عضو  سپ  یتم  انحوی و  سوباقرم و  اقولا و  دندرک  دصق  سپ  ار  نآ  لک  مینکب  عمج  هک  نیا  ات  رفس  رفس  هبنشکی  ره  رد 
نیلوا نادرگاـش  نادرگاـش  رفن  راـهچ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  دـیدوب و  هدرک  مگ  ار  لوا  لـیجنا  هک  نآ  زا  دـعب  ار  لـیجنا  نیا 

ذیمالتلل ذیمالت  تسا  هدومرف  هک  اریز  میود  هقبط  ای  دنشاب  نادرگاش  مویـس  هقبط  هک  تسا  لمتحم  ثدح  ترابع  ثیدح و  رخآ  ات  دندوب 
رگا دنوشیم و  هقبط  هس  نادرگاش  میریگب  ادج  ار  نیلوالا  ذیمالتل  میریگب و  بصن  تمالع  ار  فلا  هک  میناوخب  اذـیمالت  رگا  سپ  نیلوالا 

دناهدوبن و لوا  ذیمالت  هک  تسین  ههبـش  لاح  يا  یلع  دـنوشیم  هقبط  ود  میود  تفـص  مه  نیلوا  میریگب و  میود  هب  هفاضا  ار  لوا  ذـیمالت 
وا زا  هدوب و  وا  درگاش  دـیاش  لیجنا  بحاص  يانحوی  دوشیم و  بوسحم  لوا  ذـیمالت  زا  حیـسم  دزن  دوب  مدـقم  لدـع  هک  یملید  يانحوی 

دوشیم و رتتسس  بتارم  هب  شرما  رگید  هک  تافشاکم  اما  تسین و  هک  لیجانا  نیا  هب  یمات  دامتعا  ۀیلک  لاحیا  یلع  تسا  هدومن  تیاور 
دـناهدوب و انحوی  هب  یمـسم  هک  دـناهدوب  ددـعتم  هک  یتسناد  هک  اریز  يرگید  ای  تسا  لیجنا  بحاص  نامه  زا  مه  اهنیا  هک  تسین  ققحم 

ناوتیمن وا  يارب  یتلاسر  توبن و  تابثا  هحفص 430 ] هک [  اریز  نآ  هب  دامتعا  تسا  لکشم  رایسب  دوشب  وا  يارب  هک  هفـشاکم  لاحیا  یلع 
دنـسیونیم و لوسر  مه  ار  نوعلم  سلوب  هک  نانچ  تسین  ناشلوق  هب  يدامتعا  لوسر  يانحوی  دنـسیونیم  بتک  نیا  رد  هک  يراـصن  درک و 

مه ام  هک  نیا  درک و  ناوتیم  هنوگچ  دشاب  هدید  وا  هک  یئایؤر  هب  دامتعا  دوخب  دوخ  سپ  تسا  هدوب  نوعمش  ع )  ) یسیع ترضح  یـصو 
نیا لیلد  هچ  هب  میئوگیم  ایناث  هصالخ و  یئاهنآ  هب  دـقتعم  هک  تسا  وت  مازلا  تهج  هب  میاهدرک  لقن  نآ  ریغ  ای  تافـشاکم  زا  هرقف  یهاگ 
همه مالک  رد  اج و  همه  دـش  لاونم  نیا  هب  لیئارـساینب  تبوقع  رد  هک  نیمه  رگم  تفرگ  ناوتیم  لاـس  ار  يزور  ره  هدـش  رکذ  هک  ماـیا 

ۀنس فلاک  کبر  دنع  اموی  نا  دنوادخ  لوق  هک  مینک  هظحالم  زور  نیا  رادقم  رب  رگید  لیلد  هک  دشاب  انب  رگا  دوشب و  روط  نیا  دیاب  سک 
سایق هک  یسک  لوا  هدوبن و  زیاج  یعرش  چیه  رد  رگید  یصاخ  دروم  هب  صاخ  يدروم  سایق  تسا و  رتشیب  وا  مومع  تیلک و  نودعت  امم 

تسین و سایق  رارقا  زا  نیا  هک  اریز  تسا  یلوا  ندروآ  نوریب  تایلک  تامومع و  زا  ار  ۀصاخ  هلئسم  مکح  دبال  ناک و  نا  دوب  سیلبا  دومن 
تعباشم اج  همه  دیاب  تسا و  رایـسب  ماکحا  رد  ضارعا  هک  اریز  تسا  لکـشم  ام  يارب  مه  نآ  کلذـعم  یلو  تسا  هدـش  زیوجت  رابخا  رد 
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لاس کی  امکح  شزور  هک  يروایب  رگید  لـیلد  دـیاب  تسا  حیحـص  اـنحوی  هفـشاکم  هک  ینکب  ملـسم  هک  نآ  زا  دـعب  سپ  دومن  صوصن 
تسیود و رازه و  مه  شدوصقم  تسا و  عاطم  وا  لوق  هک  تسا  یـسک  رگا  اـنحوی  اـعطق  بلطم  ود  ره  لوبق  ضرف  رب  نآ  زا  دـعب  تسا و 
رد هک  میاهدرک  تباث  تنـس  باتک و  هلدا  هب  اقباس  هک  اریز  تسین  دـشاب  نادـب  لمتحم  هک  یئاهزیچ  زا  هدـعو  نیا  انیقی  هدوب  لاس  تصش 
رد ع )  ) قداص ترـضح  دومن و  بیذکت  ار  وا  دیاب  سرت  نودـب  دـیامن  تیقوت  هک  ره  دـش و  دـهاوخن  متح  روط  هب  ندومن  تیقوت  رما  نیا 

تقو هک  نیا  رگم  هدومرف  ابا  دـنوادخ  دومرف  دـعب  مینکیمن  تیقوت  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  نوتاقو  دـناهتفگ  غورد  هک  دومرف  باـب  نیمه 
بذاک ناحیسم  تسا و  ع )  ) حیـسم ندمآ  زا  ربخ  هک  میدرک  لقن  اقباس  یتم  لیجنا  مراهچ  تسیب و  باب  زا  یهتنا و  دنک  فلخ  ار  نیتقوم 

قح لها  نیتقوم  یهتنا و  سب  نم و  ردـپ  زج  نامـسآ  هکئـالم  یتح  درادـن  عـالطا  سک  چـیه  تعاـس  زور و  نآ  زا  اـما  دومرف  هک  نیا  اـت 
زور لهچ  دوب و  زور  یس  هک  یسوم  دعو  لثم  نآ  ریغ  ناحتما و  تهج  هب  دوشیم  ادب  هک  رایسب  هچ  ادب و  طرـش  اب  رگم  دننکیمن  تیقوت 

ره يوعد  ناوتیمن  يربخ  وچمه  دوجو  ضحم  هب  سپ  دوب  دـهاوخ  هیئادـب  رابخا  زا  نیا  دـبال  تامدـقم  همه  قیدـصت  ضرف  رب  سپ  دـش 
دیایب تقو  نآ  رد  ماما  مه  هک  تسا  نکمم  هک  اریز  درک  لوبق  ناوتیمن  مهف  دوب  متح  تروص  رد  هکلب  درک  لوبق  تقو  نآ  رد  ار  یعدم 

وا هصاخ  هک  تماما  راثآ  نامه  هکلب  تخانش  ار  ماما  ناوتیمن  رابخا  نیا  هب  سپ  دنـشاب  هتـشاد  تماما  يوعد  مه  ود  ره  ماما و  ریغ  مه  و 
ام هدش و  لقن  ام  هحفص 431 ] نیموصعم [  زا  راثآ  رابخا و  رد  هک  تساهنامه  مه  ماما  راثآ  هیهاو و  نانخـس  نیا  هب  هن  تفرگ  دیاب  تسا 

تـسین وا  تسد  یتجاح  ار  قلخ  دـشابن  تاماقم  لئاضف و  نآ  بحاص  رگا  میتسه و  یماما  وچمه  جاتحم  هکلب  میتسه  یماما  وچمه  رظتنم 
نیا زا  دـعب  هصـالخ و  تسا  ببطتم  هکلب  تسین  بیبـط  تسین  ندرک  اود  رب  رداـق  رگا  دـنک و  اود  ار  درد  هک  تـسا  نآ  یقیقح  بیبـط  و 

ره زا  تسین  تامحز  نیا  هب  تجاح  رگید  هک  درادن  رهاظ  ملاع  هب  یطبر  چیه  اهنآ  ياهتنا  ادتبا و  مایا و  نیا  رگا  هک  میئوگیم  تامدقم 
يرجه خـیرات  اب  ار  نانخـس  نیا  همه  یهاوخیم  وت  دوخ  هک  نانچ  دوشب  دـیاب  مه  رهاظ  عضو  اب  قیبطت  رگا  وگب و  یهاوخیم  هچ  ره  اـج 

لیلد هچ  هب  تسا و  لاس  هس  داتفه و  تسیود و  رازه و  يراد  روظنم  وت  هک  نامز  نآ  اـت  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا  ـالوا  سپ  يرواـیب  تسرد 
دوخ رب  ار  هکم  لها  تامحز  تامدـص و  دومرفیمن و  توعد  ناـمز  نآ  اـی  تخادـنا  باـسح  زا  ار  ترجه  زا  لـبق  لاـس  هدزیـس  ناوتیم 

هب دیئاز  نز  نآ  هک  ار  يدولوم  هک  نیا  یناث  باسح  رد  فالتخا  کی  نیا  بلطم و  نیا  درادـن  تهج  سپ  تسین  نینچ  هک  تشاذـگیمن 
نیا نیبب  وت  يزاریـش  زازب  ياضر  ازریم  رـسپ  دـمحمیلع  ازریم  وت  يهدـیقع  هب  تسا و  ع )  ) نامزلا بحاص  نسحلا  نب  دـمحم  ام  يهدـیقع 
هدش نیعم  ادخ  زا  هک  تشاد  یناکم  اجنآ  رد  نابایب  هب  تخیرگ  نز  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  هک  اریز  دـیآیم  تسرد  کی  مادـک  اب  باسح 

نب دـمحم  فیرـش  رمع  زا  ینک  باـسح  لاـس  ار  زور  رگا  سپ  دـنارورپب  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  کـی  ار  وا  اـج  نآ  رد  هـک  دوـب 
زا الثم  لاس  شـش  هاجنپ و  تسیود و  هتـشذگ و  ابیرقت  لاس  راهچ  هس  رازه و  تصـش  تسیود و  رازه و  يهنـس  ات  هجرف  هللا  لجع  نسحلا 

جنپ یس و  رازه و  سپ  هتشادن  رتشیب  ارهاظ  لاس  راهچ  هس  تسیب و  نامز  نآ  رد  هک  مه  يزاریش  دمحمیلع  ازریم  تسا  رسک  باسح  نیا 
اعقاو رگا  هدرک و  ترجه  زا  ار  اهباسح  هک  نیا  تهج  هب  یئوگیم  غورد  هک  الوا  یتسین  رهاظ  اب  هقباطم  دـیق  رد  رگا  دراد و  رـسک  لاس 

ءاملا و نیب  مدآ  ایبن و  تنک  دومرف  دناهدش و  تقلخ  ملاع  رازه  رازه  زا  شیپ  ص )  ) راهطا همئا  ءایبنا و  متاخ  سپ  هک  يرادن  رهاظ  هب  رظن 
قاس رد  ار  نیموصعم  راونا  مدآ  ترـضح  ماع و  فلا  نیعبراب  هیبا  لبق  هللا  هقلخ  نمب  اـبحرم  دومرف  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هراـبرد  نیطلا و 

تـسین زیچ  همه  زا  شیپ  ناشیا  سدقم  دوجو  رد  ههبـش  نیملـسم  دزن  رد  دش و  هدیزرمآ  وا  نایـصع  ات  دش  کسمتم  اهنآ  هب  دید و  شرع 
هچنآ تخاب و  ناوتیم  هنوگچ  اـههچیزاب  نیا  هب  ار  دوخ  نید  دـیمهف و  اـهنآ  زا  ناوتیم  هچ  دوشیم و  قیبطت  هنوگچ  اـهباسح  نیا  سپ 

مهدزای لصف  رد  هک  تسا  هیآ  نیا  شروظنم  دیاش  تسا  هداد  ربخ  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  تداهـش  زا  كرابم  یحو  نیا  رد  هک  هتفگ 
نآ دنناسر  مامتا  هب  ار  دوخ  تداهـش  نوچ  دیوگیم و  دننکب  توبن  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  دیاب  هک  دهاش  ود  نآ  لاح  حرـش  رد 

دهاوخ لتق  هب  ار  اـهنآ  تفاـی و  دـهاوخ  تسد  اـهنآ  رب  دـیگنج و  هحفـص 432 ] دـهاوخ [  اهنآ  اب  دـیآیمرب  ناـیاپ  یب  درگ  زا  هک  ناویح 
توبن هک  تسا  رگید  يهمجرت  رد  دـنیامن و  راـبخا  زور  تصـش  تسیود و  رازه و  دـهاش  ود  نیا  هک  هدومرف  لوا  هک  میئوـگیم  دـیناسر 
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زور تصش  تسیود و  رازه و  زا  دعب  دیاب  هک  تسا  رهاظ  نیا  دنناسر و  مامتا  هب  ار  دوخ  تداهش  نوچ  هک  تسا  متفه  يهیآ  رد  دنیامن و 
ضرف رب  هدش  هتفگ  هک  تسا  ینخـس  ضحم  اهفرح  هک  هصالخ  دوشیمن  قیبطت  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تداهـش  اب  مه  نیا  دشاب و 

رد یتلالد  چیه  هک  دش  اهنآ  نایب  اقباس  هک  دـیبل  یبا  ثیدـح  هرقف  ءامـسلا و  نم  رمالا  ربدـی  هیآ  اما  تسین و  نآ  رد  یتجح  هقباطم  لامک 
نآ اما  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  نیبیطلا  لآ  دمحم و  قح  هب  نیطایـشلا  رـش  نم  نینمؤملا  عیمج  هللا و  انمـصع  تسین  وا  دارم  رب  اهنآ 

نیعم قباس  الوا  هک  تسا  نیا  ناشیا  شیامرف  حیرص  هک  اریز  تسا  هدرک  يراک  هابتشا  مه  نآ  رد  هدرک  صخلم  تعجر  تمصع و  زا  هچ 
هللاو هنم  داری  دیامرفیم  ع )  ) ءادهشلادیس تعجر  رد  یثیدح  لیذ  رد  دعب  تسا و  لاس  داتفه  ع )  ) مئاق کلم  تدم  هک  رابخا  زا  دناهدومرف 
یل رهظی  ام  یلع  هکلم  هرمع و  لوطی  رم و  امک  ۀنس  نیسمخ  عستب و  ع )  ) مئاقلا روهظ  دعب  ع )  ) نیسحلا ةرک  نا  ملعا  مه  و  ص )  ) هلوسر و 

نوکیف لاق  نا  یلا  رظنلا  نم  نکمتی  یتح  ۀـباصعب  امهطبری  ربکلا و  نم  هینیع  یلع  هابجاح  طقـست  یتح  ۀنـس  فلا  نیـسمخ  مهثیداـحا  نم 
توم دعب  هنال  لوألا  ع )  ) نینمؤملاریما جورخلا  اقفاوم  ۀنـس و  ةرـشع  يدـحا  هکلم  نم  كردـی  هنال  ع )  ) مئاقلا روهظل  اقفاوم  اذـه  هجورخ 

هک دیامرفیم  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  نوچ  تسا  ردـق  هچ  هلأسم  توافت  نیبب  سپ  رخآ  یلا  نینـس  نامثب  ع )  ) مئاقلا
اب مامـضنا  هب  لیلج  خیـش  ار و  هللا  لوسر  ةویح  نامدوخ و  مئاق  مایق  نینمؤملاریما و  جورخ  دراد  تقفاوم  هک  یندـمآ  نوریب  میآیم  نوریب 

رازه هاجنپ  ترضح  نآ  دوخ  رمع  تسا و  مئاق  روهظ  زا  لاس  هن  هاجنپ و  زا  دعب  ع )  ) ءادهشلادیس تعجر  هک  دناهدومرف  حرـش  رابخا  ریاس 
نآ رخآ  لاس  هدزای  ع )  ) ءادهشلادیس تسا و  لاس  داتفه  مئاق  کلم  تدم  مامت  هک  اریز  تسه  مئاق  مایق  قفاوم  جورخ  نیا  دوشیم و  لاس 

دنکیم جورخ  ع )  ) مئاق توم  زا  دـعب  لاس  تشه  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسه  ع )  ) نینمؤملاریما جورخ  اـب  قفاوم  زین  دـنکیم و  كرد  ار 
تعجر ع )  ) ءادهـشلادیس تعجر  زا  دـعب  لاس  هدزون  ع )  ) نینمؤملاریمأ سپ  دـناهدومرف  نایب  شیپ  هچنآ  اـب  شیاـمرف  نیا  صخلم  دوب  نیا 

مـسق نیا  هب  هکلب  دناهدومرفن  مه  عطق  هک  ینیبیم  دـنکیم و  جورخ  ع )  ) مئاق روهظ  زا  دـعب  لاس  هن  هاجنپ و  ع )  ) ءادهـشلادیس دـنکیم و 
هدرک تقفاوم  هتـشذگ  امـش  رب  هچن  اب آ  کی  مادک  تاونـس  نیا  نیبب  هدش  عمج  هک  یمـسق  نیا  هب  الاح  دناهدومرف  عمج  ار  هفلتخم  رابخا 

هدروخ یلعنیسح  ازریم  دش و  هتشک  هدرک و  یگدنز  دمحمیلع  ازریم  یلاسجنپ  راهچ و  دندوب و  مه  اب  یلعنیسح  ازریم  دمحمیلع و  ازریم 
ار مک  هحفـص 433 ] دادعا [  هک  سک  نامه  دشن و  لاس  رازه  هاجنپ  درم و  مه  وا  تشذگ و  یمک  تدم  تشاذـگ و  همزمز  يانب  هدروخ 
هب ار  دوخ  امـش  یلو  تسین  ناـشیا  مـالک  رد  ادـبا  قارغا  تسا و  هدومرف  تسرد  هدومرف  مه  هچ  نآ  هدوـمرف و  مه  ار  رایـسب  دادـعا  هتفگ 

دیربیمن . يدوس  دینکیم و  لاحشوخ  ثبع  اجیب و  تالیوأت 

ترارش ینامیا و  یب  كرش و  رفک و  هب  تسا  لیوأت  لباق  ءایبنا  مالک  رد  تیناویح  يروک و  يرک و  توم و  زا  دارم  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

کی یلو  تسا  ناشدوخ  يهفلتخم  فیاوط  يوس  هب  لوکوم  باـب  نیا  رد  ثحب  در و  هدرک و  لـقن  یتاراـبع  مه  ناـیب  زا  هلدا  نیا  زا  دـعب 
ناسنا هک  نآ  ولو  رتنجهتـسم  نیا  زا  مالک  رگید  هک  دـننک  هظحالم  مسیونیم  ناشیا  رابتعا  نینمؤم و  رطاـخ  حـیرفت  تهج  هب  ار  تراـبع 

نبقارتلف نوکردت  ریخ  لک  عستلا  ۀنس  یف  مث  مویقلاو  مئاقلا  قرف  نبقارتلف  تسا  هتفگ  تسین  ای  تسه  نکمم  دیوگب  تافارخ  هک  دنک  دمع 
مث امحل  هانوسک  ام  یلا  ۀـفطنلا  نم  تیار  املک  نا  رهظت و  قلخلا  تانونیک  ۀعـست  لمکی  نا  لـبق  رمـألا  کـلذ  لوا  نم  میظع  مظعا و  قرف 

راعشا تارابع و  حازم  لیبس  رب  یهاگ  هک  میتشاد  یئانشآ  منکیم  ضرع  نیعدبملا  نسحا  هللا  كرابتف  لق  اذ  ارخا  اقلخ  دهـشت  یتح  ربصا 
هظحالم دوب  رتعوبطم  تارابع  نیا  زا  بتارم  هب  دنادیم  ادخ  تشادن و  دوصقم  ینعم و  چیه  دناوخیم و  هحیصف  ظافلا  هب  هیسراف  هیبرع و 
یـصخش هک  اهلب  لافطا و  ياهازم  رب  تسا  هیبش  ردق  هچ  دنزیم و  فرح  تحابق  نیا  هب  دـشاب  هتـشاد  داوس  كدـنا  یـسک  رگا  هک  دـینک 

داد مهاوخ  مه  ار  ات  هد  ره  تسا  ددع  دنچ  هک  یتفگ  رگا  مهدیم و  وت  هب  ار  اهغرم  مخت  همه  مراد  نماد  رد  هچ  یتفگ  رگا  هک  تفگیم 
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ءایبنا و دنوادخ و  تاملک  رد  هک  تیعبـس  تیناویح و  يروک و  يرک و  توم و  زا  دارم  هک  تسا  هدراذگ  قیقحت  يانب  زاب  دـعب  هصالخ و 
ره دوشیم و  هللا  ءاقل  تایآ و  بیذکت  ببس  هک  تسا  تلاهج  تیناسفن و  ترارش و  ینامیایب و  كرش و  رفک و  نامه  همه  تسه  ءایلوا 

يارب هداد  رارق  ۀمدقم  ار  نیا  هدرک و  لقن  هتـشاد  بلطم  نیا  رب  یتلالد  هک  ینامـسآ  بتک  زا  یتارقف  دش و  دهاوخ  هدنز  دنک  قیدـصت  هک 
تسا . هدرک  دوخ  لایخ  هب  هک  داعم  نایب 

باوج

اریز دیامن  وگتفگ  دوشب و  فرط  دننکیم  تالوقعم  رد  فرصت  لخد و  هک  لاهج  ماوع و  اب  یـصخش  هک  تسا  یلکـشم  راک  تقیقح  رد 
دوخ ناج  اب  ینمشد  هک  دنتـسه  یناسک  تانایب  نیا  رد  ام  فرط  یلو  دوش  لخاد  هار  نآ  زا  ناسنا  هک  دنتـسین  میقتـسم  ینازیم  چیه  رب  هک 

یناسآ نابز  هک  متسه  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  رمالابحاص  مرک  لضف و  هب  راودیما  دنتـسه و  تیاده  هار  بلاط  دنرادن و 
رارق همدقم  هدرک  رکذ  هک  ار  بلطم  نیا  وا  نوچ  دنوش و  دنمهرهب  دنیام  رظن  روظنم  هک  تعامج  نآ  هک  مینکب  ینایب  هک  دنیامرف  تمحرم 

يرک و توم و  هک  مه  ار  بلطم  نیا  عون  مینکب و  دـیاب  همدـقم  باب  زا  ار  بلطم  نیا  ناـیب  مه  اـم  دراد  هک  یبلطم  لـصا  يارب  تسا  هداد 
ةوق لوح و ال  منکیم و ال  ضرع  سپ  دیمهف  دـیاب  ار  نآ  تقیقح  یلو  میتسین  رکنم  دوشیم  لامعتـسا  هدرک  رکذ  هک  یناعم  نیا  هب  يوک 

تیلباق بسح  رب  اهنآ  کی  ره  هب  ار و  یسانا  يهمه  تسا  هدومرف  قلخ  هک  نیا  یکی  هداد  رارق  قلخ  ود  ناسنا  يارب  زا  دنوادخ  هک  هللااب  الا 
هب ناشیا  زا  یـضعب  هدومرف و  اـطع  لـقع  ملع و  رکف و  لاـیخ و  زا  ینطاـب  يرهاـظ و  ياهرعـشم  شوگ و  و  هحفـص 434 ] مشچ [  ةویح و 

نیا رد  میود و  تقلخ  يارب  زا  تسا  لصا  ینکیم  هظحالم  هک  ملاع  نیا  رد  قلخ  نیا  دناهدنام و  مورحم  رعاشم  یـضعب  زا  تیلباق  بسح 
ناشیا يوس  هب  ار  دوخ  ءایلوا  ءایبنا و  هک  تسا  نآ  میود  تقلخ  دنتـسه و  ناسکی  همه  تسین و  ینامیا  رفک و  يدب و  یکین و  لوا  تقلخ 

بیذکت هک  ره  دوشیم و  تقلخ  وا  رد  نامیالا  حور  دوشیم و  نمؤم  دومن  قیدصت  هک  ره  سپ  دنیامرفیم  تیاده  ار  ناشیا  دتسرفیم و 
هللا ثعبف  ةدحاو  هما  سانلا  ناک  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوشیم  داجیا  وا  رد  رفک  حور  دوشیم و  رفاک  دومن 
رگا دنتـشادن و  یناـمیا  رفک و  دوـبن و  فـالتخا  ناـشیا  ناـیم  رد  ینعی  دـندوب  هدـحاو  تما  هـمه  مدرم  ینعی  نیرذـنم  نیرـشبم و  نییبـنلا 

ناربمغیپ دنوادخ  دعب  دوب و  هدش  دوجوم  سپ  وشب  دوب  هدومرف  رما  ناشیا  کی  ره  هب  دـنوادخ  هک  اریز  دـندوب  نمؤم  همه  وگب  یهاوخیم 
حور دومن  بیذکت  هک  ره  دوشیم و  قلخ  وا  رد  نامیا  حور  دومن  قیدصت  هک  ره  سپ  دنناسرتب  دنهدب و  تراشب  ار  ناشیا  هک  داتـسرف  ار 
تسا یلعا  هک  ار  تاهدنرورپ  مسا  نکب  حیبست  ینعی  يدهف  ردق  يذلا  يوسف  قلخ  يذلا  یلعالا  کبر  مسا  حبـس  تسا  هدومرف  زین  رفک و 

لآ رابخا  رد  تسا و  رایـسب  ینعم  نیا  هب  رگید  تایآ  نینچمه  هدومرف و  تیاده  دعب  هدومرف  ریدـقت  هدومن و  يوتـسم  سپ  هدومرف  قلخ  و 
ع)  ) یسیع ترضح  زا  فنصم  ماقم  نیمه  رد  هک  نانچ  تسه  نآ  نایب  زین  ینامسآ  بتک  رد  تسا و  رایـسب  ینعم  نیا  دهاوش  ع )  ) دمحم

دراو ادخ  توکلم  رد  دوشن  دلوتم  حور  بآ و  زا  یسک  ات  دید  ناوتیمن  ار  ردپ  توکلم  دباین  هزات  دلوت  یـسک  ات  دومرف  هک  دنکیم  لقن 
حور زا  دـلوت  دارم  هزاـت  دـلوت  نیا  رخآ و  اـت  تسا  حور  هدـش  دـلوتم  حور  زا  هچ  نآ  تسا و  مسج  هدـش  دـلوتم  مسج  زا  هـچ  نآ  دوـشن 

الا تسین و  بوبحم  تیاهن  تسا  ياهزات  دـلوت  زین  دوشیم  ادـیپ  هک  مه  رفکلا  حور  میود و  تقلخ  تسا  نیا  هک  ناسنا  رد  تسا  ناـمیالا 
دلوت ردپ  نآ  يهفطن  زا  دالوالا و  لاومالا و  یف  مهکراش  هدومرف و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـشاب  ناطیـش  هک  تسا  يردـپ  مه  نآ  يارب  زا 

بـسح رب  لوا  تقلخ  رد  هک  مسق  ناـمه  سپ  لوا  تقلخ  اـب  تسا  قباـطم  دوـخ  دـح  رد  تیلک  زین  میود  تقلخ  نـیا  هصـالخ و  دـباییم 
رد دندوب  صقان  یـضعب  حراوج و  اضعا و  ینطاب و  ياهرعـشم  ملع و  لقع و  ةویح و  حور  بحاص  دـندوب و  لماک  قلخ  یـضعب  اهتیلباق 
قلخ رد  هک  روط  نامه  سپ  دوشیم  یعـضو  هب  وا  رد  دیدج  دـلوت  دوخ  تیلباق  بسح  رب  سک  ره  تسا و  لاونم  نیمه  هب  زین  میود  قلخ 
زاب دریگب و  قلعت  هک  نآ  ای  دریگن  قلعت  وا  هب  ةویح  حور  دوش و  طقـس  دش  هتخاس  وا  ندب  هک  نآ  زا  دعب  نینج  هک  دوب  نکمم  یلوا  ینوک 

دـنکن و ادـیپ  ةویح  دوش و  طقـس  نینج  هک  تسا  نکمم  هزات  دـلوت  دـیدج و  قلخ  رد  نینچ  مه  دوشب  جراخ  وا  زا  حور  دریمب و  هبترم  ود 
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مه هب  لالتخا  وا  تالآ  رعاشم و  یـضعب  رد  هک  دوب  نکمم  هک  روط  نامه  دریمب و  زاب  ةویح  قلعت  زا  دعب  هک  تسا  هحفص 435 ] نکمم [ 
هزات دلوت  رد  رما  تسا  نینچ  مه  تشگیم  دساف  هدیدنگ و  شندب  دشیم و  لصاح  لالتخا  وا  رعاشم  يهمه  رد  دریمیم  هاگ  ره  دـسر و 

نآ يهلزنم  هب  دیدرگ  دترم  زاب  دش و  لصاح  رگا  هدش و  طقـس  هک  تسا  ینینج  يهلزنم  هب  دشن  لصاح  ادـبا  وا  رد  قیدـصت  نامیا و  رگا 
يروک و توم و  ةویح و  ماکحا  تسا  نامیا  تدابع و  تفرعم و  نیمه  داجیا  همه  یئاغ  تلع  نوچ  دریمیم و  یناگدنز  زا  دـعب  هک  تسا 

یمعت اهناف ال  دیامرفیم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوشیم و  يراج  هزات  دـلوت  میود و  تقلخ  نامه  يهظحالم  هب  قلخ  رد  اهنیا  ریغ  يرک و 
مشچ و دـنوریم و  هار  دـناهدنز و  یمومع  ینوک  ياهندـب  بسح  هب  هک  رایـسب  هچ  سپ  رودـصلا  یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا 

نیا رد  هتکن  یلو  تسا  هدش  لصاح  وا  رد  یصقن  هک  میود  تقلخ  نامه  هب  رظن  دنناوخب  روک  رک و  هدرم و  ار  اهنآ  کلذعم  دنراد  شوگ 
رهاـظ هب  لوا  تقلخ  هب  تبـسن  هک  تسین  يرما  هزاـت  دـلوت  میود و  تقلخ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دومن و  هظخحـالم  دـیاب  هک  تسه  ماـقم 

ات هک  دوشیم  هدراذگ  هچراپ  يور  هک  یگنر  نوچ  دوش  هدراذگ  لوا  قلخ  يور  رب  دیاب  هک  تسا  یتقلخ  نآ  هکلب  دشاب  هتـشاد  لالقتـسا 
لثم هکلب  ۀغبـص  هللا  نم  نسحا  نم  هللا و  ۀغبـص  دـیامرفیم  هک  دـنوادخ  لوق  تسا  گـنر  نیا  هب  هراـشا  دوشیمن و  گـنر  دـشابن  هچراـپ 

ار هزوک  تروص  دیاب  دبال  درک و  داجیا  ار  هزوک  تروص  ناوتیمن  دشابن  لگ  لوا  ات  دوشیم و  هدراذـگ  لگ  يور  رب  هک  هزوک  تروص 
دوخ اب  ار  هزوک  تروص  يراذگب و  ار  لگ  یتساوخ  رگا  هک  دنربب  دیاب  لگ  اب  دـنربب  ار  هزوک  دنتـساوخ  هک  اج  ره  دـنراذگب و  لگ  يور 

رد هک  تسا  نیا  هصالخ و  يرهاظ  لگ  نیا  هن  دـشاب  هچ  ره  تسا  هزوک  هداـم  لـگ  زا  دوصقم  تسین و  نکمم  يوش  عفتنم  نآ  هب  يربب و 
دوخ روط  نیمه  دوشب  تقلخ  وا  رد  حور  نیا  هک  دشاب  يورمع  دیز و  الثم  هک  نیا  نودـب  رفکلا  حور  ای  نامیالا  حور  هک  ياهدـیدن  ملاع 
اهنآ دوشب و  تقلخ  اهنآ  رد  حور  نیا  زا  دعب  دنوشب و  دوجوم  ورمع  دیز و  دیاب  لوا  راچان  هکلب  دتسیاب  لقتـسم  دوشب و  دوجوم  حور  نآ 

زا دبال  تباتک  تعنـص  هک  نیا  لثم  تسه  نآ  هب  جاتحم  هشیمه  دهاوخیم  ار  هیاقو  نیا  لوا  رد  هک  مسق  نامه  دنـشاب و  حور  نآ  يهیاقو 
صخش تسا و  يراج  اج  همه  ترخآ  ایند و  رد  رما  نیا  دوشیمن و  ادیپ  صخش  نودب  تباتک  تعنـص  دوشیم و  لصاح  یـصخش  يارب 

زا شلـصا  نامیالا  حور  نیا  هک  میوگیم  زاب  يدمآ  اجنیا  ات  نوچ  دنامب و  تباث  رفکلا  حور  ای  نامیالا  حور  ات  دـشاب  دـیاب  اج  همه  دـیز 
دوشیم لصاح  وا  توعد  هب  تسا و  ناطیش  تملظ  زا  شلصا  رفکلا  حور  دوشیم  لصاح  وا  توعد  هطـساو  هب  تسا و  سدقم  عراش  رون 

زا رایـسب  لح  هک  هحفـص 436 ] تفایرد [  وکین  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دـنکیم و  زورب  وا  تیلباـق  بسح  رب  ناـسنا  رد  اـهنیا  زا  کـی  ره  یلو 
نآ رد  یفالتخا  دـنزیم و  رـس  وا  زا  لکـش  کی  گنر و  کی  يرون  باتفآ  هک  تسا  نیا  لـثم  بلطم  نیا  لـثم  دوشیم و  نیا  هب  لـئاسم 
رثا ددرگیم و  یمـسم  وا  مسا  هب  دوشیم و  وا  گـنر  هب  یکی  ره  رد  دزادـنایم  سکع  زمرق  زبـس و  درز و  ياـههنیآ  رد  نوچ  اـما  تسین 

زا مسا  نآ  دنامیمن و  باتفآ  رون  يارب  صوصخم  لکش  گنر و  نآ  ینکشب  ار  صوصخم  هنیآ  نآ  رگا  دنکیم و  زورب  وا  زا  صوصخم 
يزورب وا  زا  لکـش  گنر و  نیا  باـتفآ  رون  تفر و  ناـیم  زا  هک  دوب  هنیآ  ناـمه  لکـش  گـنر و  نیا  ءاـشنم  هک  اریز  دوشیم  هتـشادرب  وا 

نآ هک  یـسک  ره  تسین و  نآ  رد  یتیـصوصخ  هک  دـیامرفیم  هماع  توعد  کی  سدـقم  عراش  ماـقم  نیا  رد  رما  تسا  نینچ  مه  تشادـن 
تسا و وا  دوخ  تیلباق  بسح  رب  زین  دـنکیم  راکنا  رگا  دـنکیم و  لوبق  دوخ  تیلباـق  بسح  رب  دـیامنیم  لوبق  دـنکیم  اغـصا  ار  توعد 

چیه زا  وا  تیلباق  هک  یـسک  نآ  نینمؤم  رد  سپ  دوشیم  فلتخم  راـکنا  لوبق و  رد  اـهتیلباق  فـالتخا  بسح  هب  رفک  ناـمیا و  تاـجرد 
نیرکنم رد  نینچ  مه  دوخ و  صقن  بسح  رب  تسه  یـصقن  نآ  رد  هک  نآ  دـنکیم و  لوبق  لاـمک  روـط  هب  ار  ناـمیا  درادـن  صقن  تهج 

لوبق ار  رتـالاب  يهجرد  تسا  رتمک  وا  صقن  هک  ره  دـسریم و  هجرد  لفـسا  هب  وا  رفک  تسا  ثولم  صیاـقن  همه  هب  وا  تیلباـق  هک  یـسک 
زا هک  هقلخلا  دیاز  هقلخلا و  صقان  هک  دـناهدومرف  هک  تسا  باب  نیا  زا  تسا و  سوسحم  رفک  نامیا و  حور  رد  اهتیلباق  راثآ  دـنکیم و 

نانچ دنسریمن  نامیا  زا  هجرد  کی  هب  ناشعیمج  ههبشیب  دننکیم  لوبق  هک  مه  نانآ  دننکیمن و  نامیا  لوبق  دناهدش  جراخ  لادتعا  دح 
رما تسا  نینچمه  متـشه و  رد  دادـقم  مهن و  رد  رذوبا  تسا و  مهد  يهجرد  رد  ناملـس  تسا و  هجرد  هد  نامیا  يارب  زا  هک  دـندومرف  هک 

هتخانـش نآ  هب  هک  یتیـصوصخ  کی  کی  ره  يارب  زا  ملـسم  دنتـسه  هجرد  کی  رد  هک  یـصاخشا  مولعم و  ماقم  هل  الا  انم  اـم  ریاـس و  رد 
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زا کـی  ره  کلذـعم  اـما  دنتـسه  احلـص  وزج  همه  هجرد  بسح  هب  هک  ینکیم  هظحـالم  نینمؤـم  ءاحلـص  رد  هک  ناـنچ  تسه  دـنوشیم 
رد نینچمه  دراد  یتعنص  یسک  ره  اهتعنص  رد  دنراد و  فالتخا  اهلکش  رد  هک  نیا  لثم  دراد  دوشیم  هتخانـش  نآ  هب  هک  یتیـصوصخ 
نک ضرف  هزور  باب  رد  یکی  تسا  رتشیب  شمامتها  زامن  باب  رد  یکی  الثم  دراد  یتیصوصخ  تیلباق  بسح  هب  یـسک  ره  نامیا  تاقلعتم 

فالتخا هب  یلو  دنتـسه  يواسم  همه  هبتر  نأش و  رد  هچ  رگا  تعامج  نیا  اذـکه و  رگید و  ملع  رد  یکی  دراد  یعـس  ملع  نالف  رد  یکی 
هـصالخ دوشیم  هتخانـش  نآ  هب  هک  دریگیم  یلکـش  اهنآ  کی  ره  يزاسب  لگ  کی  زا  هک  یئاههزوک  نوچ  دـنوشیم  هداد  زیمت  تـالاح 

هب ار  نامیألا  حور  هتـشاد و  لوا  زا  هک  يدـیز  تیلباق  نامه  اـب  دـیاب  هتبلا  دـنروآیم  ترخآ  اـی  تعجر  رد  هک  ار  نمؤم  دـیز  نـالف  لاـح 
صاخ نامیا  نآ  اب  دیز  نآ  دشابن  وا  اب  تیلباق  نآ  رگا  هک  دشاب  هدمآ  دیز  ات  دنروایب  هدرک  لوبق  صوصخم  عضو  هب  تیلباق  نآ  تبـسانم 

رگا دوب  هدرک  هولج  باتفآ  زا  صوصخم  ياهنیآ  نـالف  رد  هک  نیعم  يهجرد  نآ  هب  زبس  رون  نآ  هک  نیا  هحفص 437 ] لثم [  تسا  هدماین 
وت تسد  زا  صوصخم  رون  نآ  یتسکـش  ار  هنیآ  رگا  يربـب و  دوخ  اـب  ار  هنیآ  ناـمه  دـیاب  دـبال  يربـب  رگید  ياـج  هب  ار  رون  نآ  یهاوخب 
نیا ات  صاخ  هجرد  نآ  رد  صوصخم  گنر  هک  شاب  هتکن  تفتلم  سپ  تسین  زبس  گـنر  نآ  رد  دـنامیم و  باـتفآ  رون  هک  اریز  دوریم 

نآ اب  ناـمیا  زا  هجرد  نآ  رد  صوصخم  نمؤم  نآ  سپ  دـنامیمن  گـنر  نآ  رگید  دـش  هتـشادرب  هنیآ  نیا  هک  نیمه  تسه و  تسه  هنیآ 
دوب دهاوخن  مه  نآ  دشابن  تیلباق  نیا  رگا  هک  تسا  دیز  تیلباق  نیمه  يهمزال  هدش  هداد  زیمت  هجرد  نیا  لها  زا  نآ  هب  هک  هصاخ  تفص 

سدقم عراش  رون  دنچ  ره  دـیاین  وا  صخـش  رگا  دـشاب و  هدومن  دوع  تقیقح  هک  دـیایب  دـیز  صخـش  نامه  دـیاب  داعم  تعجر و  رد  سپ 
شدوخ يدوخ  هب  باتفآ  رون  هک  نیا  لثم  تسین  نآ  يور  نمؤم  نالف  نمؤم و  نالف  مسا  درادن و  یـسک  هب  تیـصوصخ  اما  تسه  هدنبات 

ضرع میزاـسب  لوا  ریظن  رگید  هنیآ  مینکـشب و  ار  لوا  يهنیآ  هک  تسا  نـکمم  هـک  یئوـگ  رگا  تـسین و  نآ  يور  يزبـس  يزمرق و  مـسا 
کی رد  ملاع  عاـضوا  عیمج  هک  ینیبیم  سوسحم  هینـالع و  هک  اریز  تسین  نینچ  عقاو  رد  ینکیم و  وت  هک  تسا  یلاـیخ  نیا  هک  منکیم 

تسا و رثا  کلف  عاضوا  تانارق و  يارب  زا  رتسوسحم  همه  زا  تسا  رثا  ناـکم  يارب  زا  تسا و  رثا  ناـمز  يارب  زا  یتح  دـنکیم  رثا  رگید 
شیپ هن  نآرق  نیا  دوشیم  دلوتم  ایند  نیا  رد  دیز  هک  دوشیم  عقاو  نالا  هک  صوصخم  نآرق  نآ  هک  تسناد  یهاوخ  یـشاب  رظن  لها  رگا 

عقاو هبترم  کی  لاس  دنچ  ره  رد  الثم  نییولع  نآرق  هک  دوشب  هتفگ  مسا  بسح  هب  ولو  دش  دهاوخ  عقاو  نیا  زا  دعب  هن  هدـش و  عقاو  نیا  زا 
اما دناهدرک  نآرق  هبترم  ود  نییولع  تیاهن  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  هک  دـید  یهاوخ  ینک  هظحالم  ار  کلف  عاضوا  ریاس  رگا  الوا  اما  دوشیم 
عقاو لوا  زا  دـعب  میود  نآرق  هک  تسا  سب  نیمه  دـنکب  تقفاوم  مه  یقاـب  رد  هک  ضرف  رب  هک  نیا  یناـث  تسا  رگید  عضو  تاـنارق  ریاـس 

رب یـصوصخم  توق  هب  بوچ  کی  رگا  هک  نانچ  هدـش  لصاح  فالتخا  ود  ره  نیمز  كالفا و  عیابط  رد  رارکت  يهطـساو  هب  هتبلا  هدـش و 
هدروخ و ار  لوا  يهمدـص  ندـب  هک  اریز  تشاد  دـهاوخ  رگید  رثا  یمیود  هتبلا  ینزب  توق  ناـمه  هب  زاـب  رگید  بوچ  ینزب و  یـسک  ندـب 

رگا اما  دروخ  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسه  رافلا  مس  زا  صوصخ  هب  رادـقم  کی  ـالثم  رتحـضاو  لـثم  تسا  هدـش  مک  یمیود  يارب  شلمحت 
نآرق نآ  ههبـش  نودـب  هک  نادـب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  رگا  سپ  دـشکب  ار  ناسنا  اسب  درک و  دـهاوخ  رایـسب  تیذا  يدرک  ررکم  ار  ناـمه 
نامه نوچ  هک  دـنکیم  زورب  صوصخم  يرثا  نیمز  رد  دـنکیم  قرف  كالفا  دوخ  عیابط  هک  نآ  رب  هوـالع  دـش  لـصاح  هک  یـصوصخم 

دنناوتیمن نیمجنم  هک  تساـجنیا  زا  هدرک و  هحفـص 438 ] تواـفت [  نیمز  تیلباـق  هک  اریز  دوشیم  ثداـح  رگید  رثا  دوشب  رارکت  نآرق 
ریبدـت نیا  هب  هک  نادـب  یتـسناد  ار  بلطم  نیا  رگا  سپ  دـننادیمن  ار  نیمز  تـالاح  فـالتخا  هک  اریز  دـننکب  فـالتخایب  حیحـص  مکح 

دوش و تقلخ  لوا  ریظن  رگید  تیلباق  رـصانع  كـالفا و  نیمه  اـب  اررکم  هدـش  تقلخ  دـیز  يارب  زورما  هک  یتیلباـق  هک  دوشیمن  يرهاـظ 
تقلخ رد  صقن  هدـش و  هداد  رارق  عضو  نیا  هب  لوا  زا  بابـسا  نیا  دـنکیم و  يراج  بابـسا  هب  ار  دوخ  لاـعفا  یلو  تسه  رداـق  دـنوادخ 
خاروس هرا  اب  هک  تسا  زجاع  راجن  هک  تفگ  ناوتیمن  درکن  خاروس  دـیرب و  هرا  اـب  راـجن  رگا  هک  ناـنچ  درادـن  مه  زجع  تسین و  میکح 

نینچ دـنکب  مه  خاروـس  هک  نیا  تهج  هب  تسا  هتخاـس  مه  ار  هتم ]  اـما [  تسا  راـک  ردـق  نیمه  يارب  هتخاـس  هک  تلآ  نـیا  هـکلب  هدرکن 
ار صاخـشا  هنیع  هب  هک  هتخاـس  رگید  عاـضوا  دـنوادخ  نیا  يارب  تسین و  كـالفا  نیا  عاوضا  هب  صاخـشا  ندرک  دوع  ندوـمن و  تعجر 
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رد هک  یتقلخ  عضو  هب  هن  اما  لوا  زور  تقلخ  زا  رتناسآ  رتلهـس و  یلیخ  کلذ  عم  تسین  قرف  ادخ  تردق  رد  هک  نیا  اب  دـنادرگیمرب و 
دنوادخ لوا  داعم  رد  هک  ینیبیم  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  نآرق و  رد  هک  تسا  نیا  دـنروآیم و  نوریب  رـس  ماحرا  زا  هک  ینیبیم  نامز  نیا 

صاخـشا تسا  اپرـس  عاـضوا  نیا  اـت  هک  تسا  نیا  تهج  دـنادرگیمرب و  ار  قـلخ  نآ  زا  دـعب  دـنزیم و  مه  هـب  ار  ملاـع  عاـضوا  يهـمه 
دـشاب هیداع  بابـسا  نیا  کمک  یب  هک  دهد  زورب  یتداع  قراخ  ءایلوا  ءایبنا و  تسد  رب  دهاوخب  دنوادخ  یتوق  هک  نیا  رگم  دندرگیمنرب 

دنادرگیمرب روهظ  يادـتبا  رد  ع )  ) ماما هک  ار  یتعامج  نینچ  مه  هدـش و  اهنآ  رکذ  نآرق  رد  هک  دناهتـشگرب  نیا  زا  شیپ  هک  یتعاـمج  و 
عاضوا دروآ و  فیرشت  ترضح  نآ  هک  نآ  زا  دعب  یـضرا و  یکلف و  بابـسا  نیا  هب  هن  تسه  هدوب و  ناراوگرزب  نآ  زاجعا  توق  هب  همه 

نک و رظن  مدرک  ضرع  هچ  نآ  رد  تربع  مشچ  هب  سپ  هصـالخ  ندرک  تعجر  دـنراذگیم  اـنب  قلخ  هدروخ  هدروخ  دـینادرگرب  ار  ملاـع 
دنـشاب رگیدکی  ریظن  تاهج  عیمج  زا  هک  دوشب  قلخ  تیلباق  ود  هک  تسین  نکمم  تسا  دوهـشم  ملاع  رد  هک  راثآ  فالتخا  نیا  اب  هک  نیبب 
صخش بسح  رب  وا  رد  رفکلا  حور  ای  نامیالا  حور  دوشیم و  شدوخ  يارب  صوصخم  یحور  صوصخم و  یندب  بحاص  یکی  ره  هکلب 

ضرف وچمه  هک  هدم  شوگ  تعامج  نیا  هنالهاج  نانخـس  هب  دراد و  دوخ  هب  صاخ  یباقع  باوث و  یلمع و  یـسک  ره  دنکیم و  زورب  وا 
تسا و لبق  روهظ  داعم  يروهظ  ره  سپ  دنکیم  هدنز  هبترم  ود  دـناریمیم و  ار  اهنیا  یه  دـیرفآ و  قلخ  يدودـعم  دـنوادخ  هک  دـناهدرک 

میسرب . بلطم  هب  ات  شاب  هتشاد  ار  همدقم  نیا  سپ  دوشب  دیاب  بلاطم  نیا  در  لیصفت  هب  زاب  نیا  زا  دعب 

روهظ يارب  هلاجع ) همایقلا  تماق  مئاقلا  ماق  ذا   ) هلمج نیا  هب  لالدتسا 

هراشا

ماق اذا  تسا  رامشیب  راثآ  رابخا و  رد  دش و  رکذ  لبق  زا  نورعـشی و  نکلو ال  ءایحا  ریغ  تاوما  تسا  رایـسب  دیجم  نآرق  رد  تسا و  هتفگ 
نازیم و باسح و  روبق و  زا  تاوما  هحفـص 439 ] مایق [  تعاس و  تمایق و  رکذ  هچ  نآ  اولـضت و  یک ال  بتکلا  اوشتف  ۀمیقلا  تماق  مئاقلا 

ارچ ۀلالـضلا  هیلع  قح  اقیرف  يده و  اقیرف  نودوعت  مکادـب  امک  هک  نیا  رب  تسا  رهاظ  الوا  تسا  داعم  أدـبم  رـشن و  رـشح و  ران و  تنج و 
عیمج هک  نآ  ایناث  دـنراد و  راکنا  ناشیالقع  امکح و  افرع و  هک  دـنیامنیم  ریبعت  یموهوم  هب  دـنربیم و  نوریب  شرهاظ  زا  مـالعا  ياـملع 
ملعی تسا و ال  هباشتم  تسا  کلذ  لاثما  داـعم و  تماـیق و  راـن و  تنج و  روهظ و  هب  قلعتم  هچ  نآ  تاـیآ  زا  هک  دـنراد  عاـمجا  نیرـسفم 

موصعم دـیاب  ای  لیوأت  موی  زا  لبق  ار  شلیوأت  تسا و  یکی  ود  ره  انما  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  ای  نوخـسارلاو  هللا  ـالا  هلیوأـت 
لاح روطلا و  ملکم  ندل  نم  تسا  دـیؤم  هک  هجرف  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  ای  روهظلا و  بحاص  ندـل  نم  تسا  صوصنم  هک  دـیامرف  نایب 

رهظا لب  رهاظ  تایآ  دوخ  تسین  رهاظ  زا  جورخ  لیوأت و  هب  جاتحم  تسا و  دوصقم  رب  لدـم  تسا و  رهاظ  تایآ  دوخ  لـیوأت  موی  هک  نآ 
نایب هب  جاتحم  مه  رگا  مولعم و  دوهشم و  تایآ  قیداصم  تسا و  هجیتن  هرمث و  ذخا  موی  تسا و  بایا  عوجر و  لیوأت و  موی  هک  هچ  تسا 

هدـشن نایب  مه  رگا  هدوب و  رارـسا  زا  هدوبن و  حیرـصت  موی  هک  هچ  هدـش  نایب  تسا  حیرـصت  زا  غلبا  هک  هیانک  حـیولت و  هب  موصعم  زا  دـشاب 
هللا رما  رب  مایق  ملاع  ناکرا  رد  فرصت  اهل و  لثم  تماقتسا ال  تاداع و  قراوخ  تازجعم و  تالالد و  تانیب و  تایآ و  عیمج  هب  هک  یسفن 

میئامن . لوبق  اضر  میلست و  عوشخ و  عوضخ و  مامت  هب  دیاب  دیامرفیم  نایب  هدومرف 

باوج

وچمه هک  ۀلاجع  ۀمیقلا  تماق  مئاقلا  ماق  اذا  هدرک  تیاور  هک  نآ  باب  رد  اما  دـش و  رهاظ  میدرک  نایب  هچ  نآ  زا  بلطم  توم  باب  رد  اما 
رابخا رد  هدرواین و  تسرد  ریبعت  هتفگ و  ظـفل  نیا  هب  دـنک و  ینعم  هب  لـقن  هتـساوخ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  تسین و  مرظن  راـبخا  زا  یتراـبع 

تاریسفت نیا  یلو  تسین  ههبش  بلطم  نیا  رد  دناهدومرف و  ریسفت  مئاق  مایق  هب  ار  اهنیا  ریغ  نید و  موی  تعاس و  تمایق و  هک  تسا  رایـسب 
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ینعم هس  هکلب  تسا  ینعم  ود  تمایق  يارب  زا  هک  تسا  نیا  لیلد  هکلب  مئاق  مایق  موی  هب  تسا  رصحنم  تعاس  تمایق و  هک  تسین  نیا  لیلد 
ینعم نامه  رد  رصحنم  دندرک  هیآ  يارب  زا  ینعم  کی  هک  دشاب  انب  رگا  صخا و  ینعم  هب  تمایق  تعجر و  دشاب و  ع )  ) مئاق مایق  هک  تسا 

هیآ ره  يارب  زا  هک  تهج  نیا  زا  رگم  نیا  تسین  تسا  هدـش  هدراذـگ  هنوـگچ  یکچوـک  نیا  هب  نآرق  نـیا  رد  زیچ  هـمه  مـلع  سپ  دـشاب 
هک هدرک  لقن  ع )  ) قداص ترـضح  زا  راـحب  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیمن و  ار  رگید  یناـعم  یفن  ینعم  کـی  تاـبثا  تسه و  رایـسب  یناـعم 
هک دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  دهد و  يوتف  هجو  تفه  هب  هک  نیا  تسا  ماما  يارب  هک  يزیچ  یندا  هدش و  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دومرف 

تسا و هجو  دنچ  رب  نآرق  زا  یفرح  ره  لیوأت  هک  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  دنچ و  ياهینعم  ینطاب و  تسا و  يرهاظ  ادخ  باتک  يارب  زا 
مایق هب  ار  تمایق  تعاس و  رگا  سپ  هصالخ  يرهاظ  رهاظ  يرهاظ و  ینطاب و  نطاب  تسا و  ینطاب  نآرق  يارب  زا  هک  تسا  ددعتم  رابخا  رد 

درک و هظحـالم  ناـشدوخ  راـبخا  رد  دـیاب  تسین و  رگید  ینعم  اـهنآ  يارب  زا  هک  تسین  نیا  لـیلد  هحفـص 440 ] دناهدومرف [  ریـسفت  مئاق 
ناـهرب رد  دـیوشن  هارمگ  هک  دـینکب  شیتـفت  هک  میئوگیم  دوخ  ناوخا  هب  مه  اـم  دـیوشن  هارمگ  هک  دـینک  شیتـفت  هتفگ  وا  هک  روطناـمه 

موی هرک و  موی  مالـسلاهیلع و  مئاـق  ماـیق  موی  تسا  زور  هس  تسا  هوـجرم  هک  ماـیا  دوـمرف  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور 
هک نآ  زا  دـعب  لـضفم  ثیدـح  رد  دـناهدومرف و  ادـج  مه  زا  هدراذـگ و  قرف  زور  هس  نیا  يهناـیم  هـک  نیبـب  سپ  مـنکیم  ضرع  تماـیق 

باذع رخآ  نیا  نم  دیس  يا  هک  درک  ضرع  لضفم  دومرف  ار  اهنآ  زا  صاصق  رکبوبا و  رمع و  ندرک  هدنز  لیـصفت  ع )  ) قداص ترـضح 
لوسر دمحم  ربکا  دیس  هتبلا  هتبلا  دنوشیم  رضاح  ود و  نآدنوشیم  هدرک  در  هنیآ  ره  مسق  ادخ  هب  لضفم  يا  تاهیه  دومرف  تسا  ود  نآ 

هنیآ ره  نیـضحام و  رافک  نیـضحام و  نینمؤم  مالـسلامهیلع و  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  ربکا  قیدص  و  ص )  ) ادـخ
هچنآ هب  دنوشیم  هدرک  در  دنوشیم و  هتشک  هبترم  رازه  یبش  زور و  ره  هک  نآ  یتح  ناشعیمج  يارب  زا  ود  نآ  زا  دوشیم  هدرک  صاصق 

ینامعن ریـسفت  زا  ملاوع  رد  تسا و  هدش  رگیدـکی  زا  ادـج  هس  ره  تمایق  تعجر و  مئاق و  مایق  رکذ  هک  نیبب  سپ  هتـساوخ  اهنآ  هدـنرورپ 
رـشحن موی  لجوزع و  يادـخ  لوق  سپ  تسا  هدومن  تعجر  راکنا  هک  یـسک  رب  در  اـما  دومرف و  هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  تسا  هدرک  لـقن 

تسا و لجوزع  يادـخ  لوق  سپ  تسا  ترخآ  رـشح  ینعم  اما  ایند و  يوس  هب  ینعی  نوعزوی  مهف  انتایاب  بذـکی  نمم  اجوف  ۀـما  لـک  نم 
روشحم ار  یجوف  یتما  ره  زا  هک  يزور  نآ  هک  دیامرفیم  تعجر  باب  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  لصاح  ادحا و  مهنم  رداغن  ملف  مهانرشح 

سپ ار  يدحا  ناشیا  زا  میدرکن  كرت  ار و  ناشیا  میدرک  روشحم  دیامرفیم  هک  تسا  نیا  تمایق  ۀـیآ  تسا و  دارم  ضعب  جوف  مینکیم و 
تـسا مارح  تعجر  رد  ینعی  نوعجری  مهنا ال  اهانکلها  ۀـیرق  یلع  مارح  و  ع )  ) ماما دومرف  زاب  هصالخ و  تمایق  رد  دـنوشیم  روشحم  لک 

لوق لثم  دـننکیم و  تعجر  ناشیا  سپ  تمایق  رد  اما  تسین و  تعجر  اهنیا  يارب  دـندرگرب و  هک  نیا  دـناهدش  كـاله  هک  هیرق  لـها  رب 
لاق هنرـصنتل  هب و  ننمؤتل  مکعم  امل  قدـصم  لوسر  مکءآج  مث  ۀـمکح  باتک و  نم  مکتیتا  امل  نییبنلا  قاثیم  هللا  ذـخا  اذا  یلاعت و  يادـخ 

تمایق رد  دشاب و  یتردـق  توق و  ءادـعا  يارب  زا  هک  تسا  یماقم  رد  رـصن  نوچ  هک  دـیوگ  مجرتم  تعجر  رد  رگم  تسین  نیا  متررقاء و 
زاب دـننکب و  ار  ءایبنا  متاخ  ترـصن  دـندرگرب و  ایند  هب  ادـخ  ءایبنا  دـیاب  سپ  دـننکیم  ادـیپ  هبلغ  ادـعا  هک  تسا  ایند  رد  یلو  تسین  نینچ 

رد اـهنیا  يهمه  هک  دومرف  دـیامرف و  هفیلخ  نیمز  رد  ار  ناـشیا  هک  دومرف  ناـشیا  هب  دـنوادخ  هک  یئاههدـعو  زا  دوـمرف  رکذ  رگید  تاـیآ 
ع)  ) ریما ترـضح  دـیامرفیم  تابثا  رارـصا  نیا  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  دومرف  قباس  نیعجار  زا  یتعامج  رکذ  زین  تسا و  تعجر 
هحفـص 441] مهف [  بلاطم  هدـمآرد  نایم  زا  تعاـمج  نیا  ـالاح  رگید  زور  نیا  تسا و  رگید  زور  نآ  تسا و  تماـیق  زا  ریغ  تعجر  هک 

شیاـمرف حرـش  رد  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  زین  دـننک و  لـیوأت  دـنهاوخیم  زورما  نیمه  هب  ار  ماـیا  نیا  هـمه  دـناهدش و 
نم و يهیرذ  هب  نم و  هب  دنکیم  ترصن  دنوادخ  تمایق  زا  شیپ  تعجر  ینعی  دومرف  ۀعاسلا  موقت  يدی  یلع  دومرف  هک  ع )  ) ریما ترضح 

رقاب ترضح  زا  یلب و  دومرف  گرم  نآ  زا  دعب  تسه و  تمایق  زا  شیپ  یتایح  ایآ  هک  ع )  ) ریما ترـضح  هب  دندرک  ضرع  زین  ار و  نینمؤم 
نیا سپ  تعجر  رد  دندرگیمنرب  باذـع  هب  ار  نآ  لها  ادـخ  درک  كاله  هک  هیرق  ره  دـندومرف  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  و 

كاله هک  نآ  تمایق  يوس  هب  دندرگیمرب  مدرم  لک  هک  درادن  راکنا  مالسا  لها  زا  يدحا  هک  اریز  تعجر  رد  تسا  تلالد  مظعا  زا  هیآ 
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ات دندرگیمرب  تمایق  زور  يوس  هب  اما  سپ  ار  تعجر  تسا  هدومرف  دصق  نوعجری  یلاعت ال  يادخ  لوق  سپ  هدشن  كاله  هک  نآ  هدش و 
مایق تسا و  تعجر  زا  ریغ  تمایق  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  هک  مینک  لقن  میهاوخب  ثیدح  دص  رگا  هک  هصالخ  دنوشب  شتآ  لخاد  هک  نیا 

ثیدح دـنچ  نیمه  تسا و  بانطا  بجوم  همه  رکذ  هک  نیا  الا  دوجوم  ملاوع  راحب و  رد  تسا و  رـسیم  تسا  تعجر  يهمدـقم  ع )  ) مئاق
باذـع هک  ربکالا  باذـعلا  نود  یندألا  بذـعلا  نم  مهنقیذـنل  هدومرف و  دـنوادخ  تسا و  نآرق  تایآ  هب  نوحـشم  هک  هصاخ  تسا  یفاک 

هب درک  ضرع  هک  تسا  مالـس  نبا  ثیدـح  رد  دـناهدومرف و  راـبخا  رد  هک  ناـنچ  تسا  تماـیق  رد  ربـکا  باذـع  تسا و  تـعجر  رد  یندا 
زا تسا  هدـش  قلخ  ایند  هک  نیا  تهج  هب  مالـس  نبا  يا  دومرف  دـنتفگ  ایند  ار  شمـسا  ارچ  هک  ایند  زا  ارم  هدـب  ربخ  هک  ص )  ) ادـخ لوسر 
ارچ ترخآ  هک  درک  ضرع  هک  نیا  ات  ترخآ  دوشیمن  یناـف  هک  ناـنچ  مه  دـشیمن  یناـف  دوب  هدـش  قلخ  ترخآ  اـب  رگا  ترخآ و  نود 

اـصحا نآ و  ياـهلاس  دوشیمن  هدرک  فصو  تسا  اـیند  زا  دـعب  اـیند و  زا  تسا  رخأـتم  نآ  هک  نیا  تهج  هب  دومرف  دـش  ترخآ  شمـسا 
یکی ناشفـصو  هن  تسا و  یکی  ناشتقو  هن  هک  هدـب  فاصنا  نک و  هظحالم  سپ  منکیم  ضرع  نآ  نکاـس  دریمیمن  نآ و  ماـیا  دوشیمن 

ئیش وا  زا  دوشیمن  یناف  هک  ئیش  تسا و  ئیـش  ضعب  هک  ئیـش  تسا و  ئیـش  هک ال  ئیـش  زا  ارم  هک  هدب  ربخ  هک  درک  ضرع  زاب  تسا و 
ئش ضعب  ئش  اما  دوشیم و  شوماخ  شئوض  دریمیم و  شنکاس  دوریم و  شمیعن  هک  تسا  ایند  نیا  تسا  ئیـش  هک ال  ئیـش  اما  دومرف 

هک تسا  ران  تنج و  سپ  ئـش  نآ  زا  دوشیمن  یناف  هک  ئیـش  اما  تسا و  ئـش  ضعب  ئـش  نآ  سپ  دحاو  دیعـص  رد  تسا  قئالخ  فوقو 
باذـع ای  دوشیم  یناف  تنج  میعن  هک  دـیوگب  ناگدـنب  زا  هک  ره  سپ  شباذـع  راـن و  زا  دوشیمن  مک  شمیعن و  تنج  زا  دوشیمن  یناـف 

هدش لامعتـسا  ود  ره  رب  تعاس  تمایق و  ظفل  هک  ضرف  رب  سپ  هصالخ  يزیچ  ره  رد  ادـخ  هب  تسا  رفاک  نآ  سپ  دوشیم  یـضقنم  ادـخ 
لامعتـسا اهنیا  ریغ  وناز و  يهساک  الط و  همـشچ و  مشچ و  رب  ار  نیع  ظفل  برع  هک  نانچ  تسین  اهنآ  داـحتا  لـیلد  هس  ره  رب  اـی  دـشاب 

اما مدرم و  لالـضا  دصق  طبخ و  ياوس  لوق  نیا  تسین  هک  هللاو  هن  هحفص 442 ] تسا [  اهنیا  ندوب  یکی  لیلد  لامعتـسا  نیا  ایآ  دنکیم 
موهوم هب  دـنربیم و  نوریب  رهاظ  زا  ار  نآ  مالعا  ءاملع  ارچ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  نودوعت  مکادـب  اـمک  هفیرـش  يهیآ  هب  هک  یلالدتـسا 

هدش و روهظ  دیوگیم  هک  ملع  لضف و  راهظا  همه  نآ  اب  هک  تسا  یئاشامت  تقیقح  رد  میئوگیم  دوش  راکنا  بابسا  هک  دننکیم  ریـسفت 
دوخ هک  یناعم  نیا  هدـناوخ و  موهوم  دـناهدومن  حرـش  مالعا  ياملع  هک  ار  یقیاقح  نآ  يهمه  تسا و  هدـش  حوتفم  ام  يارب  مولع  باوبا 

هتـشادنپ و تقیقح  ار  اهنیا  تسا  تافارخ  اهنیا  هک  دمهفیم  دشاب  هتـشاد  هکـسم  یندا  سک  ره  هک  دید  یهاوخ  ياهدـید و  دـنکیم و 
ضرغ هصالخ  املع  تانایب  ای  تسا  وا  نانخـس  موهوم  هک  يدیدیم  الا  دومن و  ار  لئاسم  قیقحت  تسرد  ماقم  نیا  رد  ناوتیمن  هک  فیح 
ندروخ هک  مولعم  قیرط  هب  رصانع  نیا  زا  ار  قیالخ  دنوادخ  هک  ینکیم  هظحالم  ضارعا  ملاع  نیا  رد  هک  مسق  نیمه  هب  هک  تسا  نیا  وا 

زاـب ینعی  دـنادرگیمرب  زین  هدـعاق  نیمه  هب  هدومرف و  ادـتبا  دـشاب  ماـحرا  رد  ود  نآ  عاـمتجا  بئارت و  بالـصا و  رد  هفطن  لوصح  اذـغ و 
دعب هک  نانچ  دـنکیم  هولج  نادـبا  نیا  رد  هنیعم  حاورا  نامه  دـیامرفیم و  تقلخ  لوا  زور  يهدـعاق  ناه  هب  رـصانع و  نمیه  زا  دریگیم 
امش هدومرف  ادتبا  هک  روطناه  هدومرف  هک  تسا  نیمه  نیا  رب  وا  لیلد  هصالخ و  دمآ  دهاوخ  هللاءاشنا  ماقم  نآ  رد  مه  ام  نخس  دیوگیم و 

هک يدروآ  تسد  ياهخسن  یفسلف  صخش  زا  رگا  هک  میئوگیم  لثم  لیبس  رب  ام  هدیمهف و  ار  دارم  تقیقح  هدرک  نامگ  دیدرگیمرب و  ار 
هدعاق و نالف  هب  يدرک و  لیدعت  ریهطت و  ار  اهنآ  يدومن و  مسق  نالف  هب  ار  نیعم  دـسج  سفن و  حور و  ریبدـت  هاگ  ره  هک  دـشاب  هتـشون 

نآ يریگب  وت  دـنکیم و  لـماک  بهذ  ار  هلمج  دوریم و  حرط  راـطنق  رب  وا  يهرطق  هک  دوـشیم  لـصاح  يریـسک  يدوـمن  بیکرت  نازیم 
يروط نآ  هجیتن  دش  مامت  لمع  هک  نیمه  ینک  لمع  تقد  لامک  اب  هدیمهف  وا  زا  دوخ  هک  یناعم  هب  هتـشون  هچ  نامه  يور  زا  ار و  هخـسن 

نیقی وت  هک  تسا  نیا  هن  دهدن  یبهذ  تافـص  ریاس  تنازر و  عنـص و  مه  ار  دوخ  لثم  هرطق  نآ  زا  ياهرطق  هکلب  دوشن  لصاح  هتفگ  وا  هک 
هک هجیتن  هک  اریز  ماهتفر  اطخ  رب  دوخ  لـمع  رد  مدروخن و  رب  نآ  رب  نم  هک  تسا  هدوب  يزمر  تاـملک  نیا  رد  ار  میکح  هتبلا  هک  ینکیم 

نیا رگا  سپ  هدوب  شمـالک  رهاـظ  ریغ  وا  دوصقم  مه  هجیتـن  رکذ  رد  یئوگیم  هک  تسا  نیا  اـی  دـشن و  لـصاح  لـمع  نیا  زا  هدرک  رکذ 
لطاب هب  يرغم  ثباع و  یغال و  يدرم  تسناد و  یهاوخن  میکح  ار  وا  هتبلا  سپ  نآ  هب  يدرک  نیقی  ای  يداد  وا  يهرابرد  ار  میود  لاـمتحا 
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دنک فلت  ار  ناسنا  لام  زیزع و  رمع  هک  دسیونب  هخسن  لیصفت  نیا  هب  دیایب و  یسک  هک  رتالاب  نیا  زا  لطاب  هب  ءارغا  مادک  درمش و  یهاوخ 
لام رمع و  هک  تسا  لهس  دشابن  بترتم  نآ  رب  رمث  چیه  تبقاع  دوش و  لصاح  خرـس  يالط  دنک و  حرط  راطنق  رب  ار  هرطق  هک  نیا  دیما  هب 

 ] رد هک  میوگیم  یتسناد  لثم  هار  زا  ار  بلطم  نیا  هک  لاح  تسین  رتالاب  نیا  زا  لطاب  هب  ءارغا  تقیقح  رد  دنک  فلت  مه  ار  هدش  لیصحت 
دـنوادخ و تاـملک  یلو  ياهتفاـیرد  نآ  زا  ار  بلطم  دوخ  لاـیخ  هب  وت  هدوـمرف و  ار  دوـع  تیفیک  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  هحفص 443 ]
هدش و تیفیک  نایب  زاب  رگید  ياهاج  رد  هدش و  نایب  دوع  تیفک  ماقم  نیا  رد  تسین  هک  هرقف  کی  نیمه  هب  رصحنم  نیموصعم  تاشیامرف 

عطق اب  هوالع  تسین  ياهدیمهف  هرقف  نیا  زا  وت  هچنآ  اب  قباطم  هک  هدش  رکذ  تاماقم  ریاس  رد  هک  یتایفیک  تسا و  هدـش  هجیتن  هرمث و  رکذ 
ياهدرک لاـیخ  وت  هک  عضو  نیا  رد  هک  مینیبیم  هینـالع  دـناهدومرف  داـعم  يارب  هک  یئاـهفصو  دوع و  يارب  هک  یئاـههجیتن  اـهنآ  زا  رظن 

يارب ار  امش  هک  دناهدومرف  ع )  ) يده يهمئا  رابخا  ادخ و  باتک  رد  هک  همه  نیا  ینکیمن  مهتم  دوخ  مهف  رد  ار  دوخ  وت  ارچ  سپ  تسین 
یفرح ضحم  نانخـس  نیا  رگا  تسا  یقاب  ترخآ  تسا و  یناف  لیاز و  ایند  نیا  دـیورب و  دـیاب  اـقب  دولخ و  راد  هب  دـناهدرک و  تقلخ  اـقب 

هلیاز تاوهـش  دـندرکن و  يداعم  هب  داقتعا  لوا  زا  هک  دـندرب  اهنامه  ار  هفرـص  سپ  هک  میاهتفگ  اقباس  هک  هتـشادن  ادـبا  تیعقاو  هک  تسا 
دوخ ياوه  لیم و  هب  ناسنا  القا  زاب  تسا  لیاز  ود  ره  رگا  هک  اریز  دندرکن  كرت  تسا  راوشد  تعیبط  رب  هک  رگید  لیاز  رما  يارب  ار  دوخ 

زیوجت ضیرم  يارب  هزمدب  رایـسب  ياود  یلهاج  بیبط  رگا  هک  نیا  لثم  دورب  هار  دوخ  لیم  فالخ  هک  نآ  ات  تسا  رتشیب  وا  تذل  دورب  هار 
نیا یلوا  یماقم  وچمه  رد  هک  تسا  نیا  هن  دوشیمن  وا  يدوبهب  ثعاب  دروخ  مه  ار  هزمدـب  ياود  نیا  رگا  هک  دـشابن  وا  بسانم  هک  دـنک 

بیبط هک  مه  یئاود  تسا  رـضم  ود  نیا  رگا  هک  اریز  دروخب  تسا  هزمشوخ  تسا و  وا  عبط  قفاوم  هک  یئاـهزیچ  ناـمه  ضیرم  هک  تسا 
ءایلوا ءاـیبنا و  يهراـبرد  يداـقتعا  وچمه  رگا  تسا و  جـحرم  هتـساوخ  شدوخ  هچنآ  رد  عبط  تقفاوم  تسا و  رـضم  مه  نآ  هتفگ  لـهاج 

راد تسا و  تسرد  حیحـص و  اتقیقح  اـعقاو و  دـناهدومرف  هچنآ  ریخ  رگا  وت و  لاـح  هب  ياو  هک  ینادیم  لـطاب  هب  يزعم  ار  اـهنآ  يراد و 
تمعن دـنامعنم  رگا  دـنریمیمن و  زگره  هک  دـناهدنز  دـنوشیمن و  یناف  زگره  هک  دـنایقاب  ماقم  نآ  رد  قلخ  تسا و  اـقب  يهناـخ  ترخآ 

قلخ رد  اهنیا  دـناهدومرف  هچ  نآ  ریاس  اذـکه  تسین و  نآ  رد  تمعن  يهبئاش  دـنبذعم  رگا  درادـن و  باذـع  يهبئاش  هجو  چـیه  هب  اـهنآ 
چیه تسا و  یناف  ملاع  ماـمت  هکلب  دنتـسه  یناـف  لـیاز و  همه  هک  دـیآیم  تسرد  مسق  هچ  هدـش  اـپرب  ترخآ  راد  یئوگیم  وت  هک  زورما 

تـسا انف  یئوگیم  رگا  تسا و  ناتهب  هرباکم و  هک  تسین  انف  اهنیا  هک  یئوگیم  رگا  تسین  صلاخ  یباذـع  چـیه  تسین و  صلاـخ  یتمعن 
لاوز انف و  ضرعم  رد  هشیمه  نادبا  تسا و  حاورا  رد  نانخـس  نیا  هک  یئوگ  رگا  هدـش و  رهاظ  هنوگچ  نیموصعم  شیامرف  قادـصم  سپ 
دراد صاصتخا  هچ  سپ  دنتـسه  هدوب و  یقاب  هشیمه  سوفن  حاورا و  دوشیم و  يراج  اهنامز  يهمه  رد  نخـس  نیا  منکیم  ضرع  تسا 
مدرم هدب  فاصنا  نک و  رکف  تسرد  اقب  راد  ار  ترخآ  دـنتفگ و  انف  راد  ار  ایند  ترخآ و  ار  يزور  کی  دـنتفگ و  ایند  ار  يزور  کی  هک 

رکف رگا  دـناهدروآ  تسد  ار  بلطم  هک  دـننکیم  نامگ  دـننکیمن و  ار  بلاطم  هحفـص 444 ] تاهج و [  يهظحالم  بلاطم  ندـیمهف  رد 
هب هک  دندومرف  ام  هب  ءایلوا  ءایبنا و  هک  میئوگیم  زین  تسین و  دناهدش  مهف  بلطم  دوخ  لایخ  هب  هک  یناسآ  نیا  هب  هک  دید  دنهاوخ  دـننکب 

ههبش نودب  دش و  دهاوخن  لیاز  وا  رفک  تفر  رفک  اب  رگا  دوشیمن و  لیاز  وا  نامیا  تفر  نامیا  اب  رگا  دوشیم و  یناسنا  لمع  متخ  گرم 
اریز دوش  نمؤم  هک  تسا  لاحم  داعم  رد  رفاک  تسه و  رمثرمثم  هتبلا  تسین و  يوغل  راک  نامیا  يوس  هب  ار  قلخ  ءاـیلوا  دـنوادخ و  توعد 

دندومرف يولع  ملاع  تفـص  رد  هک  نانچ  تسین  رفاک  رد  نامیا  دادعتـسا  هوق و  رگید  تسا و  هدـش  مربم  وا  يهرابرد  دـنوادخ  ياـضق  هک 
نمؤم هک  رفاک  تسا  زیچ  هچنآ  رمث  دـننکیم  زورما  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هک  یتوعد  سپ  دادعتـسألا  ةوقلا و  نع  ۀـیلاخ  داوملا  نع  ۀـیلاع  روص 

تـسین هتفریذپ  ناشیا  زا  دننکب  مه  لابقا  رگا  هک  تسا  نیاربانب  توم  نیح  رد  هکلب  تسا  لصاحیب  ندز  نادنـس  رب  تشم  دش و  دـهاوخن 
ناشیا زا  تکرت و  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  ینوعجرا  بر  لاق  توملا  مهدـحا  ءاـج  اذا  یتح  هک  هدومرف  راـفک  لوق  زا  دـنوادخ  هک  ناـنچ 

یلا خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  ۀملک  اهنا  الک  دیامرفیم  باوج  دنوادخ  هچنانچ  دـنیوگیم  مه  غورد  تقیقح  رد  هکلب  تسین  هتفریذـپ 
دـش و قرغ  رب  فرـشم  نوعرف  هک  یتقو  نآ  زین  نوبذاکل و  مهنا  هنع و  اوهن  امل  اوداعل  اودر  ول  دـیامرفیم و  رگید  ياـج  رد  نوثعبی و  موی 
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ندرک دوع  ندرم و  زا  دـعب  تسین  هتفریذـپ  توم  نیح  رد  هک  یئاج  سپ  لبق  تیـصع  دـق  نالا و  دـیامرفیم  دـنوادخ  درک  ناـمیا  راـهظا 
نآ يوس  هب  دندرگیمرب  دنوشب  هدرک  در  رگا  هک  هدومرف  ادخ  هک  نانچ  دروآ  دـهاوخن  نامیا  مه  دوع  رد  هکلب  دوشیم  هتفریذـپ  هنوگچ 

تروص نیا  رد  تسین و  ریذـپرییغت  ناـمیا  رفک و  رگید  داـعم  رد  هک  نیا  نخـس  هصـالخ  دوخ  رفک  يوـس  هب  ینعی  دـندش  هدرک  یهن  هچ 
هک تسا  نیمه  ناشفرح  لصاح  هک  ناـنچ  ینکب  فرخزم  لـیوأت  زاـب  رگا  دوب و  دـهاوخ  ثبع  وغل و  يرما  ناـمیا  يوس  هب  راـفک  توعد 

مـسا هک  تسا  نیا  دریگیم و  قلعت  وا  هب  نمؤم  نالف  حور  تقو  نآ  دـنکب و  لابقا  رفاک  صخـش  نیا  هک  تسا  نیا  اهتوعد  نیا  يهدـیاف 
قباس لصف  رد  هک  نآ  یکی  تسا  اهباوج  بلطم  نیا  زا  ار  ام  دـیراذگیم و  مدرم  رـس  رب  تالایخ  نیمه  هب  ار  ءایلوا  ای  ءایبنا  ای  ع )  ) همئا

یهاوـخ مدرک  ضرع  هک  ار  هچنآ  قدـص  هینـالع  یـشاب  تمکح  لـها  رگا  تسا و  لاـحم  يزیچ  نینچ  هک  مـیدرک  رکذ  همدـقم  باـب  زا 
ایآ دریگیم  قلعت  وا  هب  نمؤم  نـالف  حور  دـنکیم و  لاـبقا  هک  یئوگیم  وت  هک  يرفاـک  صخـش  نیا  هک  میئوگیم  هک  نیا  یناـث  تسناد 

نخـس و يور  هک  هدوبن  رگا  هن  اـی  تسا  هدوب  یئازج  قحتـسم  هتـشاد و  یلمع  یناـسنا و  هدوب  یـصخش  دوخ  يارب  ناـمیا  زا  لـبق  وا  دوـخ 
هتبلا یناسنا و  تسا  هدوب  یـصخش  رگا  ینکب و  تیحـصن  هظعوم و  ار  اهنآ  هک  ینکیمن  غـالا  بسا و  هب  ور  ارچ  هدوب و  هک  اـب  وت  توعد 

هحفـص ایآ [  تفر  اـجک  وا  دوخ  حور  درک  هولج  وا  رد  نمؤم  نـالف  حور  هک  ـالاح  تسه  هتبلا  یباـقع  یباوث و  وا  يارب  زا  هدوب و  فلکم 
ای دنهدیم  تمعن  مه  دـننکیم و  باذـع  مه  ار  وا  تسا و  نیا  رد  ود  ره  نمؤم  حور  رفاک و  سپ  دوشیم  حور  ود  رهظم  ندـب  نیا  [ 445

قلعتم رگید  ندب  هب  مه  نآ  ایآ  دش  لطاب  وا  باقع  باوث و  یلک  هب  دـش و  اوه  وزج  ایآ  تسا  هتفر  اجک  هتفر و  نایم  زا  رفاک  حور  هک  نآ 
دنیوگیم هک  تاملک  نیا  هک  نیبب  نکب  رکف  تسرد  هک  هصـالخ  دـنوشیم  عمج  هنوگچ  ندـب  بحاـص  حور  اـب  زین  ندـب  نیا  رد  دـش و 

يراثآ تافـص و  تالامک و  ایآ  دریگیم  قلعت  ندب  هب  هک  حور  نیا  لیـصافت  نیا  يهمه  زا  دـعب  تسین و  ای  تسه  يزیچ  تافارخ  ياوس 
يواعد ریاس  لثم  مه  نیا  هک  تسین  رگا  دهدب و  ناشن  دـیاب  تسه  رگا  تسین  ای  تسه  وا  اب  دـشیم  هتخانـش  اهنآ  هب  هک  تشاد  قباس  هک 

نیا رد  یحرـش  باتک  لوا  رد  هتفگ  هچ  نآ  رخآ  ات  تسا  هباشتم  نیرـسفم  عاـمجا  هب  نآرق  رد  تاـملک  نیا  هک  هتفگ  هچ  نآ  اـما  هلطاـب و 
باتک ریغ  هکلب  باتک  تاملک  عیمج  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  تسا  نیا  امـش  داقتعا  رگا  میئوگیم  ماقم  نیا  رد  مه  زاـب  میاهتـشون و  باـب 

ام رب  شئاـیلوا  تطاـسو  هب  دـنوادخ  هچ  ره  رگم  هدـشن  هدراذـگ  اـم  رد  تفرعم  ةادا  فرـص و  لوـهجم  هکلب  تسا  هباـشتم  اـم  رب  همه  زین 
يهمئا دـیاب  هک  تسا  اهزیچ  يهلمج  زا  نآرق  هصاخ و  يدایا  دـنراد و  هماع  يدایا  تسا  فلتخم  ناشیا  فیرعت  يداـیا  دـیامرف و  فیرعت 

هب ندرک  لقن  ءانما و  تاور  عمـس  ناشیا و  زا  قطن  هب  هک  تسا  نیا  دارم  دننامهفب و  ام  هب  ار  نآ  ریـسفت  دوخ  هصاخ  يدایا  هب  ص )  ) راهطا
سدقم سفن  فیرعت  دوخ  تافـص  ندینایامنب  دیامرف و  روهظ  تماما  هصاخ  تافـص  اب  ع )  ) ماما ای  میمهفب و  ار  نآ  ریـسفت  دـیاب  ام  يوس 

ماما هک  میاهتفاین  ار  تداعـس  نیا  زونه  زورما  دنناد و  حالـص  هک  ار  هچنآ  نآرق  یناعم  زا  دنیامرف  نایب  دعب  دیامرفب و  ام  يارب  الوا  ار  دوخ 
نآ دناهدرک و  لقن  ام  يارب  انما  تاقث و  دناهدومرف و  نایب  دوخ  رابخا  رد  قباس  زا  دناهتـسناد  حالـص  هک  يردق  نامه  یلو  دوش  رهاظ  (ع )
دوخ ياوه  يأر و  زا  هملک  کی  هک  تسا  تیب  لها  تاشیامرف  زا  ذوخأم  همه  دـناهدومرف  تایآ  نایب  رد  مهماـقم  هللا  یلعا  اـم  خـیاشم  هچ 

ار يوعد  نیا  قدص  ات  دـنک  لاؤس  الا  دـنک و  عوجر  ع )  ) تیب لها  رابخاب  دوخ  تسا  رظن  لها  رگا  درادـن  قیدـصت  هک  ره  دـناهدومرفن و 
دهاوخیم هک  ره  تسا  هدوب  ص )  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  تیعبت  هب  دـناهدومرف  هچ  نآ  ماـمت  هک  تروص  نیا  رد  دـنک و  هدـهاشم 

میرادن . تجاح  مه  نیا  رب  هدایز  لیصفت  تسین و  نآ  زا  یمغ  ار  ام  دنک  قیدصت  دهاوخیم  هک  ره  دنک و  راکنا 

( ثعبلا نم  بیر  یف  متنک  نا  سانلا  اهیا  ای   ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

هراشا

نم مکاقنلخ  اناف  ثعبلا  نم  بیر  یف  متنک  نا  سانلا  اـهیا  اـی  تسا  نیا  هلمج  زا  هدروآ  دوخ  بلاـطم  رب  دـهاش  ماـقم  نیا  رد  دـنچ  یتاـیآ 
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مکجرخن مث  یمـسم  لجا  یلا  ءاشن  ام  ماحرالا  یف  رقن  مکل و  ننیبنل  ۀـقلخم  ریغ  ۀـقلخم و  ۀغـضم  نم  مث  ۀـقلع  نم  مث  ۀـفطن  نم  مث  بارت 
ضرألا يرت  ائیـش و  ملع  دعب  نم  ملعی  الیکل  رمعلا  لزرا  هحفـص 446 ] یلا [  دری  نم  مکنم  یفوتی و  نم  مکنم  مکدـشا و  اوغلبتل  مث  الفط 

ئـش لک  یلع  هنا  یتوملا و  ییحی  هنا  قحلا و  وه  هللا  ناب  کلذ  جیهب  جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتها و  ءاملا و  اهیلع  انلزنا  اذاف  ةدـماح 
نم عمسی  هللا  نا  دیامرفیم  هکرابم  هیآ  نیا  ار  هکرابم  يهیآ  نیا  ریسفت  روبقلا و  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  هیتا ال  ۀعاسلا  نا  ریدق و 

تسا . دوصقم  تلفغ  روبق  عامجالاب  روبقلا  یف  نم  عمسمب  تنا  ام  ءاشی و 

باوج

هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  موـصعم  زا  تسا  هدرک  لـقن  میهاربا  نب  یلع  زا  ناـهرب  رد  هک  اریز  تفر  دـیابن  نوریب  هک  عاـمجا  نـیا  زا . . .  ـالوا 
تسین نیا  دارم  هک  تسا  مولعم  سپ  دنتسه  اهربق  رد  هک  یناسک  دنونشیمن  هک  نانچ  مه  وت  زا  دنونـشیمن  تعامج  نیا  ینعی  هک  دومرف 

باوث و تسین و  فیلکت  تیم  يارب  زا  هک  نیا  لاح  دناوخ و  هدرم  تقیقح  ار  ناشیا  ناوتیم  هنوگچ  دنتـسه و  اهربق  رد  تعامج  نیا  هک 
ملاع تاوما  يهمه  سپ  دنـشاب  هتـشاد  فیلکت  هک  دـشاب  انب  رگا  ادـبا و  تسین  عرفتم  دوشیم  هدـید  وا  زا  توم  لاح  رد  هچ  نآ  رب  یباقع 

ار ریخ  لامعا  عیمج  ةرملاب  دورب و  هار  مدرم  نایم  رد  یـسک  رگا  ۀهادبلاب  هدش و  توف  ناشیا  زا  تادابع  مامت  هک  اریز  دنوشب  بذعم  دـیاب 
درد نیا  هب  همه  هک  اریز  دوب  دهاوخ  وغل  تنج  تقلخ  رگید  سپ  دنفلکم  ءایحا  لثم  مه  ناگدرم  رگا  سپ  دوب  دهاوخ  بقاعم  دنک  كرت 

تسین و وا  يارب  زا  فیلکت  رگید  سپ  تسا  دارم  گرم  نیمه  اعقاو  رگا  دـناهدناوخ  هدرم  تاماقم  یـضعب  رد  هک  ار  رفاک  لاـح  دـنیالتبم 
ترورـض زا  اهنیا  يهمه  دـشاب و  دـیابن  وا  يارب  زا  مه  یباـقع  تسا و  نیمه  تیم  نأـش  هک  اریز  دوشیمن  دوخ  رفک  رب  مه  یمذ  قحتـسم 

نیا رد  هک  توم  نیا  زا  دارم  سپ  تسا  جراخ  دیاهتخادنا  رس  تشپ  ار  للم  يهمه  تقیقح  رد  هک  امش  دوخ  هکلب  نییلم  همه  هکلب  مالـسا 
دنکیم ةویح  بلط  دوخ  رایتخا  هب  دـناریمیم و  ار  دوخ  نامیالا  حور  دوخ  رایتخا  هب  ناـسنا  هک  تسا  يراـیتخا  توم  دـناهدومرف  تاـماقم 

توم هب  هک  تعامج  نیمه  هب  تسا  صوصخم  روشن  ثعب و  وت  لوق  ربانب  مکییحی و  انل  مکاعد  اذا  لوسرلل  هللا و  وبیجتسا  دومرف  هک  نانچ 
ام و تسین و  ناگتشذگ  زا  ینخس  سپ  دنوشیم  ثوعبم  هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  یتقو  دناهدنیاریم و  ار  دوخ  نامیالا  حور  يرایتخا 

رگا میئوگب و  مه  ام  میمر  یه  ماظعلا و  ییحی  نم  دنتفگ  هک  تعامج  نامه  لثم  سپ  میوشیم  یناف  لطاب و  یلک  هب  میریمیم  هک  مه  وت 
هچ هتـشذگ  راـفک  رد  ـالوا  میوگیم  دنـسریم  دوخ  باـقع  باوـث و  هب  دـنوشیم و  هدـنز  مسق  نیا  هب  ناگتـشذگ  ناـمه  هک  یئوـگیم 

تـسین يدوع  رفاک  يارب  زا  نیاربانب  سپ  یناوخیم  هدرم  دور  هار  مدرم  ناـیم  رد  ولو  لاـح  هچ  هتـشذگ و  هچ  ار  رفاـک  هک  اریز  یئوگیم 
 ] دننکب منهج  رد  مه  ار  گرم  يوزرآ  رگا  دنشچب و  ار  دوخ  باذع  رافک و  یتح  دنوشب  هدنز  دیاب  قلخ  عیمج  داعم  رد  کشالب  هک  اریز 

هعرجتی و دیدص  ءام  نم  یقسی  منهج و  هئارو  نم  دینع  رابج  لک  باخ  اوحتفتسا و  هدومرف و  دنوادخ  هکنانچ  دید  دنهاوخن  هحفص 447 ]
تـشهب نایم  رد  ار  گرم  هک  دناهدومرف  رابخا  رد  ظیلغ و  باذع  هئارو  نم  تیمب و  وه  ام  ناکم و  لک  نم  توملا  هیتای  هغیـسی و  داکی  ال 

باوخ زا  يرادیب  ینعم  هب  ار  گرم  وت  دننیبیمن و  ار  گرم  رگید  منهج  تشهب و  لها  هک  دننکیم  حبذ  خلما  یـشبک  تروص  هب  منهج  و 
رد سپ  دـنیبیمن  دوخ  رفک  رب  یباقع  تسین و  يدوع  رفاک  يارب  زا  سپ  تسین  يرادـیب  نینچ  هتبلا  هک  رفاک  يارب  زا  ینکیم  ینعم  تلفغ 

کی داعم  دوشیم  دـش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  رفاک  نیا  هاگ  ره  وت  داـقتعا  هب  هکنیا  یناـث  دزادرپب و  دوخ  رفک  مزاول  هب  یگدوسآ  لاـمک 
نیبب نک  هظحالم  تسرد  سپ  دشاب  نمؤم  نامه  گرم  نیا  دـیاب  هدـعاق  نیا  هب  هتـشاد  رفک  لاح  رد  شیپ  هک  یتلفغ  نیقباس و  زا  ینمؤم 

وا رب  ینامز  دوریم  ایند  زا  هک  ینمؤم  دنـشاب  هدومرف  هک  هدید  تنـس  ای  باتک  هیآ  چـیه  رد  زگره  تسا و  بترتم  نیا  رب  دـسافم  همه  هچ 
رگا وا و  ثعب  وا و  ةویح  تسا  نیا  دروآیم و  نامیا  هبترم  ود  دـعب  وا  گرم  تسا  نیا  شدوخ و  يادـخ  هب  دوشیم  رفاـک  هک  درذـگیم 

نکمم رگا  سپ  نوقزری  مهبر  دـنع  ءایحا  لـب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  دومرف  هک  تسیچ  هیآ  نیا  ینعم  تسا  روطنیا 
ندـب رد  دـنکیم  دوع  هک  ینمؤم  تسا و  يرگید  صخـش  رفاک  هک  یئوگیم  رگا  دنتـسه و  ایحا  هنوگچ  دوشب  ناشـضراع  رفک  هک  تسا 
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تـشاد يدوجو  ای  بارـس  لثم  دوب  یموهوم  نآ  ایآ  دوریم و  اجک  رفاک  صخـش  هک  مینکیم  ار  شیپ  لاؤس  ناـمه  رگید  صخـش  رفاـک 
هن . ای  تسه  چیه  تافارخ  ياوس  نیبب  نکب  روغ  تعامج  نیا  تاملک  رد  تسرد  هصالخ 

( نیط نم  هلالس  نم  ناسنالا  انقلخ  دقل   ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

هراشا

ۀقلعلا انقلخف  ۀقلع  ۀـفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  ۀـفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  ۀلالـس  نم  ناسنألا  انقلخ  دـقل  تسا و  اهنیا  تایآ  هلمج  زا  و 
مکنا مث  نوتیمل  کلذ  دـعب  مکنا  مث  نیقلاخلا  نسحا  هللا  كرابتف  رخآ  اقلخ  هاناشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف  اماظع  ۀغـضملا  انقلخف  ۀغـضم 

یلع هنا  یتوملا و  ییحمل  اهایحا  يذـلا  نا  تبر  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا  اذاف  ۀعـشاخ  ضرالا  يرت  کنا  هتایآ  نم  نوثعبت و  ۀـمیقلا  موی 
ات یتوملا  ییحی  هنا  قحلا و  وه  هللا  ناب  کلذ  هدومرف  دعب  ار و  تابن  دوع  قلخ و  دـعب  هدومرف و  ار  ناسنا  قلخ  تیفیک  لوا  ریدـق  یـش  لک 

میاهدید ار  الیوحت  الیدبت و ال  هتنسل  دجت  نل  یتلا  هللا  ۀنس  هدش و  يراج  هللا  ۀیآ  مسق  نیمه  میئامنن  ریبعت  موهوم  هب  ار  تاوما  ءایحا  هکنیا 
عقاو ملاع  نیا  رد  بتارم  نیا  عیمج  دـیاب  لوا  تسا و  ترخآ  يهعرزم  ملاـع  نیا  هک  هچ  دـیامرفیم  دوع  هدومرف  قلخ  هک  مسق  نیمه  هک 

تسا . قفاوم  قباطم و  ملاوع  يهمه  اب  هدوبن و  ریاغم  فلاخم و  مه  يرما  چیه  اب  دوش و 

باوج

انلزن دـیامرفیم و  هکنانچ  تسه  مه  رتحیرـص  تایآ  نیا  زا  ءایحا و  تیفیک  يارب  تسا  لثم  همه  تایآ  نیا  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا 
اتیم ةدـلب  هب  انییحا  دابعلل و  اقزر  دیـضن  علط  اهل  تاقـساب  لخنلاو  دیـصحلا  بح  تانج و  هب  اـنتبناف  هحفـص 448 ] اکرابم [  ءام  ءامـسلا  نم 

هدومرف سپ  دیعب  عجر  کلذ  ابارت  انک  انتم و  اذئا  ناشیا  لوق  زا  باوج  نیا  هک  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  ناهرب  رد  جورخلا و  کلذک 
دیئآیم نوریب  مه  امـش  نینچ  مه  نیمز  زا  تابن  دیآیم  نوریب  سپ  نامـسآ  زا  مینکب  لزان  هاگ  ره  ار  بآ  هکنانچ  مه  هک  دـنوادخ  تسا 

تـسا یلاثم  اهنیا  هک  اهنآ  لاثما  تایآ و  نیا  رکذ  زا  دـعب  یثیدـح  رد  تسا  هدومرف  لقن  ع )  ) ریما ترـضح  زا  نیبملا  باتک  رد  نیمز و  زا 
لیلد هک  هدرک  یلماک  شیع  فنـصم  توم و  زا  دعب  روشن  ثعب و  تابثا  رد  ار  تجح  نآ  هب  نیدـحلم  يارب  زا  هدومرف  هماقا  دـنوادخ  هک 

رد مدرم  نالا  تسا و  عضو  نیمه  هب  هنیعب  مه  داعم  ینکیم  هظحالم  رهاظ  رد  هک  لـسانت  دـلاوت و  هدـعاق  نیمه  هب  هکنیا  رب  هدروآ  تسد 
فلاخم اج  همه  اب  هک  یتسناد  مدرک  ضرع  هچنآ  زا  هکنیا  لاح  تسین و  فلاخم  ریاغم و  مه  اج  چـیه  اب  هک  هدرک  نامگ  دـنداعم و  لاح 

تافـص نآ  دـید  هکنیمه  هک  تسا  نیا  نیدـتم  ناش  دـیآیمن و  تسار  رهاظ  رد  تسه  نیدـئاع  داعم و  يارب  زا  هک  یتافـص  ادـبا  تسا و 
لقن نیبملا  باتک  رد  هصالخ و  تسا  هدرکن  لطاب  هب  ءارغا  میکح  الا  ماهدـیمهفن و  ار  تامدـقم  هک  تسا  مولعم  سپ  دـیوگب  دـشن  رهاـظ 

هک لیفارـسا  یتح  دـنریمیم  مه  قیالخ  مامت  هک  یلوا  يهخفن  زا  دـعب  روص  خـفن  ثیدـح  رد  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  زا  ناـهرب  زا  هدومرف 
لزان ناویح  رحب  زا  متفه  نامـسآ  زا  یبآ  دنوادخ  هک  دیامرفیم  نایب  ار  تاوما  ءایحا  تیفیک  دـعب  هکئالم و  ریاس  تسا و  روص  يهدـنمد 

ياهناوختـسا يوس  هب  نیمز  ریز  دوشیم  لخاد  ار و  اهنیمز  دفاکـشیم  درابیم و  نیمز  رب  لاس  لهچ  تسا و  لاجر  ینم  هیبش  هک  دنکیم 
هتمحر يدی  نیب  يرشب  حایرلا  لسری  يذلا  وه  هدومرف و  دنوادخ  دیوریم  رطمب  عرز  هکنانچمه  بآ  نآ  هب  نادبا  دنیوریم  سپ  هدیسوپ 

دنوشیم عمج  سپ  ناویح  باب  دروآیم  نوریب  نینچ  مه  ار  تابن  هدروآ  نوریب  هکنانچمه  یتوملا  جرخن  کلذـک  تسا  هدومرف  هکنآ  ات 
شدوخ تئیه  هب  یئوم  ره  ددرگیم  رب  سپ  دوب  ایند  رد  هک  شدوخ  ياجب  يوضع  ره  ددرگیم  رب  سپ  روعـش  موحل و  قورع و  ماـظع و 

ار لیفارسا  دنوادخ  نآ  زا  دعب  حاورا  نودب  دننامیم  یقاب  هلالج و  لج  دنوادخ  تردق  هب  داسجا  دنوشیم  مئتلم  سپ  دوب  ایند  راد  رد  هک 
رب رگا  فنصم  اعطق  تسا و  هدومرف  فیرش  ثیدح  رد  هک  یلیصفت  هب  دنک  هدنز  ار  همه  دمدب و  ار  هیناث  يهخفن  هکنیا  ات  دنکیم  ثوعبم 
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هک تسا  اـهنآ  دوخ  ءاـم  مهناویح  ءاـم  دـنراد و  ةوـیح  هک  دنتـسه  یـسانا  نیمه  هک  ناوـیح  رحب  تفگ  دـهاوخ  درذـگ  ثیدـح  هرقف  نیا 
ردص رد  هک  مه  ار  تاشیامرف  یقاب  هدومرف  ار  شیامرف  نیا  هکنآ  هک  اریز  دـشاب  نیا  دارم  هک  تاهیه  تسا و  لاجر  ینم  هیبش  دـناهدومرف 

هحفـص دنریمب [  دیاب  نامـسآ  نیمز و  لها  مامت  هک  دـیامرفیم  لوا  هک  نک  هظحالم  تسا  هدومرف  زین  تسه  رابخا  یقاب  ثیدـح و  نیمه 
لخاد ضعب  دـنزیر و  مه  رد  اهایرد  اههوک و  راجـشا و  دوش و  بارخ  اهانب  دـنوش و  کـشخ  اـهنآ  دور و  ورف  نیمز  ياههمـشچ  و  [ 449
زورما وت  دیامرفیم و  ار  دوخ  باوج  دوخ  دنوادخ  هک  يروط  دشاب  هدنهد  باوج  هک  دنامن  حور  بحاص  يدحاو  نیمز  مکـش  رد  دنوش 

دسریم ناشیا  هب  مه  دنوادخ  توعد  دنکیم و  يوعد  یسک  ره  دراد و  یئادص  يرـس  ره  ای  تسا  روطنیا  رما  نیبب  نک  رظن  ملاع  نیا  رد 
رد تسا  کلم  رد  هچنآ  ارچ  راهقلا  دحاولا  هک هللا  دنراد  رارقا  رگا  هک  اریز  کل  انل ال  دنیوگیم  بلاغ  کلملا  نمل  دیامرفیم  هکنیمه  اما 

فرص دوخ  ياضر  هار  رد  دوخ  مه  ار  همه  تسادخ و  مه  بیجم  دنتاوما و  اهنیا  ریخ  هک  یئوگیم  رگا  دننکیم و  فرص  وا  ياضر  ریغ 
کلم دنام  یقاب  هکنآ  زا  دعب  هک  دیامرفیم  ص )  ) ربمغیپ ثیدـح  نیمه  رد  هک  تسیچ  تاشیامرف  نیا  ینعم  سپ  منکیم  ضرع  دـنکیم 
دندـش هچ  ترامع  وک  تناکـس  اجک  تراجـشا  تسا و  اجک  تراهنا  ایند  يا  هک  ایند  هب  دـنوادخ  دـیامرفیم  راهق  دـحاو  يادـخ  يارب  زا 
تمعن رد  دندروخ و  ارم  قزر  هک  اهنآ  دنیاجک  دنتفر  اجک  هربابج  ءانبا  دـنتفر  اجک  هربابج  دـنیاجک  ناشداپ  ياهرـسپ  دـنیاجک  ناهاشداپ 

رخآ ات  راهقلا  دحاولا  دـیامرفیم هللا  دـنوادخ  دوخ  سپ  دـیوگیمن  ار  وا  باوج  يدـحا  سپ  دـندرک  ارم  ریغ  تدابع  دـندش و  بلقتم  نم 
نیا يهمه  سپ  میوگیم  تسا  روط  نیمه  ایند  رد  زورما  نیمه  هک  یئوگیم  باوص  زا  رود  یناعم  هب  رگا  هچ  ینعی  نانخـس  نیا  ثیدح 

تیهولا و يوعد  دـندومن و  روج  داسف و  ملظ و  کلم  رد  دـندومن و  ار  دـنوادخ  تیـصعم  اـهنآ  درک و  اوغا  ار  مدرم  ناطیـش  هک  ناـنخس 
هدوهیب دوب و  هدشن  روط  چیه  تسا و  تاموهوم  اهفرح  نیا  يهمه  دندرک  وا  تمعن  نارفک  دندروخ و  ار  دنوادخ  قزر  دـندرک و  تیبوبر 
تاـملک هک  دوشب  لـیاز  اـهنیا  يهمه  دـیاب  روص  خـفن  دزن  رد  سپ  تسا  هدـش  اـهنیا  رگا  دـندرکیم و  صوصخم  قیرط  هب  توـعد  ار  اـم 

تمایق هنوگچ  سپ  هدشن  ایار  اهنآ  لاوز  نامهفب  ام  هب  هک  هدش  لیاز  اهنیا  يهمه  ایآ  هدش  هچ  زورما  لاح  دشاب  هتـشاد  قادـصم  دـنوادخ 
دارم سپ  تسین  نانخـس  نیا  لباق  هک  هدوبن  تسین و  دراد  ینعم  هچ  ماقم  نیا  رد  دنوادخ  تاراختفا  نیا  سپ  هدوبن  لصا  زا  ای  هدـش  اپرس 

وت دوش و  عقاو  ادوهـش  اـنایع  عاـضوا  نیا  يهمه  هک  دـیایب  دـیاب  یتقو  تسین و  ادـبا  رهاـظ  ياهعـضو  نیا  تاـشیامرف  نیا  تاـیآ و  نیا  زا 
نم هانلزنا  ءامک  ایندـلا  ةویحلا  لثم  مهل  برـضا  دـیامرفیم و  نآ  ءانف  ایند و  ةویح  يارب  رگید  ياج  رد  هنیع  هب  ار  لثم  نیمه  نک  هظحـالم 

ةویحلا لثم  امنا  دیامرفیم  رگید  ياج  رد  اردتقم و  یش  لک  یلع  هللا  ناک  حایرلا و  هورذت  امیشه  حبصاف  ضرألا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا 
اهلها نظ  تنیزا و  اهفرخز و  ضرألا  تذـخا  اذا  یتح  ماعنألاو  سانلا  لکای  امم  ضرألا  تابن  هب  طلتخاف  ءامـسلا  نم  هاـنلزنا  ءاـمک  ایندـلا 

نورکفتی موقل  تایالا  لصفن  کلذـک  سمألاب  نغت  مل  ناک  ادیـصح  اهانلعجف  اراهن  وا  الیل  انرما  اهاتا  اـهیلع  هحفـص 450 ] نورداق [  مهنا 
زا دـعب  مهقلخ  ءایحا  لثم  هدـش و  هدز  دوجو  زا  دـعب  نآ  ءانف  تابن و  قلخ  هب  دوشیم  لیاز  تسا و  یناف  هک  اـیند  ةویح  لـثم  هک  نیبب  سپ 

ار تاتابن  ءانف  رکذ  رگید  تاماقم  نآ  رد  دـننامب  یقاب  هک  دـنوشیم  هدـنز  قلخ  نوچ  تیاهن  هدـش  هدز  نیمز  زا  تاـبن  جارخا  هب  زین  توم 
دنکیم قرفتم  ار  نآ  اهداب  هک  هدش  کشخ  هایگ  ددرگیم  هک  دیامرفیم  اج  کی  تسا  ایند  ءانف  دوصقم  هک  ماقم  نیا  رد  اما  دـیامرفیمن 

ایند رد  هک  عضو  نیا  هک  نک  هظحالم  سپ  دوب  هداتـسیان  اپب  مه  هتـشذگ  زور  اـیوگ  هک  يروط  مینکیم  ورد  ار  نآ  هک  دـیامرفیم  اـجکی 
تابن ءانف  رکذ  ترخآ  لثم  رد  تسا و  لطاب  یناف و  هک  تسا  ایند  ةویح  نامه  لثم  رخآ  ات  لوا  زا  ناویح  تابن و  قلخ  زا  دوشیم  هدهاشم 

رگا هک  تسین  ههبـش  تسا و  جورخ  تیفیک  هب  لـیثمت  فرـص  دارم  اـجنآ  رد  سپ  تـسین  ماـقم  نآ  رد  یئاـنف  هـکنیا  ضحم  دـننکیمن  ار 
ببس مولعم  رارق  زا  میئوگیم  ام  هک  نانخس  نیا  هچ  رگا  دوب و  دهاوخ  ءانف  نآ  مزاول  زا  دشاب  یئایند  یـضرع  عضو  نیمه  جورخ  تیفیک 

دوخ ناج  اب  هک  تسا  نیملـسم  اب  ام  نخـس  يور  هک  میاهدرک  ضرع  اـما  دـیرادن  ءاـنف  نیا  زا  هقیاـضم  امـش  هک  اریز  دوشیمن  امـش  مازلا 
لثم دیـسوپ  كاخ  نیا  رد  امـش  ام و  ياهندب  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  ردق  نیمه  فرـص  اهلثم  نیا  زا  دارم  هک  میئوگیم  دنرادن و  یمـصخ 

رد دـننکیم و  مئتلم  عمج و  ار  ام  داسجا  دـنکیم  لزان  داصرحب  زا  هک  یبآ  نآ  هب  دـنوادخ  هبترم  ود  دـعب  دـسوپیم  نیمز  رد  هک  يرذـب 
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نیا هب  دـیوریم و  هایگ  دریگیم و  قلعت  نآ  هب  یتابن  ناـج  دـنکیم و  مئتلم  زاـب  ندیـسوپ  زا  دـعب  ار  رذـب  هکنیا  لـثم  دـمدیم  حور  اـهنآ 
تایآ رد  هک  تسا  ایند  ةویح  لثم  نامه  رهاـظ  عضو  نیا  دروخیمن و  ترخآ  راـکب  عضو  نیا  هک  اریز  تسین  یئاـیند  یـضرع  ياهعـضو 

رد هک  مه  یناسنا  ناویح و  تابن و  تسا و  اـنف  لاوز و  يهصرع  تسا  دادـنا  دادـضا و  ضارعا و  هصرع  نوچ  اـیند  هک  اریز  هدومرف  رگید 
نیا زا  یـضعب  هک  دش  ضراع  یـضرع  هکنیمه  تسا و  سوسحم  هکنانچ  دیآیم  مهارف  هفلتخم  رـصانع  نیمه  زا  دوشیم  تقلخ  ایند  نیا 

ای تسوبی  هک  نیمه  اضرف  تابن  رد  سپ  دوشیم  وا  توم  انف و  هب  رجنم  دـش  جراـخ  دولوم  نیا  لوا  لادـتعا  زا  هک  درک  بلاـغ  ار  رـصانع 
داسف ثعاب  هتبلا  دومن  شوماخ  ار  وا  ترارح  هک  دـش  بلاغ  یتدورب  یتبوطر و  اـی  درک  ماـمت  ار  وا  تبوطر  هک  دـش  بلاـغ  وا  رب  یترارح 

زا روـط  نیمه  هب  مه  داـعم  رد  رگا  سپ  ناـسنا  ناوـیح و  رد  رما  تسا  نـینچ  مـه  دوریم و  نوریب  نآ  زا  یتاـبن  حور  دوـشیم و  تـخرد 
تسین داعم  تیفیک  يارب  نآ  زا  رتهب  یلثم  ایند  رد  هک  ریسکا  تعنص  رد  هک  تسا  نیا  دنوشیم و  یناف  زاب  هتبلا  دنیآ  مهارف  هفلتخم  دادضا 

نیا ضرغ  و  هحفـص 451 ] دماج [  ءام  دکار و  ءاوه  هلئاس و  ضرا  هلئاح و  ران  دیامرفیم  درمـشیم  هک  ار  نآ  رـصانع  ع )  ) ریما ترـضح 
هکنآ ات  دورب  اهنآ  نایم  زا  هدش  لصاح  ضارعا  زا  هک  یفالتخا  دشاب و  اهنآ  هنایم  رد  تهباشم  لامک  دیاب  دولوم  نیا  رد  رـصانع  هک  تسا 

رد ءام  الثم  هک  اریز  دـنوشن  هیجراخ  ضارعا  زا  رثاتم  دـننکن و  تقرافم  مه  زا  عبطلاب  دـنوشب و  ماقم  کی  زیح و  کی  بلاـط  اـهنآ  يهمه 
هک مه  اوه  ددرگ  دـعاصتم  دوش و  راخب  الثم  حرط  ماگنه  دـشاب و  هدـنام  یقاب  وا  رد  تشاد  شتآ  زا  هک  یترفانم  عبط  نآ  رگا  دولوم  نیا 

هدـش ایهم  حرط  يارب  هچ  ره  ای  ساحن  نیا  رد  رثا  چـیه  هک  دوب  دـهاوخ  یـصقان  زیچ  دـنامب  یقاـب  هچنآ  درک  دـهاوخ  وا  زا  تعیاـشم  هتبلا 
دنکب ار  دوخ  رثا  دوشن و  قرفتم  نآ  ءازجا  هک  دشاب  نآ  رد  یلادتعا  نانچ  هک  دیاب  راچان  سپ  دنک  دـساف  ار  نآ  هکنیا  رگم  درک  دـهاوخن 
یقاب ات  دوش  فرطرب  اهنآ  دوجو  رـصانع  زا  تافالتخا  نیا  دـیاب  قیالخ  دوع  رد  رما  تسا  نینچ  مه  دـنامب  یقاب  ایند  رد  رایـسب  ياـهلاس  و 

تافالتخا نیا  يهمه  هک  دـناهدومرف  ررکم  دوخ  راـبخا  رد  ص )  ) همئا ربمغیپ و  دوخ و  دـیجم  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـننامب و 
هب همه  راجشا  اهانب و  دوشیم و  کشخ  اههمشچ  اهایرد و  دوشیم و  كدنم  اههوک  دزیریم و  مه  زا  نیمز  نامسآ و  دوشیم و  هتشادرب 

نیا هب  حیرـصت  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  روص  خـفن  ثیدـح  نیمه  رد  هکنانچ  نیمز  مکـش  رد  دوشیم  ضعب  لخاد  یـضعب  دزیریم و  مه 
زاب هک  يدـیدج  قلخ  هکنآ  ات  دـنرادیم  رب  نایم  زا  ار  تاـفالتخا  نیا  هک  تسا  نیا  بلاـطم  نیا  يهمه  زا  ضرغ  تسا و  هدومرف  بلاـطم 
نیا ام  داقتعا  تسا و  تاموهوم  میئوگیم  ام  هک  اهنیا  هک  تسا  نیا  تداقتعا  وت  لاح  دوشن  یناف  دـشابن و  دادـضا  زا  بیکرت  دـنیامرفیم 

میتسیاب همکاحم  هب  هک  دوشیم  مولعم  زور  نآ  اهفرح  نیا  يهمه  مقس  تحـص و  تسا و  رتنیئاپ  مه  مهو  زا  یئوگیم  وت  هچنآ  هک  تسا 
ناـشن اـمب  یناوتیمن  هدرک و  هدـهاشم  تدوخ  هن  ار  نآ  رثا  یلو  تسا  ءاـضقلا  لـصف  موـی  زورما  نیمه  هک  تسا  نیا  وـت  داـقتعا  هچ  رگا 

نیح . دعب  هأبن  نملعتس  یهدب و 

( توملا دعب  نم  نوثوعبم  مکنا  تلق  نئل  و   ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

هراشا

ریغ ینعم  رب  دوش  ریبعت  رگا  نیبم و  رحس  الا  اذه  نا  اورفک  نیذلا  نلوقیل  توملا  دعب  نم  نوثوعبم  مکنا  تلق  نئل  تسا و  هدرک  لقن  زاب  و 
هک دـنیامنیم  لوبق  هک  یـسوفن  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  هچ  ینعی  نیبم  رحـس  الا  اذـه  نا  سپ  ددرگ  ریـسفت  بیغ  ملاوع  رب  شرهاظ و 
قلخ رد  ایآ  دـیدج  قلخ  یفل  انئا  ابارت  انک  اذـئا  مهلوق  بجعف  بجعت  نآ  کلذ  دـیؤم  تسا و  رحـس  زا  دـناهدش  هتخیگنا  رب  توم  زا  دـعب 
ربکی امم  اقلخ  وا  ادیدح  وا  ةراجح  اونوک  لق  هزات  قلخ  میاهدـش  هتخیگنارب  ایآ  ادـیدج  اقلخ  نوثوعبمل  انئا  اتافر  اماظع و  انک  اذـئا  میاهزات 

مهـسوءر و کیلا  نوضغنیـسف  ةرم  لوا  مکرطف  يذـلا  لـق  اندـیعی  نم  نولوقیـسف  تسا  يراـکنا  ماهفتـسا  بجعت و  باوج  مکرودـص  یف 
نم هانقلخ  انا  ناسنألا  رکذـی  وا ال  ایح  جرخا  هحفـص 452 ] فوسل [  تمام  اذئا  ناسنالا  لوقی  ابیرق و  نوکی  نا  یـسع  لق  وه  یتم  نولوقی 
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الا اذه  نا  لبق  نم  انؤابا  نحن و  اندعو  دقل  نوثوعبمل  انئا  اماظع  ابارت و  انک  انتم و  اذئا  اولاق  ولوالا  لاق  ام  لثم  اولاق  لب  ائیـش  کی  مل  لبق و 
سیلوا زیزعب  هللا  یلع  کلذ  ام  دیدج و  قلخب  تای  مکبهذـی و  أشی  نا  قحلاب  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  يذـلا  هللا  نا  رت  ملا  نیلوالا  ریطاسا 

نئل نوکیف و  نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا  میلعلا  قالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداـقب  ضرـألاو  تاومـسلا  قلخ  يذـلا 
الا یه  نا  نودعوت  امل  تاهیه  تاهیه  نوجرخم  مکنا  اماظع  ابارت و  متنک  متم و  اذا  مکنا  مکدعیا  نورـساخل  اذا  مکنا  مکلثما  رـشب  متعطا 

یـضعب هکنانچ  سوفن  نیا  نینمؤمب  هل  نحن  ام  ابذـک و  هللا  یلع  يرتفا  لجر  ـالا  وه  نا  نیثوعبمب  نحن  اـم  ییحن و  تومن و  ایندـلا  اـنتویح 
نحن ام  ابذک و  هللا  یلع  يرتفا  لجر  الا  وه  نا  دنتفگیم  هک  هچ  دناهدوب  هللااب  نمؤم  دوخ  معزب  دناهدوبن و  یعیبط  يرهد و  دناهدرک  نامگ 

الب قلخ  الا  دوش و  فرتعم  رقم و  ار  نادبا  زا  حاورا  علخ  زا  دعب  باقع  باوث و  دیاب  هتبلا  دومن  تینادحو  هب  رارقا  یسفن  رگا  نینمؤمب و  هل 
تسا . لاحم  میکح  لقاع  زا  دوب و  دهاوخ  لمهم  تسا و  رمث  الب  هدئاف و 

باوج

اما دندماین  رب  هدهع  زا  نیقی  هک  دنیوگیم  میدادن  باوج  رگا  هک  مینک  هچ  یلو  تسین  نداد  باوج  لباق  دیوگیم و  تالمهم  هقیقح  رد 
میرادـن و اهنآ  رب  یلیلد  چـیه  هک  میریگب  دـیاب  اهریدـقت  هتفگ  هکنآ  ربانب  هک  اریز  يار  هب  تسا  يریـسفت  هتفگ  یلوا  يهیآ  باب  رد  هچنآ 

لوق نیا  ینعی  تسا  هعدـخ  ینعم  هب  تغل  رد  رحـس  دـیوشیم و  ثوعبم  هک  ص )  ) ربـمغیپ لوـق  نیمه  هب  تسا  عـجار  اـهنآ  لوـق  رد  اذـه 
زا یتقیقح  هک  يرما  ندرک  رهاـظ  تسا و  هیومت  ینعم  هب  زین  دـننکب و  ار  امـش  قیدـصت  دـنروخب و  لوگ  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  ياهعدـخ 
رد لوق  مالک و  دوخ  زین  دـندیمان و  رحـس  ار  نآ  تابثا  دنتـسنادیمن  نآ  يارب  یتقیقح  دـندوب و  ثعب  رکنم  اـهنآ  نوچ  تسین و  نآ  يارب 

ارحسلا نایبلا  نم  نا  دندومرف  هک  تسا  نیا  دیوگیم  رحس  برع  ار  نآ  دوشب  بولق  هلامتـسا  ثعاب  هک  هتـشاد  یبیکرت  نسح  هک  یتروص 
دنیوگب هک  دنکیم  قرف  هچ  دندراذگ و  رحس  ار  نآ  مسا  تاظحالم  نیا  هب  سپ  دنکیم  رثا  مه  نیا  تسا  رثؤم  رحس  هکنانچ  مه  هک  اریز 

هک ضرف  رب  دنکیم و  رحس  هب  یمسم  ار  مادک  ره  دنک  راکنا  دهاوخیم  هک  یـسک  ایند  نیا  رد  ای  دیوشیم  ثوعبم  ترخآ  ملاع  رد  امش 
هک مسق  نیا  هب  هک  دندرک  لوبق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچ  دندرک  لوبق  امش  رحـس  توقی  دندرک  لوبق  امـش  زا  هک  اهنآ  هک  دشاب  نیا  دارم 

ثوعبم رگید  ملاـع  رد  هک  دـندرک  لوبق  هک  دـشاب  نیا  ینعم  هک  دوـشیمن  رگم  تسا  رحـس  زا  نیا  دـنوشیم و  ثوـعبم  دـییوگیم  اـمش 
لاهج ای  دندیمهف  هچ  نآ  زا  نیرکنم  هک  دید  دیاب  لئاسم  ریاس  ای  داعم  تفرعم  رد  رگم  اهنیا  همه  زا  دعب  تسا و  رحـس  زا  نیا  دـنوشیم و 

يرورض تما  يهنایم  رد  ظافلا  هحفص 453 ] نآ [  دوشیم و  هدینش  سدقم  عراش  زا  هک  یظافلا  هک  تسا  نیا  یهتنم  دندیمهف  هچ  نیرقم 
زا لاهج  مهف  هب  طونم  رگید  اهنآ  یناعم  مهف  اما  ترورـض و  تفلاخم  تسا  مارح  تسا و  عبتم  عاطم و  ظاـفلا  نآ  نیع  دوشیم  یهیدـب  و 
اما دنتسین و  نآ  هب  یـضار  ادبا  ص )  ) لوسر ادخ و  هک  تفگ  دیاب  اهزیچ  دوشب  ماوع  مهف  تعباتم  دشاب  انب  رگا  تسین و  نیرقم  نیرکنم و 
هک مه  هچنآ  ریاس  میاهتفگ  قباس  هک  الوا  دنکب  ینعم  رهاظ  ملاع  نیا  رد  دـهاوخیم  ار  همه  هک  تسا  هدروآ  رگید  تایآ  زا  هک  یتادـییات 

ار کلذ  ریغ  ران و  تنج و  نازیم و  طارـص و  تمایق و  فقاوم  اهایرد و  اههوک و  نیمز و  نامـسآ و  لیدبت  زا  دناهدومرف  داعم  تفـص  رد 
هرقف کی  هک  هدش  هچ  مینک  قیدصت  ات  هدـب  ناشن  تسا  لاهج  نهذ  هب  ردابتم  هک  یناعم  هب  دـناهدومرف و  هک  یظافلا  تروص  نامه  هب  مه 

نیا هب  هک  اریز  ینکیم  لیوات  ار  همه  دـناهدومرف  هچنآ  ریاس  دـشاب و  یئایند  لسانت  دـلاوت و  نیمه  هب  دـیاب  دوع  هک  يریگیم  رهاـظ  هب  ار 
رد ود  ره  لیوات  رهاظ و  الوا  تسه و  مه  یقح  رهاظ  تسه و  ایند  رد  یقح  لیوات  هک  میاهتفگ  ررکم  هتـسناد و  دوخ  بهذم  هفرـص  هجو 

ینک لیوات  ار  همه  دناهدومرف  باب  نآ  رد  هچنآ  عیمج  دـیاب  ینک  نایب  ار  نآ  لیوات  یتساوخ  هک  یبلطم  ره  ایناث  دنـشاب و  دـیاب  دوخ  ياج 
هک تسا  نیا  لثم  نیا  دـهدیمن و  قفو  مه  اب  نتفرگ  لیوات  زا  ار  هملک  کـی  نتفرگ و  رهاـظ  زا  ار  هملک  کـی  ـالا  دـهد و  قفو  مه  اـب  اـت 

وچمه ینک  اـنب  یتراـمع  يراذـگب و  مه  يور  ار  اـهنیا  یهاوـخب  تـقو  نآ  ینک  ضرف  اوـه  زا  یئاهتـشخ  يزاـسب و  كاـخ  زا  یئاهتـشخ 
اقب يهصرع  ترخآ و  ملاع  ار  نآ  ملاع  دـننکیم و  تابثا  قح  لها  هک  داعم  نامه  هکنیا  یناـث  هصـالخ و  داتـسیا  دـهاوخن  اـپرب  یتراـمع 
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مدرم دنوش و  مئتلم  دیاب  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هک  هدـش  نایب  ص )  ) يدـه همئا  شیامرف  ادـخ و  مالک  رد  هک  عضو  نیمه  هنیعب  دـننادیم 
دوش یئایند  تئیه  هب  ددرگ و  رب  دوخ  ياج  هب  ص )  ) ربمغیپ شیامرفب  یئوم  ره  یتح  دـندرک  روشحم  تمایق  يهصرع  رد  دـندرک و  ءایحا 

تاشیامرف رهاظ  قفاوم  دنیوگیم  اهنآ  هکنامه  هک  دنراد  يرتالاب  داقتعا  هکلب  تسا  نیمه  مه  ناشداقتعا  دـنیوگیم و  روطنیمه  قح  لها 
نیا هن  میوگیم  هچ  نیبب  شاب  هجوتم  تسرد  يراد  راـکنا  رگا  تسا و  تاـشیامرف  رهاـظ  فـالخ  رب  یلکب  دـیئوگیم  امـش  هکنآ  تسا و 

دیاهتفاب مه  هب  امش  هک  تالایخ  نیا  اب  دوش و  هدنز  زاب  هیلاب  ماظع  نیمه  دیاب  هک  تسا  نیا  ص )  ) لوسر ادخ و  تاشیامرف  رهاظ  هک  تسا 
نیا هکنیا  لاح  هدمآ و  مهارف  ناملس  ماظع  زا  وا  ندب  يراذگیم  ناملس  اضرف  ار  وا  مسا  وت  زورما  هک  یصخش  نیا  لیلد  هچ  هب  اجک و  زا 

زا دناهدیدن و  مه  ار  نیادـم  هتفرن  ناتـسبرع  هب  ادـبا  دـناهدوب و  ناریا  رد  وا  ردام  ردـپ و  هدـش و  دـلوتم  ناریا  دالب  یـصقا  رد  الثم  صخش 
هچ هب  سپ  دوشیمن  مدنگ  هب  لیحتـسم  وا  ماظع  دوشیمن و  هتـشک  ناملـس  ربق  لحم  رد  مه  نیادم  مدنگ  دناهدروخن و  مه  نیادم  مدـنگ 
هچ هک  دـننکیمن  لایخ  هللاو  دوریم  هار  دراد  زورما  هدـش و  هدـنز  هک  تسا  ناملـس  ماظع  نامه  هک  هحفص 454 ] دیئوگیم [  امـش  مسق 

یسک دزن  رد  تسا  ظوفحم  اهنیعب  ناملـس  ماظع  نامه  هک  میئوگیم  ام  اما  دناهدیمهف و  بلطم  هک  دنلاحـشوخ  دنفابیم و  مه  هب  تافارخ 
دزیخیم رب  هتجرد  هللا  یلعا  ناملس  دنکیم و  هدنز  اهنیعب  ار  اهنامه  هبترم  ود  ضرالا و  یف  تاومسلا و ال  یف  ةرذ  لاقثم  هنع  برغی  هک ال 

هدش نهپ  نیمز  فارطا  رد  وا  تسوپ  تشوگ و  دنـشاب و  هدروخ  نابایب  ناگدـنرد  ار  یـسک  رگا  هکلب  ائیـش  هسفن  نم  دـقفی  هک ال  يروط 
هک هللااب  دهـشا  دنکیم و  هدنز  زاب  ار  وا  دنکیم و  عمج  ار  همه  تسا و  ظوفحم  ادخ  دزن  رد  اهنآ  مامت  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  صن  هب  دشاب 
هب دیاب  اهنامه  دـناهدرک  تیـصعم  تعاط و  هک  یندـب  حور و  نامه  هک  اریز  دزاسیمن  راگدرورپ  لدـع  اب  نیا  ياوس  تسین و  نیا  زا  ریغ 

فاصنا لاح  يرخا  رزو  ةرزاو  رذت  شحاف و ال  تسا  یملظ  ندیناسر  وا  هب  ار  يرگید  يازـس  دش  ندب  نآ  ریغ  رگا  دنـسرب و  دوخ  يازس 
دیوریم تابن  لثم  دناهدومرف  هک  روط  نامه  هب  تعامج و  نیا  ای  میئوگیم  دمحم  لآ  تاشیامرف  رهاظ  قفاوم  ام  هک  ناناملسم  يا  دیهدب 

نیا رد  هکنیا  نکب و  حالـصا  ار  تدوخ  مهف  یمهفیمن  رگا  درادن  تبارغ  چیه  دـنکیم و  قطن  ناسنا  لثم  دوشیم و  هدـنز  ناویح  لثم  و 
يارب هک  یتنیط  نآ  دوشیم و  لحمـضم  لطاب و  یلک  هب  دوریم و  یلوا  تروص  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دناهدومرف  دیدج  قلخ  تایآ 

زا دوب  هدـش  وا  گرم  ثعاب  اهنامه  دوبن و  تنیط  نآ  تیتاذ  زا  هک  یـضارعا  دوشیم و  هزیکاـپ  كاـپ و  دوشیم و  هتفرگ  دوب  تروص  نآ 
رانلا یلع  مه  موی  دـنوادخ  لوق  ریـسفت  رد  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  نیبملا  باتک  رد  هکنانچ  دوشیم  هتفرگ  تنیط  نآ 

هب ینعی  شدوخ  هبـش  يوس  هب  يزیچ  ره  ددرگرب  هکنیا  ات  دوشیم  هتـسکش  الط  هکناـنچ  مه  تعجر  رد  دـنوشیم  هتـسکش  دومرف  نونتفی 
یقلخ دوشیم  نیا  سپ  دوشیم  هدـیمد  وا  رد  حور  دوشیم و  هتخاس  لوا  زور  بلاق  هنیعب  یبلاـق  هبترم  ود  یهتنا و  شدوخ  تقیقح  يوس 

نآ زاب  ینک و  كاخ  ینکـشب و  يریگب و  ار  یتشخ  رگا  هک  دومرف  منهج  لها  دولج  رییغت  رد  ع )  ) قداص ترـضح  هک  تسا  نیا  دیدج و 
هب دیدج  قلخ  سپ  هصالخ  تسا  یکی  لصا  هدـش و  ثداح  رگید  رییغت  تسا و  نامه  نیا  هدوب  هک  تسا  نامه  نیا  ایآ  ینزب  بلاق  رد  ار 

کی هکنیا  هن  دـنزاسیم  زاـب  دـننزیم و  مه  هب  ار  نآ  هیلوا  تروـص  دـنریگیم و  ار  لوا  زور  تنیط  ناـمه  هنیع  هب  هک  تـسا  هدـعاق  نـیا 
رفاـک ار  نآ  هب  لـئاق  هک  یخـسانت  تسا  نیمه  هک  اریز  دـنهدب  اـج  وا  رد  ار  يرگید  حور  دـنزاسب و  هدـیدج  تـنیط  زا  يدـیدج  صخش 

هکنانچ دنیوگیم  تعامج  نیا  هک  تسا  نیمه  خسانت  تقیقح  یلو  میتسین  یخسانت  ام  هک  دنیوگیم  تعامج  نیا  هک  دنچ  ره  دناهدرمش 
تسیک اب  وا  نخس  يور  هک  تسین  مولعم  دراد  نایذه  هب  تهابش  یلیخ  هتفگ  رخآ  هیآ  لیذ  رد  هچنآ  اما  دمآ و  دهاوخ  نآ  حرش  مه  دعب 
ایندـلا انتویح  الا  یه  نا  هک  تسا  هدرک  رکذ  هک  هفیرـش  يهیآ  نیا  دـنکیم و  ار  بلطم  هچ  تابثا  دـنکیم و  هک  رب  هحفـص 455 ] در [  و 
دناهتفگ هکنیا  زا  ناشدارم  دناهتـشاد  ار  ثعب  راـکنا  تعاـمج  نیا  نوچ  هک  دـننکیم  ینعم  نیرـسفم  نیثوعبمب  نحن  اـم  ییحن و  تومن و 

دهاوخ نیا  ینعم  سپ  دناهدش  رفم  ثعب  هب  سپ  دندرک  رارقا  نیا  هب  رگا  هک  اریز  تسین  ناشدوخ  ندش  هدـنز  میوشیم  هدـنز  میریمیم و 
نیا تهج  تسین و  دارم  بیترت  تسا و  عمج  ضحم  فطع  هکنآ  ای  تسین  یثعب  دنوشیم و  هدـنز  یموق  دـنریمیم و  ام  زا  یموق  هک  دـش 
نیا رد  یلو  دنوش  لئاق  توم  زا  دعب  یتویح  مه  دنـشاب و  ترخآ  ثعب  رکنم  مه  هک  ار  یموق  دندوب  هدیدن  نیرـسفم  هک  تسا  نیا  ریـسفت 
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ار نآ  احیرـص  دـنرکنم و  یلکب  ار  ترخآ  ثعب  تعاـمج  نیا  هک  ینیبیم  هینـالع  هـک  اریز  دـش  ادـیپ  مـه  یلوـق  نـینچ  مـه  ناـمزلا  رخآ 
دنوشیم هدنز  زاب  لسانت  دلاوتب و  ینعی  رهاظ  عضو  نیمه  هب  ایند  نیمه  رد  گرم  زا  دعب  هک  دـنراد  داقتعا  ار  نیا  دناهدرمـش و  تاموهوم 

بیترت نیا  هب  صوـصخم  هک  ممهفیم  ناـنچ  دـنوادخ  مـالک  یگرزب  زا  سپ  تسا  ناـشداعم  تسا  اـیند  ياـهزور  زا  هـک  زورما  نـیمه  و 
رب در  هیآ  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  تسا و  هدوـمرف  هدارا  هچ  هک  تسا  اـناد  دـنوادخ  دـنکب و  مه  ار  تعاـمج  نیا  در  هـکنیمه  ضحم  هدوـمرف 

دندوب تما  نیا  زا  یتعامج  هک  دیامرفیم  فیرـش  ثیدح  رد  ع )  ) ریما ترـضح  هکنادـب  سپ  هللا  یلع  يرتفا  دـنتفگ  هک  اریز  تسین  هیره 
هک تسا  مولعم  دندش و  تما  كاله  ببس  اهنامه  دندرکیم و  مالـسا  راهظا  قافن  هب  رهاظ  رد  دندوب و  لئاق  هیرهد  هلاقم  هب  نطاب  رد  هک 

هیرهد دیاقع  هب  دـقتعم  نطاب  رد  دـندرک و  دـیحوت  هب  رارقا  رهاظ  رد  نوچ  هک  تسا  نکمم  سپ  دـنیاهنآ  لاثما  یناث و  لوا و  اهنآ  زا  دارم 
دوخ معزب  دـنتفرگیم و  دوخ  ءاعفـش  ار  مانـصا  یلو  دـندوب  تسرپتب  هچ  رگا  اهنآ  هک  ۀـصاخ  هدومرف و  اـهنآ  رب  در  عضو  نیا  هب  دـندوب 

رد رکبوبا  هکنانچ  دـندناریم  نابز  رب  تداع  هب  اـی  ترطف  هب  یئادـخ  مسا  یلو  دـندوب  رکنم  تقیقح  رد  هچ  رگا  دنتـشاد  یئادـخ  هب  رارقا 
مادملا برش  یف  سابلا  دیدش  امرق  ناک  کیبا و  نع  ثفن  ماشه و  نع  ثفن  توملا  ناف  رکبما  ای  حبطـصن  انیعد  دیوگیم  شدوخ  راعـشا 

ایح تنک  ام  اذا  ینلتقی  ماعطلا و  نم  سینالا  عبش  دقف  هیبکنم  لیاز  سارلا  ام  اذا  ماهو  ءالـشا  ةویح  فیک  ییحی و  فوس  ۀشبکنبا  اندعویا 
مایـصلا و رهـش  كرات  یناب  ینع  نمحرلا  غلبم  نم  الا  مایـصلاب  ةولـصلاب و  انرما  یتح  لاملا  عمجب  فثکی  مل  یماظع و  تمر  اذا  ینییحی  و 

اهمجلاف اریمح  يار  میکحلا  نکل  یماعط و  ینعنمی  لق هللا  یبارـش و  ینعنمی  لقف هللا  مانألا  تافارخ  نم  اثیدـح  انیلا  یحوا  اـم  لـک  كراـت 
بسح رب  هحفـص 456 ] ای [  تسا  فراعتم  بسح  رب  ای  نیا  هدرب و  ار  ادـخ  مسا  زاب  راـکنا  همه  اـب  هک  نیبب  سپ  هصـالخ  ماـجللاب  تهاـتف 
رکنم احیرـص  اهنیا  دوشیمن و  داعم  رکنم  دشاب  دحوم  تقیقح  هک  یـسک  الا  هدش و  يراج  لاونم  نیمه  هب  مه  هیآ  رد  ترطف و  ای  تداع 

دندوبن . مه  دحوم  سپ  دندوب  داعم 

( مهنامیا دهج  هللااب  اومسقا  و   ) هفیرش هیآ  هب  لالدتسا 

هراشا

یف انللـض  اذئا  اولاق  نوملعی  سانلا ال  رثکا  نکل  اقح و  هیلع  ادعو  یلب  تومی  نم  هللا  ثعبی  مهنامیا ال  دهج  هللااب  اومـسقا  هدرک و  لقن  زاب  و 
نیا هب  نیلئاق  هکلب  میتسه  هزات  قلخ  ام  هک  یتسردـب  ایآ  نیمز  رد  ام  میاهدـش  مکایا  نورفاک  مهبر  ءاقلب  مهلب  دـیدج  قلخ  یفل  انئا  ضرألا 
نیا نیبـب  نکب  هظحـالم  درکیمن  همجرت  شاـک  هدرک و  رکذ  اـهلیبق  نیمه  زا  رگید  تاـیآ  دـعب  دـنرفاک و  ناـشراگدرورپ  ندـید  هب  لوق 

ظافلا و هظحالم  تیبرع و  دـعاوق  هب  دـیقم  چـیه  هک  دـناهدرک  ضرف  نایب  لـثم  مه  ار  نآرق  اـهنآ  اـیوگ  تسه و  هیآ  نیا  همجرت  تاـملک 
دیامرفیم باوج  دـعب  دوب  میهاوخ  هزات  قلخ  رد  ام  ایآ  نیمز  رد  میدـش  مک  ام  هاگ  ره  ایآ  هک  تسا  نیا  همجرت  دوب و  دـیابن  اـهنآ  بارعا 

نیا تسا  هتفگ  تایآ  رکذ  زا  دعب  هک  هصالخ  دیوگیم  هچ  وا  نیبب  لاح  دنرفاک  رشح  ثعب و  هب  ینعی  دوخ  هدنرورپ  ءاقلب  ناشیا  هکلب  هک 
تـسا یناـهرب  میوـق و  تسا  یلیلد  ناـکما  ییحم  نآ  زا  یفرح  ره  تاومـسلاو و  ضرـألا  یف  نم  رب  تسا  تجح  نآ  کـی  ره  هک  تاـیآ 
نوریب شرهاـظ  ینعم  زا  هچ  يارب  داـعم  ادـبم و  موی  تسا و  باـیا  عوجر و  موی  تسا و  هجیتن  هرمث و  ذـخا  موی  روهظ  موی  هکنیا  رب  میظع 

ملاـع نیا  هدـشن  هتـشاذگ  قلخ  رد  مه  نآ  كاردا  يهوق  هکلب  میاهدومنن  كاردا  میتـسین و  رعاـش  مینادیمن و  هچنآ  رب  مینک  ینعم  میرب و 
داـعم نیا  میرادـن و  ار  تادرجم  مهف  هتبلا  میوشن  درجم  اـت  تادرجم و  زا  نادـبا  زا  حاورا  عـلخ  زا  دـعب  ملاـع  تسا و  تاـبکرم  ماـسجا و 

دـیلقتو و نونظ  مهو و  قیـالع  زا  درجم  رگا  شکاردا  يهوق  هک  هچ  میدرگ  دـقتعم  میوـش و  نمؤـم  نآ  هب  دـیاب  لـک  هک  تسا  ینامـسج 
یلجت و هکلب  تسین  لولح  خسانت و  هک  هچ  تسا  قیقد  رایـسب  نکل  میمهفب و  مینادب و  میناوتیم  هدـش و  هتـشاذگ  قلخ  رد  میوش  دـیدحت 

یقرت دـیامنیم و  تیبرت  ار  قلخ  تسا و  ملاع  نیا  رد  هک  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  هرمث  اـب  ار  ترخآ  ملاـع  يازج  يرثکا  تسا و  روهظ 
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هنوگچ هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  تسا  یکی  تقیقح  داـعم  أدـبم و  تسا و  دـعب  باـتک  لـبق  باـتک  لوزن  هرمث  دـناهدادن  قرف  دـهدیم 
كاردا . زا  ار  بلق  میاهدرک و  عنم  هدهاشم  زا  ار  شوگ  مشچ و  هک  هدش  لیدبت  هدرک و  رییغت  قلخ  ياهترطف 

باوج

زا ربخ  وت  ولو  تسا  یقح  مالک  میرادـن  ار  تادرجم  مهف  میوشن  درجم  ات  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  تسا  هداد  ار  قیقحت  داد  ماـقم  نیا  رد  رگید 
هدومرف و دـنوادخ  هکنانچ  دـش  یهاوخ  روشحم  تمایق  رد  هلـسلس  نیمه  اب  هتـسب و  دوخ  رب  تسا  عارذ  داـتفه  هک  هلـسلس  هک  يراد  دوخ 

هتشاذگ قلخ  رد  نآ  كاردا  هوق  هک  تسا  زیچ  هچ  نیا  ینعم  دنشاب و  هدرک  درجم  ار  دوخ  یتعامج  هکلب  يراد  ربخ  هچ  نارگید  زا  رگید 
 ] تادرجم كرد  هوـق  ارچ  سپ  تسا  تادرجم  ملاـع  زا  حاورا  تسه و  قـلخ  رد  حاورا  هک  یئوـگیم  تدوـخ  وـت  هـکنیا  لاـح  هدـشن و 

نینچ مه  دونـش  تاعومـسم  هداد  شوگ  دنیبیم  ار  تارـصبم  هداد  مشچ  ناسنا  ندب  رد  دنوادخ  هکنیا  لثم  تسین  ناسنا  رد  هحفص 457 ]
رونب رظنی  هناف  نمؤملا  هسارف  اوقتا  دندومرف  دمهفیم و  تادرجم  زا  رتالاب  هداد  حور  زا  رتالاب  دـمهفیم و  ار  تادرجم  هداد  حور  ناسنا  هب 
هثراح نب  دیز  ارهاظ  هک  ار  باحصا  زا  یکی  دومرف  هدهاشم  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  نیمـسوتملل  تایال  کلذ  یف  نا  دنوادخ  دومرف  هللا و 

درک ضرع  تسیچ  تنیقی  تمـالع  دومرف  نیقی  یلع  تحبـصا  درک  ضرع  تحبـصا  فـیک  دوـمرف  تسا  ریغتم  وا  تلاـح  هک  دـید  دوـب و 
شاب تباث  دومرف  درک  ضیارع  ار  لیبق  نیا  زا  دناهداتـسیا و  باسح  يارب  هک  ار  قیالخ  منیبیم  ایوگ  مونـشیم و  دوخ  شوگ  رد  ار  منهج 

داهج و هب  تفر  نوریب  زور  دـنچ  زا  دـعب  دومرف و  اعد  دـنک و  نم  بیـصن  دـنوادخ  هک  امرفب  اعد  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  تلاـح  نیا  رب 
هب لد  هدرک و  مهوت  ایند  نیمه  رد  ار  داعم  هصرع  نوچ  وت  هچ  ینعی  تسین  قلخ  رد  رعـشم  هک  ندورـس  تافارخ  روطنیمه  سپ  دش  هتـشک 

ماقم نیا  هب  هدرک و  عطق  ار  دوخ  قیالع  یـضعب  دنتـسین و  روطنیا  همه  قلخ  ریاس  یلو  هدـنام  مورحم  ترخآ  ملاع  مهف  زا  هتـسب  ایند  نیمه 
هب دـیاب  همه  هک  تسا  ینامـسج  داعم  نیا  هک  هتفگ  هچنآ  اما  ملعی و  نم  یلع  ۀـجح  ملعی  سیل ال  رادرب و  دوخ  يارب  يرکف  وت  دناهدیـسر 
هک دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  میدرک  ار  دوخ  وت و  بلطم  حرـش  هکنا  زا  دـعب  ار و  ینامـسج  داـعم  رکنم  دـنک  تنعل  دـنوادخ  میوش  رقم  نآ 
هک میوگیم  لامجا  روط  هب  یلو  دوشب  دـیاب  لقتـسم  یباـتک  نیا  دوخ  منک  ناـیب  لیـصفت  هب  مهاوخب  رگا  تسیک و  ینامـسج  داـعم  رکنم 

نییمـالک نییعیبط و  هچنآ  رباـنب  دـشاب  هثلث  داـعبا  لـباق  هک  يرهوج  نآ  ینعی  مسج  تسا و  ینامـسج  داـعم  هکنیا  رب  هدـش  مئاـق  ترورض 
قلطم لباق  رهوج  ار  نآ  دوشیم  مسج  ضراع  مه  هثلث  داعبا  زا  ریغ  هک  دـندرک  هظحـالم  نوچ  مهماـقم  هللا  یلعا  اـم  خـیاشم  دـنیوگیم و 

زا مه  گنر  دراد و  ینیعم  قمع  ضرع و  لوط و  اضرف  یمـسج  ره  هک  ینیبیم  هکناـنچ  دوشب  اـهنآ  ریغ  هثلث و  داـعبا  لـماش  هک  دـندومرف 
دوشیم نآ  ضراع  ضارعا  همه  هک  هصالخ  دراد  مه  لاعفنا  دراد  مه  لعف  دراد  مه  زیح  دراد  مه  نامز  دراد  مه  ناـکم  تسه  نآ  يارب 

يریگب و تسا  هدز  لـثم  نآ  هب  ع )  ) ماـما هک  ار  تشخ  نیا  وـت  رگا  ههبـش  نودـب  دـنتفگ و  قـلطم  لـباق  رهوـج  ار  نآ  هک  تسا  نـیا  سپ 
مه زاب  هک  اریز  تسا  مسج  زاب  دوریمن و  نوریب  تیمسج  زا  يزاسب  رگید  یتشخ  تروص  هب  ینک  لک  زاب  ینکـشب و  ار  نآ  لوا  تروص 
رد هچنآ  نک  هظحالم  لاح  دشیمن  تشخ  تروص  هب  هبترم  ود  دوبن  لباق  رگا  دنکیم و  قدص  نآ  رب  دشاب  لباق  رهوج  هک  مسج  فیرعت 

هکنآ زا  دعب  هک  دناهدومرف  ناسنا  رد  نینچمه  مینکیم و  لدب  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  هدومرف  دـنوادخ  دـناهدومرف و  ع )  ) دـمحملآ رابخا 
تـسا نیا  ینعم  دزاسیم  لوا  تروص  هب  هیبش  یتروص  هب  دریگیم و  ار  وا  یلوا  تنیط  دـنوادخ  هبترمود  دـسوپیم و  كاـخ  نیا  رد  درم 
ناسنا ندب  تفر  نوریب  تیمسج  زا  یتخاس  هبترم  ود  یتسکـش و  هک  تشخ  نآ  رگا  هللاو  هن  دوریم  نوریب  هحفص 458 ] تیمسج [  زا  هک 

تسس و یتشخ  هک  دوب  نیا  ثعاب  هک  دوب  یگیر  گنس و  یتشاد  هک  یلوا  تشخ  رد  رگا  هکلب  دوریمن  مه  نیا  تفرن  رگا  دوریم و  مه 
دـشاپیم مه  زا  دیـسر  نآ  هب  تبوطر  هکنیا  ضحم  هب  دوشیم و  کهآ  نآ  گنـس  ینک  رجا  یتساوخ  ـالثم  ار  نآ  رگا  هک  دوشب  ماودیب 

ایآ يزاسب  یبوخ  تشخ  یهدب و  تسرد  ار  نآ  لگ  ینک و  نوریب  ار  نآ  گنس  يزاسب  ار  تشخ  نآ  هبترمود  یتساوخ  هکنآ  زا  دعب  رگا 
ع)  ) دـمحملآ رابخا  زا  ار  شعیمج  ام  خـیاشم  هک  تاـشیامرف  نیا  هب  سپ  تسا  مسج  مه  زاـب  هک  هللاو  هن  دوریم  نوریب  تیمـسج  زا  نیا 
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تسا نیا  نآ  تسناد و  دیاب  اجنیا  رد  هتکن  کی  تسا و  ینامسج  ۀقیقح  اعقاو و  دناهدرکن و  نوریب  ندوب  ینامسج  زا  ار  داعم  دناهتـشادرب 
ره هک  تسا  نیا  دارم  هکنآ  ای  دشاب  ماسجا  ملاع  رد  دـیاب  داعم  هک  تسا  نیمه  ایآ  تسیچ  ینامـسج  داعم  زا  دوصقم  هک  دـیمهف  دـیاب  هک 

هاوخ دشاب  ماسجا  يهصرع  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  همه  هک  امـش  تاقیقحت  اما  دـیایب  شدوخ  مسج  اب  دـیآیم  داعم  يهصرع  هب  هک  یـسک 
مـسج نامه  اب  یـسک  ره  دیاب  هک  تسا  نیا  مالـسا  بهذم  ضحم و  رفک  تسا و  اطخ  نیا  يرگید و  مسج  اب  ای  دنیایب  دوخ  مسج  اب  قلخ 

ار ادـخ  باتک  هکلب  ار  ع )  ) دـمحملآ رابخا  نک  هظحالم  دـیایب  ترخآ  هصرع  هب  ناصقن  هدایز و  نودـب  هنیعب  تشاد  اـیند  رد  هک  شدوخ 
نم دنتفگ  هکنانچ  مینکیم  هدـنز  ار  ماظع  نیمه  هک  دـیامرفیم  اج  همه  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  تسین  ای  تسه  نیمه  رد  حیرـص  نیبب 

ضرألا صقنت  ام  انملع  دق  تسا  هدومرف  میلع و  قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهأشنا  يذلا  اهیحی  لق  دومرف  باوج  میمر و  یه  ماظعلا و  ییحی 
دیاهدرکن ترورض  فالخ  دیتسه  یعدم  هک  امـش  الاح  دوش  هدنز  دیاب  هیلوا  تنیط  نامه  هک  تسا  نیقی  سپ  ظیفح  باتک  اندنع  مهنم و 

لصف رد  هدش و  ادیپ  مسق  هچ  اجک و  زا  دیدج  صاخشا  نیا  رد  هینامسج  هیلوا  تنیط  نآ  هک  دینامهفب  نم  هب  دینادیم  ینامسج  ار  داعم  و 
هدمآ هجو  هچ  هب  هدعاق و  هچ  هب  تسا  هدیسوپ  اجنآ  رد  وا  ناوختسا  هتفر و  ایند  ملاع  زا  ياهشوگ  رد  الثم  هک  نمؤم  نالف  هک  میتفگ  شیپ 

وت دوصقم  هک  نادب  سپ  تسا  هدشن  یلاقتنا  نینچ  ملـسم  هدش و  تسا  نالف  داعم  نیا  یئوگیم  وت  هک  صخـش  نیا  يارب  زا  ندـب  تسا و 
هک اریز  تسا  حارـص  رفک  نیا  تسا و  هدرکن  دوع  مان  دـیز  صوصخم  مسج  اما  تسا  ماسجا  ملاع  رد  هک  تسا  نیمه  ینامـسج  داـعم  زا 

یـسک ره  صوصخم  مسج  رگا  سپ  دـنتفگ  نید  موی  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دـسرب و  دوخ  يازج  هب  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  تهج  هب  دوـع 
تمکح و فالخ  نیا  تفر و  اـجک  نت  يازج  درادـن  ندـب  هب  یلخد  تسا  وا  دوخ  لاـم  هک  حور  يازج  هدـش  هداد  هک  هب  ازج  درکن  دوع 

ینامـسج داعم  زا  دوصقم  ملـسم  هک  اریز  تسیک  ینامـسج  داعم  رکنم  هک  وشب  تفتلم  لاح  ینکیم و  تابثا  هنوگچ  دنوادخ  رب  ار  لدـع 
نایب یتفر  رگا  تسا و  اهنآ  دوخ  ماسجا  اهنیا  هک  تاـبثا  تسا  وت  رب  دـننک و  دوع  ناـشدوخ  هحفـص 459 ] ماسجا [  اب  مدرم  هک  تسا  نیا 

موهوم هک  نک  كرد  لاح  یئوگیم و  هک  تسیچ  تاموهوم  هک  میوگیم  وت  لثم  مه  نم  تسا  یلـصا  تنیط  مسج  زا  دوصقم  هک  ینک 
ینعم دـیاب  الوا  تسا  روهظ  یلجت و  هکلب  تسین  لولح  خـسانت و  میئوگیم  هک  يداعم  هک  هتفگ  هچنآ  اما  ام و  تانایب  ای  تسا  وت  تاـملک 
لاوس یقیدنز  هک  تسا  هدش  تیاور  نیبملا  باتک  رد  سپ  خـسانت  اما  تسیچ  هلاسم  قح  هک  تسناد  هک  نآ  ات  دـیمهف  ار  یلجت  خـسانت و 

بهاذـم رب  تجح  هچ  هب  ار و  نیا  دـنتفگ  هچ  زا  حاورا  خـسانت  هب  تسا  هتفگ  هک  یـسک  زا  ارم  هدـب  ربخ  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  درک 
تالالض دوخ  يارب  دنداد  تنیز  ار و  نید  جاهنم  دنتخادنا  رس  تشپ  هک  قیقحت  هب  خسانت  باحـصا  هک  یتسرد  هب  دومرف  دندش  مئاق  دوخ 
دوشیم هدرک  فصو  هچ  نآ  زا  يزیچ  وا  رد  هک  تسا  هیواخ  نامـسآ  هک  دندرک  نامگ  تاوهـش و  رد  ار  دوخ  سفنا  دـندرک  نوریب  ار و 

یلع مدآ  قـلخ  لـجوزع  هللا  نا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هک  یـسک  تجح  هب  تسا  نیقوـلخم  تروـص  رد  ملاـع  نیا  ربدـم  هـکنیا  تـسین و 
نآ ندش  لخاد  شدوخ و  بلاق  زا  تسا  حور  جورخ  ناشیا  دزن  رد  تمایق  دـشابیمن و  يروشن  ثعب و  هن و  يران  تسین و  یتنج  هتروص 
ریغ اـی  دـشاب  یئـسم  رگا  اـیند و  هجرد  یلعا  رد  نآ  زا  رتهب  یبلاـق  رد  ددرگیم  رب  دوب  راـکوکین  لوا  بلاـق  رد  رگا  رگید  بلاـق  رد  تسا 

رثکا تدابع  زا  يزیچ  هن  یتولص و  هن  یموص و  ناشیا  رب  تسین  ۀقلخلا و  ۀهوشم  ماوه  ای  ایند  رد  هبعتم  باود  یـضعب  رد  ددرگیم  فراع 
زا نآ  ریغ  ءاـسن و  جورخ  زا  ناـشیا  يارب  زا  تسا  حاـبم  اـیند  تاوهـش  زا  يزیچ  ره  وا و  تفرعم  وا  رب  تسا  بجاو  هک  یـسک  تـفرعم  زا 

دندومن نعل  قرف و  لـک  ار  ناـشیا  هلاـقم  دندرمـش  حـیبق  سپ  مد  رمخ و  هتیم و  نینچ  مه  راد و  رهوش  ناـنز  تـالاخ و  تاـنب و  تاوخا و 
ۀیروت و ار  ناشیا  هلاقم  درک  بیذـکت  سپ  دـندیدرگ  ناریح  دـندش و  فرحنم  ار  تجح  دـندش  هدرک  لاؤس  نوچ  سپ  مما  لک  ار  ناشیا 
هک دوب  هیلزا  حاورا  هک  نیا  یبلاق و  يوس  هب  یبلاق  زا  دوشیم  لقتنم  ناشیا  هلا  هک  اهنیا  همه  اب  دـندرک  نامگ  ناقرف و  ار  ناـشیا  درک  نعل 

لالدتـسا هچ  هب  سپ  دـشاب  قولخم  تروص  رد  قلاخ  هک  هاـگ  ره  سپ  زورما  اـت  يرگید  زا  دـعب  تسا  یکی  رد  روط  نیمه  دوب و  مدآ  رد 
یلعا رد  تسا  هدـیدرگ  هک  ره  دـنمدآ  نادـنزرف  زا  هکئـالم  هک  دـنتفگ  تسا و  شدوخ  بحاـص  قلاـخ  اـه  نیا  زا  یکی  هکنیا  رب  دوشیم 

دنتـسه و يراصن  هک  ار  ناشیا  ینکیم  لایخ  يروط  سپ  تسا  کلام  وا  سپ  هیفـصت  ناحتما و  هلزنم  زا  تسا  هتفر  نوریب  ناـشنید  هجرد 
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ار نامحل  زا  يزیچ  دنروخن  هک  نیا  ناشیا  رب  دوشیم  بجاو  هک  قیقحت  هب  سپ  دنتسه  تقیقح  ریغ  رب  ءایـشا  هک  دنیوگیم  هیرهد  يروط 
تـسین زیاج  سپ  اهنآ  تروص  رد  دـناهدش  بلقنم  هک  دـنمدآ  نادـنزرف  زا  اهنآ  لک  ناشیا  دزن  رد  هحفـص 460 ] باود [  هکنیا  تهج  هب 

هک هدـب  فاـصنا  نک و  هظحـالم  تسرد  مینک و  رکذ  زاـب  ار  نآ  تارقف  ضعب  دـیاش  هک  فیرـش  ثیدـح  رخآ  اـت  تاـبارق  موحل  ندروخ 
صخرم یلک  هب  ار  دوخ  دنتـشاذگ  ار  تعدـب  نیا  هک  یلوا  رد  هک  لاعفا  لامعا و  رد  خـسانت  هب  تسا  اـهزیچ  هبـشا  تعاـمج  نیا  بهذـم 

تسا و نخس  ضحم  دناهتسب  دوخ  هب  یعرش  نیملـسم  سرت  زا  هک  مهتاقوا  نیا  دوش و  دراو  دیابن  سدق  لها  رب  نزح  هک  دنتفگ  دندرک و 
زیچ چـیه  زا  هک  تسا  قافآ  يهرهـش  ناشرما  رگید  هک  جورف  رد  هدـش و  هدـید  ناشیا  زا  هینالع  هکنانچ  دـننکیمن  نآ  ياـضتقم  هب  لـمع 

مدآینب زا  یتسناد  ناشمالک  زا  اقباس  هک  نانچ  هک  مه  ار  هکئالم  دنراد  تیبوبر  تیهولا و  يوعد  هینالع  هک  مه  دیحوت  رد  دنرادن  زیهرپ 
روشن و ثعب و  نیا  زا  ریغ  رگید و  یبلاـق  رد  لوخد  تسا و  یبلاـق  زا  حور  جورخ  روـط  نیمه  هب  هینـالع  هک  مه  داـعم  باـب  رد  دـننادیم 

دنوشیم باود  تروص  رد  رافک  الثم  هک  میـشاب  هدینـشن  اهنآ  زا  رگا  یئزج  کی  رد  الاح  تیاهن  تسا  نیمه  همه  تسین و  يران  تنج و 
تـسین خسانت  زا  رتراوازـس  یمـسا  تقیقح  رد  هک  هصالخ  دننکیم  رافک  نیمه  يارب  تیعبـس  تیمیهب و  تیناویح و  تابثا  زاب  یلو  دیاش 

اجنیا رد  تسا  یملع  هلئـسم  نوـچ  دـیمهف و  ار  روـهظ  یلجت و  ینعم  دـیاب  لاـح  یتـسناد  ار  نیا  نوـچ  دوـش و  هتفگ  تعاـمج  نیا  رب  هک 
هک تسا  نیا  هیفوص  ءامکح  افرع و  تاملک  رد  یلجت  زا  دارم  هک  نادـب  سپ  میئوگیم  هملک  دـنچ  راـصتخا  هب  اـما  داد  لیـصفت  ناوتیمن 

تیوه بحاص  هک  تسا  نیا  ای  تسا  مسق  ود  نیا  هک  میئوگیم  قیقحت  دزن  رد  دنک و  اقلا  يزیچ  تیوه  رد  ار  دوخ  لاثم  سکع و  يزیچ 
هک یجراخ  صخاش  باتفآ و  لاثم  هب  تبـسن  هنیئآ  لثم  دراد  لاـثم  نآ  هب  تبـسن  دوخ  يارب  زا  یلقتـسم  دوجو  هک  تسا  يزیچ  هروکذـم 

لقتـسم دوجو  هک  تسا  نیا  ای  دزادـنایم و  سکع  وا  رد  جراخ  زا  رگید  زیچ  اـی  باـتفآ  لاـثم  لقتـسم و  تسا  یـصخش  دوخ  يارب  هنیئآ 
زا لبق  راثآ  يارب  زا  هک  دـنکیم  شدوخ  راثآ  هب  رثؤم  هک  یلجت  لثم  تسا  لاثم  نآ  دوخ  يدوخ  تینا و  نآ  زا  دارم  هکلب  درادـن  یجراخ 

شدوخ يدوخ  هب  یتـهج  دراد و  رثؤم  هب  یتـهج  تسا  تهج  ود  وا  یلجت  يارب  زا  دـنکیم  یلجت  رثؤم  هک  نیمه  تسین و  يدوجو  یلجت 
تسا و هدومن  رـصانع  كالفا و  یـسرک و  شرع و  هب  یلجت  مسج  هک  تسا  نیا  لثم  بلطم  نیا  لثم  تسا و  رثا  تینا  تیوه و  ناـمه  هک 

دندش مسج  دومن و  یلجت  اهنآ  رد  مسج  دعب  دندوبن  مسج  دندوب و  دوجوم  رتشیپ  ریاس  یـسرک و  شرع و  تروص  هک  تسین  نیا  دوصقم 
اهنآ کی  ره  يارب  زا  هدومرف و  داجیا  ار  اهنآ  دنوادخ  هعفد  کی  دنمسج و  یلجت  ریاس  یسرک و  شرع و  دوخ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب 

دننک و قیقحت  تسرد  هک  دنتسین  بلاطم  نیا  مهف  لها  تعامج  نیا  ناشدوخ و  يدوخ  هب  یتهج  دنراد و  مسج  هب  یتهج  تسا  تهج  ود 
ینکیم هظحـالم  ناـشیا  تاـملک  رد  هک  نآ  زا  دـعب  یلو  دـیوگب  هتـسناوتن  رگید  زیچ  هملک  کـی  زا  شیب  هـک  هحفـص 461 ] تسا [  نیا 

كرد يزیچ  نیا  زا  رتالاب  دننزیم و  اههنیئآ  باتفآ و  هب  لثم  اج  همه  رد  هک  اریز  تسا  یلجت  زا  لوا  مسق  نامه  ناشدوصقم  هک  ینیبیم 
نآ زا  لبق  همه  ینکیم  هظحالم  هک  نادبا  نیا  هکنیا  تهج  هب  دنیوگب  ار  نیمه  دیاب  دبال  دنیوگب  ینخـس  مه  مهف  يور  زا  رگا  دندرکن و 

اهاذغ زا  اههفطن  دوشیم و  اهاذغ  هب  بلقنم  هک  تسا  بآ  كاخ و  نیمه  هک  اریز  دناهتشاد  لقتسم  دوجو  دنک  هولج  اهنآ  رد  حاورا  هک 
دننکیم ومن  ددم  نامه  هب  دسریم و  دوشیم  هتفرگ  ملاع  رد  هدوجوم  رـصانع  زا  هک  اهاذغ  نآ  زا  همه  اههفطن  ددم  زاب  دوشیم و  هتخاس 

داقتعا رگا  تسا و  هدرک  هولج  اهنآ  رد  حاورا  باتفآ  هدـش و  هتخاس  گنـس  زا  هک  تسا  اههنیئآ  ناـمه  يهلزنم  هب  نادـبا  نیا  يهمه  سپ 
تسا و شدوخ  رثؤم  عبات  لاح  همه  رد  رثا  هک  اریز  شحاف  تسا  یطبخ  دنتـسه  اهنآ  یقیقح  راثآ  حاورا  هب  تبـسن  اهندـب  نیا  هک  دـنکب 

رثا ندب  نیا  سپ  تسا  دوجوم  ندـب  زاب  مه  حور  ضارعا  هولج و  عطق  زا  دـعب  دـندوجوم و  حور  يهولج  زا  شیپ  اهنیا  هک  ینیبیم  هینالع 
حور يهولج  ياپ  در  لحم  مه  ندـب  نیا  دـنیوگیم  رثا  دـنامیم  كاخ  يور  هک  مه  ار  ناسنا  ياپ  در  هکنیا  لثم  رگم  یلب  تسین  یقیقح 
ملاع رد  باتفآ  هلزنم  هب  حور  هک  تسا  نیا  هدرک  هولج  ندـب  نیا  رد  حور  هک  نیا  زا  ضرغ  سپ  هصالخ  تسین  یقیقح  رثا  اـهنیا  تسا و 
ینعی دش  جراخ  ای  دـش  ندـب  نیا  لخاد  حور  دوش  هتفگ  هک  تسین  عنام  مه  هزادـنا  نیمه  هب  ندـب و  نیا  رد  دـتفایم  وا  سکع  هداتـسیا و 
نوریب تفر و  هرجح  نوردـنا  هب  دـش و  هفـص  لخاد  باتفآ  هک  دـنیوگیم  سک  همه  هک  نیا  لثم  دومن  ضارعا  ای  درک  ندـب  نیا  هب  لابقا 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


حور زا  وا  رد  مدیمد  یحور  نم  هیف  تخفن  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسا  باب  نیا  زا  تسا و  عیاش  هک  تسا  یتالامعتسا  اهنیا  يهمه  تفر 
نتسش هب  دوش  هتفرگ  كاخ  زا  الط  هکنیا  لثم  قیالخ  ياهندب  هک  دیامرفیم  نایب  ع )  ) ماما نآ  رخآ  رد  خسانت  ثیدح  نیمه  رد  مدوخ و 

رب سپ  حور  فرط  هب  رداـق  نذا  هب  دوشیم  لـقن  یبلاـق و  ره  بارت  دوشیم  عـمج  روـط  نیا  هب  دـنریگب  نبل  زا  ار  هکم  هکنیا  لـثم  باـب و 
زا دنکیمن  راکنا  دش  يوتـسم  هک  نیمه  سپ  اهنآ  رد  حور  دوشیم  لخاد  ناشدوخ و  تئیه  لثم  هب  روصم  نذا  هب  اهتروص  دندرگیم 

نامـسآ رد  باتفآ  هک  نیا  لثم  تسه  دوخ  ملاع  رد  حور  هک  نیا  اب  سپ  هصـالخ  تسه  هدوب  هک  هچنآ  ياراد  ینعی  ار  يزیچ  دوخ  سفن 
نیا یتمکح  تهج  تشگ و  ندب  زا  جراخ  دش و  ندب  رد  لخاد  حور  هک  دوشیم  هتفگ  کلذعم  اهندـب  رد  دـنکیم  هولج  تسه و  دوخ 
نیا هک  نآ  زا  دـعب  سپ  تسا  زیاج  ظفل  نیا  لامعتـسا  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسین و  بسانم  ماـقم  نیا  رد  مینک  ناـیب  میهاوخب  ار  بلاـطم 

 ] خـسانت لها  يارب  ترـضح  نآ  هک  يرفک  هک  مهفب  نیا  زا  يدرک  هدـهاشم  ع )  ) ماما مالک  رد  ار  ظفل  نیا  لامعتـسا  یتسناد و  ار  بلطم 
مه ماما  دوخ  ار  ظفل  نیا  هک  اریز  دوشیم  لخاد  بلاق  رد  حور  دـنتفگ  هک  تسا  ظـفل  نیا  فرـص  هب  هن  دـناهدومرف  تاـبثا  هحفص 462 ]
هک باـب  نیا  زا  یکی  دراد  دـنچ  تاـهج  ریفکت  یلو  تسا  نآ  هب  دـقتعم  شدوخ  هک  يزیچ  رب  دـنکیم  ریفکت  هنوگچ  سپ  تسا  هدوـمرف 
هن ددرگرب  شدوخ  بلاق  هب  دیاب  هک  تسا  ناناملـسم  یعامجا  هک  اریز  دوشیم  لخاد  رگید  بلاق  هب  دیآیم و  نوریب  بلاق  نیا  زا  دـنتفگ 

رگید دـسریمن و  دوخ  يازج  هب  لوا  بلاق  تسا و  باقع  باوث و  لاطبا  نآ  همزـال  يرگید  بلاـق  هب  نتـشگرب  هک  اریز  يرگید  بلاـق  هب 
نیا تفتلم  تسین و  مهارف  تابیترت  نآ  ایند  نیا  رد  هک  اریز  دناهدومرف  هک  یتابیترت  دعاوق و  نآ  هب  رشن  رشح و  ران و  تنج و  لاطبا  هکنیا 

تسه و يرـشن  ثعب و  تغل  بسح  هب  شدوخ  نیا  دروآیم و  نوریب  رـس  رگید  بلاق  زا  هک  دـنتفگ  خـسانت  لـها  هکنیا  اـب  هک  شاـب  هتکن 
دوشیم اـهنآ  هب  هراـشا  هک  تسا  زیچ  ود  تهج  دنتـسه و  روشن  ثعب و  رکنم  اـهنیا  هک  دومرف  ع )  ) ماـما کلذـعم  دوشیم  تاـبثا  يدوع 
اهبلاق هک  نیا  یناث  تسا و  ایند  عاضوا  ریغ  یلک  هب  تمایق  عاضوا  تسین و  مسق  نیا  هب  هدومرف  دنوادخ  هک  يروشن  ثعب و  هک  نیا  یکی 

لاح دندش  هدرمش  روشن  ثعب و  رکنم  هک  تسا  نیا  دنتشگنرب  اهبلاق  هک  تسین  ههبش  عضو  نیا  هب  دنراد و  روشن  ثعب و  ود  ره  حاورا  و 
هک نیا  ولو  تسین  ای  تسه  عمج  امـش  رد  هدرمـش  خسانت  لها  اهنآ  يارب  ع )  ) ماما هک  يرفک  بابـسا  نآ  هک  هدب  فاصنا  نک و  هظحالم 
وت هک  دوبن  ظفل  رد  عازن  دوشیم  هچ  هلئـسم  قرف  دیـشاب و  هتفگ  روهظ  یلجت و  دیـشاب و  هتفگن  لولح  خـسانت و  دیـشاب  هداد  رییغت  ار  ظـفل 

روشن ثعب و  هک  نیا  یناث  دوشیمن و  هدوبن  وا  هب  صتخم  هک  یحور  یکاح  یبلاق  چیه  الوا  هک  دوب  نیا  همه  بلطم  يدـینادرگرب  ار  ظفل 
نیا سکع  رب  رفاک  دنهدب و  وا  هب  تمقن  زا  صلاخ  تمعن  دـسرب و  دوخ  ریخ  يازج  هب  نمؤم  تقیقح  اعقاو و  هک  تسا  تازاجم  تهج  هب 
کی رگا  انایحا  سکع و  رب  ابلاغ  رافک  دنتـسه و  تامدـص  اـهالب و  هب  ـالتبم  نینمؤم  هک  تسین  ههبـش  امـش  نیملـسم و  داـقتعا  هب  زورما  و 

بابسا رگا  هدش و  يراج  دنوادخ  ریدقت  روط  نیمه  هب  تسا و  عمج  رافک  يارب  نآ  فاعـضا  دشاب  لصاح  نمؤم  يارب  ایند  معن  زا  یتمعن 
يافعـض لاح  هب  محرت  یلو  دریگن  وا  رـس  هب  درد  هک  دنتـسبیم  رفاک  رـس  رب  نهآ  زا  هباصع  فیرـش  ثیدح  قفاوم  دـشیمن  نینمؤم  سأی 

ۀضف نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل  انلعجل  ةدحاو  ۀما  سانلا  نوکی  نا  الول  دیامرفیم و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دننکیم و  نینمؤم 
کبر دـنع  ةرخآلا  ایندـلا و  ةویحلا  عاتم  امل  کـلذ  لـک  نا  اـفرخز و  نوئکتی و  اـهیلع  اررـس  باوبا و  مهتویبل  نورهظی و  اـهیلع  جراـعم  و 

نینمؤم و هب  اـیند  رد  یلو  هدومرف  تقلخ  نینمؤم  يارب  ار  کـلم  ماـمت  هچ  رگا  هدـش  يراـج  هچ  رب  راـگدرورپ  تمکح  نیبب  سپ  نیقتملل 
هدابعل و جرخا  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لـق  هدومرف  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تسا  نینمؤم  يارب  زا  صلاـخ  ترخآ  رد  اـما  دـنهدیم  همه  راـفک 
هک یتنیز  هک  دندومرف  فیرـش  ثیدح  رد  ۀمیقلا و  موی  ۀصلاخ  ایندلا  ةویحلا  یف  اونمآ  نیذـلل  هحفـص 463 ] یه [  لق  قزرلا  نم  تابیطلا 
رد دـناهدرک و  بصغ  ار  اـهنآ  راـفک  اـیند  رد  هک  تسا  نینمؤـم  لاـم  قزر  زا  تاـبیط  دوـخ و  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  تسا  هدروآ  نوریب 
ای تسا  بوصغم  ایند  رد  اهنیا  يهمه  نیبب  نک  هظحالم  لاح  دنک  بصغ  دناوتیمن  یسک  رگید  هک  نینمؤم  يارب  زا  تسا  صلاخ  ترخآ 

سپ تسین  بوصغم  رگا  تسا و  هدشن  نینمؤم  يارب  زا  صلاخ  هدـشن و  اپرب  ترخآ  رد  زونه  تسا  مولعم  سپ  هک  تسا  بوصغم  رگا  هن 
تسه مه  لاح  شوخ  هداتـسیا و  يراصن  دوهی و  فص  رد  هک  یـسک  تداعـس  هب  شوخ  دنتـسه و  نینمؤم  نیفرـصتم  يهمه  وت  داقتعا  هب 
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هچ نآ  اما  درکن و  اهنآ  هب  يدوس  دـنداد  تارـضح  هک  یظفل  رییغت  دوبن و  ظفل  رد  عازن  هک  یتسناد  مدرک  ضرع  هچ  نآ  زا  سپ  هصـالخ 
دیامنیم و یشوشم  مالک  هتفگ  هچ  نآ  رخآ  ات  دناهدادن  قرف  ار  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  يهرمث  اب  ترخآ  ملاع  يازج  يرثکا  هک  هتفگ 

تدابع دـنوادخ و  تفرعم  يوس  هب  هدومن و  ار  قلخ  یئامنهار  هک  تسا  نیمه  ناشیا  لاسرا  يهرمث  تسا و  رایـسب  تارمث  ار  لـسر  دوجو 
دوش هدرک  اطع  وا  هب  هدومرف  ایهم  نآ  يارب  زا  دنوادخ  هک  یئازج  دسرب و  بلطم  هب  دیامنیم  ار  نآ  رایتخا  هک  ره  ات  دـنناوخب  ار  ناشیا  وا 
باب زا  هک  تسا  یتامدقم  رما  نیا  يارب  زا  دسرب و  دوخ  تبوقع  هب  دـشاب و  تجح  مامتا  زا  دـعب  دـیامنیم  ار  نآ  فالخ  رایتخا  هک  ره  و 

تـسیز قلخ  ات  دشاب  ایند  رد  شیع  بابـسا  ندروآ  مهارف  اهنآ  زا  دارم  هک  دنهدیم  بیترت  ار  اهنآ  راگدرورپ  رما  هب  ءایلوا  ءایبنا و  همدـقم 
داعم دوش و  زیاف  راگدرورپ  برق  راد  هب  دنکب و  تسا  یئاغ  تلع  هک  تدابع  تفرعم و  لیـصحت  دهاوخیم  هک  ره  نمـض  نیا  رد  دننک و 
نادبا اب  تسا  حاورا  نتـشگرب  نادبا و  يوس  هب  تسا  حاورا  نتـشگرب  داعم  زا  دارم  هک  اریز  هینالع  تسا  یطبخ  ندرک  ادـج  ترخآ  زا  ار 

هب قلخ  هک  ماقم  نآ  دـنتفگ و  ایند  ار  ایند  اذـهل  تسا  ماقم  نآ  نود  ایند  تسایند و  زا  رخاتم  هک  تسا  یماقم  رد  نیا  ناشدوخ و  أدـبم  هب 
قح تسا  نیا  میدرک و  لقن  ار  نآ  تارقف  دومرف و  مالـسنبا  ثیدح  رد  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  نانچ  ترخآ  دندرگیم  رب  دوخ  أدبم 

تسین . يرمث  رمثم  نتفگ  تسا  مالسا  ترورض  زا  جراخ  هک  هیعدب  بلاطم  ندورس و  هشوشم  تاملک  رگید  بلطم 

( مهبولق عخشت  نا  اونما  نیذلل  نأی  ملا   ) دنوادخ لوق  هب  لالدتسا 

هراشا

لبق نم  باتکلا  اوتوا  نیذلاک  اونوکت  قحلا و ال  نم  لزن  ام  هللا و  رکذل  مهبولق  عشخت  نا  اونمآ  نیذـلل  نای  ملا  یلاعت  هلوق  هدرک  لقن  زاب  و 
نا نولقعت  مکلعل  تاـیالا  مکل  اـنیب  دـق  اـهتوم  دـعب  ضرـألا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  نوقـساف  مهنم  ریثک  مهبولق و  تسقف  دـمألا  مهیلع  لاـطف 

نوقیدصلا و مه  کئلوا  هلـس  رو  هللااب  اونمآ  نیذـلا  میرک و  رجا  مهل  مهل و  فعاضی  انـسح  اضرق  هللا  اوضرقا  تاقدـصملا و  نیقدـصملا و 
ایندلا ةویحلا  نا  اوملعا  میحجلا  باحـصا  کئلوا  انتایاب  اوبذک  اورفک و  نیذـلا  مهرون و  و  هحفص 464 ] مهرجا [  مهل  مهبر  دنع  ءادهـشلا 

یف اماطح و  نوکی  مث  ارفـصم  هارتف  جـیهی  مث  هتابن  رافکلا  بجعا  ثیغ  لثمک  دالوالا  لاومالا و  یف  راثکت  رخاـفت و  ۀـنیز و  وهل و  بعل و 
ءامسلا ضرعک  اهضرع  ۀنج  مکبر  نم  ةرفغم  یلا  اوقباس  رورغلا  عاتم  الا  ایندلا  ةویحلا  ام  ناوض و  رو  هللا  نم  ةرفغم  دیدش و  باذع  ةرخألا 

نارفک و هچ  کلملا  کلام  هللا  ناحبـس  میظعلا  لضفلاوذ  هللاو  ءاشی  نم  هیتوی  هللا  لضف  کلذ  هلـسر  هللااب و  اونما  نیذـلل  تدـعا  ضرـألاو 
هب ار  لک  ندیمهف  ندینـش و  ندید و  زا  تعاس  هلزلز  باذـع و  رکـس و  هک  هدـش  رهاظ  نائطاخ  نیا  زا  يداحلا  كرـش و  هچ  یـساپسان و 

مینیبیمن . هک  ار  ام  ياهمشچ  تسا  هدیناشوپ  انقلخ و  نم  ادس  اننیب و  نم  ادس  لعج  انلاعفا  انلامعا و  ناک  هتشاد  زاب  هدومن و  عنم  یلک 

باوج

تهج منادیمن  تساـم و  بلطم  لـیلد  همه  اـهنیا  هک  دـهدب  ماوـع  جرخ  هب  دـسیونب و  مه  رـس  تشپ  یتاـیآ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـیوگ 
سپ هصالخ  تسیچ  فوقو  تلع  سپ  تسین  هک  مه  ماقم  بسانم  دـنب  رد  تسا  رایـسب  هک  تایآ  دـنکیم  فوقو  یئاج  کـی  هک  تسیچ 
یـسق ناشیا  بولق  تبیغ  لوط  هطـساو  هب  هک  ناشیا  ریغ  هن  تسا  تبیغ  نامز  لها  رد  يراج  شلیوأـت  فیرـش  ثیدـح  قفاوم  یلوا  يهیآ 

رفک نیمز  توم  زا  دوصقم  روج و  زا  دعب  تسا  لدع  هماقا  نآ  گرم  زا  دعب  نیمز  ندرک  هدـنز  زا  دارم  دنقـساف و  ناشیا  رتشیب  دوشیم و 
ملاع زا  رفک  هدش و  لدع  يهماقا  زورما  منادـیمن  لاح  دـنکیم  هدـنز  ار  نیمز  دـیامرفیم  لدـع  يهماقا  ع )  ) مئاق نوچ  تسا و  نیمز  لها 

ثیدح رد  دنهدیم و  صخـش  هب  ترخآ  رد  هک  تسا  هنـسحلاضرق  هقدص و  باوث  رد  رخآ  ات  نیقدصملا  نا  يهیآ  هن و  ای  هدش  هتـشادرب 
باوث رد  رخا  ات  اونمآ  نیذلاو  يهیآ  رشع و  ۀینامث  هب  ضرق  تسا و  رـشع  هب  هقدص  هک  تسا  بوتکم  تنج  باب  رب  هک  دیامرفیم  فیرش 
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ایند زا  هک  مسق  ره  هب  دیهـش  تسا و  قیدـص  نمؤم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دـسریم و  صخـش  هب  ترخآ  رد  هک  رفک  باقع  تسا و  نامیا 
کـشخ هک  یتابن  هب  نآ  ءاـنف  لـثم  تسا و  اـیند  ةویح  مذ  رد  رخآ  اـت  ایندـلا  ةویحلا  نا  اوملعا  هیآ  دـناهدومرف و  راـبخا  رد  هک  ناـنچ  دورب 

زا ناوضر  دنوادخ و  زا  ترفغم  تسا و  دیدش  باذـع  اجنآ  رد  تسا و  ایند  فالخ  رب  شرما  ترخآ  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  دوشیم و 
هتفگ باذـع  نینمؤم  رد  تیاهن  تسا  نمؤم  رفاک و  هنایم  كرتشم  موسقم و  لقاال  دـشابن  رتشیب  نینمؤم  باذـع  رگا  زورما  نینمؤم و  يارب 
ذوعن رگا  دوب و  دـهاوخن  لاونم  نیا  هب  نمؤم  يارب  تشهب  رد  هتبلا  تسا و  رایـسب  ناشیا  رب  ایند  دـیادش  هک  ضرغ  دوشیم  هتفگ  الب  دوشن 

تسا و نامیا  هب  تقبـس  هب  رما  رد  رخآ  هیآ  هصالخ و  هتـشاد  زاب  دوخ  تاوهـش  زا  ار  دوخ  هک  هدیـشک  هدوهیب  تمحز  دشاب  روط  نیا  هللااب 
نامـسآ و ضرع  ردق  هب  نآ  ضرع  هک  یتنج  يهدعو  دناهدومرف و  نایب  هحفـص 465 ] رابخا [  رد  هک  نانچ  نامیا  تاجرد  بسک  لمع و 

يارب زا  ایند  رفاکلا  ۀنج  نمؤملا و  نجـس  ایندـلا  دـناهدومرف  هکلب  تسین  مهارف  ایند  نیا  رد  نینمؤم  يارب  زورما  یتنج  وچمه  تسا و  نیمز 
ترخآ باذع  دیآیم و  ترخآ  هب  هک  نیمه  دنراذگب  تخـس  ایند  نیا  رد  هک  ردق  ره  رفاک  تشهب و  رفاک  يارب  زا  تسا و  نادـنز  نمؤم 
هظحالم هدرک  دوخ  زا  هک  یتاقیقحت  اما  هصالخ و  تفر  تسد  زا  هک  دوب  یتنج  وا  يارب  اـیند  دـیادش  ناـمه  هک  دـید  دـهاوخ  دـنیبیم  ار 

هک میوگیم  نم  هکنیا  اب  دننکیمن  باذع  كرد  مدرم  هک  نیا  هک  دهدب  اج  ناهذا  رد  ار  دوخ  لطاب  دهاوخیم  ینابز  برچ  هچ  هب  دینک 
دیاـش دـناهدش و  باذـع  زا  لـفاغ  هدرک و  تسم  ار  اـهنآ  باذـع  تدـش  هک  تسا  نیا  تهج  هـب  دنـشتآ  رد  راـفک  تـسا و  اپرـس  تماـیق 

ۀعـضرم لک  لهذت  اهنورت  موی  میظع  یـش  ۀعاسلا  ۀلزلز  نا  مکبر  اوقتا  سانلا  اهیا  ای  دیامرفیم  هک  تسا  دـنوادخ  لوق  هب  هراشا  شروظنم 
هلزلز حرـش  رابخا  رد  دـیدش و  هللا  باذـع  نکلو  يراکـسب  مه  ام  يراکـس و  سانلا  يرت  اهلمح و  لمح  تاذ  لک  عضت  تعـضرا و  اـمع 

زا دوریم  ناشرس  زا  لقع  ینعی  هک  تسا  هدش  دراو  میهاربا  نب  یلع  زا  يراکس  سانلا  يرت  ریسفت و  رد  دناهدومرف و  لیصفت  هب  ار  تعاس 
يراکـس هک  هدوـمرف  دـنوادخ  هک  ینکیم  هظحـالم  تسا و  يراکـس  ینعم  نیا  مـنکیم  ضرع  دـنوشیم  ریحتم  عزف و  فوـخ و  تدـش 

ناویح دنوشیمن و  رتلقع  یب  هک  ناویح  زا  دورب  ناشیا  رس  زا  لقع  ردق  ره  هک  هتشذگ  نیا  زا  تسا و  تخـس  ادخ  باذع  نکلو  دنتـسین 
لاح دشاب و  نینچ  هنوگچ  دنوشن و  باذع  تفتلم  هک  تسین  وچمه  دنکیم و  درد  شزوس و  ساسحا  هتبلا  دنزادنایب  شتآ  رد  رگا  مه  ار 

دنوادخ هک  نانچ  دننکن  كرد  هک  دسرب  یئاج  هب  هک  نیا  ياج  هچ  درادن  ندـش  تسـس  ادـخ  ابذـع  تسین و  ماقم  نیا  رد  تلفغ  هک  نیا 
ناـشیا و زا  دوـشیمن  تسـس  منهج  باذـع  ینعی  نوـسلبم  هیف  مه  مهنع و  رتـفی  ـال  نودـلاخ  منهج  باذـع  یف  نـیمرجملا  نا  دـیامرفیم 
هک دنتـسه  یباذـع  رد  دومرف  هدرمـش  ار  منهج  ياهباذـع  زا  یـضعب  هک  نآ  زا  دـعب  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  نیا  ریخ و  زا  دنـسویأم 

ادـبا و يداب  ناشیا  رب  دوشیمن  لخاد  ادـبا و  ناـشیا  زا  دوشیمن  هدوشگ  هک  شلها  رب  تسا  قبطم  هک  یـشتآ  تسا و  دـیدش  نآ  ترارح 
موق لاجا  دوشب و  یناف  هک  تسین  لاوز  هناخ  تسا  هزات  هشیمه  باـقع  تسا و  دـیدش  هشیمه  باذـع  ادـبا  ناـشیا  رمع  دوشیمن  یـضقنم 

باذع زا  قلخ  هک  ینیبیم  زورما  هکنیا  سپ  درادیمرب  تلفغ  یباذع  وچمه  هک  هدـب  فاصنا  ادـخ  هب  ار  وت  الاح  یهتنا  دوشیمن  یـضقنم 
تسا هتـسب  ناشیا  كاردا  شوگ و  مشچ و  هک  دنیایند  رد  زونه  هک  نادب  هدومن  اهنآ  هب  هطاحا  منهج  تقیقح  رد  هک  نیا  اب  دناهدش  لفاغ 

ره دش و  دنهاوخ  مدان  ترخآ  رد  اما  دنتـسین و  دوخ  لامعا  زا  مدان  دنوشیمن و  ظعتم  دنوادخ  هحفـص 466 ] ظعاوم [  هب  هک  تسا  نیا  و 
مینکن باذع  كرد  هک  دیـشکب  ار  ام  هک  دننک  سامتلا  رگا  هکلب  داد  دنهاوخن  مینک  لمع  میدرگرب و  دیهدب  تلهم  هک  دـننک  سامتلا  هچ 

ار ام  وت  يهدنرورپ  کلام  يا  ینعی  نوثکام  مکنا  لاق  کبر  انیلع  ضقیل  کلام  ای  اودان  هدومرف و  دـنوادخ  هک  نانچ  دنـشکیمن  ار  اهنآ 
هک تسا  ندرک  شوخ  لد  اهنیا  سپ  هصالخ  دوب  دیهاوخ  هدنز  تسین و  یگرم  ینعی  دوب  دیهاوخ  منهج  رد  هک  دـهدیم  باوج  دـشکب 

دمحم لآ  يالو  ناماد  زا  ار  ام  تسد  هک  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  مینکیم  تلئسم  دنوادخ  زا  هدیشک و  تمحز  فنـصم 
دزادناین . یئادج  ناشیا  ام و  نایم  دنکن و  هاتوک 

هدش لامعتسا  رگید  دراوم  رد  ارچ  تسا  ناشیا  ندش  ثوعبم  دمحم و  ترضح  يارب  ثعب  ظفل  هکنیا  هب  لالدتسا 
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هراشا

ملاـع نیا  رد  ینییبنلا  متاـخ  توبن و  هب  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح  هک  یموی  ینعی  تسا  ثعبم  موی  مالـسا  گرزب  هکربتم  داـیعا  زا  تسا  هتفگ 
اکلم تولاط  مکل  ثعب  دـق  هللا  نا  مهیبن  مهل  لاق  هتـشگ و  ریبعت  یموهوم  هب  هک  هدـش  هچ  لاح  هدوب  ملاع  نیا  رد  ثعب  لـصا  دـش  ثوعبم 

یلعنیسح ازریم  دوخ و  زا  زیمآتحیصن  یترابع  هدرک و  لقن  تسا  روکذم  نآ  رد  لسر  لاسرا  ماقم  رد  ثعب  ظفل  هک  رگید  تایآ  هیالا و 
تسا . هتشون 

باوج

ظافلا يارب  زا  دینک  هظحالم  ار  تغل  بتک  ناتـسود  يا  دـیرادرب  دـنکیم  يراکهابتـشا  تخبدـب  نیا  هجرد  هچ  ات  دـنوادخ  هب  مربیم  هانپ 
رد هک  نآ  یتح  دوشیم  لامعتـسا  هددـعتم  یناعم  رب  ظفل  کی  هک  يونعم  كارتشا  هب  اـی  یظفل  كارتشا  هب  تسا  هکرتشم  یناـعم  یـضعب 

نآرق تسه و  هچ  دارم  هک  دوشیم  هدیمهف  لامعتسا  عضو  مالک و  نیارق  هب  دوشیم و  لامعتـسا  هداضتم  یناعم  رد  هک  تسا  رایـسب  ظافلا 
ارچ هک  دوب  نیا  زا  هذاعتـسا  تسا و  تافارخ  هکلب  یمجع  هن  تسا و  یبرع  هن  هک  تسین  نایب  لثم  هللااـب  ذوعن  هدـش و  لزاـن  برع  ناـسل  هب 
مه رشن  ینعم  هب  تسه و  لاسرا  ینعم  هب  برع  تغل  رد  ثعب  سپ  هصالخ  میربیم  نآرق  فیدر  ار  نایب  مسا  هک  هدیسر  اجنیا  هب  راگزور 

دتـسرفیم و قلخ  يوس  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  لسر  لاسرا  دارم  لسر  ثعب  سپ  ندرک  هدنز  تسا و  ءایحا  ینعم  هب  رـشن  تسه و 
هب دوشیم  ثعب  ظفل  لامعتـسا  اج  ره  دـشاب  انب  رگا  هثعب و  مث  ملاع  ةام  هللا  هتاـماف  هدومرف  هک  ناـنچ  تسا  تاوما  ءاـیحا  دارم  تاوما  ثعب 

همه دننکیم  لامعتـسا  مه  ۀقانلا  ثعب  دـنیوگیم  مه  ۀـیدهلاب  باتکلاب و  ثعب  برع  مالک  رد  سپ  دـیآیمن  تسرد  میریگب  ءایحا  ینعم 
هب ار  ص )  ) ربـمغیپ هک  يزور  ینعی  ص )  ) ربـمغیپ ثعبم  سپ  هلدا  نـیا  زا  دوریم  ناـسنا  رـس  زا  شوـه  تـسا  دوـع  ینعم  هـب  سپ  اـهنیا 
هک هدب  فاصنا  وت  تسا و  هداتسرف  لیئارساینب  رب  تنطلس  تهج  هب  ار  وا  هک  یماگنه  ینعی  تولاط  ثعب  هداتسرف و  قلخ  يوس  هب  تلاسر 

لهچ زور  نآ  رد  هک  تسین  ههبش  تسا و  ترـضح  نآ  ثعبم  هک  تسین  ههبـش  نآ  ریغ  ای  تسا  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ثعبم  ثعبم  زور 
رد هکلب  دوب  ردام  مکش  هحفص 467 ] رد [  هک  یماگنه  زا  ترـضح  نآ  دش و  ثوعبم  هک  دوب  هتـشذگ  ترـضح  نآ  سدقم  رمع  زا  لاس 

لهچ نامز  ات  دوب  ردام  مکـش  رد  هک  یماگنه  زا  هک  تسا  نیا  نیطلاو و  ءاملا  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  هک  دومرف  هکلب  دوب  یبن  ءابآ  بالـصا 
تـسیابیم دوب  وا  دوع  وا  تثعب  زا  دارم  رگا  سپ  دوبن  یفخم  نمـشد  تسود و  رب  هک  يروط  تشاد  زورب  وا  زا  توبن  تایآ  میاد  یگلاس 

ثعبم ار  وا  یگلاس  لهچ  مایا  زا  يزور  کی  ارچ  دـنیوگب  وا  ثعبم  ار  زور  نآ  تامالع  راثآ و  نآ  اـب  دـنکیم  دـلوت  هک  زور  ناـمه  ـالقا 
تنطلـس هب  ار  وا  هک  يزور  نآ  ارچ  دوب  هتـشذگ  وا  نس  زا  لاـس  نیدـنچ  دوـب و  يدرم  زین  تولاـط  ءاـیبنا و  ریاـس  رد  نینچ  مه  دـنتفگ و 

ءایحا ثعب  نیا  زا  دارم  هک  تسا  نیقی  سپ  دوب  هک  دوب  تولاط  نامه  مه  نامز  نآ  زا  شیپ  هک  نیا  لاح  دنتفگ و  تولاط  ثعب  دنداتـسرف 
لقع لیلد  اب  هن  برع و  لامعتـسا  اب  هن  تغل و  اب  هن  هک  دـیوگیم  تافارخ  هچ  هک  نیبب  سپ  هدوب  نآ  رب  قباس  ءایحا  ناـمز  هک  اریز  تسین 

دمحم لآ  جرف  دزادنارب و  ناهج  زا  ار  لطاب  يهشیر  دنوادخ  تسقلخ  لالـضا  يراکهابتـشا و  ضحم  همه  دـیآیمن و  تسرد  کی  چـیه 
دیامرف . لیجعت  ار  (ع )

تسا خسن  کی  زا  تادوجوم  همه  حور  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

یه تاناویحلاک و  دـلاوتلا  قلخ  رویطلاک و  ضیبلا  قلخ  تارـشحلاو  ماوهلاـک  ۀـعاسلا  قلخ  تسا  عون  راـهچ  رب  حور  يذ  قلخ  تسا  هتفگ 
مسج یلب  تایکلفلا  رصانعلا و  نم  تسیل  ۀعاطملا و  هللا  ۀملک  نم  هئدب  كاردألا  اذه  تایلکلل و  كردم  قطان  ةدارالاب و  ۀکرحتم  هتتماص 
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لاصلص نم  ناسنألا  قلخ  ۀینوکلا  ةدارالا  ۀیناکمالا و  ۀیشملا  نم  یه  یتلا  تسا  هعاطم  هملک  روهظ  شرع  شندب  لکیه و  یلکیه  دسج  و 
کنولأسی نیملاعلا  یلع  ۀنمیهملا  ةذفانلا  ۀـطیحملا  ۀـملکلا  نم  هللا و  نم  هیف  ثعبنملا  حورلا  اما  ران و  نم  جرام  نم  ناجلا  قلخ  راخفلاک و 

لوقع نابحاص  عیمج  هک  هدومرف  قلخ  نقتم  مکحم و  ار  ملاع  نیا  ینأشب  الیلق  الا  ملعلا  نم  متیتوا  ام  یبر و  رما  نم  حورلا  لـق  حورلا  نع 
دوش ضرف  نآ  رد  یلیدبت  رییغت و  هلمجلایف  رگا  دوب و  دنهاوخ  هدوب و  رـصاق  زجاع و  اهیف  رتس  اهنم و  رهظ  ام  كاردا  ءاطحا و  زا  ةدئفا  و 

رومألا يرجی  نا  هللا  یبا  تسا  لطعم  لمهم و  دوش  لتخم  شبیترت  تالآ و  هلمجلایف  رگا  تعاس  دش  دـهاوخ  لطاب  لطاع و  یلک  هب  لک 
مهرکذ نع  مهف  مهرکذـب  مهانیتا  لب  نهیف  نم  ضرألاو و  تاومـسلا  تدـسفل  مهءاوها  قحلا  عبتا  نئل  یفاک و  تسا  یناهرب  اهبابـساب  الا 

ام یلا  دوخ  هثلث  دـیلاوم  غولب  روهظ و  رد  شماکحتـسا  ناقتا و  رادـتقا و  تردـق و  نیا  اب  هینوک  يهدارا  نیا  یفاو و  تسا  یلیلد  نوضرعم 
تسا و رتدایز  شزورب  دوجو  رد  هنوزخم  هنونکم  ياوق  رتدایز  شروهظ  رتشیب و  ردق  ره  لقاع  لقع  تنواعم  هب  تسا  جاتحم  قیلی  یغبنی و 

دناهیهلا هیلک  رهاظم  لقع  تبحم و  رهظم  رهظم و  لقع و  نآ  یقرم  رـصان و  یبرم و  ظفاح و  تسا و  تبحم  ملاـع  كرحم  رتشیب  شروهظ 
تسا و للعلاللع  تقیقح  هک  رود  روگ و  ره  رد  لوا  لقع  دنناشیا  تسا و  رتشیب  لقع  زورب  رتمیظع و  تبحم  روهظ  مظعا  روهظ  ردـق  ره 
قافآ و رد  فاصنا  دـیدح و  رـصب  هب  رگا  تـالوقعم  تاـسوسحم و  تاـنوکم و  تادوجوم و  هحفـص 468 ] دوع [  ءدـب و  تسا  ناشیا  هب 

دنیامرفیم لمح  هک  یتاقشم  تامحز و  مهنم و  رهظی  رهظ و  امیف  مینک  رکفت  میئامن و  رظن  یسدق  علاطم  روهظ  ینامـسآ و  بتک  سفنا و 
دوجو و یبرم  دوجو و  رـصان  دوجو و  دجوم  لب  دوجو  نیعم  دوجو و  ظفاح  دـنناشیا  هک  مهدیم  تداهـش  ءادـفلا  مهدوجل  دوجولا  حور 

رهاوج نیا  تیبرت  لـضفت  زا  تدایـس  تداعـس و  تزع و  تجهب و  رورـس و  شیع و  یناگدـنز و  ةویح و  زا  میئاراد  هچ  نآ  دوـجو  یقرم 
تافص ینسح و  ءامسا  عیمج  دناهیـسدق  تاعلط  نیا  نآ  قطان  رهظم و  تسا و  یلاعت  همـسا  ملکتم  تسا  دوجوم  ترـضح  علاطم  دوجو و 
يذـلا هللاو  هللااب  ةوق  لوح و ال  هللااب ال  ناشیا  مایق  تسا و  مئاق  ناشیا  هب  لقع  تبحم و  ملاع  فئاط  ناشیا  لوح  تسا و  رهاظ  ناشیا  زا  ایلع 
یحلا مئادـلا  یقابلا  ناطلـسلا  رداقلا  عدـبملا  ئـشنملا  هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  وه  هناب  یـش  لک  ناش و  لک  یف  قطنی  يذـلا  وه  الا  هلا  ـال 

هدـهاشم مینک  رکفت  میئاـمن و  هظحـالم  یهبا  مرکا  عوـلط  مظعا و  روـهظ  نیا  تاـمیلعت  رد  تسرد  رگا  میحرلا  نمحرلا  یمدـقلا  يدـبالا 
تارمث هک  یتقو  دـش  دـهاوخ  هچ  اهلاراب  هدیـسر  نیقلاخلا  نسحا  ماقم  هب  لاح  هدوب و  هقلع  هفطن و  ماقم  رد  لبق  تبحم  لقع و  میئامنیم 

تقو نآ  هللاوف  دیامن  روهظ  عیادب  مکح و  عیانص و  مولع و  هب  نافرع  يهرجـش  نیا  تاروهز  فئاطل و  دوش و  رهاظ  روهظ  نیا  نایب  ةردس 
بر هللادـمحلا  نا  مهیوعد  رخآ  مالـس و  اهیف  مهتیحت  میعن  ۀـنج  ناحیر و  حورف و  تسا  ناوضر  یلعا و  سودرف  یهبا و  تنج  ضرا  لـک 

شنیب شناد و  عیدـب و  شوه  لقع و  هزات و  ةویح  دـیدج و  تعلخ  هب  دوجو  ملاع  ناشدوج  زین  قارـشا  عولط و  هب  هک  تسا  نیا  نیملاـعلا 
تاـیهلا زا  ناـسنا  هک  نآ  دوصقم  ددرگیم  ثوعبم  یـسدق  تولکم  حور  یناـعم و  ناـیب و  حور  هب  یناـسنا  لـکایه  دوشیم و  علخم  عینم 

يوقتلا اولعج  دـیامنیم و  عرـش  ماکحا  تعباتم  دوشیم و  تایهلا  عبات  تاـیعیبط  دومن  لاـبقا  تاـیهلا  هب  داد و  یقرت  ار  تاـیهلا  رگا  تسا 
هللااب ذوعن  رگا  هدروآ و  نامیا  نم  ناطیـش  هدومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  نیا  نیقتملل  يدـه  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  مهلیبارس 

ددرگیم و يراج  وا  قح  رد  هدنسم  بشخ  دامج و  تیم و  مکح  دوشیم و  دومخم  تایهلا  تفر  تایعیبط  هب  ور  داد و  یقرت  ار  تایعیبط 
نا رـصعلا  نونمم و  ریغ  رجا  مهلف  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  نیلفاس  لفـسا  یلا  هانددر  مث  میوقت  نسحا  یف  ناسنالا  اـنقلخ  دـقل 

ربصلاب . اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنألا 

باوج

نیا رد  يرـصتخم  مه  هدـنب  نیا  تسا  هدـش  هداد  باوج  لیـصفت  هب  جوعلا  میوقت  كرابم  باتک  رد  تسا  تاـفارخ  نیا  رد  هدـمع  هچ  نآ 
نآ هب  عناـق  ناتخبدـب  نیا  هک  نیا  هدـش و  موـقرم  كراـبم  باـتک  نآ  رد  هک  تـسا  نآ  یفاـک  یفاـش  باوـج  یلو  مـهدیم  باوـج  ماـقم 
دوب لاحم  دندوب  قح  بلاط  رگا  الا  رذنلا و  نغت  امف  ۀغلاب  ۀمکح  دنتـسین  قح  بلاط  هک  تسا  باب  نیا  زا  هللااب  دهـشا  دـناهدشن  تاشیامرف 
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تابثا هحفص 469 ] مما [  ترورـض  سفنا و  قافآ و  هلدا  و  ع )  ) يده همئا  رابخا  و  ص )  ) ربمغیپ تنـس  ادخ و  باتک  اب  هک  ار  یبلاطم  هک 
دنـسیونیم طبریب  تاملک  دننکیم و  فیلات  فینـصت و  سوه  هک  ناتـسبد  لافطا  لثم  ار  دوخ  تافارخ  زاب  دننک و  راکنا  زاب  دـناهدومرف 

هدـش و رهاظ  مه  ناشماما  دـنراد و  مه  ملع  تفرعم و  ياعدا  تلاهج  يرگیماع و  نیا  اب  هک  تسا  نیا  بجع  دـنیامن و  قیقحت  هنوگ  نیا 
بجوم میهدـب  باوج  میئوگب و  نخـس  هتفگ  هچ  نآ  هملک  هملک  رد  میهاوخب  رگا  اـم  تسا و  هدـش  هدوـشگ  ناـشیا  رب  مه  لـیوات  باوـبا 

ص)  ) نییمتاخ زا  ینعی  ناسنا  عون  هک  دـناهدرک  نامگ  وچمه  هک  تسا  نیا  نآ  تفگ و  دـیاب  باوج  ار  دوصقم  هدـمع  یلو  تسا  بانطا 
داد و یقرت  ار  تایهلا  رگا  ناسنا  تسا و  هللارما  نم  حور  تسا  لـک  رد  رهاـظ  هک  یحور  دنخنـس و  کـی  زا  همه  یـسانا  ءاـیبنا و  هتفرگ و 
دومن و تیوقت  ار  تایعیبط  رگا  هدروآ و  مالسا  نم  ناطیـش  هک  دومرف  ص )  ) ءایبنا متاخ  هک  دسریم  اجنآ  هب  دومن  فیعـضت  ار  تایعیبط 
تردـق و يهمه  اب  راگدرورپ  هینوک  هدارا  دوشیم و  يراج  وا  يهراـبرد  هدنـسم  بشخ  داـمج و  تیم و  مکح  درک  فیعـضت  ار  تاـیهلا 

تبحم لقع و  رهظم  تسا و  لقع  تبحم  یبرم  رـصان و  ظـفاح و  تسا و  تبحم  ملاـع  كرحم  تسا و  لـقاع  لـقع  هب  جاـتحم  شرادـتقا 
درادن و رکذ  هب  تجاح  هدورس  هک  یتافارخ  تایئزج  رگید  هتشاد و  مدقم  تایعیبط  رب  ار  تایهلا  هک  دشاب  یناسنا  دارم  هک  دناهیلک  رهاظم 

نانخـس لـیبق  نیا  زا  هچ  ره  هک  دـناهدروآ  تسد  تارـضح  یمکحم  ناـمیا  هچ  تـسیچ و  اـهنآ  ینعم  ملاـع  رد  كرـش  رفک و  مـنادیمن 
دنوادخ میئوگیم  میرادیم و  مدقم  تسا  دـیحوت  هب  قلعتم  نوچ  هتفگ  هینوک  هدارا  يهرابرد  هچ  نآ  رفک  الوا  دـنکیمن و  بیع  دـنیوگب 
دنوادخ هدارا  رگا  ههبشیب  تسین و  دنوادخ  رد  تجاح  اقلطم  سپ  نیملاعلا  نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  تسا  هدومرف  دوخ  دیجم  باتک  رد 

امک ال هلعفل  فیک  دـندومرف ال  هک  تسا  نیا  تسا و  راگدرورپ  تیآ  هک  اریز  دـنک  وا  تجاح  رب  تلالد  دـشاب  يزیچ  تنواعم  هب  جاتحم 
تـسا وا  هدارا  ناـمه  هک  ار  دوخ  رما  هک  ینیبیم  سپ  نوکیف  نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  اـمنا  تسا  هدوـمرف  زین  يراـب و  هل  فـیک 

دیدج و قلخب  تأی  مکبهذـی و  أشی  نا  تسا  هدومرف  زین  دومرفیم و  ار  وا  تجاح  راهظا  دوب  جاتحم  رگا  هدومرفن و  زیچ  چـیه  هب  طورـشم 
هب جاتحم  وا  هدارا  هنوگچ  دنکیم  ثادحا  اددـجم  زاب  دربیم و  ار  قلخ  يهمه  دـهاوخب  رگا  هک  ياهدـنرورپ  سپ  زیزعب  هللا  یلع  کلذ  ام 
ای یعدی  بر  هریغ  سیل  نم  ای  دناوخ  دیاب  هدجس  لاح  رد  هک  تسا  اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  همطاف  ةولص  زا  دعب  ياعد  رد  تسا و  يرگید 

ناضمر رهـش  بش  ره  رد  هک  حاتتفا  ءاعد  رد  ءاعدـلا و  یتوی  ریزو  هل  سیل  نم  ای  یقتی  کلم  هنود  سیل  نم  اـی  یـشخی  هلا  هقوف  سیل  نم 
هکنیا ات  اریبکت  هربک  لذلا و  نم  یلو  هل  نکی  مل  کلملا و  یف  کیرـش  هل  نکی  مل  ادلو و  ۀبحاص و ال  ذختی  مل  يذلا  هللادمحلا  هدش  دراو 
هکنیا ات  هتمظع  یف  هل  هبـش  هقلخ و ال  یف  هل  کیرـش  يذلا ال  هللادمحلا  هرما  یف  هل  عزانم  هکلم و  یف  هل  داضم  يذلا ال  هللادمحلا  دیامرفیم 

هتمظعل عضاوت  ءازعالا و  هتزعب  رهق  هدـضاعی  ریهظ  هلکأشی و ال  هبـش  ـال  و  هحفـص 470 ] هلداعی [  عزانم  هل  سیل  يذلا  هللادمحلا  دـیامرفیم 
نیا هب  قولخم  لقع  نیا  دوخ  هک  منیبب  وگب  تسا و  هدش  نایب  بلطم  نیا  رایسب  هیعدا  رابخا و  رد  نینچ  مه  ءاشی و  ام  هتردقب  علبف  ءامظعلا 

ام يادـخ  يهدارا  رما و  دراد و  دـنوادخ  زا  ریغ  يرگید  قلاخ  ای  تسا  میدـق  ای  سپ  تسین  رگا  تسین  ای  تسه  یئوگیم  هک  هینوک  هدارا 
هداد رارق  شرگید  رما  نیعم  هدومرف و  قلخ  ار  وا  رگید  رما  هب  تفگ  ناوتیمن  سپ  ةدـحاو  الا  انرما  اـم  دومرف و  هک  ناـنچ  تسا  یکی  مه 

وت مالک  زا  یتسناد  راـگدرورپ  يهدارا  نیعم  ار  وا  وت  هک  یلقع  تسا و  يدرخیب  لاـمک  زا  راـگدرورپ  يهدارا  يارب  تجاـح  تاـبثا  سپ 
نا هللا  یبا  هک  تسا  هدومرف  هک  نیا  دـیدشن و  وا  یگدنمرـش  تفتلم  دـیدوبن  لقع  ياراد  وت  لاثما  وت و  نوچ  یلو  دـش  هدنمرـش  لـعفنم و 

ببس ریغ  نم  تسا  بابسالا  ببسم  تسا و  بابـسا  قلاخ  وا  دوخ  هک  یـسک  هک  اریز  تسین  وا  تجاح  لیلد  بابـسالاب  الا  ءایـشالا  يرجی 
زا مه  نم  دوصقم  هک  یئوگب  رگا  دوشیم و  هدرک  ضرف  وا  هدارا  وا و  رد  تجاـح  هنوگچ  سپ  اهـسفنب  ۀیـشملا  قلخ  دـندومرف  هک  ناـنچ 

ینیبیمن دشابن  دیحوت  اب  یفانم  هک  درک  حیحـصت  دیاب  مه  ار  ظفل  میوگیم  دنکیم  يراج  بابـسا  هب  ار  روما  هک  هدوب  نیمه  تجاح  نیا 
هدیدنسپن ار  نآ  دنوادخ  تسا و  فیرشت  تینبا  ضرغ  هکلب  هتفای  دلوت  ادخ  زا  هک  تسین  نیا  یسیع  تینبا  زا  ناشدوصقم  مه  يراصن  هک 

کلذ هللا  نبا  حیـسملا  يراصنلا  تلاق  هللا و  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاق  تسا و  هدومرف  هثلث و  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دـقل  تسا  هدومرف  و 
ياهاج رد  هدـناوخ و  رفاک  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نیبب  سپ  نوکفؤی  ینا  هللا  مهلتاق  لبق  نم  اورفک  نیذـلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاـب  مهلوق 
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ار اهنآ  تسین و  هتفریذپ  ناشیا  رذع  کلذعم  تسا  فیرشت  ضحم  ام  دوصقم  هک  دندرکیم  حیرـصت  هک  نیا  اب  هدناوخ و  كرـشم  رگید 
هللاراصنا نحن  دنتفگ  نییراوح  هکنیا  ینادیم و  رـصان  نیعم و  هب  جاتحم  دیکات  نیا  هب  ار  دنوادخ  يهدارا  وت  هنوگچ  سپ  دناهدناوخ  رفاک 

اهنآ هللا  یلا  يراـصنا  نم  دومرف  ع )  ) یـسیع ترـضح  نوچ  هکلب  دـننکب  وا  تادارا  لاـعفا و  رد  دـنوادخ  ترـصن  هک  تسین  نیا  دوصقم 
ءایلوا ءایبنا و  اب  هک  یتالماعم  ریاس  هک  نیا  لثم  تسادخ  ترصن  ع )  ) یـسیع ترـصن  هک  تسا  نیا  ضرغ  هللاراصنا و  نحن  دندرک  ضرع 

وا لوسر  ترصن  مکمادقا و  تبثی  مکرصنی و  هللا  اورـصنت  نا  دنوادخ  لوق  تسا  باب  نیمه  زا  دوشیم و  هداد  دنوادخ  هب  تبـسن  دوشیم 
دیحوت هک  ناشیا  هلطاب  يواعد  جیاتن  تسا  اهنیا  هصالخ  هداد  تصخر  تسا و  هدیدنسپ  دنوادخ  هک  تسا  فیرـشت  باب  زا  اهنیا  تسا و 

لوق هللا  عمـس  دقل  تسا  هدومرف  هک  نانچ  دیـسر  دـنهاوخ  دوخ  يازج  هب  دنرمـشب و  ریقف  جاتحم و  ار  دوخ  يادـخ  هک  دـناهدرک  لماک  ار 
نآ اما  يراب و  قیرحلا  باذع  اوقوذ  لوقن  قح و  ریغب  ءایبنألا  مهلتق  اولاق و  ام  بتکنس  ءاینغا  نحن  ریقف و  هحفص 471 ] هللا [  نا  اولاق  نیذلا 

هکلب تسین  رویط  رد  رصحنم  ضیبلا  قلخ  هتفگ  ینخس  هنالهاج  تسا و  اطخ  میسقت  نیا  دوخ  الوا  هتفگ  حوريذ  قلخ  میسقت  باب  رد  هچ 
ار نآ  هک  يرب  ةافحلـس  لـثم  يرب  رد  دراذـگیم و  مخت  یهاـم  يرحب  تاـناویح  رد  هدـش و  هدـید  دراذـگیم و  مخت  راـم  لـثم  ماوـه  رد 
هب دراد و  ضیح  دـیازیم و  دوشیم و  نتـسبآ  رویط  ریاس  فـالخ  رب  شاـفخ  رویط  رد  زین  دراذـگیم و  مخت  زین  دـنیوگیم  تشپگـنس 

ياههچب هدرپ  نآ  ریز  رد  دوشیم و  ادیپ  دیفس  يهدرپ  وا  مکش  ریز  هک  هتشون  نزخم  رد  تسا  تارشح  زا  توبکنع  دوریم و  هار  اپ  راهچ 
رگا زین  ۀعاسلا  قلخ  میاهدید و  ار  نآ  ياههچب  دننکیم و  دیلوت  اههچب  دوشیم و  ادج  هدرپ  دنوش  دـلوت  لباق  نوچ  دـنوشیم و  نوکم  وا 
هدش هدید  ررکم  شوم  لثم  تاناویح  یـضعب  رد  دوشیم  نوکم  كاخ  زا  هکلب  دنکیم  دـیلوت  هن  دراذـگیم و  مخت  هن  هک  تسا  نیا  دارم 

دـنادیم و دـنوادخ  ار  ادـخ  قلخ  ماسقا  تسا و  تافارخ  تامیـسقت  نیا  هک  هصـالخ  دـننکیم  مه  دـیلوت  كاـخ و  زا  دوشیم  نوکم  هک 
نییقطنم هکنیا  لثم  ندرمـش  تاناویح  ریاس  دادع  رد  ار  ناسنا  زین  دناهداد و  حرـش  دناهتـشون  ملع  نیا  رد  هک  یبتک  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب 

يراب تسین  هدوهعم  تاناویح  نیا  خسن  زا  ادبا  ناسنا  تقیقح  نیب و  تسا  یئاطخ  فراع  میکح  دزن  رد  دنرمـشیم  قطان  ناویح  ار  ناسنا 
عون کی  ار  یسانا  هک  نآ  اما  تسا و  تافارخ  تاملک  مامت  هک  دشاب  مولعم  هک  مدرک  هراشا  ردق  نیمه  تسین  بلاطم  نیا  لیصفت  ضرغ 

رد هک  هماع  تیناسنا  تقیقح  رد  هک  اریز  دوشیمن  وفعم  هک  تسا  یئاطخ  رگید  هک  هتسناد  ادخ  تعاط  يوه و  تعباتم  رد  قرف  هدرمش و 
ناسنا يراوس  بکرم  ناویح  هک  نانچ  مه  ناسنا و  هب  تبـسن  تسا  ناویح  يهلزنم  هب  تیمتاخ  توبن و  حور  هب  تبـسن  تسه  یـسانا  عون 

ضراـع نونج  یتوـق  هک  تسا  نیا  دراد و  ار  تبـسن  نیمه  مه  هصاـخ  تیناوـیح  دوـشیم و  هداـیپ  وا  زا  دوـشیم و  راوـس  وا  رب  هک  تسا 
بکرم تقیقح  رد  تیناویح  نیا  سپ  ددرگیمرب  زاـب  یتـقو  کـی  اـسب  دـنامیم و  تیناویح  دوشیم و  لـیاز  یلک  هب  تیناـسنا  دوشیم و 

هلزنم هب  هک  هصالخ  دوشیم  راوس  وا  رب  تسا  ماد  تقو  ره  دنکیم و  كرت  ار  وا  دوشیم  سومـش  نورح و  تقو  ره  هک  تسا  وا  يراوس 
هک تسا  ینیمز  هلزنم  هب  وا  تیداـمج  درچیم و  نآ  رد  هک  تسا  ناوـیح  هاـگارچ  هلزنم  هب  یناـسنا  تیتاـبن  نینچ  مـه  تـسا و  وا  بـکرم 
هب زین  دنالصا و  تیمتاخ  توبن و  حور  رد  رما  تسا  نینچ  مه  دـنرادن  ناسنا  تقیقح  هب  لخد  اهنیا  زا  کی  چـیه  دـیوریم و  وا  زا  فلع 

توـبن يارب  ار  وا  تنیط  لوا  زا  هک  ناـسنا  نآ  رگم  دوـشیمن  توـبن  حور  رهظم  یناـسنا  ره  دـناهداتفا و  ناـسنا  هـب  تبـسن  بـیترت  نـیمه 
هحفص 472] اعدا [  هچ  ره  کی  ره  لابلا  غراف  ات  دننکیم  ناونع  ار  بلطم  نیا  تارضح  دوشیمن و  متاخ  حور  لماح  یبن  ره  دناهتفرگ و 

تعباتم رد  دنک و  تدابع  هللاکلم  مادام  رگا  تسین  توبن  ملاع  زا  وا  أدبم  هک  یـسک  نآ  تسین و  یناسآ  نیا  هب  رما  دننکب و  دـنهاوخیم 
يرما نامه  هکلب  تسین  دنوادخ  زا  ملظ  دسرب و  توبن  ماقم  هب  هک  تسا  لاحم  دنزن  رس  وا  زا  هریغـص  کی  هک  دسرب  یئاج  هب  دنوادخ  رما 

تشگرب و دـهاوخ  اـج  ناـمه  هب  هدـش  هتفرگ  وا  تنیط  هک  اـج  ناـمه  زا  دـیامرفیم و  اـطع  وا  هب  هدرک  لوبق  داـجیا  ءدـب  رد  لوا  زور  هک 
رد تسا  ع )  ) قداص ترضح  ثیدح  رد  دشاب و  هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  ره  رگم  دوریمن  الاب  نامسآ  هب  هک  دومرف  ع )  ) یسیع ترـضح 

هکئالم و زا  يدحا  هک  يدز  ماگ  یئاج  هب  دمحم  ای  درک  ضرع  لیئربج  هک  هدش  لقن  همیلـسلا  ةرطف  رد  هک  ص )  ) ءایبنا متاخ  جارعم  نایب 
یسک سپ  دوبن  دسرب  اجنآ  هب  هک  نیا  رب  رداق  دوبن  اج  نآ  زا  وا  سفن  حور و  رگا  هک  دومرف  نایب  ع )  ) ماما ار  نآ  تلع  دندزن و  ماگ  ءایبنا 
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هب هک  تسا  لاحم  تسین  ص )  ) متاخ ماقم  زا  وا  تنیط  هک  یسک  دسرب و  توبن  ماقم  هب  هک  تسا  لاحم  تسین  توبن  ماقم  زا  وا  تنیط  هک 
جک هلک  فرط  هک  ره  هن  هک  ینادب  هک  نیا  ات  منکیم  ضرع  ماقم  نیا  رد  ار  سوفن  ثیدح  تنیط و  رابخا  زا  یضعب  دوش و  زیاف  ماقم  نآ 

هب مدرک  ضرع  تفگ  تسا  هدش  تیاور  هللادـبع  نب  رباج  زا  نیبملا  باتک  رد  سپ  دـناد  يرورـس  نیئآ  يرادهالک و  تسـشن  دـنت  داهن و 
قلخ سپ  ار  نآ  هدومرف  قلخ  رب  اـج  نیا  تسا  وت  یبـن  رون  دومرف  تسیچ  هدومرف  قلخ  یلاعتیادـخ  هک  يزیچ  لوا  هک  ص )  ) ادـخ لوـسر 

راـهچ تسیب و  دـص و  رون و  نآ  دومن  حـشرت  سپ  تبیه  مشچ  هب  وا  يوـس  هب  درک  رظن  سپ  دوـمرف  هک  نیا  اـت  ار  يزیچ  ره  نآ  زا  هدرک 
زا ادخ  دومرف  قلخ  سپ  دندز  سفن  ایبنا  حاورا  دـعب  ار  یلوسر  ییبن و  حور  هرطق  ره  زا  دـنوادخ  دومرف  قلخ  سپ  دـیکچ  وا  زا  هرطق  رازه 

تنیط زا  ار  ناربمغیپ  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  زا  ار و  نیحلاص  ءادهـش و  ءایلوا  حاورا  ناشیا  سافنا 
قلخ تنیط  نآ  زا  رتنیئاپ  زا  ار  نینمؤم  نادبا  هدومرف و  قلخ  تنیط  نآ  زا  ار  نینمؤم  بولق  ار و  ناشیا  نادبا  ناشیا و  بولق  هدیرفآ  نییلع 

تنیط نیا  زا  نمؤم  ءایبنا و  تنیط  تسا  ات  هس  اهتنیط  هک  یثیدـح  رد  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  رخآ و  اـت  تسا  دومرف 
مه بزال  یتنیط  زا  دنعرف  نونمؤم  ناشیا و  لضف  تسا  ناشیا  يارب  زا  دنلـصا و  ناشیا  دنتنیط و  نآ  هوفـص  ناشیا  ءایبنا  هک  نیا  رگم  تسا 
هک یثیدح  رد  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) ریما ترـضح  زا  باطخلا  لصف  رد  ناشیا و  يهعیـش  ناشیا و  هنایم  دـنوادخ  دـنکیمن  قیرفت  نینچ 

نیا سپ  هداد  لزنم  ار  ناشیا  لزنم  هس  رد  تسا و  هدومرف  تقلخ  هقبط  هس  رب  ار  قلخ  دنوادخ  دومرفیم  هک  ص )  ) ربمغیپ زا  مدینـش  دومرف 
ءایبنا سپ  نیقباس  زا  تسا  هدش  رکذ  هچنآ  اما  نوقباسلا و  نوقباسلا  ۀمئشملا و  باحـصا  هنمیملا و  باحـصا  باتک  رد  دنوادخ  لوق  تسا 

ةوقلا و حور  و  هحفص 473 ] نامیالا [  حور  سدقلا و  حور  حور  جنپ  ناشیا  رد  دنوادخ  تسا  هداد  رارق  نیلـسرم  ریغ  دنتـسه و  نولـسرم 
ار و ادخ  دناهدرک  تدابع  نامیألا  حور  هب  نیلسرم و  ریغ  نیلـسرم و  ءایبنا  دندش  ثوعبم  سدقلا  حور  هب  سپ  ندبلا  حور  ةوهـشلا و  حور 
هب ةوهـشلا  حور  هب  ار و  دوخ  شیاعم  دـندرک  هجلاعم  دوخ و  نمـشد  اب  دـندرک  هدـهاجم  هوقلا  حور  هب  ار و  يزیچ  وا  اب  دـنتفرگن  کـیرش 

ضعب یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  دومرف  دعب  دندومن  تکرح  ندبلا  حور  هب  دندرک و  حاکن  ار  ءاسن  بابـش  دندیـسر و  ماعط  ذـیاذل 
تعامج رد  تسا  هدومرف  دعب  سدقلا  حورب  هاندیا  تانیبلا و  میرم  نب  یـسیع  انیتا  تاجرد و  ضعب  قوف  مهـضعب  عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم 

ناشیا ياوس  هک  همه  رب  ار  ناـشیا  تسا  هداد  لیـضفت  حور و  نآ  هب  ار  ناـشیا  تسا  هتـشاد  یمارگ  دـیامرفیم  هنم  حورب  مهدـیا  ناـشیا و 
حور راهچ  ناشیا  رد  تسا  هداد  رارق  سپ  ناشیا  نایعاب  اقح  دنتـسه  نینمؤم  ناشیا  سپ  هنمیم  باحـصا  زا  هدـش  رکذ  هچ  نآ  اـما  تسا و 

نینمؤم رد  دوشیم  حاورا  نیا  ضراع  هک  یـضراوع  هک  فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  ندبلا  حور  هوهـشلا و  حور  ةوقلا و  حور  نامیألا و  حور 
ملاع ملع  زا  ع )  ) رقاب ترـضح  دـش  لاؤس  دومرفن و  ضراوع  زا  يرکذ  ص )  ) ءایبنا يهرابرد  یلو  دومرف  ناـیب  یـصاعم  يوق و  فعـض  زا 
حور هب  سپ  ةوهـشلا  حور  ةوقلا و  حور  ةویحلا و  حور  نامیالا و  حور  سدقلا و  حور  تسا  حور  جـنپ  ءایـصوا  ءایبنا و  رد  هک  دومرف  سپ 

هب سپ  سدـقلا  حور  رگم  دـسریم  اهنآ  هب  ناثدـح  حاورا  نیا  هک  دومرف  دـعب  يرثلا  تحت  اـم  اـت  ار  شرع  تحت  اـم  دناهتخانـش  سدـقلا 
هب یـصاعم  ناثدح  سدقلا  حور  ندوبن  اب  نامیألا  حور  هک  تسا  یهیدب  فیرـش و  ثیدح  دش  مامت  دـنکیمن  بعل  وهل و  نآ  هک  یتسرد 
هب سپ  دوشب  ضراع  ضارما  ضورع  يوق و  نتفر  لـیلحت  ندـب و  فعـض  باـب  زا  هک  ضراوع  رگم  دـسریمن  وا  ندوب  اـب  دـسریم و  وا 

نیا تسا و  لاحم  سدقلا  حور  ندوب  اب  یصاعم  ضورع  اما  اهنآ و  لاثما  ةولـص و  رد  مایق  زا  ای  دوشب  مایـص  زا  روذعم  الثم  ضرم  هطـساو 
رد و  ع )  ) راهطا همئا  و  ص )  ) ءایبنا متاخ  تسا  صوصخم  تسا و  هدوبن  نیقباـس  ءاـیبنا  زا  يدـحا  رد  اـهتقیقحب  حور  نیا  هک  نادـب  مه  ار 
هب ار  ام  تسا  هدومرف  دـییات  لجوزع  يادـخ  هک  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  ناـنچ  تسه  هک  تسا  وا  هوجو  زا  یهجو  ءاـیبنا  یقاـب 
زا همئا  اب  نآ  و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  رگم  ناگتشذگ  زا  يدحا  اب  تسا  هدوبن  تسین و  کلم  رهطم و  تسا و  سدقم  هک  شدوخ  زا  یحور 

نیا یثیدح  رد  یهتنا و  لجوزع  يادخ  ام و  نایم  رون  زا  يدومع  تسا  نآ  ار و  ناشیا  دهدیم  قیفوت  ار و  ناشیا  دنکیم  دـیدست  تسا  ام 
تیاور ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  نیبملا  باتک  رد  هکنانچ  دناهدرمـش  سدـقلا  حور  زا  ریغ  یلک  هب  تسا  ناشیا  هب  صوصخم  هک  ار  حور 

رون زا  تسا  يرون  رهن  نآ  نود  وا و  شرع  نود  تسا  يرهن  ادخ  يارب  زا  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  یثیدـح  هحفص 474 ] تسا [  هدش 
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زا جـنپ  تشهب و  زا  جـنپ  تسا  تنیط  هد  دـنوادخ  يارب  زا  هرما و  نم  حور  سدـقلا و  حور  تـسا  قوـلخم  حور  ود  رهن  فرط  ود  رد  وا و 
لها ام  زا  ریغ  حور  ود  زا  یکی  زا  وا  رد  دوشیم  هدـیمد  وا  قلخ  زا  دـعب  هک  نیا  رگم  تسین  یکلم  ییبن و  چـیه  هک  دومرف  هکنیا  اـت  نیمز 

دنهاوخ بیط  ردق  هچ  سپ  اعیمج  حور  ود  زا  ام  رد  تسا  هدیمد  اعیمج و  تنیط  هد  زا  ار  ام  هدومرف  قلخ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  تیب 
رد مینکیم  لقن  ار  ود  نیا  زا  یکی  رگید و  کی  هب  بیرق  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ثیدـح  رد  سوفن  باب  رد  یهتنا و  دوب 
ایآ درک و  ضرع  ینکیم  لاوس  سفن  مادـک  زا  دومرف  سفن  زا  ترـضح  نآ  زا  درک  لاؤس  یبارعا  هک  تسا  هدـش  تیاور  نیبـملا  باـتک 

هیهلا یـسفن  هیـسدق و  يهقطان  یـسفن  هیناویح و  هیـسح  یـسفن  هیتابن و  هیماـن  تسا  یـسفن  یلب  دومرف  ع )  ) ماـما تسا  هدـیدع  سفنا  سفن 
تـسا هفطن  طوقـس  دزن  نآ  داجیا  يادتبا  تسا  هناگراهچ  عیابط  لصا  هک  تسا  ياهوق  دومرف  تسیچ  هیتابن  يالوم  ای  درک  ضرع  هیتوکلم 

هاـگ ره  تسا و  تادـلوتم  فـالتخا  ناوارف  ببـس  تسا و  هداـیز  ومن و  نآ  لـعف  تسا  هیذـغا  فیاـطل  زا  نآ  يهداـم  تسا  دـبک  نآ  رقم 
دومرف تسیچ  هیناویح  سفن  يـالوم  اـی  درک  ضرع  هرواـجم  دوع  هن  هجزاـمم  دوع  هدـش  ءادـتبا  نآ  زا  هچنآ  هب  ددرگیمرب  درک  تقراـفم 

تسا و ةویح  نآ  لعف  تسا  هینامـسج  تدالو  دزن  رد  نآ  داـجیا  ءدـب  تسا  كـالفا  نآ  لـصا  هیزیرغ  تسا  یترارح  هیکلف و  تسا  ياهوق 
ره سپ  تسا  تادلوتم  فالتخا  نیا  قارف  ببس  تسا و  بلق  نآ  رقم  هیویند و  تاوهش  لاوما و  باستکا  هبلغ و  مشخ و  ملظ و  تکرح و 

دوشیم لطاب  نآ و  تروص  دوشیم  مودـعم  سپ  هرواجم  دوع  هن  هجزامم  دوع  هدـش  ءادـتبا  نآ  زا  هچ  نآ  ددرگیمرب  درک  تقرافم  هاگ 
نآ داجیا  ءدب  هیتوهال  تسا  ياهوق  دومرف  هیسدق  هقطان  سفن  تسیچ  درک و  ضرع  نآ  بیکرت  دوشیم  لحمـضم  نآ و  دوجو  نآ و  لعف 
نآ قارف  ببـس  تسا  هینابر  فراعم  نآ  لعف  تسا  هیلقع  تادـیئات  نآ  داوم  تسا  هینید  هیقیقح  مولع  نآ  رقم  تسا  هیویند  تدـالو  دزن  رد 

ضرع هجزامم  دوع  هن  هرواجم  دوع  هدش  ادتبا  نآ  زا  هچ  نآ  يوس  هب  ددرگیمرب  درک  تقرافم  هاگ  ره  سپ  تسا  هینامـسج  تالآ  للحت 
وا زا  هدش و  ادتبا  نآ  زا  تسا  لقع  نآ  لصا  تاذلاب  تسا  هدـنز  هطیـسب  تسا  ياهوق  دومرف  تسیچ  هیتوکلم  هیتوهال  سفن  يالوم  ای  درک 

سفن نیا  زا  ددرگ و  هباـشم  دوش و  لـماک  هاـگ  ره  تسا  وا  يوس  هب  نآ  دوع  هدرک  هراـشا  سپ  هدومن  تلـالد  وا  يوس  هب  هدرک و  ظـفح 
تسا و یهتنملا  ةردس  تسا و  یبوط  يهرجـش  تسا و  ایلع  هللا  تاذ  نیا  سپ  لامک  هب  دندرگیمرب  وا  يوس  هب  هدش و  تادوجوم  يادـتبا 

تـسیچ درک و  ضرع  لئاس  دوشیم  يواغ  لاض و  دـش  نآ  هب  لهاج  هک  ره  دوشیمن و  یقـش  تخانـش  ار  وا  هک  ره  تسا  يواـملا  ۀـنج 
تلع نآ  هحفص 475 ] سپ [  نآ  نوک  زا  شیپ  ئش  هب  تسا  فراع  اهنآ  تاهج  همه  زا  ءایشا  هب  طیحم  كارد  تسا  يرهوج  دومرف  لقع 
هکلب تسین  بویغلا  بیغ  تاذ  دوصقم  هدومرف  ایلع  هللا  تاذ  هیتوهال  سفن  تفـص  رد  هک  نیا  یهتنا و  بلاـطم  تیاـهن  تسا و  تادوجوم 

تـسین يزیچ  عرف  راگدرورپ  تاذ  دـناهتفرگ و  لقع  عرف  ار  نآ  هکنیا  لاح  دـناهنوگچ و  نآ  لاثما  هللا و  تیب  لثم  تسا  فیرـشت  باـب  زا 
سفن بتارم  هک  دوشیم  رهاظ  فیرش  ثیدح  نیا  زا  سپ  هصالخ  تسین  طم (  قلخ )  وا و  يهنایم  یتبـسن  تسین و  مه  يزیچ  لصا  هکلب 
تسا هدرمـش  ار  سوفن  بتارم  بیترت  نیمه  هب  دنکیم  تیاور  لیمک  هک  مه  رگید  ثیدح  رد  تسا و  اهنیا  همه  قوف  لقع  تسا و  راهچ 

هظحالم تسا و  اهنآ  لـک  زا  فرـشا  تسا و  سوفن  بطق  لـقع  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  لـک  طـسو  لـقع  هک  تسا  هدومرف  رخآ  رد  و 
هک ناـنچ  ددرگ  رـسیم  رتنیئاـپ  دارفا  همه  يارب  هک  تسین  يزیچ  تسا  وا  هجرد  نود  هکنآ  هب  ۀبـسنلاب  کـی  ره  سوـفن  نـیا  هـک  ینکیم 

ملسم دناهدیسرن و  یناویح  ماقم  هب  دناهدش و  طقس  ملاع  رد  هک  تاتابن  رایسب  هچ  تسین و  یناویح  حور  لباق  یتابن  ره  هک  ینیبیم  هینالع 
ره نینچ  مه  دوبن و  یلخب  دـنوادخ  بناج  زا  دنتـشاد  دادعتـسا  رگا  دناهدیـسرن و  اجنآ  هب  دناهتـشادن  ار  ماقم  نآ  دادعتـسا  نوچ  هک  تسا 

ماقم نآ  هب  دنوشیم و  طقس  هک  تاناویح  زا  رایسب  هچ  تسین و  دریگب  قلعت  وا  هب  تسا  هیـسدق  هقطان  هک  یناسنا  حور  هکنیا  لباق  یناویح 
یلجت دـنوادخ  بناـج  زا  دوب  لـباق  رگا  تسین و  دریگب  قلعت  وا  هب  هیتوکلم  هیهلا  سفن  هکنیا  لـباق  مه  یناـسنا  مه  نینچمه  دنـسریمن و 
نومیم هکنیا  لثم  دـنکیمن  ار  هیهلا  سفن  تلأسم  ادـبا  هقطان  سفن  تیلباق  ناعد و  اذا  عادـلا  ةوعد  بیجا  هک  تسا  هدومرف  هک  نانچ  دوبن 

رهاظ رد  وا  تاکرح  عیمج  هک  مینک  نیا  ضرف  دـننکب و  تیبرت  ار  نومیم  لاس  رازه  رگا  دـیامنیمن و  ار  هقطاـن  سفن  تلأـسم  نک  ضرف 
اما دوشیم و  نآ  اب  جزامم  هدـش و  ادـتبا  نآ  زا  هچ  نآ  هب  ددرگیمرب  درم  هک  نیمه  دـسریمن و  تیناسنا  ماقم  هب  رخآ  دوش  ناـسنا  لـثم 
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یـسانا و رد  رما  نینچمه  دـسریم و  ماقم  نآ  هب  رتهب  رتدوز و  رتناسآ و  هبترم  رازه  هدـش  هتخاس  تیناسنا  يارب  نآ  تیلباـق  لوا  زا  هکنآ 
نیا يارب  هک  صوصخم  تیلباق  نآ  یلو  تسین  دـشاب  یتوهال  حور  هک  توبن  حور  بسانم  ناشتیلباق  اـهنآ  يهمه  یـسانا  عون  ص )  ) اـیبنا

ار دوخ  وت  لوق  هب  دنکب و  بلط  هک  ره  هک  دشاب  يرما  ماقم  نیا  هک  تسا  نیا  هن  سپ  دسریم  يدوز  هب  تسا و  بسانم  هدـش  هتخیر  راک 
ره تسین  شبلط  لها  تقیقح  رد  تسین  ماقم  نآ  لها  هک  نآ  هک  منکیم  ضرع  هکلب  دسرب  اجنآ  هب  راگدرورپ  تدابع  رد  دـنکب  صلاخ 

بلاط نم  تسا و  بوخ  تیناسنا  دـیوگب  هک  دـنزومایب  نومیم  هب  رگا  هک  تسا  یهیدـب  هک  نانچ  دـنکب  يراـج  ناـبز  رب  یمـسا  هک  دـنچ 
دـنکیمن و نآ  زا  ینعم  كرد  ادـبا  هدـش و  يراـج  وا  ناـبز  هب  هک  تـسا  یتاوـصا  فرـص  یلو  دـیوگیم  ار  ظـفل  نـیا  متـسه  تیناـسنا 
ای تیناویح  بلاـط  نم  هک  دوـش  جراـخ  یتوـص  نآ  زا  هک  دـننزب  مه  رب  ار  اـهبوچ  یـضعب  هک  دـننکب  يریبدـت  رگا  درادـن و  يدوـصقم 
هک توصلا  ظفاح  هبعج  لثم  تشاد  دـنهاوخن  تاوصا  نیا  رد  یـضرغ  يدـصت و  ادـبا  هحفـص 476 ] اهبوچ [  نآ  دوخ  متـسه  تیناسنا 

دوش و عبطنم  نآ  رد  هک  تسا  نکمم  دشابن  رتفیرـش  نآ  زا  هک  یتلئـسم  اعد و  ره  دشابن و  رتالاب  هک  نآ  زا  هملک  ره  دناهتخاس  نایگنرف 
ار نآ  تلأسم  تقیقح  هکلب  دـسریمن  ماقم  نآ  هب  هبعج  نیا  زگره  اما  دـیامنیم  مه  تلأسم  اعد و  رد  حاحلا  دـنکیم و  هداـعا  مه  ررکم 

دمحم لآ  رابخا  زا  هک  اریز  ص )  ) متاخ ماقم  هب  ایبنا  هماع  رما  توبن و  ماقم  هب  تبـسن  یـسانا  ۀـماع  رما  تسا  نینچ  مه  تسا و  هدرکن  مه 
نابز رب  رتنیئاپ  هبترم  لها  یتاـملک  تاراـبع و  دـنچ  ره  سپ  تسین  هجرد  نآ  نود  رد  هک  یحور  هب  دنـصوصخم  ناـشیا  هک  یتسناد  (ع )

هن دننکیم و  ار  وا  بلط  هن  دـنیامنیم و  ار  وا  دـصق  هن  دـننکیم و  كرد  هن  تسا  الاب  هبترم  لها  يارب  هک  یماقم  ینعم و  نآ  یلو  دـننارب 
تقبس وا  رب  هدنریگ  تقبس  چیه  هک  دیامرفیم  متاخ  تفص  رد  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  نیا  دننکب  تکرح  بانج  نآ  هب  ور  دنناوتیم 

نینمؤملاریما هب  ص )  ) ربمغیپ دننکیمن و  ار  وا  ماقم  كاردا  عمط  هدننک  عمط  چیه  دوشیمن و  قحلم  وا  هب  هدنوش  قحلم  چیه  دریگیمن و 
یسک هک  یتقو  سپ  نم  ادخ و  رگم  ار  وت  تخانشن  ادخ و  وت و  رگم  ارم  تخانشن  وت و  نم و  رگم  ار  ادخ  تخانشن  یلع  ای  هک  دومرف  (ع )

ناـشیا زا  یمـسا  مدرم  هک  دـنچ  ره  تسین و  نآ  يارب  زا  ینعم  هک  تسا  قلطم  لوهجم  بلط  ناـشیا  ماـقم  بلط  تسا  هتخانـشن  ار  ناـشیا 
ار و ریـسکا  مسا  دونـشب  یـسک  هک  نآ  یـضرع  يرهاظ  لثم  تسا  لاحم  ماقم  نآ  بلط  دـناهدرکن  ار  نآ  ینعم  كرد  نوچ  اما  دـناهدینش 

بلطم نیا  هب  رخآ  دروایب  اجب  هدعاقیب  ینعمیب و  تایبرجت  یه  دیآرب و  هنالهاج  وا  بلط  رد  تقو  نآ  ار  نآ  هیرهاظ  تافـص  زا  یـضعب 
هب یسک  هک  تسین  نکمم  اما  دوشب  ریسکا  ياراد  یسک  هک  مدرم  نیا  رد  تسه  نکمم  هک  اریز  يرهاظ  تسا  یلثم  نیا  دیـسر و  دهاوخن 

رگید تسا و  هدـمآ  نوریب  هتـشاذگ و  ناکما  يهوق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتیلعف  فرـشا  وا  هک  اریز  دـیوجب  يرترب  ای  دـسرب  متاخ  ماـقم 
متاخ تقلخ  رد  ار  دوخ  تیاهنیب  تردق  دنوادخ  تسین و  راگدرورپ  تردق  رد  یـصقن  دوشب و  ادیپ  وا  زا  ریغ  یئوا  لثم  هک  تسا  لاحم 

زا رتـهب  اـی  وا  زا  ریغ  یئوا  لـثم  هک  دوشیم  ضرف  هنوگچ  سپ  تسا  هدومرف  اـطع  وا  هب  ار  دوخ  تیاـهنیب  لاـمک  هک  اریز  هداد  زورب  اـیبنا 
هب ار  دوخ  تیاهنیب  لامک  دنوادخ  هک  مدرک  ضرع  هک  اریز  تسین  نکمم  مه  وا  لثم  اما  تسا و  حضاو  هک  وا  زا  رتهب  اما  دوش  ادیپ  یئوا 

هـصالخ دش  دهاوخن  ات  دوشن و  یهانتم  رگا  هک  اریز  دوشیم  یهانتم  ود  نآ  زا  کی  ره  لامک  هتبلا  دوشب  ادـیپ  وا  ریغ  یلثم  رگا  هداد و  وا 
لق دومرف  هک  نانچ  دناهدروآ  اج  هب  ار  تیدوبع  قح  مه  ناشیا  هداد و  ناشیا  هب  دنک  اطع  قلخ  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  نکمم  هچنآ  هک 

زا يدـحا  ایبنا  ماقم  رد  نینچ  مه  دـسرب و  ناشیا  ماقم  هب  قلخ  نیا  زا  يرگید  هک  تسین  نکمم  نیدـباعلا و  لوا  اناف  دـلو  نمحرلا  ناک  نا 
نیا دـسریمن و  تیناسنا  ماقم  هب  تماـص  نآ  و  هحفـص 477 ] هک [  نانچ  دنـسریمن  ماقم  نآ  هب  تسین  ایبنا  تنیط  زا  ناشتنیط  هک  یـسانا 

ناـمز زا  هک  ادـخ  ءاـیبنا  نک  هظحـالم  وت  دـننکیم و  دوخ  يارب  هیلاـع  تاـماقم  تاـبث  زیوآتسد  ار  نآ  تارـضح  هک  ماـخ  تسا  یعمط 
ود نیا  ریغ  مالـسلاامهیلع و  ییحی  یـسیع و  لـثم  دـناهدرکیم  ملکت  محر  رد  تسا و  هدوب  رهاـظ  ناـشیا  زا  توـبن  راـثآ  محور  ناـشندوب 

نیا يهمه  رکنم  تعامج  نیا  هک  دـنچ  ره  دیـسر و  ماقم  نیا  هب  تفر و  هار  نآ  زا  ناوتب  هک  هدوب  يویند  لیـصحت  مادـک  هب  نیا  راوگرزب 
هب تعامج  نیا  اب  بلطم و  نیا  دهاوش  زا  تسا  رپ  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  هک  اریز  دـنرادن  قیدـصت  زا  نیملـسم  یلو  دوب  دـنهاوخ  تازجعم 

ههبـش هک  میئوگیم  همدـقم  باب  زا  سپ  تسه  یلها  مه  نآ  يارب  یلو  دـنوشیمن  عفتنم  مه  نآ  زا  هچ  رگا  میئوگیم  نخـس  لقع  لـیلد 
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رگا ددرگرب و  شدوخ  أدبم  هب  هک  تسا  نیا  وا  يهجرد  یهتنم  دنکب  یقرت  ردق  ره  دـنکیمن و  زواجت  دوخ  أدـبم  زا  زیچ  چـیه  هک  تسین 
هک ماقم  ناـمه  رد  هک  تسه  یئدـبم  هزوک  يارب  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  لـثم  دوشیم  لمحمـضم  یناـف و  درذـگب  اـجنآ  زا  دـهاوخب 
وا لامک  هجرد  یهتنم  تسا و  هزوک  دوخ  دح  نامه  رد  دنکب  یقرت  ردق  ره  هزوک  سپ  دشاب  دـندراذگ  لگ  هضبق  يور  ار  هزوک  تروص 

لطاـب لـک  رد  هزوک  تروص  یهدـب  تکرح  شدوخ  أدـبم  زا  ار  نآ  یتساوخ  رگا  دوشب و  یئافـصاب  یبوخ و  رایـسب  هزوک  هک  تسا  نیا 
لک هکلب  دشاب  هدیسر  ماقم  نیا  هب  هک  تسین  هزوک  لک  تسین و  اقلطم  لک  رد  تیـصاخ  رثا و  نآ و  مسا  هزوک و  رکذ  رگید  هک  دوشیم 

لـصا ماـقم  هب  زگره  گرب  خاـش و  گرب و  خاـش و  رب  تسا  مدـقم  هتبلا  لـصا  دوب و  نآ  گرب  خاـش و  هزوک  دوب و  هزوک  لـصا  شدوخ 
دنکیمن زواجت  شدوخ  أدبم  زا  زیچ  چیه  هیلک  سپ  تسا  وا  عبات  هشیمه  دسریمن و  باتفآ  ماقم  هب  زگره  باتفآ  رون  هک  نانچ  دسریمن 

ینعم و نیا  دهاوش  تسا  رپ  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  هئدبم و  ءاروام  زواجتی  یش ال  لک  تسا  هدومرف  هماقم  هللا  یلع  موحرم  خیـش  هک  نیا  و 
ياهءدبم ایآ  ینکیم  هظحالم  هک  ناسنا  عون  ینب  ینعی  قلخ  نیا  هک  منکیم  ضرع  یتسناد  ار  همدقم  نیا  نوچ  تشذگ و  اهنآ  زا  یضعب 

تـشاد دنهاوخن  یعرم  یـضعب  دـنوشب و  یعاد  هک  نیا  تیلها  اهنآ  زا  یـضعب  سپ  هک  تسین  رگا  تسین  ای  تسه  ناشیا  يارب  زا  فلتخم 
تسا و کیرش  اهنآ  اب  تیمیهب  تافص  عیمج  رد  هک  اریز  دوشب  نادنفسوگ  ریاس  يارب  زا  نابش  يدنفـسوگ  هک  دوشیمن  روصت  هک  نانچ 

دوخ زا  ار  گرگ  تیذا  عفد  اهنآ و  حالـص  ياج  هچ  دـنادیمن  ار  دوخ  حالـص  تسا و  جاتحم  مه  نآ  دنتـسه  یعار  هب  جاتحم  اـهنآ  رگا 
زا دوشب  نادنفـسوگ  نابـش  يدنفـسوگ  دشاب  انب  رگا  هک  هصالخ  اهنآ  ياج  هچ  دنادیمن  ار  دوخ  عفترم  اهنآ و  ياج  هچ  دنکب  دـناوتیمن 

دوش عقاو  گنهآ  شیپ  یکی  نادنفـسوگ  يهنایم  زا  دنچ  ره  دوب و  دـهاوخ  ناشیا  فلت  هکلب  نادنفـسوگ  لاح  داسف  ثعاب  رایـسب  تاهج 
نوچ هک  تسا  نیا  دـیایم  رب  گنهآ  شیپ  زا  هک  يراک  یهتنمو  تسین  گنهآ  شیپ  هحفـص 478 ] يارب [  لوکوم  ضوفم و  رما  کلذعم 

هب یقاـب  تسج  يوج  زا  ـالثم  هک  نیمه  سپ  دـنکیم  تعاـطا  دـنکیم و  كرد  رتدوز  ار  نابـش  ناـمرف  تسا  رترایـشه  رتيوـق و  يردـق 
ریاس کنهآ و  شیپ  دنسریم و  ناگرگ  تلهم  نودب  دنک  گنهآ  شیپ  هب  راذگاو  ار  رما  دورب و  دوخ  نابوچ  رگا  دنهجیم و  وا  تبسانم 

زا ناگرگ  تیذا  عفد  دوشیم و  حالـصا  همه  رما  تسه  اهنآ  بقع  زا  تسا  وا  رد  تیناسنا  سفن  هک  ینابـش  رگا  اما  دننکیم  هراپ  ار  همه 
ات دشاب  وا  رد  تسا  اهنآ  يهمه  رب  طیحم  هک  یسفن  دیاب  هتبلا  تسا  ناشیا  یعار  هک  یسک  نآ  یسانا  رد  رما  تسا  نینچ  مه  دوشیم  اهنآ 

هلزنم هب  دوشیم  رخآ  دشاب  هدش  تیبرت  هتفرگ و  میلعت  هک  دنچ  ره  دشاب  اهنآ  زا  یکی  خنـس  زا  مه  وا  رگا  دیآرب و  اهنآ  تیاعر  هدـهع  زا 
تـسا یمادام  وا  میلعت  تیبرت و  هکلب  دیآرب  راک  نیا  يهدهع  زا  لالقتـسا  هب  وا  دوخ  هک  تسا  لاحم  نادنفـسوگ و  هنایم  رد  کنهآ  شیپ 

نیا نادنفـسوگ  لـثم  رد  هک  ناـنچ  دوشیم  یکی  ریاـس  وا و  لاـح  تشادرب  وا  زا  ار  دوـخ  تیاـنع  رگا  تسا و  وا  رـس  رب  یعار  تسد  هک 
رتالاب ماقم  هب  هدـش  هتفرگ  رتنیئاپ  أدـبم  کی  زا  هجرد و  کی  خنـس و  کی  زا  یعرم  یعار  هک  تسا  لاحم  سپ  يدـید  هینـالع  ار  بلطم 

نآ هب  دنک  ینابش  دنیشنب و  نابـش  ياج  هب  دنفـسوگ  نآ  يزور  کی  هک  دنکب  تیبرت  ار  يدنفـسوگ  لاس  رازه  نابـش  رگا  هک  نانچ  دسرب 
باب نیا  رد  یئوگیم  هچ  هک  ینک  داریا  رگا  تیناسنا و  نابـش  أدبم  تسا و  یناویح  ملاع  زا  دنفـسوگ  أدبم  هک  اریز  دیـسر  دـهاوخن  ماقم 

بلطم نیا  يارب  زا  منکیم  ضرع  دنرادن  تیعر  يدابم  زا  رتالاب  مه  یئدبم  هکنیا  لاح  دنیامنیم و  ار  قلخ  تیاعر  ماکح  نیطالـس و  هک 
نوـچ هک  تسا  نیا  نآ  هیرهاـظ و  تاـملک  یـضعب  رگم  تسین  اـهنآ  ناـیب  عـقوم  ماـقم  نیا  رد  هک  دراد  یملع  تاـنایب  تسا و  اـهباوج 
دنوش یـشحو  هک  ینارتش  لثم  دنیامن  ضارعا  یقیقح  یعار  زا  دوخ  رایتخا  هب  ناشیا  دوخ  رگا  تسا  هدومرف  قلخ  راتخم  ار  قلخ  دـنوادخ 

تسین و میکح  تقلخ  رد  یـصقن  دوش  ادـیپ  ناشرما  رد  مه  يدـسافم  دـینادرگ و  ضعب  اب  ضعب  ناشدوخ  دـنرادرب و  تسد  دوخ  زا ... و 
بابـسا هکلب  هدرک  ضارعا  یعار  زا  دوخ  رایتخا  هب  دوخ  تسا و  لاونم  نیا  هب  ناشرما  مه  قلخ  نیا  دناهدرک  اهنآ  دوخ  هک  تسا  يرایتخا 

هب رما  هک  هدـش  يراـج  نیا  رب  دـنوادخ  تمکح  نوچ  اـما  تسه  ناـشیا  عـنم  رب  رداـق  هچ  رگا  مه  یعاد  دـندرک و  مهارف  مه  ار  وا  تبیغ 
دنتسج و يرترب  بلغت  هب  یـضعب  رب  یـضعب  دندش  دوخرـس  هک  نآ  زا  دعب  هدراذگ و  رایتخا  هب  ار  رما  مه  یعاد  هک  تسا  نیا  دشاب  رایتخا 

رـس يالاب  یقیقح  یعار  تسد  هحفـص 479 ] شیع [  ساسا  ندوب  اپرب  عون و  ظفح  رد  نیا  رب  هوـالع  تسه و  نیمه  يرـسدوخ  يهمزـال 
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یـصاع رب  دـنکیم و  ناـبرهم  عیطم  رب  ار  اـهنآ  بولق  هک  تسا  وا  تسا و  هللادـیب  كولم  بولق  دـندومرف  هک  تسا  نیا  تسه و  نیبـلغتم 
ءوس باب  زا  مهیدسافم  کلذ  عم  مهیدیا و  قوف  هللادـی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذـلا  نا  دومرف  هک  تسا  یقیقح  یعار  هللادـی  طخاس 

دوجوم مه  ار  بآ  هدـیرفآ  شطع  هک  لداع  میکح  هک  نانچ  تسین  میکح  بناـج  زا  صقن  هدـش و  ثداـح  ناـشیا  رما  رد  ناـشیا  راـیتخا 
یلع میکح  سپ  هصـالخ  تسین  میکح  تقلخ  رد  یـصقن  دوش  كـاله  یگنـشت  زا  اـت  دروخن  بآ  شدوخ  راـیتخا  هب  یـسک  رگا  هدرک و 
أدـبم هب  یـسک  ره  ات  دـشوکب  تیعر  ظفح  رد  هک  تسا  هداد  رارق  تیعر  رب  نمیهم  یلوتـسم و  یـسفن  بحاص  ار  یقیقح  یعار  قـالطألا 

لوا زا  تسناوـتیم  رگا  دـسرب و  یعار  ماـقم  هب  دـناوتب  هک  تسین  تیعر  زا  يدـحا  ددرگرب و  هدـش  هتفرگ  اـج  نآ  زا  وا  تنیط  هـک  دوـخ 
وا بسح  بسن و  لصا  تسادیپ و  وا  رد  لوا  زا  يردارب  يدنزرف و  راثآ  انیقی  وا و  ردارب  ای  دوب  یعار  دـنزرف  هکلب  دـشیمن  ضحم  تیعر 
ره دوشیمن  ۀـقیقح  وا  هب  قحلم  رخآ  تسین  وا  سنج  زا  هدـمآ و  نوریب  الثم  شردـپ  اـی  وا  زا  ریغ  يرگید  بلـص  زا  هک  نآ  تسا و  نیعم 

تدحو هب  بیرق  یبهذم  يرکنم و  ار  بلاطم  نیا  همه  رگا  هصالخ و  دهدب  تبـسن  دوخ  هب  درادب و  یمارگ  ار  تیعر  زا  یـسک  هک  دـنچ 
هک قباس  اجنیا و  رد  ياهدرک  حیرـصت  تدوخ  هک  ار  ردق  نیا  تسا  نآ  نالطب  هاوگ  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  هکنیا  اب  هدرک  رایتخا  ار  دوجوم 

راثآ و میراد و  قیدصت  تسا و  ملسم  بلطم  نیا  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  رد  تسا و  رهاظ  ناشیا  زا  ایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  عیمج 
هدـید ناشیا  يهرونم  يهرهطم  روبق  زا  مه  نالا  دـناهدرک و  لـقن  اـم  يارب  اـنما  تاـقث و  هدوب و  سوسحم  ناـشیا  رد  مه  رما  نیا  تاـمالع 

هک یـسک  نآ  لاح  میرادـن  باب  نیا  رد  ههبـش  میاهدینـش و  ناشیا  نمـشد  زا  اـم  دوخ  دـنراد و  نآ  رب  قاـفتا  نمـشد  تسود و  دوشیم و 
چیه هک  اعدا  ضحم  هب  دهد  زورب  ار  ینسح  ءامـسا  راثآ  زا  یـضعب  هدش  ینـسح  ءامـسا  بحاص  هک  هدیـسر  ماقم  نیا  هب  هک  تسا  یعدم 

هب تجاح  تسا و  رایـسب  تاملک  نیا  رد  تافارخ  تاـیئزج  يراـب و  دوش  مولعم  نا  تیعقاو  اـت  دـهاوخیم  تیلعف  هکلب  دریذـپیمن  لـقاع 
هب هدرک  تباث  هک  ماربا  رارـصا و  همه  نیا  اب  دـنکیم  رهاظ  ار  ناشنالطب  ناشدوخ  ناـبز  رب  دـنوادخ  هللادـمحلا  تسین  اـهنآ  يهمه  باوج 

دیوگیم هزات  الاح  منهج  رد  رافک  تنج و  رد  نینمؤم  دندوجوم و  منهج  تشهب و  هدش و  بصن  نازیم  هدش و  اپرب  داعم  هک  شدوخ  معز 
يربـخ زونه  هک  تسا  مولعم  سپ  تسا  ناوضر  یلعا و  سودرف  یهبا و  تنج  ضرا  لـک  هللاوـف  دوـش  رهاـظ  ناـیب  هردـس  تارمث  رگا  هک 

دوب . غورد  دوب  هتفگ  لاح  ات  هچنآ  همه  تسین و 

تسا باب  دمحم  یلع  ایلیا و  زا  روظنم  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

دراو نآرق  رد  هچنآ  زا  يرایـسب  هدوب  تماـیق  درم  نیا  روهظ  هحفـص 480 ] موی [  هک  هدرک  تباث  دوخ  لطاب  لاـیخ  هب  نوچ  ماـقم  نیا  رد 
نالطب هللا  نوعب  میاهدرک  نایب  لاح  ات  هچ  نآ  زا  نوچ  دنکیم و  زور  نیا  هب  لیوأت  ار  همه  هیوامـس  بتک  ریاس  رد  نینچ  مه  تسا و  هدش 

هک تسا  یترابع  هلمج  زا  تسین و  تارابع  نیا  رارکت  هب  تجاح  رگید  تسا  هدش  رایـسب  مه  باتک  مجح  هدـش و  رهاظ  اهنآ  بلطم  لصا 
ازریم هب  ار  ایلیا  تقو  نآ  داتـسرف و  مهاوخ  ار  ایلیا  دنوادخ  بیهم  میظع و  زور  دورو  زا  شیپ  امـش  هب  نم  هک  هدرک  لقن  یکالم  باتک  زا 

لیجنا و ءایلیا  انا  دیامرفیم  نایبلا  يهبطخ  خسن  یضعب  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  ریما  ترـضح  شیامرف  حیرـص  هدرک و  لیوأت  دمحمیلع 
رقاب ترـضح  زا  یفعج  رباج  زا  هدرک  لقن  راحب  رد  زین  دـناهدناوخ و  ایلیا  ار  ترـضح  نآ  مه  لـیجنا  رد  هک  تسا  مولعم  شیاـمرف  نیا  زا 

هصالخ تسا  ایلیا  ۀیروت  رد  ترضح  نآ  مسا  هک  تسا  هدومن  لقن  راونا  زا  ایلیا و  لیجنالا  یف  یمـسا  انا  يهبطخ  رد  ریما  ترـضح  زا  (ع )
دوب و دـهاوخ  بانطا  بجوم  مهدـب  حرـش  میهاوخب  رگا  زاب  هک  نیا  الا  تسا  رایـسب  بویع  لیبق  نیا  زا  هدرک  لقن  مه  هچ  نآ  ریاـس  رد  و 
تسین و اهنآ  رکذ  هب  یتجاـح  تسا و  هدومن  لـیوأت  تاـفارخ  نیمه  هب  ار  همه  هک  تسا  هدرک  لـقن  داـعم  رد  ناـیب  باوبا  زا  مه  یتاراـبع 

تسا هدنام  نیمه  تسین  وا  جاجتحا  رد  یصقن  رگید  هک  ياهدرک  هظحالم  قباس  اج و  نیا  هک  عضو  نیا  اب  تسا و  هدش  رهاظ  همه  نالطب 
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زا هک  تسا  اهنامه  نیع  بتک  نیا  هک  دوش  حضاو  ام  رب  باتفآ  لثم  رگا  هکنیا  لاح  هدـشن و  فیرحت  ینامـسآ  بتک  هک  دـنک  تابثا  هک 
یلو هدش  مولعم  بلاطم  نیا  الصفم  هک  نانچ  درادن  امش  بهذم  تحص  رب  یتلالد  ادبا  هک  تسا  حضاو  زین  باتفآ  لثم  هدش  لزان  نامسآ 

دناهتشون و يراصن  باوج  رد  لصفم  ياهلاسر  هادف  یحور  نم  راوگرزب  يالوم  هک  نادب  تفگ و  باوج  ارـصتخم  مه  ار  بلطم  نیا  دیاب 
دنک عوجر  كرابم  باتک  نآ  هب  دشاب  هتساوخ  ار  بلطم  نیا  لیصفت  هک  ره  هدیـسر و  مه  عبط  هب  دناهدومن و  نیدلاماسحب  یمـسم  ار  نآ 
نیا عفر  ضحم  هدش  فیرحت  لیجنا  ۀیروت و  دـنیوگیم  نیلهاج  نیدـحلم و  نیفرحم و  نوچ  تسا و  هتفگ  هصالخ  دوش  فقاو  قح  رب  ات 

هللادـنع نم  باتک  مهءاج  امل  دـیامرفیم و  تسا  لوق  نیا  بذـکم  هرخآ  یلا  هلوا  نم  نآرق  دوشیم  ضرع  لطاب  لاـیخ  نیا  عفد  مهوت و 
ۀیروت و قیدصت  نیرفاکلا  یلع  هللا  ۀنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتـسی  لبقی  نم  اوناک  مهعم و  امل  قدمص 

ءارو هللا  باتک  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم  قیرف  ذـبن  مهعم  امل  قدـصم  هللادـنع  نم  لوسر  مهءاـج  اـمل  هدومرف و  ار  مهیدـل  هدوجوم  لـیجنا 
قحلا وه  مکعم و  امل  اقدصم  تلزنا  امب  اونمآ  قدمـص و  باتک  اذه  ۀـمحر و  اماما و  یـسوم  باتک  هلبق  نم  نوملعی و  مهناک ال  مهروهظ 

امب هحفـص 481 ] اونمآ [  باتکلا  اوتوا  نیذلا  اهیا  ای  هیدی  نیب  اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلع  لزن  هیدـی  نیب  امل  قدـصم  مهعم  امل  اقدـصم 
انموق ای  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلا  وه  باتکلا  نم  کیلا  انیحوا  يذلاو  هیدی  نیب  امل  اقدصم  باتکلا  کیلا  انلزنا  مکعم و  امل  اقدصم  انلزنا 
باتک رگا  نیقداص  متنک  نا  هعبتا  امهنم  يدها  وه  هللادنع  نم  باتکب  اوتأف  لق  هیدی  نیب  امل  اقدـصم  یـسوم  دـعب  نم  لزنا  اباتک  انعمـس  انا 

فیرحت رکذ  هک  نیا  هعبتا و  اهنم  يدها  وه  باتکب  اوتأف  دومرفیم  هنوگچ  دـندوب  هدرک  روتـسم  ای  دوبن و  قلخ  نایم  دوب و  هدـش  فیرحت 
زا هچ  نانچ  تسا  هل  عضو  ام  ینعم  هملک  عضوم  هعـضاوم  دـعب  نم  ملکلا  نوفرحی  هعـضاوم  نع  ملکلا  نوفرحی  تسا  ینعم  فیرحت  هدـش 

لیوأت ریـسفت و  دوخ  هلطاب  راکفا  هب  ار  هللا  باتک  ساـن  اـملع  مئاـق  روهظ و  رد  هک  نیا  رب  هلدـم  هحـضاو  يهحیرـص  راـبخا  دـش  رکذ  لـبق 
ضفر ار  رابخا  رهاظ  هدرک و  كرت  ار  لیزنت  حیرص  تسا  عومسم  دوهـشم و  مویلا  هچ  نانچ  دنیامنیم  مئاق  رب  جاجتحا  نآ  هب  دنیامنیم و 
تـسا نیا  دـنیامرفیم  میظع  رما  نیا  نـالطب  رب  لالدتـسا  دـنیامنیم و  تاـیآ  بحاـص  تاـیآ و  رب  جاـجتحا  دوخ  لاـثما  لاوقا  هب  هدومن و 

دنلوغشم . نآ  هب  هعیش  ياملع  مویلا  هک  فیرحت  زا  دوصقم 

باوج

روط ءایـشا و  یف  يراصن  مهلاختا  روطف  هب  نیلئاقلا  خسانتلا و  نایب  یف  قیدـنزلل  لاق  ثیح  مالـسلامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداصلل  قدـص 
اما دوشیم  رهاظ  روما  تایئزج  رد  ناراوگرزب  نآ  لاقم  قدص  هک  دینک  هظحالم  ثیدـحلا  ۀـقیقحلا  ریغ  یلع  ءایـشالا  نا  نولوقی  ۀـیرهدا 

بتک زا  هباشتم  هملک  راهچ  هکنیا  ضحم  هدرکن  افتکا  يراصنا  هب  تقفاوم  نآ  هب  یتسناد و  اقباس  خسانت  لها  اب  ار  ناشیا  بهذـم  تقفاوم 
دـنکیم و حیحـصت  تسا  اهنآ  رد  هک  یبویع  همه  اب  ار  يراصن  دوهی و  بتک  هدـش و  مالـسا  لها  داقتعا  رکنم  یلک  هب  هدروآ  تسد  اـهنآ 

هللاءاش نا  مه  نیا  زا  دعب  تسیک و  تافـص  اهنیا  هک  هدش  رهاظ  نونکات  هللادمحلاو  دناوخیم  لهاج  دحلم و  فرحم و  ار  نیملـسم  ءاملع 
هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ثیدح  دنچ  هک  نادب  سپ  رخآ  ات  هللادنع  نم  باتک  مهئاج  امل  تسا و  هدومرف  هک  یلوا  يهیآ  اما  دوشیم  رترهاظ 
ۀیروت رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  لصاح  هک  ع )  ) قداص ترضح  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناهرب  رد 

دشاب و هللایلو  یلع  هک  وا  زا  دعب  هللا  قلخ  ام  ریخب  تسا  دـیؤم  تسا و  لیعمـسا  دـلو  زا  تسا  یما  هک  ص )  ) دـمحم هک  دوب  هدومرف  لزان 
اوناک هدومرف و  هک  نانچ  دندومنیم  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  هب  حاتفتـسا  دوخ  بئاون  دیادش و  رد  دـندوب و  هتـسناد  ار  بلطم  نیا  دوهی 

یس اب  هلباقم  دوهی  زا  رفن  دصیس  هک  نانچ  دادیم  رفظ  حتف و  ببس  نیمه  هب  اهنآ  هب  مه  دنوادخ  اورفک و  نیذلا  یلع  نوحتفتـسی  لبق  نم 
ناشیا رب  ماعط  ناراب و  حاتفتـسا  لسوت و  نیمه  هب  دـندوب  روصحم  دوهی  هکنیا  اب  دـندادیم و  عفد  ار  اـهنآ  دـندرکیم و  نیکرـشم  زا  رازه 
ضرع دندش  رفاک  دوب و  برع  زا  هک  نیا  تهج  هب  دندرب  دسح  دروآ  فیرـشت  ص )  ) ربمغیپ هک  نآ  زا  دـعب  عاضوا  نیا  همه  اب  داتـسرف و 

ینعم نیمه  رد  حیرـص  مه  هیآ  دوخ  هدومرف و  ع )  ) ماما هک  ریـسفت  نیا  اـب  نک  هحفـص 482 ] هظحالم [  هکرابم  هیآ  نیا  رد  لاـح  منکیم 
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هک نیا  رگا  هدشن  فیرحت  ۀـیروت  هک  تسا  نیا  رد  تلالد  هچ  ایناث  تسا و  ۀـیروت  هیلاراشم  باتک  درادـن و  لیجنا  هب  یلخد  هک  الوا  تسا 
هک تسا  نیا  لیلد  دوشب  تجح  مامتا  هک  نیا  ات  دـشاب  هدـنام  فرحم  ریغ  راگدرورپ  صاخ  ظفح  هب  ۀـیروت  زا  دـنچ  یتاـیآ  اـی  هیآ  کـی 

ءاملع هک  تسا  نیا  هیآ  تلالد  یهتنم  مه  بلطم  نیا  دوخ  رد  درادن و  هک  بلطم  نیا  ریغ  رب  یتلالد  سپ  تسا  فرحم  ریغ  ۀـیروت  يهمه 
احیرص رگید  ياج  رد  دنوادخ  درادن و  یتلالد  رگید  دندرکن  فیرحت  ار  ۀیروت  هکنیا  اما  دنتشاد و  ناشدوخ  دزن  بلطم  نیا  هب  ملع  دوهی 

ۀیالا هللادنع  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیوف  نونظی  الا  مهنا  یناما و  الا  باتکلا  نوملعی  نویما ال  مهنم  هدومرف و 
باتک هک  دندوب  یما  دوهی  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچ  نآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناهرب  رد  و 

نامزلارخآ رد  ثوعبم  هک  ار  یبن  ۀفـص  دنتـشون  دـندرک و  فیرحت  مه  دوهی  ءاملع  دـنناوخب و  ناشیا  ياملع  هچ  ره  رگم  دنتـسنادیمن  ار 
نیا ات  دیآیم  نامز  نیا  زا  دعب  لاس  دصناپ  رعـشلا و  بهـصا  تسا و  نطبلامیظع  تسا و  تماق  دنلب  وا  هک  دوب  هک  هچ  نآ  فالخرب  تسا 

فیرحت مه  بلطم  نیمه  باب  رد  هک  نیبب  سپ  دـشاب  یقاب  اهنآ  يارب  اهنآ  هلطاب  تسایر  دـنوشن و  قرفتم  اهنآ  درگ  زا  دوهی  ماوع  هک 
ملع هچ  نآ  قدصم  ینعی  مهعم  امل  قدصم  هدومرف  دنوادخ  هک  نیا  دناهدرک و  هچ  هدوب و  هچ  هک  دنتـسنادیم  ناشدوخ  تیاهن  دـناهدرک 

تیاور ناهرب  رد  هللادنع  نم  لوسر  مهئاج  امل  هدومرف و  هک  زین  هیناث  يهیآ  رد  هصالخ و  دندرک  هک  یتافیرحت  قدـصم  هن  دنتـشاد  ار  نآ 
ص)  ) ادخ لوسر  دنیاهنآ  یلات  هک  یناسک  دوهی و  ینعی  ار  ناشیا  دمآ  هک  نوچ  ینعی  هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ع )  ) يرکـسع زا  هدرک 

تیالو ود و  نیا  تیالو  باجیا  یلع و  و  ص )  ) دمحم لضف  فصو  رب  لمتـشم  نآرق  دوب و  ناشیا  اب  هک  هچ  نآ  يارب  زا  دوب  قدـصم  هک 
بتک دشاب و  ۀـیروت  هک  دوهی  باتک  ار  باتک  دـندوب  هدـش  هدروآ  هک  ناسک  نآ  زا  یقیرف  دـنتخادنا  دوب  ناشئادـعا  توادـع  ناشئایلوا و 

رب ار  ع )  ) یلع وا و  توبن  رب  ار  ص )  ) دـمحم دـندرب  دـسح  دوب و  اهنآ  رد  هچنآ  هب  ار  لمع  دـندرک  كرت  دوخ  رـس  تشپ  ار  ادـخ  ءاـیبنا 
وا رب  نیدار  نیدحاج و  لعف  دندرک  دننادیمن و  ایوگ  هک  ود  نآ  لئاضف  زا  نآ  رب  دـندوب  هدـش  فقاو  هچ  نآ  دـندرک  راکنا  وا و  تیاصو 
هک نیا  اـب  مه  نـالا  تسا و  هدوب  بتک  نیا  رد  هک  هدوب  راوگرزب  ود  نآ  ندـمآ  ربخ  باـب  رد  مـالک  يهدـمع  هک  نیبـب  منکیم  ضرع  ار 

نودب انیع  تسه  بتک  نیا  رد  هچنآ  مامت  هکنیا  اما  مینکیم و  جاجتحا  ناشیا  رب  اهنآ  هب  هک  هدنام  لیالد  یـضعب  زاب  هدـش  عقاو  تافیرحت 
تسه تاماقم  يرایـسب  نآرق  رد  دشاب  هتـشاد  مومع  رهاظ  بسح  هب  ظفل  هک  ضرف  رب  لیلد و  هچ  هب  تسا  ءامـسلا  نم  لزنم  دیاز  وشح و 
فرع رد  تسا و  هدومرف  بلطم  نیا  هب  حیرصت  ع )  ) ریما ترـضح  و  هحفص 483 ] تسا [  یـصاخ  ینعم  دارم  دراد و  مومع  ظفل  رهاظ  هک 

الثم وا  ءاکرـش  زا  رفن  کی  دـشاب و  هدومن  تبث  رتفد  نآ  رد  رایـسب  ياهباسح  هک  دـشاب  يرتفد  بحاص  هاگ  ره  الثم  هک  تسا  عیاـش  مه 
الثم رتفد  بحاص  دعب  دهدب  سپ  باسح  دیامن و  هلباقم  تسا  وا  هب  صوصخم  هک  رتفد  زا  هحفص  نآ  اب  دروایب و  ار  دوخ  صخـش  باسح 
نیا الاح  تسه  تدوخ  دزن  رد  هک  هچ  نآ  اب  تسا  قفاوم  نم  باسح  هک  تفگ  دهاوخ  ماقم  نیا  رد  کیرش  هک  تسا  نیا  هن  دیامن  راکنا 

تسا نینچ  مه  تاحفص  همه  اب  هن  تسا  قفاوم  تسه  نم  باسح  هب  صوصخم  هک  هحفص  نامه  اب  هک  تسا  نیا  ینعم  تفگ  هک  ار  ظفل 
رد همه  ترضح  نآ  نخـس  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  شدوخ و  تلاسر  هب  دومرفیم  توعد  ار  ناشیا  ص )  ) ربمغیپ ماقم  نیا  رد  رما 

نیا زا  اما  تسا و  هلأسم  نیا  هب  صوصخم  هچ  نآ  اب  ینعی  تسا  امـش  دزن  هچ  نآ  اب  تسا  قفاوم  میوگیم  هچ  نآ  هک  دومرفیم  دوب و  نیا 
ضرف رب  سپ  تشادرب  ار  لالغا  راصا و  داد و  رییغت  دومرف و  خسن  ترـضح  هک  ار  ۀیروت  ماکحا  رایـسب  هچ  رایـسب  هچ  یتشذـگ  هک  هلأسم 

ار ربمغیپ  شیامرف  نیا  ناوتیم  هنوگچ  سپ  نآ  اب  تسین  قفاوم  نآرق  هک  ۀیروت  زا  هخوسنم  ماکحا  رد  دشاب  هدشن  مه  فیرحت  ۀـیروت  هک 
رما نامه  هب  صوصخم  ار  تاشیامرف  نیا  دیاب  هک  ینادب  هک  نآ  ات  وشب  مضرع  هجوتم  تسرد  هصالخ  دومن  ۀیروت  مامت  قیدـصت  رب  لمح 

نیملسم هک  هدرک  نامگ  ایوگ  درم  نیا  قدصم  باتک  اذه  ۀمحر و  اماما و  یسوم  باتک  هلبق  نم  هیآ و  اما  تسناد و  ص)  ) ربمغیپ تلاسر 
هدوب و ۀـمحر  ماما و  یـسوم  باتک  هک  درادـن  راکنا  یـسک  هدرک و  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  هک  دنتـسه  لیجنا  ۀـیروت و  دوجو  رکنم  یلک  هب 

ءایبنا متاخ  قدـصم  ایبنا  يهمه  هکلب  ع )  ) یـسوم دوخ  هک  نیا  لـثم  هتـشاد  ار  نآ  قیدـصت  مه  نآرق  تسا و  هتـشاد  مه  ار  نآرق  قیدـصت 
دوهی و تسد  رد  هک  نآ  هک  تسین  نیا  لیلد  کی  چـیه  اهنیا  یلو  هدـش  هتفرگ  ناشیا  زا  شاهیرذ  وا و  تیالو  قاـثیم  هکلب  دـناهدوب  (ص )
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نولوقی مث  مهیدیأب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیوف  هدومرف  هک  دنوادخ  لوق  سپ  تسا  هللادنع  نم  لزان  تسا و  یـسوم  باتک  تسا  يراصن 
دنوادـخ درم  يا  نیعتـسن  هب  للزلا و  حـبق  لـقعلا و  راوب  نم  هللااـب  ذوعن  تسا  هدـشن  عقاو  يرما  وچمه  درادـن و  یقادـصم  هللادـنع  نم  اذـه 

مسا دنتسب و  ادخ  ءایبنا  ریاس  یسوم و  رب  دوهی  هک  اهارتفا  اهتمهت و  نیا  هب  دراد  لخد  هچ  تسا  یسوم  باتک  قدصم  باتک  نیا  هدومرف 
دهاش هک  هدوبن  اهنآ  تسد  نیا  زا  ریغ  تسا و  يراصن  دوهی و  رب  داهـشتسا  عقوم  رد  نیا  هک  یئوگ  رگا  دنتـشاذگ و  ادـخ  باـتک  ار  اـهنآ 

اما دـنام و  مه  بتک  نیمه  رد  وا  باـتک  و  ص )  ) ربـمغیپ قدـص  روهظ  ردـق  هب  تسب و  ار  اـهنآ  شوگ  مشچ و  دـنوادخ  میوـگیم  دـشاب 
 ] تلزنا امب  اونمآ  يهیآ و  اـما  تسناد و  یهاوخ  هک  ناـنچ  تسین  هللادـنع  نم  لزنم  لوقع  تسه  ادـیپ  تسه  بتک  نیا  رد  هچ  نآ  يهمه 

قحلا اوسبلت  نوقتاف و ال  يایا  الیلق و  انمت  یتایاب  اورتشت  هب و ال  رفاک  لوا  اونوکت  تسا و ال  نیا  نآ  مامت  مکعم  امل  اقدـصم  هحفص 484 ]
دنوادـخ تسا  هدومرف  هک  نآ  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  ناهرب  رد  نوملعت و  متنا  قحلا و  اومتکت  لـطابلاب و 

رد وا  نیرهاط  ترتع  یلع و  تماما  راـبخا  وا و  توبن  رکذ  زا  دـمحم  رب  مدرک  لزاـن  هچ  نآ  هب  دوهی  يا  دـیروایب  ناـمیا  دوهی و  لـجوزع 
نیلوا و دیس  یبن  دمحم  هک  هدش  رکذ  امش  باتک  رد  نیا  زا  شیپ  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا  امـش  اب  هک  ار  هچ  نآ  تسا  قدصم  هک  یتلاح 
ۀـمحر و لوسر  یـصو  تمکح و  يهنیدـم  باب  تما و  قوراف  نیملاـعلا و  بر  لوسر  يهفیلخ  نییـصو و  دیـس  هب  دـیؤم  تسا و  نیرخآ 

ةوبن دینک  راکنا  هک  نیا  هب  ار  یلیلق  نمث  تسا  وا  ترتع  زا  نیبیط  یلع و  تماما  و  ص )  ) دمحم توبن  هب  يهلزنم  هک  نم  تایآ  هب  دـیرخم 
يوس هب  نآ  تبقاع  دـشاب  رایـسب  هچ  ره  نآ  هک  یتسرد  هب  سپ  ار  اـیند  ضوع  اـهنآ  زا  دـیریگب  ضوع  ار و  ع )  ) همئا تماـما  و  ص )  ) یبن
امـش هک  نیا  تهج  هب  وا  یـصو  رما  دمحم و  رما  نامتک  رد  دیـسرپب  نم  زا  لجوزع و  يادخ  تسا  هدومرف  تسا و  راوب  تراسخ و  دافن و 
همئاق امـش  رب  ادخ  ججح  هکلب  دینکب  دـیناوتیمن  یـصو  تیـصو  رد  و  ص )  ) یبن توبن  رد  حدـق  دـینکن  هشیپ  يوقت  باب  نیا  رد  مه  رگا 

تعاـمج نیا  هدرک و  لـطاب  ار  امـش  يراکهابتـشا  هیومت و  هدومن و  ار  امـش  ریذاـعم  عطق  تسا و  هحـضاو  بلطم  نیا  رب  وا  نیهارب  تسا و 
تسا و یبن  دمحم  هک  مینادیم  ام  هک  دنتفگ  ار و  وا  دـندرک  تنایخ  ار و  ص )  ) دـمحم توبن  دـندرک  راکنا  هک  هنیدـم  هب  دـندوب  يدوهی 
هک درک  ایوگ  ار  اهنآ  ياههمکچ  ار و  اهنآ  ياههماج  دـنوادخ  سپ  تسین  یلع  نآ  یلع  نیا  یتسین و  وا  وت  نکلو  تسا  وا  یـصو  یلع 

رگا تسا و  نیا  یلع  یصو  تسا و  نیا  ص )  ) دمحم یبن  هکلب  ادخ  نمـشد  يا  یتفگ  غورد  هک  تفگیم  شبحاص  هب  ناشیا  زا  کی  ره 
تلهم لـجوزع  يادـخ  هک  دوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ سپ  میـشکیم  مینکیم و  یپ  ار  امـش  میروآیم و  امـش  رب  راـشف  اـم  هب  دوـشب  هداد  نذا 

دنکیم باذع  دندش  ادج  رگا  دیآیم و  نوریب  تانمؤم  تابیط  تایرذ  ناشیا  بالـصا  زا  هک  هتـسناد  هک  نیا  تهج  هب  ار  ناشیا  دـهدیم 
سپ فیرـش  ثیدح  دش  مامت  دسرتب  گرم  زا  هک  یـسک  دنکیم  لیجعت  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  یمیلا  باذـع  هب  ار  تعامج  نیا 

مه لیجنا  ۀـیروت و  رد  هک  تسا  وا  يهیرذ  و  ع )  ) یلع تیالو  و  ص )  ) ربمغیپ تلاسر  رما  ناـمه  هب  صاـخ  مه  هیآ  نیا  هک  نک  هظحـالم 
اذا تسا و  نیا  شلیلد  رودـص  مهعم  امل  اقدـصم  قحلا  وه  هیآ و  اما  درادـن و  دـنلماش  بتک  نیا  هچ  نآ  ریاـس  هب  یلخد  تسه و  نآ  رکذ 
نا لبق  نم  هللا  ءایبنا  نولتقت  ملف  لق  مهعم  امل  اقدصم  قحلا  وه  هئارو و  امب  نورفکی  انیلع و  لزنا  امب  نمؤن  اولاق  هللا  لزنا  امب  اونمآ  مهل  لیق 

ناشرکذ شیپ  هک  دوهی  تعامج  نیا  هب  دوشب  هتفگ  هاـگ  ره  هک  ع )  ) يرکـسع ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  نینمؤم و  متنک 
مارح و لالح و  رب  لمتشم  هک  ینآرق  زا  ص )  ) دمحم هحفص 485 ] رب [  دنوادخ  تسا  هدومرف  لزان  هچ  نآ  هب  دیروایب  نامیا  هک  تشذگ 

ۀیروت ءارو  هچنآ  هب  دنوشیم  رفاک  تسا و  ۀیروت  نآ  ام و  رب  تسا  هدـش  لزان  هچنآ  هب  میراد  نامیا  هک  دـنیوگیم  تسا  ماکحا  ضیارف و 
خوسنم تسا و  خـسان  نآ  هک  نیا  تهج  هب  تسا  قح  نآرق  ینعی  تسا  قح  نآ  هکنیا  لاح  دـنروآیمن و  نامیا  نآ  ياوس  امب  ینعی  تسا 

فالـسا ارچ  دیتشاد  ۀیروت  هب  نامیا  رگا  هک  هدرک  داریا  اهنآ  رب  دنوادخ  دعب  ۀیروت  ینعی  دوب  هداتـسرف  شیپ  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ 
دمحم هب  نامیا  هاگ  ره  نینچ  مه  هک  دومرف  ع )  ) ماما تسا و  هدوب  ءایبنا  لتق  میرحت  ۀیروت  رد  هکنیا  لاح  دنتـشکیم و  ار  ادـخ  ءایبنا  امش 
دومرف دناهدرواین  مه  ۀیروت  هب  نامیا  سپ  دندوب  نامیا  هب  رومأم  هک  نیا  لاح  دنرواین و  دـشاب  نآرق  هک  وا  رب  هدـش  لزان  هچنآ  هب  و  (ص )

دهع دـنوادخ  هک  نیا  تهج  هب  هدرواـین  مه  ۀـیروت  هب  ناـمیا  درواـین  نآرق  هب  ناـمیا  هک  ره  هک  تسا  هاد  ربخ  دـنوادخ  هک  ص )  ) ربـمغیپ
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ثیدـح رخآ  ات  يرگید  هب  نامیا  اب  رگم  ار  یکی  هب  ناـمیا  دـنوادخ  دـنکیمن  لوبق  دـنروایب و  ود  ره  هب  ناـمیا  هک  ناـشیا  زا  تسا  هتفرگ 
هک تسا  نآرق  هب  ناـمیا  و  ص )  ) ربمغیپ هب  ناـمیا  ناـمه  مهعم  اـم  قیدـصت  زا  دوصقم  هک  نک  هظحـالم  مه  ثیدـح  نیا  رد  سپ  فیرش 
مه هیآ  نیا  رد  نآ  تحـص  رب  یلیلد  تسا  ناشباتک  رد  هچ  نآ  ریاس  اما  دوب و  دوجوم  ناـشباتک  رد  دوب و  هداد  ربخ  اـهنآ  هب  ع )  ) یـسوم

هیدی نیب  امل  اقدصم  هللا  نذاب  کبلق  یلع  هلزن  هناف  لیربجل  اودـع  ناک  نم  لق  تسا  نیا  نآ  ردـص  هیدـی  نیب  امل  قدـصم  هیآ  اما  تسین و 
حیحص تسه  امش  تسد  رد  هچنآ  يهمه  هک  تسین  نیا  لیلد  نیا  یلو  تسه  همه  ءایبنا  بتک  ریاس  لیجنا و  ۀیروت و  هیدی  نیب  ام  زا  دارم 

هدش عقاو  امـش  بتک  نیا  رد  فیرحت  هک  هدومرف  مه  رگید  ياهاج  رد  تسه و  ادخ  بتک  قدـصم  نآرق  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  تسا 
هدرک فیرحت  روما  ریاس  رد  هک  نیا  ول  دوشیم و  رهاـظ  نآرق  قدـص  و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمغیپ تیقح  زاـب  مه  هفرحم  بتک  نیمه  زا  و 

ثیدح هس  ناهرب  رد  سپ  سانلل  يده  لبق  نم  لیجنالا  ۀیروتلا و  لزنا  هیدی و  نیب  امل  اقدصم  قحلاب  باتکلا  کیلع  لزن  هیآ  اما  دنـشاب و 
تـسا نآرق  هلمج  نآ  باتک  تسا و  یمکحم  رما  ره  ناقرف  هک  دناهدومرف  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدرک  لقن  هیدی  نیب  امل  اقدصم  ریـسفت  رد 

زا شیپ  هک  یناسک  تسا  هدننک  قیدصت  نآرق  هک  دناهدومرف  رگید  ثیدح  رد  ءایبنا و  زا  هدوب  وا  زا  شیپ  هک  ره  ار  وا  هتـشاد  قیدصت  هک 
یکی ود  ره  لام  دوشیم و  هدناوخ  ود  ره  لوعفم  لعاف و  يهغیـص  هب  قدـصم  هک  دوشیم  رهاظ  ثیدـح  ود  نیا  زا  ءایبنا و  زا  دـناهدوب  وا 

لوا هک  تسا  رهاظ  بلطم  نیا  ینکب  قمعت  مه  هیآ  رهاظ  رد  رگا  درادن و  دوجوم  لیجنا  ۀیروت و  قیدصت  هب  یلخد  مه  هیآ  نیا  سپ  تسا 
تسا و يدیدج  بلطم  نیا  هک  تسا  مولعم  سپ  سانلل  يده  لبق  نم  لیجنالا  ۀیروتلا و  لزنا  هدومرف و  دعب  هیدی  نیب  امل  اقدـصم  هدومرف 
درادن و اهنآ  فرحم  هب  یلخد  تسا و  هدومرف  احیرـص  ار  لزنم  لیجنا  ۀـیروت و  ینکب  لیجنا  ۀـیروت و  هب  عجار  قیدـصت  هک  مه  ضرف  رب 

دنکیم تلالد  هک  هدرک  تیاور  ناهرب  رد  ثیدح  ود  مکعم  امل  اقدصم  انلزن  امب  اونمآ  باتکلا  اوتوا  هحفص 486 ] نیذلا [  اهیا  ای  هیآ  اما 
هیآ نیا  دش  لزان  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترضح  هک  تسا  نیا  ود  نآ  زا  یکی  دندرک  فیرحت  نیقفانم  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا  هک 

اهدرنف اهوجو  سمطن  نا  لبق  نم  مکعم  امل  قدـصم  ع )  ) یلع یب  تلزنا  امب  اونمآ  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  اهیا  ای  نینچ  مه  ص )  ) دـمحم رب 
ضرع ادـخ  لوسر  هب  تسا  قدـصم  هک  یتلاح  رد  ینعی  مکعم  اـمل  اقدـصم  دـنوادخ  لوق  اـما  ـالوعفم و  هلوق  یلا  مهنعلن  وا  اـهرابدا  یلع 
ثیدـح ود  رد  هک  نانچ  دـندش  هدروآ  باتک  هک  یناـسک  زا  دارم  هدرک و  لاـیخ  وا  هک  نآ  زا  تسا  جراـخ  یلک  هب  هیآ  نیا  سپ  منکیم 

دـننامیم و یقاب  ادـیب  فسخ  زا  دـعب  هک  تسا  يرفن  هس  زا  ربخ  اهوجو  سمطن  نا  لبق  نم  دنتـسه و  ینایفـس  باحـصا  هدـش  دراو  رگید 
ینعم سپ  هدوب  روطنیا  هیآ  لوزن  دـندومرف  هک  اریز  درمـش  نآرق  نطاوـب  زا  ار  ینعم  نیا  ناوـتیمن  ددرگیمرب و  تشپ  هب  ناـشیا  ياـهور 

مه نیا  رد  باتکلا  نم  هیدـی  نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  هیآ و  اـما  هدرک و  لالدتـسا  نآ  هب  ثبع  تسا و  نیمه  شرهاـظ 
ای تسه  يراصن  دوهی و  تسد  یحیحـص  باـتک  هک  تسا  نیا  رد  فرح  یلو  تسا  ینامـسآ  بتک  ریاـس  قدـصم  نآرق  هک  تسین  ههبش 

هدومرفن تایآ  نیا  رد  هک  اریز  هیدـی  نیب  امل  اقدـصم  قحلا  وه  باتکلا  نم  کیلا  انیحوا  يذـلاو  يهیآ  رد  مـالک  تسا  نینچ  مه  تسین و 
امل اقدـصم  دومرف  هک  مه  اهنآ  رد  ینامـسآ و  بتک  زا  ینعی  تسا  وا  يور  شیپ  هچنآ  قدـصم  هدومرف  هکلب  تسا  امـش  اـب  هچنآ  قدـصم 
نیب امل  اقدصم  یـسوم  دعب  نم  لزنا  اباتک  انعمـس  انا  انموق  ای  هیآ  اما  دوب و  اهنآ  دزن  هک  ۀـصاخ  تسا  یبن  زا  رابخا  دارم  هک  یتسناد  مکعم 

تسا لمتحم  دندروآ و  نامیا  دندینـش و  ار  نآرق  هدش و  هقباس  تایآ  رد  اهنآ  رکذ  هک  تسا  نج  زا  یتعامج  لوق  تیاکح  هیآ  نیا  هیدی 
هب یلخد  دش  ۀیروت  نتفر  نایم  زا  بابـسا  هک  رـصن  تخب  تولاج و  ياهتراغ  هک  اریز  تسا  هدوب  مه  حیحـص  ۀیروت  اهنآ  يهنایم  رد  هک 

دنتفای و تیاده  تسه  یبن  رابخا  زا  ۀیروت  نیا  رد  هک  يردق  نیمه  هب  هک  تسه  مه  لمتحم  هدوب و  دیاش  اهنآ  يهنایم  رد  تشادـن و  نج 
هب رفاک  هک  شیرق  اب  هبطاخم  تسا و  نآرق  ۀـیروت و  هب  هراشا  نیقداص  متنک  نا  هعبتا  امهنم  يدـها  وه  هللادـنع  نم  باتکب  اوتأف  لق  هیآ  اما 

نیا رکنم  تسا  فرحم  ۀیروت  میئوگیم  هک  ام  هک  نیا  یناث  تسا و  دوصقم  ءامـس  زا  هلزنم  ۀیروت  هک  الوا  دـندوب و  ود  ره  نآرق  ۀـیروت و 
كرـشم هک  یـشیرق  تسا  ۀـیروت  نیا  رد  هک  مهقح  زا  هزادـنا  نیمه  هب  اعطق  تسه و  نآ  رد  هحیحـص  ماکحا  تایآ و  یـضعب  هک  میتسین 

هدوب قح  مامت  هک  شلصا  ۀیروت  رد  اما  دوشب  تیاده  ثعاب  هک  دوبن  چیه  اهنآ  دزن  رد  قح  هک  اریز  دنروایب  ار  نآ  زا  ادها  دنناوتیمن  دندوب 
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تسا و هداد  ص )  ) دمحم ندمآ  زا  ربخ  ۀیروت  نیمه  رد  هک  ینیبیمن  تسا  تیاده  ثعاب  هک  دراد  هحیحص  تایآ  یـضعب  مه  شفرحم  و 
نیا لیلد  کی  چیه  هحفـص 487 ] تایآ [  نیا  سپ  تفای  هلماک  تیادـه  تفرگ  هک  ره  هملک  کـی  نیمه  هب  هدومرف و  وا  هب  ناـمیا  هب  رما 

ات تسا  ینعم  فیرحت  هدش  فیرحت  رگا  هکنیا  هک  هتفگ  هکنیا  اما  دـنفیرحت و  زا  یلاخ  یلک  هب  ینامـسآ  يهدوجوم  بتک  نیا  هک  تسین 
مث هللا  مالک  نوعمـسی  مهنم  قیرف  ناک  دق  مکل و  اونمؤی  نا  نوعمطت  تسا  نیا  یکی  فیرحت  رب  هلاد  تایآ  يهلمج  زا  هک  نادب  سپ  رخآ 
هچ نآ  هدرک و  لقن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یلیوط  ثیدـح  ناـهرب  رد  نوملعی و  مه  هولقع و  امدـعب  نم  هنوفرحی 

دندینشیم هک  لیئارساینب  زا  دوهی  تعامج  زا  ینعی  ناشیا  زا  یقیرف  دندوب  هک  قیقحت  هب  هک  دومرف  هک  تسا  نیا  تسا  فیرحت  هب  قلعتم 
هب دندرکیم  ادا  هاگ  ره  دندوب  هدینـش  هچنآ  دندرکیم  فیرحت  دـعب  ار  وا  یهاون  ادـخ و  رماوا  ءانیـس و  روط  لبج  لصا  رد  ار  ادـخ  مالک 

نیا دنبذاک و  دنیوگیم  هچنآ  رد  ناشیا  هک  دنتسناد  ار و  نآ  دندرک  لقعت  هک  نآ  زا  دعب  لیئارـساینب  زا  دندوب  ناشیا  ءارو  زا  هک  یناسک 
سپ دنتشگرب  دندش و  وا  یهاون  رماوا و  فقاو و  وا  ادخ و  مالک  دندینـش  سپ  دنتفر  لبج  يوس  هب  یـسوم  اب  هک  نیمه  ناشیا  هک  دوب  نآ 

رد دندوب  قداص  ناشنامیا و  رب  دندنام  تباث  سپ  نونمؤم  اما  دمآ  نارگ  ناشیا  رب  سپ  دندوب  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  يوس  هب  دـندرک  ادا 
هک لیئارـساینب  هب  دنتفگ  ناشیا  هک  یتسرد  هب  هصق  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  دندرک  قافن  هک  دوهی  تعامج  نیا  فالـسا  اما  سپ  ناشتاین 
دش لکشم  رگا  هک  نیا  تسا  هدومرف  زاب  هدومرف و  یهن  ار و  نآ  میدرک  رکذ  هچنآ  هب  ار  ام  تسا  هدرک  رما  هدومرف و  ار  نیا  یلاعت  يادخ 

یکاب سپ  امش  یهن  امش  رب  دش  لکـشم  رگا  دیرواین و  اج  هب  ار  لعف  نیا  هک  امـش  رب  تسین  یکاب  سپ  ار  امـش  مدرک  رما  هچ  نآ  امـش  رب 
سپ فیرـش  ثیدح  رخآ  ات  دنیوگیم  غورد  هک  دنتـسنادیم  ناشیا  ار و  نآ  دینکب  تقفاوم  ای  ار  نآ  دینکب  كرت  هک  نیا  امـش  رب  تسین 

لکـشم رگا  هک  هدومرف  زاب  دنوادخ  هک  دـناهتفگ  دـنوادخ  لوق  تیاکح  رب  هوالع  هک  هدوب  نیا  هب  دـناهدرک  هک  یفیرحت  هک  نک  هظحالم 
هلمج زا  تسا و  هدحیلع  یتصخر  تیاکح  هکلب  تسین  ینعم  رد  فیرحت  هک  تسا  حـضاو  نیا  دـینک و  كرت  هک  دیـصخرم  امـش  رب  دـش 

شحف بش و  ياج  هب  دوهی  تغل  رد  هک  تسا  انعار  يهملک  باب  رد  نیا  تسا و  هعـضاوم  نع  ملکلا  نوفرحی  اوداه  نیذـلا  نم  هیآ  تایآ 
دنتفگیم ادخ  لوسر  هب  باطخ  ار  ظفل  نیا  دندرکیم و  هیروت  دوهی  نکب و  ار  ام  لاوحا  تاعارم  ینعی  برع  تغل  رد  دشیم و  لامعتسا 

ۀیـساق مهبولق  انلعج  مهانعل و  مهقاثیم  مهـضقن  امبف  تسا  تایآ  هلمج  زا  تسا و  اـم  رظن  لـحم  زا  جراـخ  نیا  دوب و  شحف  ناـشدوصقم  و 
ینعی هک  تسا  هتفگ  هر )  ) یـسربط یلو  مدیدن  رابخا  زا  ار  هیآ  نیا  رهاظ  ریـسفت  هب و  اورکذ  امم  اطخ  اوسن  هعـضاوم و  نع  ملکلا  نوفرحی 

لیوأت و ءوس  یکی  دشابیم  رما  ود  هب  فیرحت  سپ  ار  ص )  ) یبن تفص  دنهدیم  رییغت  هدش و  لزان  هچ  نآ  ریغ  رب  ار  نآ  دننکیم  ریـسفت 
نا هتفگ و  هیآ  لیذ  رد  نارمع  لآ  يهروس  رد  هللادنع و  نم  وه  ام  هللادنع و  نم  وه  نولوقی  یلاعتیادخ و  لوق  لثم  لیدـبت  رییغت و  يرگید 
هللا یلع  نولوقی  هللادنع و  نم  وه  نولوقی  باتکلا و  نم  وه  ام  باتکلا و  نم  هوبـسحتل  باتکلاب  مهتنـسلا  نولی  اقیرفل  هحفص 488 ] مهنم [ 

نیملسم يا  امش  هک  نیا  ات  قح  فالخ  هب  ار  نآ  دندرکیم  دساف  هک  تسا  هدش  هتفگ  هک  هدرک  رکذ  هر )  ) یـسربط نوملعی  مه  بذکلا و 
دـندادیم و رارق  تعدـب  دـندرکیم و  عارتـخا  ناـشیا  نکلو  دوبن  یـسوم  رب  لزنم  باـتک  زا  نآ  تسادـخ و  باـتک  زا  هک  دـینکب  ناـمگ 

موصعم زا  هدرک  لقن  ار  ینعم  نیا  تحـص  دـهاش  هر )  ) میهاربا نب  یلع  زا  ناهرب  رد  دوبن و  ادـخ  دزن  زا  تسادـخ و  دزن  زا  هک  دـنتفگیم 
رد هادـف  یحور  نم  يـالوم  ار و  ناـشیا  دومرف  بیذـکت  دـنوادخ  سپ  دوـبن  ۀـیروت  رد  هک  دـنتفگیم  ار  يزیچ  هک  دوـهی  دـندوب  هک  (ع )

ار و ۀـیروت  دـنداد  رییغت  فرـشا و  نب  بعک  رب  دـندش  دراو  هک  دوهی  زا  دـندوب  یتعامج  اهنیا  هک  سابعنبا  زا  هدومرف  لـقن  نیدـلاماسح 
ناشدوخ باتک  هب  دندرک  قحلم  دندوب و  هتـشون  هچ  نآ  دـنتفرگ  هبظیرق  سپ  ار  ربمغیپ  تفـص  نآ  رد  دـندرک  لیدـبت  هک  یباتک  دنتـشون 

دوصقم هک  دومرفیم  دوب  رگید  یناعم  هب  نآ  لیوأت  دوصقم  رگا  هدش و  عقاو  رایـسب  ۀـیروت  تارابع  نیع  رد  تافیرحت  هک  نیبب  سپ  يراب 
رابخا تایآ و  دوخ  راکنا  ام  دـینکیم  امـش  هک  هلطاب  تالیوأت  هک  نانچ  تسین  ادـخ  دزن  زا  تسین و  باتک  زا  نآ  دومرفیمن  هدوبن و  نیا 

نوعامس بذکلل  نوعامس  اوداه  نیذلا  نم  تسا و  فیرحت  تایآ  هلمج  زا  مینکیم و  راکنا  ار  تالیوأت  دوخ  یلو  مینکیمن  ار  هحیحص 
هدرک تیاور  ناهرب  رد  وا  رذحاف و  هوتؤت  مل  نا  هوذخف و  اذه  متیتوا  نا  نولوقی  هعضاوم  دعب  نم  ملکلا  نوفرحی  كوتأی  مل  نیرخآ  موقل 
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نم ياضقب  دومرف  ترـضح  دنتـساوخ و  ار  هنـصحم  نصحم و  يانز  مکح  ص )  ) ربمغیپ زا  دندمآ و  دوهی  یتقو  هک  یلیوط  ثیدـح  تسا 
اهنآ نایم  رد  ار  ایروصنبا  درک  ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دـندرکن  لوبق  اهنآ  دومن  مجر  دـیاب  دومرف  یلب  دـندرک  ضرع  دـیتسه  یـضار 

یـسوم رب  دنوادخ  هچنآ  هب  تسا  دوهی  ملعا  دـندرک  ضرع  تسا  هنوگچ  امـش  هنایم  رد  ایروصنبا  هک  دومرف  اهنآ  هب  ترـضح  نک  مکح 
ضرع دیباییم  ار  نصحم  رب  مجر  مکح  دوخ  باتک  رد  ایآ  هک  داد  هظیلغ  ياهمسق  ار  وا  ترضح  دندرک و  رضاح  ار  وا  سپ  هدرک  لزان 

هاگ ره  هک  دوب  نیا  ام  باذ  درک  ضرع  تسیچ  هدش  ثداح  امش  نایم  رد  هک  یتصخر  نیا  ببـس  هک  دومرف  ترـضح  هک  نآ  ات  یلب  درک 
نآ ات  دش  رایـسب  فارـشا  رد  انز  سپ  میدرکیم  هماقا  وا  رب  دـح  درکیم  انز  فیعـض  هاگ  ره  میدرکیم و  كرت  ار  وا  درکیم  انز  فیرش 
نبا ات  هک  دـنتفگ  وا  موق  دـنک  مجر  ار  وا  تساوخ  کلم  درک و  انز  يرگید  درم  دـعب  میدرکن  مجر  ار  وا  درک و  انز  ام  کـلم  مع  نبا  هک 

فیرـش و رب  هک  میهد  رارق  مجر  زا  رتناسآ  يدح  دـیئایب  هک  دـنتفگ  سپ  ینک  مجر  ار  درم  نیا  میراذـگیمن  ینکن  مجر  ار  تدوخ  مع 
دننک و راوس  هنوراو  رامح  ود  رب  دننک و  هایـس  ار  ود  نآ  يور  دننزب و  هنایزات  لهچ  دنک  انز  هک  ره  هک  دنداد  رارق  سپ  دشاب  همه  عیـضو 

لزان ص )  ) ربمغیپ رب  دـنوادخ  هک  نیا  ات  يداد  زاربا  ارچ  هک  دـش  عازن  دوهی  ریاس  اب  ایروصنبا  هناـیم  هحفـص 489 ] دعب [  دنهدب و  فاوط 
ود تساوخرب و  ایروصنبا  سپ  ریثک  نع  وفعی  باتکلا و  نم  نوفخت  متنک  امم  اریثک  مکل  نیبی  انلوسر  مکءاج  دـق  باتکلا  لها  اـی  دومرف 

دنوادـخ هک  ار  يریثک  ینکب  رکذ  هک  نیا  زا  وت  هب  ادـخ و  هب  مربیم  هاـنپ  درک  ضرع  دراذـگ و  ص )  ) ربمغیپ يوناز  ود  رب  ار  دوخ  تسد 
نیمه هب  بیرق  مهلتق  يهیدر  رد  هک  نانچ  هدـش  عقاو  رایـسب  ۀـیروت  رد  مه  تافیرحت  لـیبق  نیا  زا  سپ  هصـالخ  ینک  وفع  هک  هدومرف  رما 
جاور دننکن  ناهنپ  مدرم  هماع  زا  ار  ۀیروت  تایآ  هک  یمادام  اهتعدب  مسق  نیا  هک  تسا  یهیدب  هدرک و  لقن  ناهرب  رد  تسا و  هدش  دراو 

زا سپ  هصالخ  هدش  عقاو  ناشیا  ماکحا  رد  فیرحت  ردق  هچ  هک  نیبب  سپ  باتکلا  نم  نوفخت  هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دریگیمن و 
يرایـسب رد  فیرحت  هب  حیرـصت  هکلب  تسین  بتک  نیا  ماـمت  تحـص  لـیلد  هک  هدرک  رکذ  وا  دوخ  هک  هلدا  هک  یتـسناد  دـش  ضرع  هچنآ 

رابخا مه  اهنآ  رب  هوالع  يدرک  هظحالم  تشاد و  فیرحت  رب  تلالد  هک  یئاهزیچ  تشذـگ  تایآ  لیذ  رد  هک  مهرابخا  زا  هدـش و  اـهزیچ 
قیقحت هب  دومرف و  تشاد  نآرق  رد  ضقانت  ياعدا  هک  یـسک  ربخ  رد  ع )  ) ریما ترـضح  زا  تسا  هدرک  لقن  راحب  رد  هلمج  زا  تسه  رگید 

هب اورتشیل  هللادنع  نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلا  شدوخ  لوق  هب  ار  نیریغم  صصق  یلاعت  يادخ  تسا  هدرک  نایب  هک 
لوسر دقف  زا  دعب  لوقلا  نم  یضری  ام ال  نوتیبی  زا  شدوخ  لوق  هب  باتکلاب و  مهتنسلا  نولی  اقیرفل  مهنم  نا  شدوخ و  لوق  هب  الیلق و  انمث 

ۀیروت و رییغت  زا  یسیع  یسوم و  دقف  زا  دعب  دندرک  يراصن  دوهی و  هچنآ  بسح  رب  ار  ناشدوخ  لطاب  یجک  نآ  هب  دننکب  هماقا  هچ  نآ  زا 
هدومرف و ادـج  ار  لـیجنا  ۀـیروت و  رییغت  نک  هظحـالم  منکیم  ضرع  فیرـش  ثیدـح  رخآ  اـت  شدوخ  عضاوم  زا  ملک  فیرحت  لـیجنا و 

رگا دناهدومن و  هدساف  تالیوأت  مه  دناهداد و  رییغت  ار  تارابع  مه  هک  تسا  مولعم  سپ  هدومرف  هوالع  شدوخ  عضاوم  زا  ار  ملک  فیرحت 
تـساههمجرت نامه  همه  تسه  نیملـسم  يراصن و  دوهی و  تسد  رد  هک  ینامـسآ  هقباس  بتک  مامت  زورما  هک  ینادیم  یـشاب  هربخ  لها 

ینانوی نابز  هب  دـعب  هدـش و  يربع  نابز  هب  همجرت  نآ  زا  دـعب  دوب و  ینایرـس  نابز  هب  لوا  بتک  هک  اریز  تسا  هدـساف  تالیوأت  لـحم  هک 
همه تسین و  تسد  رد  لصا  ینایرـس  نابز  سپ  تسا  اهنآ  يور  زا  رگید  یـسراف  یبرع و  ياههمجرت  نیا  ینیتال و  ناـبز  هب  دـعب  هدـش و 

ظافلا هن  هدوب  یناعم  فیرحت  تفگ  هک  فنـصم  لوق  زا  دوب  حیحـص  باوج  کی  مه  نیا  تسا و  لیطابا  هب  نوحـشم  هک  تسا  اـههمجرت 
اههمجرت ياوس  زورما  نامز  نیا  مدرم  تسد  رد  هک  نیا  یناث  هتـشاد  رییغت  فیرحت و  مسق  ود  ره  ع )  ) ریما ترـضح  شیاـمرف  هب  هک  ـالوا 

ادـخ لوسر  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  زین  هصـالخ و  دراد  هدـساف  تـالیوأت  تدوخ  رارقا  هب  تسین و  يزیچ 
نآ دینکن  عییـضت  دینکب و  عمج  ار و  نآ  دـیریگب  سپ  سیطارق  ریرح و  فحـصم و  رد  تسا  نم  شارف  تشپ  نآرق  یلع  ای  یلع  هب  (ص )

ندومن و كاله  ندرک و  فلت  ینعم  هب  تغل  رد  عییـضت  ثیدح و  رخآ  ات  ار  ۀـیروت  دوهی  دـندرک  هحفص 490 ] عییـضت [  هک  نانچ  مه  ار 
ةارم ریـسفت  زا  تسا  هدومرف  لـقن  نیدـلاماسح  رد  تسا و  هدوب  هدـعاق  هچ  هب  دوـهی  عییـضت  هک  نک  هظحـالم  سپ  تسا  ندراذـگ  لـمهم 
دوز باتک و  رد  دندرک  فالتخا  تما  نیا  هک  نانچ  مه  دندرک  فالتخا  لیئارساینب  هک  یتسرد  هب  دومرف  هک  ع )  ) رقاب ترضح  زا  راونألا 
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نآ دروآیم  شیپ  سپ  رایـسب  مدرم  ار  نآ  دننکب  راکنا  هک  نیا  ات  ار  نآ  دروآیم  هک  تسا  مئاق  اب  هک  یباتک  رد  دینکب  فالتخا  هک  دشاب 
هک دومرف  عمج  ع )  ) ریما ترضح  هک  تسا  ینآرق  نامه  تسا  مئاق  اب  هک  یباتک  زا  دارم  منکیم  ضرع  دنزیم  ار  اهنآ  ياهندرگ  سپ  ار 
اریز هدوبن  فیرحت  رییغت و  نودب  لیئارـساینب  فالتخا  هک  تسا  یهیدب  هدش و  لقن  نآ  رابخا  قباس  دـناهدومرف و  حیرـص  رگید  رابخا  رد 

دمحم لآ  شیامرف  قیدصت  يراد  یناملـسم  ياعدا  رگا  سپ  دوبن  فالتخا  لحم  دوب و  یکی  باتک  دندوب  هدادن  فیرحت  رییغت و  رگا  هک 
بکرم یبهذم  هک  هدرک  تموزل  هچ  وشب  دوهی  يراصن و  هب  قحلم  يرادـن  قیدـصت  رگا  وشب و  بتک  نیا  فیحـصت  هب  لئاق  امنب و  ار  (ع )

زا یلـصفم  ثیدح  مه  اقباس  ءالؤه و  یلا  ءالؤه و ال  یلا  کلذ ال  نیب  نیبذبذم  هک  یـشاب  هتـشاد  فرحم  مالـسا  هعدـتبم و  تینارـصن  زا 
قیلثاج نیا  ترضح  نآ  دومرف  هک  میاهدرک  لقن  نارگید  قیلثاج و  تولاجلا و  سأر  اب  نومام  سلجم  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هجاحم 

مگ ام  درک  ضرع  ار  لیجنا  نیا  تخاس  حضاو  امـش  رب  هک  دـیتفای و  هک  دزن  ار  نآ  دـیدرک  مگ  هک  یتقو  لوا  لیجنا  زا  ارم  یهدیمن  ربخ 
لیجنا و ننـس  هب  یتفرعم  مک  ردق  هچ  دومرف  دندروآ  نوریب  ام  رب  یتم  انحوی و  میدرک  ادیپ  هزات  ار  نآ  زور و  کی  رگم  ار  لیجنا  میدرکن 

هداتفا فالتخا  تسا  امـش  تسد  رد  هک  لیجنا  نیا  رد  دـیدرک و  فالتخا  لیجنا  رد  ارچ  ینکیم  نامگ  وت  هک  تسا  روطنیا  رگا  وا  ءاملع 
عمج يراصن  دـش  دوقفم  لوا  لـیجنا  نوچ  هکنادـب  منکیم  وت  میلعت  نم  یلو  دـیدرکیمن  نآ  رد  فـالتخا  دوب  یقاـب  لوا  دـهع  رب  رگا  و 

اقولا و سپ  لیجنا  زا  دینادیم  هچ  دیتسه  ام  ياملع  امش  میدرک و  مگ  ار  لیجنا  ام  دش و  هتـشک  یـسیع  دنتفگ  ناشیاملع و  دزن  رد  دندش 
امش میروآیم  ار  يرفس  هبنشکی  ره  میسیونیم و  رفـس  رفـس  مینادیم  ام  تسا و  ام  هنیـس  رد  لیجنا  هک  دنتفگ  یتم  انحوی و  سوناقرم و 

ایآ دندوب  نییراوح  درگاش  درگاش  رفن  راهچ  نیا  دنتـشون و  ار  اهلیجنا  نیا  دنتـسشن و  سپ  دـیراذگن  یلاخ  ار  اههسینک  دـیروخن و  هصغ 
میلعت متـسنادیمن  هک  اهزیچ  لیجنا و  ملع  هب  یملاع  وت  هک  متـسناد  مدـیمهف و  لاح  متـسنادیمن  لاح  اـت  درک  ضرع  قیلثاـج  يا  یتسناد 

هک تسا  تایهیدب  زا  هک  اریز  دندومنیم  ار  بلاطم  نیا  قیدـصت  يراصن  دوخ  زا  فاصنا  ملع و  لها  هک  نیبب  سپ  منکیم  ضرع  متفرگ 
بلاطم نیا  قیدصت  اهنیا  رب  هوالع  تسین و  فیحصت  زا  یلاخ  اهنیا  ملسم  تسا  هدش  ادیپ  هخسن  راهچ  نیا  لاح  هدوبن و  رتشیب  لیجنا  کی 

لقن هحفـص 491 ] ینارـصن [  میئارج  زا  نیدـلاماسح  هکرابم  هلاسر  رد  هادـف  یحور  نم  يالوم  هک  نانچ  میراد  يراصن  ءاملع  دوخ  زا  ار 
زا دعب  یتدـم  هدوب  هللادـنع  نم  دـیؤم  هدرک و  لولح  وا  رد  سدـقلا  حور  دـنیوگیم  یـضعب  يراصن و  نایم  ربتعم  تسا  يدرم  هک  هدومرف 

تسا وا  هطساو  هب  يراصن  نید  رابتعا  دنیوگیم  نایرداپ  یضعب  ترضح و  نآ  زا  دعب  لاس  داتشه  دصیـس و  ارهاظ  هدوب  یـسیع  ترـضح 
يا تسا  هتـشون  هدرک  لـقن  ینیتـال  هب  يربـع  زا  ار  ۀـیروت  ماـن  نوپرد  يزید  یـصخش  شهاوخ  هب  وا  دوشیم  یهتنم  وا  هب  ناـشیا  نید  رما 

ینانوی نابز  هب  هک  رگید  ياههمجرت  زا  هصالخ  هدروآرد  ینیتال  هب  يربع  نابز  زا  ار  ۀـیروت  نم  هک  ینکیم  ساـمتلا  ررکم  نوپرد  يزید 
دایرف دننکیم و  تمالم  ارم  دـسرب  نم  ناگدـننک  نعل  رظن  هب  هاگ  ره  هک  اریز  تسا  رطخ  رپ  راکنیا  هک  نادـب  مسیونب  وت  رب  هدـش  يربع  و 
یـسک ندـب  دـننام  اههمجرت  نآ  نوچ  منکیم  دناهتـشون  سومیلطب  هدومرفب  هک  مجرتم  رفن  داتفه  ياـههمجرت  زا  همجرت  نم  هک  دـننزیم 

دنچ یمالک  زا  دعب  سپ  هدـیناسر  مه  هب  یـسیپ  يهکل  دـناهدرکن  نوریب  هدـش و  لخاد  هک  رایـسب  ياهزیچ  ببـس  هب  دراد  صرب  هک  تسا 
زا داـیت  همجرت  اـهنآ و  يهمجرت  يور  زا  همجرت  دوب  نم  بهذـم  مه  هک  مجرتـم  سینج  يردآ  هکلب  مدرکن  راـک  نیا  اـهنت  نم  دـیوگیم 
زا هچ  خیس  لکش  هب  يرگید  هزیر و  هراتس  لکـش  یکی  متخاس  زاتمم  تمالع  هب  ار  ود  نیا  دیوگیم  هدرک و  طولخم  ار  همه  هدرک  سوی 
هب رارقا  مه  لیجنا  ياملع  نییراوح و  هک  دـنچ  ياهزیچ  هدـش و  مک  داـیز و  هچنآ  تسا و  ۀـیروت  زا  هچ  نآ  ناـیم  دوش  قرف  هچ  نآ  يارب 

شدارم هدرک و  انب  هک  ار  غورد  زا  رپ  قاطوا  داتفه  نیا  منادیمن  میئارج  دـیوگیم  دـعب  تسین  ناشیا  يهمجرت  رد  هک  دـندوب  هدرک  اـهنآ 
ندـمآ لیبق  زا  دوب  هیتآ  روما  یـضعب  زا  ربخ  ۀـیروت  رد  دـیوگیم  ندرک  مک  دایز و  زا  هتـساوخ  يرذـع  نآ  زا  دـعب  تسا و  اههمجرت  نیا 

هب هک  اههمجرت  هک  منادیم  ردق  نیا  اما  دیوگیم  دعب  دـندرک  نینچ  دنتـشاد  کش  اهنآ  رد  وا و  ندومن  تعجر  ندـش و  هتـشک  یـسیع و 
مجرتم داتفه  نیا  میئارج و  ترابع  دش  مامت  تسا  يربع  زا  حصا  ینانوی  يهمجرت  تسا و  حصا  ینانوی  يهمجرت  زا  دناهدرک  ینیتال  نابز 

ات درک  عمج  یتلم  ره  لـها  زا  رفن  داـتفه  دوب  ناتـسبرع  یـضعب  هشبح و  رـصم و  ناطلـس  سومیلطب  نوچ  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  هتفگ  هک 
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بلاغ رادم  دندروآ و  ینانوی  هب  يربع  زا  ار  همه  دندرک و  مک  دایز و  دنتـشون و  ناشدوخ  يارب  کی  ره  دننک  همجرت  وا  رب  ار  ءایبنا  بتک 
تهج هب  دنیوگیم  دندرک  نینچ  ارچ  میـسرپب  دوهی  زا  رگا  هک  تسا  هتفگ  میئارج  دندرک و  ینیتال  نابز  هب  دـعب  دوب  ینانوی  بتک  رب  قلخ 
يربع بتک  رد  هک  یترابع  ره  دنتـساوخ  دـنوادخ  تدـحو  هب  دوب  لئاق  دـش و  نوطالفا  داقتعا  هب  سومیلطب  الثم  دـندرک  نینچ  تحلـصم 

شهاوخ هب  هک  روبز  يهمجرت  رد  یترابع  هدـش  لقن  میئارج  زا  نینچ  مه  دـیآ و  شوخ  ار  وا  هک  دـننک  طقاس  تسا  ثیلثت  لیلد  هک  تسا 
هحفص 492] دینک [  ظفح  ار  هراتس  هچخیس و  لکش  دیـسیونب و  ماهتـشون  نم  هچ  نآ  يهدوسم  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هک  هتـشون  رفن  ود 

داـتفه يهمجرت  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماهدراذـگ  هطقن  ود  هک  یئاـج  اـت  دـینیبب  هدرک  شقن  هچخیـس  لکـش  هب  هک  تراـبع  ره  شیپ  رد 
زا نم  هتشادن و  اهنآ  يهمجرت  رد  يزیچ  دراد  هطقن  ود  هک  یئاج  ات  دینیبب  هراتـس  هک  اج  ره  ماهدرک و  دایز  اج  نیا  رد  نم  هدوبن و  مجرتم 

یمکح ذخام  هکنیا  اب  مه  ار  روبز  هک  نک  هظحالم  سپ  ماهدرک  هدایز  هدروآ  مهارف  ینارـصن  مجرتم  سوی  زا  داتی  ناوید  يربع  يهخـسن 
هیوامـس بتک  زا  نامز  نیا  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  ناـیرداپ  یـضعب  هک  رگید  يهمجرت  زا  هدـش  لـقن  مئارج  نیمه  زا  دـنداد و  رییغت  هدوبن 

امش هک  هتشون  لیجانا  یضعب  هچابید  رد  هک  دناهدرک  لقن  نایرداپ  یـضعب  زا  تسا و  فلتخم  مه  اب  همه  هک  اریز  تسین  یحیحـص  هخـسن 
يرداپ هک  نیا  رگید  دهاش  دینکم و  داقتعا  هتـشادنپ و  غورد  هدنیآ  عیاقو  زا  دـهدیم  ربخ  هک  نوعمـش  باتک  لیجنا و  نوعمـش و  ادرک و 

دوهی بهذـم  ماقم  رد  دیـسیونیم  باتک  نآ  رخاوا  رد  شدوخ  نیملـسم  مالـسا و  رب  هتـشون  دوخ  معز  هب  يدر  لـبق  يدـنچ  هک  ینارـصن 
يور شیپ  رابخا  بسح  هب  هک  ایرکز  نب  ییحی  ندمآ  زا  دعب  رمألارخآ  ع )  ) یسیع ترـضح  ندمآ  زا  رابخا  یـضعب  رکذ  زا  دعب  دیوگیم 
یسک نینچ  دندیشکیم  راظتنا  دوهی  دوخ  نکل  دومن  هزجعم  مسق  ره  محللا و  تیب  رد  دواد  نادناخ  زا  هزیشود  رتخد  زا  حیسم  دمآ  دوب  وا 
روعـش نعال  ار  باتک  دـندیناسر و  لتق  هب  دـندرکن و  لوبق  ار  وا  سپ  دـشاب  يویند  لالج  هاج و  اـب  صخـش  نآ  هک  دنتـساوخیم  نکل  ار 

نیفصنم دوخ  اجک  هب  ات  تسا  اجک  زا  هار  توافت  نیبب  سپ  میدومن  لقن  نیدلاماسح  زا  هچ  نآ  دش  مامت  دوخ  رایتخا  قفاوم  دندرک  لماک 
درم نیا  تسا و  ینعم  نیا  رد  حیرص  هک  مه  ام  رابخا  تسا و  فحـصم  مجرتم و  تسین و  لصا  بتک  اهنیا  هک  دنیوگیم  يراصن  دوهی و 
اهنآ زا  هربتعم  هلدا  هدرک  نامگ  هک  نیا  یکی  تسا  زیچ  ود  شـضرغ  دنکیم و  ار  اهنآ  تحـص  ياعدا  هدش  رتمرگ  شآ  زا  هساک  لهاج 
نوچ یناث  دوب و  اطخ  طبخ و  دوب  هتفگ  هچنآ  يهمه  هک  یتسناد  وت  دناسرب و  ار  اهنآ  رابتعا  هتساوخ  هدروآ  تسد  دوخ  بهذم  تحص  رب 
بناج زا  امکح  دمحمیلع  ازریم  نایب  سپ  دـشابن  ادـخ  زا  دـنهدب و  ادـخ  هب  تبـسن  ار  یباتک  تسین  نکمم  هک  تسا  نیا  وا  لیلد  هدـمع 

هللاو تسا  بجع  دشاب و  شرگید  لطاب  دیؤم  هک  دنکیم  قاقحا  ار  یلطاب  دراد و  ار  رارـصا  نیا  مه  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسادـخ 
حیحـص ار  بتک  نیا  دـنکیم و  یناملـسم  ياـعدا  درم  نیا  دـناهدرک و  جرد  بتک  نیا  رد  يراـصن  دوـهی و  هک  تارکنم  همه  نیا  اـب  هـک 

تسا جردنم  بتک  نیا  رد  هک  دیامن  ثیلثت  بهذم  حیحصت  هک  یـسک  وا  قسف  كرـش و  رفک و  رب  تسا  یلیلد  رتگرزب  نیمه  دنادیم و 
ببس هب  هدومرف  يراصن  دوهی و  كرش  رفک و  هب  حیرصت  ررکم  دوخ  دیجم  باتک  رد  دنوادخ  تسادخ و  هب  كرشم  مالـسا  ترورـض  هب 

هللا اودبعا  لیئارساینب  ای  حیسملا  لاق  میرم و  نب  حیسملا  وه  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  ناشهلطاب  دیاقع  نیمه 
هللا نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  راصنا  نم  نیملاظلل  هحفص 493 ] ام [  رانلا و  هیوأم  ۀنجلا و  هیلع  هللا  مرح  دقف  هللااب  كرشی  نم  هنا  مکبر  یبر و 

تلاق هللا و  نبا  ریزع  دوهیلا  تلاق  میلا و  باذع  مهنم  اورفک  نیذـلا  نسمیل  نولوقی  امع  اوهتنی  مل  نا  دـحاو و  هلا  الا  هلا  نم  ام  هثلث و  ثلاث 
ابابرا مهنابهر  مهداسجا و  اوذـختا  نوکفؤی  ینا  هللا  مهلتاق  اورفک  نیذـلا  لوق  نوئهاضی  مههاوفاب  مهلوق  کلذ  هللا  نبا  حیـسملا  يراـصنلا 

حیسملا وه  هللا  نا  اولاق  نیذلا  رفک  دقل  نورکشی  امع  هناحبس  وه  الا  هلا  الا  دحاو  اهلا  ودبعیل  الا  ورما  ام  میرم و  نب  حیـسملا  هللا و  نود  نم 
نحن يراصنلا  دوهیلا و  تلاق  اعیمج و  ضرألا  یف  نم  هما و  میرم و  نب  حیـسملا  کلهی  نا  دارا  نا  ائیـش  هللا  نم  کلمی  نمف  لـق  میرم  نب 
بتک نیا  رد  بهاذم  نیمه  تسا و  رایـسب  تایآ  لیبق  نیا  زا  هصالخ  قلخ  نمم  رـشب  متنا  لب  مکبونذب  مکبذعی  ملف  لق  هؤابحا  هللا و  ؤانبا 

هب تلم  نآ  رد  هک  تسا  خـسن  باب  زا  اهنیا  دـناهدرک  تابثا  اهنآ  رب  كرـش  رفک و  روط  نیا  هک  نآرق  رد  منادیمن  تسا  جردـنم  اـحیرص 
نیا رگا  هدش  عورـشم  تسا  هدرک  قباس  فنـصم  هک  یتاحیرـصت  قفاوم  هبترم  ود  زاب  هدش و  خسن  مالـسا  رد  هدوب و  تباث  فنـصم  داقتعا 
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هدنام مدق  تباث  هک  ۀیروت  ماکحا  زا  یمکح  ره  رب  يراصن  دوهی و  هک  تسا  یهیدـب  هک  نانچ  تسین  نعل  ریفکت و  بجوم  هک  دـشاب  روط 
زا هکلب  دناهدرکن  زونه  هک  تسا  مالسا  لوبق  هب  طونم  ندرک  كرت  هک  اریز  دنتسین  تمالم  لحم  دشاب  خوسنم  متاخ  عرش  رد  ول  دنـشاب و 

تیب رد  هک  هانـشیم  لـثم  دنتـشون  دوخ  يارب  هک  یماـکحا  بتک  تسا و  ۀـیروت  ماـکحا  ندرک  كرت  میراد  اـهنآ  رب  هک  اـهتمالم  هلمج 
رگید باتک  يدنچ  زا  دعب  دش و  هتـشون  ظفح  زا  هک  یتاروت  ینعی  دنتفگ  لعبـش  ۀیروت  ار  نآ  دش و  هتـشون  ردنکـسا  دهع  یناث  سدـقملا 

رد ار  یسوم  ۀیروت  دنتفگ  دنتـشونیم و  یناث  سدقملا  تیب  یبارخ  زا  دعب  لاس  ود  داتفه و  دصکی و  ات  دندیمان و  ارامک  ار  نآ  دنتـشون و 
مـسا اخالح  رگید  باتک  نآ  زا  دـعب  دومن  لمع  ارامک  هب  درک و  افتکا  دـیاب  ندـناوخ  ناـمه  هب  مینک و  لـمع  میتسین  رومأـم  اـهنامز  نیا 

نیا يور  زا  دوهی  لمع  تسادـخ و  مکح  فالخرب  همه  دـیمان و  حوراع  ناخلوش  تشون  یباتک  وراق  فسوی  یبر  هک  یتقو  ات  دـندراذگ 
مهرابحا و اوذختا  هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  باب  نیمه  زا  دنراد و  تیدوهی  زا  دـعب  هک  تسا  ناشیا  گرزب  بویع  اهنیا  سپ  تسا  بتک 
ار ادخ  لالح  هک  دوب  نیا  هن  هک  دندینـش  باوج  میدرک  نینچ  ام  یک  هک  ربمغیپ  رب  دندرک  داریا  هک  نآ  زا  دعب  هللا  نود  نم  ابابرا  مهنانهر 
ار يزیچ  رگا  تسه و  اـهنآ  يارب  بویع  نیا  تینارـصن  تیدوهی و  رد  سپ  دـیدرک  لوبق  امـش  لـالح و  ار  مارح  دـندرک و  مارح  امـش  رب 

دیحوت رد  تایآ  نیا  هک  تسا  مولعم  سپ  دـندوبن  باب  نآ  زا  نعل  ریفکت و  تمالم و  لحم  هتبلا  دـنتفرگیم  لـیجنا  ۀـیروت و  مکح  قفاوم 
دومرف یـسیع  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دندرک و  دساف  اهنآ  هدوب و  دیحوت  رب  ءایبنا  عرـش  تسین و  خـسن  باب  زا  ناشکرـش  رفک و  ناشیا و 

تنک نا  قحب  یل  سیل  اـم  هحفـص 494 ] لوقا [  نا  یل  نوکی  ام  کناحبـس  لاق  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ینوذـختا و  سانلل  تلق  تناء  هک 
مکبر یبر و  هللاودبعا  نا  هب  ینترما  ام  الا  مهل  تلق  ام  بویغلا  مالع  تنا  کنا  کسفن  یف  ام  ملعا  یـسفن و ال  یف  ام  ملعت  هتملع  دـقف  هتلق 

اهنآ حیحصت  هک  ره  تسه  بلاطم  نیا  رب  لمتشم  بتک  نیا  نوچ  داد و  ار  لامتحا  نیا  ناوتب  هک  تسین  خسن  لباق  دیحوت  لصا  هصالخ و 
ندش هلماح  نداد و  ربمغپ  طول  هب  هللااب  ذوعن  دوخ  رتخد  اب  انز  رمخ و  برـش  تبـسن  نینچمه  دوب و  دهاوخ  كرـشم  رفاک و  هتبلا  دـنکب  ار 

هب یمع  نب  ندیباوخ و  وا  يولهپ  ندرک و  تسم  ار  وا  نداد و  طول  هب  بارـش  روط  نیمه  هب  رگید  رتخد  زین  ندـمآ و  لمع  باوم  رتخد و 
تبسن رگید  لوصف  رد  رفس  نیمه  رد  هتشون و  لیصفت  هب  تسا  فورعم  نیوکت  رفس  هک  تیـشارب  رفـس  مهدزون  لصف  رد  هک  ندمآ  لمع 

ندروآ و وا  يارب  اذغ  ار و  ادخ  میهاربا  تیؤر  تبـسن  نینچ  مه  ندش و  فوشکم  شتروع  ندیباوخ و  نداد و  ربمغیپ  حون  هب  رمخ  برش 
وا هک  تساوخ  دوخ  گرزب  رسپ  زا  يراکش  دوب و  هدش  انیبان  قحسا  هک  یتقو  نآ  قحسا  اب  بوقعی  ندرک  هلیح  نینچ  مه  ندروخ و  مه  اب 
ادخ بوقعی  ندید  باوخ  نینچمه  دومن و  وا  هب  اعد  درک و  هبتشم  قحـسا  رب  ار  رما  درک و  هلیح  شردام  يهتفگ  هب  بوقعی  دنک و  اعد  ار 
نیا هب  بیرق  یظفل  ای  تسین  دحوم  هک  تسا  مولعم  دومرف  مدید  باوخ  ار  ادـخ  هک  دوب  یعدـم  هک  یـسک  نأش  رد  دومرف  ع )  ) ماما هک  ار 
نیا لاثما  هصالخ و  دنـشاب  هدـش  بکترم  ار  تارکنم  هنوگ  نیا  دـشاب و  هدز  رـس  ادـخ  ناربمغیپ  زا  ظافلا  هنوگ  نیا  هک  تسا  لاـحم  سپ 
لابلا غراف  دنتساوخ  دوهی  ياهالم  هک  تسا  یتالوعجم  اهنیا  يهمه  هک  تسین  هدیشوپ  لقاع  چیه  رب  تسا و  رایـسب  بتک  نیا  رد  تارکنم 
علطم اهنآ  رب  هک  متشونیم  ار  تارابع  نیع  الا  میتسین و  لیصفت  ددصرد  ماقم  نیا  رد  ام  دندرک و  لعج  ار  اهنیا  دنوش و  یـصاعم  بکترم 

هب يدامتعا  چیه  تسه و  همه  رجاف  قساف و  كرشم و  رفاک و  هتبلا  دیامنیم  ار  بتک  نیا  حیحـصت  رارـصا  نیا  هب  هک  یـسک  نآ  يوشب و 
یقاب بتک  نیا  رد  تسا  هدوب  وا  ءایـصوا  متاخ و  و  ع )  ) یـسیع تثعب  زا  هک  رابخا  یـضعب  هصاخ  تیانع  هب  دـنوادخ  یلب  تسین  بتک  نیا 

شتایئزج رد  یتسناد  تیب  لها  رابخا  ادخ و  باتک  حیرـص  زا  هچنانچ  مه  اهنآ  دوشب و  يراصن  دوهی و  رب  یتجح  مامتا  ثعاب  هک  هدراذگ 
لها تاملک  نآرق و  زا  ار  نآ  قدص  دهاش  هچ  ره  رگم  تسین  يدامتعا  ادبا  تسه  بتک  نیا  رد  هچنآ  رب  اسب  دراد و  فیرحت  فیحصت و 

زا درادـن و  لوسر  ادـخ و  اب  تقفاوم  یلک  اـی  یئزج  رما  کـی  رد  هک  نادـب  ار  فنـصم  تاـملک  ردـق  ـالاح  میـشاب  هتـشاد  هللا  مالـس  تیب 
تفای ناشیا  يهمئا  رد  هک  دنرادن  كاب  هدش  هداد  تیشارب  رفـس  رد  حون  طول و  هب  تبـسن  هک  تارکنم  مسق  نیمه  هک  ماهدینـش  نیدمتعم 

اب دـشاب  یناز  رمخلا و  براش  وا  ربمغیپ  دـنک  زیوجت  هک  دریگن  ناسنا  زا  ار  لقع  دـنوادخ  بتک  نیا  حیحـصت  يهمزـال  تسا  اـهنیا  دوش و 
اپرـس هک  تشهب  تسا  مولعم  تسین  هماـع  لاـبقا  يارب  يریبدـت  نیا  زا  رتـهب  دـندرک و  صخرم  ار  دوخ  بوـخ  تقیقح  رد  شدوـخ  رتـخد 
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راد رد  زوـنه  اـم  اـما  دـناهدش  دازآ  هک  تسا  نیا  هحفـص 495 ] دـشاب [  عمج  دـیاب  نیعلا  اذـلت  سفنالا و  هیهـشت  اـم  نینمؤم  يارب  دوشیم 
زا دعب  فنصم  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالسلاو  تسین  زیاج  يدحا  رب  ص )  ) ربمغیپ عرـش  رهاظ  زا  فلخت  میئالتبم و  تسا  ایند  هک  فیلکت 

كرابم موی  نیا  رکذ  رد  اهنیا  هک  تسا  هدومن  دـنچ  یتایآ  هب  هراشا  هدـیناسر  ار  ینامـسآ  هقباس  بتک  تحـص  دوخ  لطاب  معز  هب  هک  نآ 
هک نیا  یناث  تسین  بتک  نیا  هب  يدامتعا  هک  تسا  ققحم  تباث و  ام  رب  هک  نیا  لوا  میتسین  اهنآ  رکذ  هب  جاتحم  دنچ  یتاهج  زا  ام  تسا و 

روهظ رکذ  رد  تایآ  یضعب  ضرف  رب  هک  نیا  ثلاث  دنکیم  لیوأت  ار  مالک  تسا  وا  لیم  هچ  ره  هک  هدمآ  تسد  درم  نیا  تالالدتـسا  عون 
الثم دوخ  يهراـبرد  مه  یباـجنپ  یناتـسودنه  یعدـم  یناوخیم  دوخ  يهراـبرد  ار  اـهنیا  يوعد  فرـص  هب  وت  دـشاب  تماـیق  تعجر و  و 

تاملک همه  نالطب  تسین و  لیـصفت  هب  تجاح  هک  هصالخ  دنریذپب  دـیاب  ار  کی  مادـک  يوعد  تسا و  زیچ  هچ  مدرم  فیلکت  دـناوخیم 
هدش . رهاظ  هللادمحلا  امش 

رشب مامت  اب  ینابرهم  باب  رد  ءاهب  یلعنیسح  راتفگ  هب  لالدتسا 

هراشا

تعجر روهظ و  تماما و  رما  رد  ار  دوخ  دیاقع  هک  هدعاق  نیا  هب  هکلب  تسا  هدرک  رکذ  لالدتسا  کبس  هب  هن  رایسب  تایآ  زاب  ماقم  نیا  رد 
رـصتخم باوج  دـنکیم و  زور  نیا  هب  لیوأت  دوخ  دـساف  يارب  دـنکیم و  رکذ  نآرق  زا  تایآ  یه  نیاربانب  تسا  هتـشاگنا  تباث  تماـیق  و 

تسین و رارکت  ياوس  چیه  هدش و  هتـشون  حورـشم  لصفم و  نیا  رب  قباس  اهنیعب  بلاطم  نیمه  شقنا و  مث  شرعلا  تبث  هک  تسا  نیا  دیفم 
زا تسین و  رارکت  هب  تجاح  رگید  میاهداد  ار  همه  باوج  هللادمحلا  هک  مه  ام  هتشذگ و  شیپ  اهنایب  نیا  هک  دنکیم  حیرصت  مه  شدوخ 

ياعد مدرم  قح  رد  هتشادرب و  ار  فیس  مکح  یلعنیسح  ازریم  هک  تسا  نیا  هداد  یطـسب  مه  اجنیا  رد  دوب و  هدرک  قباس  هک  اههلیح  هلمج 
دنکب . اهنآ  هب  لیام  ار  افعض  بولق  دهاوخیم  هلیح  نیا  هب  تسا و  هتشاذگ  همه  هب  تبسن  ار  تفوطع  ینابرهم و  انب  هدرک و  رایسب 

باوج

هک یلطاب  يوعد  نیا  اب  ریصب  لقاع  دزن  رد  هک  میئوگیم  رگید  هار  زا  يرـصتخم  مه  اج  نیا  میاهداد  ار  بلاطم  نیا  باوج  قباس  مه  ام  و 
ام تسه  امـش  اـم و  هناـیم  رد  یگرزب  قرف  یلو  میئوگیم  ار  بلاـطم  نیا  مه  اـم  تسا و  وا  يوـعد  نـالطب  لـیلد  نیمه  دـنراد  تارـضح 

ماما روهظ  زا  لبق  ار  فیـس  هب  جورخ  هعناصم و  هنواهم و  هیقت و  هب  دوخ  همئا  بناج  زا  میرومأم  ام  تسا و  تبیغ  ماـیا  ماـیا  هک  میئوگیم 
زا دعب  هک  تسا  نیا  ام  داقتعا  میـشاب و  تباث  هقح  يهدـیقع  رب  دوخ  لد  رد  یلو  میورب  هار  مدرم  اب  دـیاب  رهاظ  بسح  هب  مینادیم و  مارح 

فیـس مکح  دوشیم و  یـضقنم  هندـه  مایا  دوشیم و  هتـشادرب  ملاع  زا  هیقت  ددرگیمرب و  ماـکحا  نیا  درواـیب  فیرـشت  ع )  ) ماـما هک  نآ 
دزرف وا  دوب و  محر  تلد  رد  الا  یتسین و  همطاف  دالوا  زا  وت  هک  دـنیوگیم  لهاج  مدرم  هک  دـشکیم  ردـق  نآ  ع )  ) ماما دوشیم و  يراـج 

لتق ار  ملاع  يهمه  رگا  وا  هراوخریش  هچب  نوخ  و  ع )  ) ءادهشلادیس يوم  هخاش  کی  ضوع  تسین و  فارسا  دشکب  هچ  ره  تسا و  همطاف 
رد هک  تسا  نیا  دـشکیم  ار  هملظ  يایاقب  دزیخیمرب  مئاق  زا  دـعب  هحفـص 496 ] هک [  ع )  ) ءادهـشلادیس دوخ  نینچ  مه  تسا و  اجب  دنک 

ثکم مئاق و  روهظ  زا  دعب  دیامرفیم  هک  هدش  تیاور  ع )  ) نیسح ینعی  ترـضح  نآ  دوخ  زا  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  نآ  ریغ  نیبملا و  بتک 
قرشم يوس  هب  ارم  دتـسرفیم  ار و  ص )  ) ادخ لوسر  فیـس  نم  يوس  هب  دنکیم  عفد  ع )  ) نینمؤملاریما نآ  زا  دعب  نیمز  رد  یتدم  ناشیا 

ات ار  نآ  منازوسیم  هکنیا  رگم  ار  یمنص  منکیمن  كرت  مزیریم و  ار  وا  نوخ  هکنآ  رگم  ادخ  يارب  زا  ینمشد  رب  میآیمن  سپ  برغم  و 
قدص دنیوگیم  نینمؤملاریما و  يوس  هب  دنیآیم  نوریب  عشوی  لایناد و  هک  یتسرد  هب  ار و  نآ  منک  حـتف  سپ  دـنه  رب  موشب  عقاو  هک  نیا 

ار و ناـشیا  ناـیگنج  دنـشکیم  سپ  خـسن  فـالتخا  هب  درم  رازه  داـتفه  اـی  درم  داـتفه  هرـصب  يوس  هب  ود  نآ  اـب  دتـسرفیم  هلوـسر  هللا و 
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ار نآ  تشوگ  ادخ  هک  ار  هباد  ره  هتبلا  مشکیم  هنیآ  ره  دعب  ناشیا  يارب  زا  دـنوادخ  دـنکیم  حـتف  سپ  مور  يوس  هب  ار  یثعب  دتـسرفیم 
ار ناـشیا  منکب  ریخم  هنیآ  ره  لـلم و  ریاـس  يراـصن و  دوهی و  رب  منکیم  هضرع  بیط و  رگم  نیمز  يور  رب  دـشابن  هک  نیا  اـت  هدرک  مارح 
وا نوخ  دنوادخ  دشاب  هتشاد  تهارک  ار  مالسا  هک  ره  مراذگیم و  وا  رب  تنم  دروآ  مالسا  سک  ره  سپ  ریـشمش  مالـسا و  هنایم  هتبلا  هتبلا 

كاخ وا  هراسخر  زا  دنک  حسم  هک  یکلم  وا  يوس  هب  دنوادخ  دنکیم  لزان  هک  نیا  رگم  ام  يهعیش  زا  يدرم  دنامیمن  یقاب  دزیریم و  ار 
هک نیا  رگم  ـالتبم  هن  ریگنیمز و  هـن  روـک و  نـیمز  يورر  رب  دـنامیمن  یقاـب  تـنج و  رد  ار  وا  هـلزنم  ار و  وا  جاوزا  وا  هـب  دناسانـشب  ار و 

ناشیا يهعیـش  هب  هک  یئاهاطع  نیمز و  نامـسآ و  تاـکرب  رکذ  دـعب  تیب و  لـها  اـم  ببـس  هب  ار  وا  يـالب  وا  زا  دـنکیم  فشک  دـنوادخ 
تریـس رد  هدـش و  تیاور  اـهمسق  ناـمه  زین  ع )  ) مئاـق تریـس  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دوـمن و  دـیاب  یلاکـشا  لـح  ـالوا  دوـمرف و  دوـشیم 

ع)  ) ءادهشلادیس زاب  هک  دنامیم  هک  رگید  دیامرفیم  كاله  ار  نانمشد  همه  ع )  ) مئاق رگا  سپ  دیامرفیم  روط  نیا  مه  ع )  ) ءادهشلادیس
بـصاون زا  یـضعب  همذ و  لها  یـضعب  رب  ع )  ) مئاق هک  دیآیمرب  رابخا  یـضعب  زا  هک  نیا  یکی  میراد  بلطم  نیا  زا  باوج  دـشکب و  ار  وا 

نیب ریخم  ار  اهنآ  درادیمرب و  ار  هیزج  دزیخیمرب  هک  ع )  ) ءادهشلادیس سپ  دوب  دنهاوخ  وا  نامرف  مکح و  تحت  همه  دراذگیم و  هیزج 
اریز درادن  ع )  ) رمألا بحاص  لتق  اب  تافانم  دیامرفیم  ع )  ) ءادهشلادیس هک  یلتق  هک  تسا  نیا  میود  باوج  دیامرفیم و  ریشمش  مالـسا و 
اهنآ اهراب  هک  دـناهدومرف  توغاط  تبج و  رد  هک  نانچ  تسا  تعجر  رد  دـیامرفیم  ع )  ) نیـسح هک  یلتق  تسا و  ایند  مکح  لتق  نیا  هک 

هک يرافک  ع )  ) ءادهـشلادیس دـنکب و  لتق  ار  ایند  لها  رافک  ع )  ) رمالا بحاـص  هک  تسین  یعناـم  سپ  دـننکیم  لـتق  دـننادرگیم و  رب  ار 
دزیریم ار  ادخ  نانمشد  نوخ  دیامرفیم  تعجر  هک  مه  مالسلاهیلع  ءادهـشلادیس  هک  تسا  مولعم  سپ  هصالخ  دشکیم  دننکیم  تعجر 

هک ینکیم  نیا  ياعدا  هللااـب  ذاـیعلا  هک  درم  نیا  يهراـبرد  سپ  هتـسناد  شیپ  هک  ناـنچ  تسا  بلطم  نیمه  دـهاش  همه  مه  نآرق  تاـیآ  و 
هک نیمه  دننک و  هاتوک  یلک  هب  ار  وا  تسد  دـننک و  سبح  ار  وا  دـیایب و  هک  تسین  نیا  رب  ام  هدـعو  هدرک  تعجر  هک  تسا  ءادهـشلادیس 

کی ات  لفط  هک  میئوگیم  لقع  لیلد  هب  دریگ و  هحفص 497 ] شیپ [  ار  ینابرهم  میلست و  رـس  رکم  هلیح و  هب  درادن  تفر  شیپ  هک  دنیبب 
وفع و مکح  رگید  دـش  لماک  وا  لقع  هک  یتقو  اما  دـننکیم  ضاـمغا  دـننکیم  هک  يدـب  دـننکیم و  ارادـم  وا  اـب  تسا  لـهاج  هک  یتقو 
دوش و رهاظ  تسا  لک  لقع  هک  ماما  دـیاب  هک  هدیـسر  یئاج  هب  مدرم  لقع  رگا  سپ  دوشیم  يراـج  دودـح  دوشیم و  هتـشادرب  ضاـمغا 
دنلک و حلـص  هک  هللا  مهنعل  تسا  هیفوص  بهذم  نیا  تسین و  ضامغا  وفع و  ياج  رگید  دـنیامرفب  تعجر  همئا  ریاس  و  ع )  ) ءادهـشلادیس

يواسم رون  تاملظ و  هک  تسا  یهیدب  دننادیم و  رفک  ار  هدیقع  نیا  تسا  متاخ  نید  هب  نیدتم  هک  یـسک  اما  دننادیم  ادخ  هولج  ار  همه 
عون کی  اهنآ  اب  لداع  میکح  يادـخ  دنتـسین و  قح  رب  همه  نمؤم  رفاک و  ملاع و  لهاج و  دنـشابیمن و  ناـسکی  رورح  لـظ و  دنتـسین و 
نیا سپ  نولمعت  متنک  ام  نوزجت  امنا  دومرف  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاـقثم  لـمعی  نمف  دومرف  دـنکیمن و  راـتفر 
امش درگ  یعمج  ناریا  رد  هک  نامز  نآ  ات  ارچ  تسا و  هلیح  ضحم  هک  تسا  یهیدب  هک  الوا  قلخ  مامت  هب  تبسن  تفوطع  تبحم و  راهظا 

ار راکنیا  مهبابـسا  ندوب  مهارف  لامک  اب  رگا  هک  نیا  یناث  تسا و  يرداچیب  زا  يروتـسم  حالطـصا  هب  الاح  دشن  يراج  مکح  نیا  دـندوب 
تارادـم هنراهم و  ربانب  کی  چـیه  تمایق  رد  هچ  تعجر و  رد  هچ  ماما و  روهظ  رد  هچ  هک  اریز  دوب  امـش  نالطب  لیلد  نیمه  دـیدوب  هدرک 
فاعـضا هکلب  تعجر  رد  نینچ  مه  دیـسر و  دـنهاوخ  هتبلا  تراغ  بهن و  لتق و  زا  دوخ  يویند  ياهازج  هب  راـفک  ماـما  روهظ  رد  تسین و 

رد دشکیم  دنکیم و  هدنز  ار  توغاط  تبج و  هبترم  کی  ع )  ) مئاق رگا  دـید  دـنهاوخ  تعجر  رد  دـننیبیم و  ع )  ) مئاق روهظ  رد  هچ  نآ 
هب ۀبسنلاب  شیپ  ياهباذع  هک  دوب  دنهاوخ  یباذع  هب  التبم  رگید  تمایق  رد  دنوشیم و  هتشک  دنوشیم و  هدنز  هبترم  رازه  يزور  تعجر 
هب نیکرـشم  رافک و  هب  دینادیم و  ایرـس  ار  تمایق  دیاهتفرگ  تسـس  ار  دنوادخ  رما  ردق  هچ  تاهیه  تاهیه  ناشقاذم  رد  دـشاب  تنج  اهنآ 

بذع ار  باذع  مالـسا  رد  نیعدبم  زا  یـضعب  دوهی و  لثم  تقیقح  رد  سپ  دـینکیم  ناشقح  رد  اعد  دـینکیم و  ینابرهم  ناتدوخ  داقتعا 
هاشداپ هک  هللاو  دیتسه  نمیا  نآ  زا  امـش  هک  دناهدش  التبم  باذع  مادـک  تسین و  اهنآ  رب  هک  هدـش  رـسیم  امـش  رب  تمعن  مادـک  دیاهتـسناد 

دـننزیم و وا  ياپب  هکرت  راهچ  دوشیم  ریزعت  هب  مکح  دـنروآیم و  هک  يرـصقم  القا  تسا  رتشیب  امـش  تافارخ  زا  شتقیقح  لافطا  يزاـب 
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یب مه  نیا  زا  امـش  يزاـب  هاـشداپ  هک  هللاو  دـنهدیم و  وا  هب  شکمـشک  هتـشرب و  دوخن  فک  کـی  دـشابن  چـیه  دـنروآیم  هک  ار  یعیطم 
هب تبسن  دنک  لوبق  یلهاج  هک  ضرف  رب  الاح  تسا  اعدا  ضحم  هک  دیئوگیم  هچ  ره  دوخ  يهرابرد  ناربخیب  ادخ  زا  يا  تسا  رتتقیقح 
امش لوق  ضحم  هب  رگا  دنرادن  ملأت  لاعفنا و  چیه  هک  هدش  عقاو  یباذع  هچ  يربک  تمایق  نیا  رد  دنیامـش  فالخ  رب  هک  یناسک  همه  نیا 
ایند نوچ  تیاهن  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هک  نانچ  تسا  امـش  ياهلد  رد  نالا  منهج  هک  دـنراد  داقتعا  امـش  يهراـبرد  مه  اـهنآ  هک  تسا 

هک دید  دیهاوخ  هحفص 498 ] دیراذگب [  ار  يویند  قیالع  دیدرگرب و  تمایق  هب  هک  نیمه  دینکیمن و  كرد  هتسب  ار  امـش  شوگ  مشچ و 
رما نیا  هب  نیقی  هکلب  رتالاب  مهو  زا  امـش  يهراـبرد  مه  اـهنآ  تسا  مهوتم  مه  ضحم و  هب  نیا  رگا  سپ  دـیاهدیرخ  دوخ  يارب  یباذـع  هچ 
معنم ار  دوخ  وت  هک  روط  نامه  دـش و  هچ  هلأسم  قرف  سپ  یـشاب  هتـشاد  ینیقی  روط  نیمه  اهنآ  يهرابرد  مه  وت  هک  منکیم  ضرف  دـنراد 

دیاـقع بیرق  اـمع  تسین و  نینچ  هک  هللاو  تشذـگ و  تـالایخ  هب  اـهفرح  يهمه  سپ  دـننادیم  معنم  ار  دوخ  هللاو  مه  نینمؤـم  ینادیم 
دهدیم . هجیتن  سکع  رب  همه  مه  امش  دیاقع  درک و  دهاوخ  روهظ  زورب و  همه  نینمؤم 

تسا یهلا  تازجعم  زا  نیا  دنا و  هتشادرب  ار  تافالتخا  مامت  ناشروهظ  اب  اهب ) یلعنیسح  دمحم و  یلع   ) ناشیا هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

تمدـخ و روما و  تالو  داـیقنا  تعاـطا و  ملاـع و  لـک  یتسود  تبحم و  قلخ و  ریخ  رکذ  درم  نیا  مه  هک  نیا  زا  یحرـش  هک  نآ  زا  دـعب 
هک تسا  یبهذم  هقدنز و  رفک و  اهنآ  همه  لصاح  هک  دسیونیم  رایـسب  هضرتعم  ياههلمج  اب  یتارابع  دهدیم  هدوب  هلداع  تلود  ترـصن 

میسیونیم ار  وا  تارابع  هرقفب  هرقف  ام  الوا  باقع و  باوث و  لاطبا  تلالض و  رفک و  تسا و  تعدب  هللا  مالس  ءایبنا  عیارش  عیمج  هب  تبسن 
قلخ هیهلا  توق  هب  دوـش و  رهاـظ  یـسفن  هک  دوـبن  دـیما  زگره  هک  تسا  هتفگ  مینکیم  در  ار  وا  بلطم  لـصا  دـعب  میئوـگیم و  باوـج  و 

رد مما  قالخا  بذهم  ملع و  حلـصم  لوقلا و  دحتم  هملکلا و  دـحتم  ار  براشملا  عیابطلا و  فلتخم  نایدالا و  فلتخم  دـیاقعلا و  فلتخم 
مهنا ال انوقبـس  اورفک  نیذلا  نبـسحی  ابره و ال  هزجعن  نل  ضرألا و  یف  هللا  زجعن  نا  اننظ  انا  ضرألا و  طیحی  فوس  دـیامرف و  یتدـم  لیلق 

نوجزعی .

لوا باوج 

نیمه هدرک  هک  بجعت  نـیا  يهـمه  زا  دارم  مـهنا و  اوقبـس  هیناـث  يهـیآ  تـسا و  هللا  زجعن  نـل  نا  یلوا  يهـیآ  دـسیونیم  طـلغ  ار  تاـیآ 
دنوشیم عمج  وا  درگ  اهنیا  فاعـضا  دیاش  هکلب  اهردق  نیا  دزیخرب  ملاع  رد  یلطاب  ره  هک  دناهدش  عمج  درم  نیا  درگ  هک  تسا  يدودعم 

تیقح لیلد  تاعامجا  نیا  تسا  ابرهک  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسا  امـس  ضرا و  نیا  رد  ناک  هرذ  هرذ  تسا  نیمه  رب  ملاع  ياـنب  و 
دایقنا تعاط و  رد  دـنراد  هک  یفالتخا  همه  اب  نیکرـشم  رافک و  مامت  هک  اریز  دوب  قحا  قلخ  عیمج  زا  ناطیـش  دوبیم  رگا  تسین و  یـسک 

هب ار  دوخ  نوشق  زا  یعمج  هک  یناطلـس  نوچ  دنرادن  فالتخا  عقاو  رد  دننکیم  تکرح  وا  رما  هب  همه  هک  نیا  دوجو  اب  دـندحتم و  وا  رما 
يراد دوصقم  هک  بلاطم  نیا  نکم و  ناطیش  راک  زا  ار  بجعت  سپ  دنتسه  وا  رما  زا  رداص  ود  ره  برغم و  هب  ار  یعمج  دتسرفب و  قرـشم 

رد هکنانچ  دنتسه  مه  فلتخم  کلذعم  دنتسین و  انتعا  لباق  هک  دناهدش  عمج  امش  درگ  هک  دودعم  نیا  الا  دیآیم و  رتتسار  وا  يهرابرد 
دندش و ییحی  ازریم  هب  دقتعم  هک  نآ  ای  دندومن  فقو  دمحمیلع  ازریم  رب  هک  تسا  اهنآ  اب  نیملـسم  زا  دـعب  وت  نخـس  يور  باتک  نیمه 

دـشاب انتعا  لباق  هک  مه  يداحتا  وچمه  سپ  دنتـسه  امـش  نایم  رد  روکذم  رارق  زا  مه  رگید  فئاوط  دنرادن و  یلعنیـسح  ازریم  هب  یئانتعا 
ره یـسک  ره  دنرادن و  يداقتعا  وچمه  مما  ناهربیب  تسا  يوعد  دیاهدش  مما  قالخا  بذـهم  ملع و  حلـصم  هتفگ  هک  مه  نآ  دـیرادن و 
زا اهنیا  هک  دیئوگیم  تسار  امـش  رگا  تسا  هدرک  هحفـص 499 ] دوخ [  لاعفا  لامعا و  نیبج و  قرع  نیمی و  دـک  هب  هدرک  لیـصحت  هچ 
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زا میاهدـید  اـم  تسامـش و  فطل  زا  مه  هقباـس  ياـهتیبرت  هک  دوش  سوسحم  هک  يروط  هب  دـیهدب  روـما  رد  يرییغت  تسا  امـش  تاـیانع 
هک میدید  نوچ  دناهدورس و  تافارخ  لیبق  نیمه  زا  دنناطلـس و  هک  دناهدرک  لایخ  دوخ  يهرابرد  هدز  ناشرـس  رب  ایلوخیلام  هک  ار  نیناجم 

مسب دیرکنم  امش  مینیبیم  ار  بلطم  نیا  هینالع  مه  امش  هرابرد  تسایلوخیلام و  هک  میاهتسناد  درادن  قرواپ  حالطـصا  هب  اهنآ  ياهنخس 
میلعت مه  یطوط  هب  هکلب  دنیارسیم  مه  نیناجم  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  الا  میئامن و  قیدصت  مینیبب و  ات  دینک  راهظا  ار  دوخ  هیناسفن  راثآ  هللا 

رد دنکیمن و  زجاع  ار  وا  يدحا  درک و  ناوتیمن  رارف  دنوادخ  تسد  زا  هک  تسا  ملسم  تسا  هتشون  هک  یتایآ  اما  دننکیم و  ار  وا  دننکب 
دوخ يازج  هب  ترخآ  رد  دباییم و  رد  ار  اهنآ  گرم  رخآ  دنرادن و  يرـسفم  اما  دننکیم  رارف  الهاجت  ای  الهج  مدرم  نیا  زا  یتعامج  ایند 

هب ور  تسین و  دنوادخ  زا  يرفم  هک  دنوشب  دقتعم  تسا  ایند  هک  فیلکت  راد  رد  هک  دسریمن  اج  نیا  هب  ناشرما  مدرم  يهمه  دنـسریم و 
هتبلا دمآ  اهل  سیل  ودفنت  هک ال  يران  تقلخ  دوب  لاونم  نیا  هب  رگا  دـش و  دـهاوخ  یمومع  داحتا  نیا  هک  ياهدرک  نامگ  وت  هک  دـننکب  وا 
هدنع هللا  دجو  ائیش و  هدجی  مل  هئاج  اذا  یتح  اءام  نامظلا  هبـسحی  ۀعیقب  بارـسک  مهلامعا  اورفک  نیذلاو  تسا  هتفگ  زاب  دوب و  دهاوخ  وغل 

تسا . ندش  باسح  تایآ  هب  ندش  رفاک  تایآ و  بیذکت  سفن  باسحلا  عیرس  هللاو  هباسح  هافوف 

مود باوج 

لثم مما  تافالتخا  هک  دشاب  نیا  هیآ  رکذ  زا  وا  دوصقم  هک  نیا  رگم  درادن  قباس  مالک  اب  یتبـسانم  دـیآیم و  رظن  هب  هضرتعم  تاملک  نیا 
مهبرب اورفک  نیذـلا  لـثم  يهیآ  تسا  هیآ  نیا  ریظن  دـشاب و  نیا  دارم  هک  تاـهیه  تـسین و  يزیچ  یتـفر  شیپ  هـک  نـیمه  تـسا و  بارس 
لامعا لثم  هیآ  نیا  زا  دارم  دیعبلا و  لالضلا  وه  کلذ  ئش  یلع  اوبسک  امم  نوردقی  فصاع ال  موی  یف  حیرلا  هب  تدتـشا  دامرک  مهلامعا 

دوشیم و قرفتم  دوش  هداد  داب  هب  هک  يرتسکاخ  لثم  همه  دنروآ  اج  هب  تاریخ  دوخ  معز  هب  هچ  ره  هک  تسا  ص )  ) دـمحم لآ  نانمـشد 
رد هک  نانچ  یلوا  يهیآ  تسا  ینعم  نیمه  هب  هدش و  دراو  هیآ  نیمه  لیذ  رد  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دـنکیمن  اهنآ  لاح  هب  يرمث 

تسا یبارس  لثم  ناشیا  لامعا  دناهیما  ونب  اورفک  نیذلاو  تسا  نیا  شلـصاح  هچنآ  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناهرب 
باسح سپ  وا  دزن  رد  دباییم  ار  ادخ  تسین و  يزیچ  هک  دـنیبیم  دوریم  هک  نیمه  درادـنپیم و  بآ  ار  وا  هنـشت  هک  تسا  نابایب  رد  هک 
بارـس لثم  تاریخ  تروص  هب  دوشیم  هدید  ناشیا  زا  هک  یلامعا  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسا و  باسحلا  عیرـس  دـنوادخ  دـنکیم و  ار  وا 

يزیچ تسا  یقیقح  ةویح  بآ  هک  ریخ  زا  دورب  اهنآ  کیدزن  هک  ره  تسا و  ثئابخ  رورـش و  نامه  اهنآ  تیتاذ  درادن و  تیعقاو  هک  تسا 
هحفص تاملظ [  باحس  هقوف  نم  جوم  هقوف  نم  جوم  هیشغی  یجل  رحب  یف  تاملظک  وا  دیامرفیم  هیآ  نیا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دباییمن و 
تاملظ هب  ار  ناـشیا  لاـمعا  لـثم  سپ  رون  نم  هل  اـمف  ارون  هل  هللا  لـعجی  مل  نم  اـهاری و  دـکی  مل  هدـی  جرخا  اذا  ضعب  قوف  اهـضعب  [ 500
هتشادرب مما  فالتخا  هنوگچ  تسین  اهنآ  رد  يرون  هک  نیا  دوجو  اب  سپ  تسین  اهنآ  رد  يرون  تسا و  ضعب  قوف  نآ  ضعب  هک  دنزیم 

هب ار  داعم  عاضوا  همه  هکلب  هک  تسا  نیا  شـضرغ  همه  نوچ  هتفگ  باسح  باب  رد  هچ  نآ  اما  رونلا و  تاـملظلا و  يوتـسی  لـه  دوشیم 
دیاب قیالخ  باسح  هک  دـناهدومرف  تایآ  رابخا و  رد  هک  همه  نیا  هک  میئوگیم  اـم  دـیوگیم و  ار  ظـفل  نیا  دـنراذگب  اـیند  رهاـظ  نیمه 

هللا نملعیل  دومرف  هک  نیا  ادبا و  تسین  قلخ  لامعا  هب  لهاج  ادخ  دنک و  لصاح  لهج  زا  سپ  یملع  دنوادخ  هک  تسین  نیا  دوصقم  دوشب 
تـسا نیا  هتـسناد و  ار  يزیچ  همه  دوخ  یلزا  ملع  رد  قلخ و  ماقم  رد  تسا  وا  ثداح  ملع  روهظ  ضرغ  نیبذاکلا  ملعیل  اوقدـص و  نیذـلا 

زا هک  نانچ  هدوب  تباث  دـنوادخ  يارب  هک  تسا  یملع  نآ  زا  هخـسن  امـش  ياهلمع  ینعی  نولمعت  متنک  ام  خسنتـسن  انک  انا  دـیامرفیم  هک 
دنوشب دوخ  لامعا  رب  فقاو  دوخ  دیاب  قلخ  هکلب  تسین  ادخ  يارب  لمع  روهظ  باسح  زا  ضرغ  سپ  دوشیم  رهاظ  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا 

ار بلطم  نیا  وت  ایند  رد  تسین و  ملاظ  دـنوادخ  هک  دـنمهفب  هک  نیا  ات  دـننک  روعـش  ار  دوخ  لضاف  یقاب و  دوشب و  هدرک  ناشیا  باسح  و 
ناشیا هب  ار  رـش  ریخ و  هکنیا  اب  دننکیمن  روعـش  ار  دوخ  لامعا  حبق  نسح و  دنتـسین و  دوخ  لامعا  مامت  رب  فقاو  قلخ  هک  ینیبیم  هینالع 
دـشاب هدش  همه  ياهباسح  ادخ  دزن  رد  هچ  رگا  سپ  دناهدش  لفاغ  اهنیا  يهمه  زا  هک  دناهدرک  ضارعا  نانچ  کلذعم  یلو  دـناهدینامهف 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب درذگیمن و  رما  يدرک  لایخ  وت  هک  یناسآ  نیا  هب  دنمهفب و  هک  دوشب  هرکاذم  اهنیا  يهمه  ترخآ  رد  ربق و  رد  قلخ  يارب  زا  دیاب  اما 
هللا ناف  هللا  تایاب  رفکی  نم  مهنیب و  ایغب  ملعلا  مهئاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا  اوتا  نیذلا  فلتخا  ام  مالـسألا و  هللادـنع  نیدـلا  نا  تسا  هتفگ 

یـشکرس ار  ناشیا  دـمآ  ملع  هک  تسا  نیا  اوصقم  دـندرک  راکنا  ار  قح  هتـسناد  رافک  هک  تسین  نیا  دوصقم  ملعلا  مهءاج  باسحلا  عیرس 
دش . ناشنامیا  عنام  بجاح و  ناشنایغط  دنیامن  كاردا  ات  دنتفرن  دندرک و 

دنا هدشن  رفاک  ملع  يور  زا  رافک  هدرک  اعدا  هکنیا  زا  باوج 

راـکنا ار  قح  هتـسناد  راـفک  هک  تسین  نیا  دوـصقم  هک  دـنکیم  نیکرـشم  راـفک و  زا  ررکم  درم  نیا  هک  تسا  یتیاـمح  هچ  نیا  منادیمن 
هیآ ود  نیا  فالخ  رب  ررکم  درم  نیا  اهنورکنی و  مث  هللا  ۀمعن  نوفرعی  هدومرف  مهـسفنا و  اهتنقیتسا  اهب و  اودحج  هدومرف و  دنوادخ  دندرک 

منهج يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا و  تاـجرد  نینمؤـم  لـثم  مه  راـفک  يارب  زا  هک  تسا  نیا  ماـقم  نیا  رد  لدـع  لوـق  دـیوگیم و 
دنتفرن و تسه و  یعاد  دناهدینش  هک  ردق  نیمه  هک  دنتـسه  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  دنوش  نکاس  نآ  لها  هقبط  ره  رد  هک  هداد  رارق  تاقبط 

نامیا کلذـعم  دـننکیم و  مه  نیقی  دنونـشیم و  دـنوریم و  هک  دنتـسه  یـضعب  هدـش و  مامت  هجرد  کـی  اـت  ناـشیا  رب  تجح  دندینـشن 
هک ۀـغلاب  تجح  ینعم  رد  هدـش  تیاور  هک  تسا  نیا  تسا و  ماـمت  ناـشدوخ  لاـح  هـب  ۀبـسنلاب  ود  ره  رب  دـنوادخ  تـجح  دـنروآیمن و 
ارچ دیامرفیم  وا  هب  یلب  دیوگب  رگا  يدوب  ملاع  ایآ  نم  يهدنب  يا  هک  دـیامرفیم  دوخ  يهدـنب  هب  تمایق  زور  رد  هحفص 501 ] دنوادخ [ 

هغلاب تجح  تسا  نیا  وا و  اب  دـنکیم  یمـصخ  سپ  ینک  لمع  ات  یتفرگن  میلعت  ارچ  دـیامرفیم  مدوب  لهاج  دـیوگب  رگا  يدرکن و  لمع 
یسک هک  دونشیم  هعفدکی  تسا  تاجرد  مه  نیا  يارب  زا  دنک و  لیصحت  دناوتب  ات  دسانـشب  ار  ملعم  دیاب  هک  تسا  یهیدب  منکیم  ضرع 

هدیمهف و هتفر و  هعفد  کی  دـمهفب و  دورب و  دـیاب  تسین  وا  تسد  رد  مه  یقح  دـنادیمن و  ار  وا  نالطب  تیقح و  تسه و  تیملعم  یعاد 
رب دـنوادخ  تجح  تسا و  قلخ  يارب  زا  رایـسب  تاجرد  هک  هصالخ  هدرک  لیـصحت  مه  وا  ملع  زا  هعفد  کـی  هدرکن و  لیـصحت  وا  ملع  زا 
رد فالتخا  دش و  دهاوخ  مامت  ترخآ  رد  هدشن  مامت  اهنآ  رب  تجح  ایند  رد  رگا  هک  دنتـسه  مه  ینیفعـضتسم  هنایم  رد  تسا و  مامت  همه 
دبا دوریم  ایند  زا  هک  تروص  نامه  هب  دوشیم و  لصاح  فالتخا  لمع  ملع و  تاجرد  بسح  هب  تسا و  ملع  ندـمآ  زا  دـعب  قلخ  هناـیم 

يهرمث رگم  دوب  دهاوخن  يرمث  رمثم  دنیارـسیم  تارـضح  هک  تافارخ  نیا  رگید  دوب  دهاوخ  بقاعم  ای  باثم  دوب و  دـهاوخ  یقاب  رهدـلا 
سفن ملظت  الف  ۀمیقلا  مویلا  طسقلا  نیزاوملا  عضن  تسا و  هتفگ  زاب  تسین و  ادبا  دراد  تسد  رد  هک  یبلطم  اب  هیآ  نیا  رد  یتبسانم  موقز و 
یـسفن دوشیمن  ملظ  سپ  تمایق  زور  ار  لدـع  يوزارت  میراذـگیم  نیبساح  انب  یفک  اـهب و  اـنیتا  لدرخ  نم  ۀـبح  لاـقثم  ناـک  نا  اـئیش و 

مه رگا  هک  تسا  حیرـص  ردـق  هچ  هدـننک  باسح  ام  هب  تسا  یفاک  ار و  وا  میروآیم  یلدرخ  زا  ۀـبح  لاـقثم  دـشاب  هدوب  رگا  ار و  يزیچ 
نیملاع . تداهش  زا  تسا  مظعا  تسا و  یفاک  ام  تداهش  ینعی  ام  هب  تسا  یفاک  ار  دوخ  ندروآ  دنتسین  رعاش 

تسا هدش  اپرب  تمایق  دنا  هدرک  نامگ  اهنیا  هکنیا  زا  باوج 

تمایق هک  دندقتعم  نوچ  هک  تسا  نیا  قیقحت  نیا  زا  شدوصقم  دـنفابیم  مه  هب  تافرخزم  هچ  دـنلهاج و  یماع و  تعامج  نیا  ردـق  هچ 
نیا هدش  هداد  دوع  هدوب و  نیقباس  زا  یـسک  هک  تسین  رعاش  سک  چیه  هک  مینکیم  هظحالم  دناهدش و  هداد  دوع  همه  مدرم  هدـش و  اپرس 

قیالخ لامعا  لثم  ماقم  نیا  رد  لدرخ  تسا  یبیرغ  لالدتـسا  تسا و  یفاک  دـنوادخ  تداهـش  دنتـسین  رعاـش  مه  رگا  دـیوگیم  هک  تسا 
هک اریز  هسفن  ثیح  نم  لمع  سفن  هن  دشاب  رعاش  دیاب  هدننک  لمع  صخـش  دروآ و  دهاوخ  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  لدرخ  ردق  هب  ولو  تسا 

بحاص هب  هتسب  همه  وا  تافص  ریاس  وا و  روعـش  وا و  دوجو  تسین و  وا  يارب  زا  یلالقتـسا  صخـش و  يارب  زا  تسا  یتفـص  فرـص  لمع 
صخـش تسا و  زیچ  همه  ياراد  ینکب  تفـص  بحاص  هب  رظن  رگا  درادـن و  چـیه  دوخ  زا  ینکب  لمع  سفن  هب  رظن  رگا  سپ  تسا  تفص 

دقاف شدوخ  سفن  زا  ار  زیچ  چـیه  دوشیم  روشحم  هک  یتقو  هتبلا  دنتـسه و  وا  دوجو  عباـت  همه  هک  شدوخ  لاـمعا  اـب  تسا  ناـسنا  داـعم 
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هری و ارش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  ةرذ  لاقثم  لمعی  نمف  هک  هدومرف  احیرص  دنوادخ  دناهدومرف و  رایسب  رابخا  رد  هک  نانچ  تسین 
ادـحا و کـبر  ملظی  ـال  ارـضاح و  اولمع  اـم  اودـجو  تسا و  هدومرف  تسین و  روصتم  كاردا  و  هحفـص 502 ] روعـش [  نودب  لمع  تیؤر 

هـسفن هللا  مکرذحی  ادیعب و  ادـما  هنیب  اهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  ام  ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دـجت  موی  تسا  هدومرف 
رب هک  یسک  هک  درک  ههبش  ناوتیم  میدرکن  رکذ  بانطا  فوخ  زا  هک  هحیحص  رابخا  هحیرـص و  تایآ  همه  نیا  اب  سپ  دابعلاب  فؤر  هللاو 
هچ هدیـسر  دوخ  يازج  هب  هک  تسیک  هدمآ و  هک  تسیک  سپ  درادن  هتبلا  مه  لاعفنا  دشن  رعاش  رگا  هتـشگرب و  هک  دشابن  رعاش  ددرگیم 
رب هک  اهنآ  لاعفنا  روعش و  كاردا و  لقعت و  هک  هللاو  دننکیم و  دنهاوخیم  هچ  ره  لابلا  غراف  هک  تسا  نیا  دناهدرک و  لهس  ار  راک  ردق 
زا صخـش  هک  تسا  نکمم  ایند  رد  دنتـسه و  دوخ  سفن  رعاش  اـیند  زا  رتهب  هبترم  رازه  تسا و  رتشیب  اـیند  لـها  زا  هبترم  رازه  دـندرگیم 

ینعی نیبساح  انب  یفک  تسا  هدومرف  هک  نیا  هصالخ و  تسین  نکمم  ترخآ  رد  تسا و  عمج  تلفغ  بابـسا  هک  اریز  دـنک  شومارف  دوخ 
رعاش هدنب  هکنیا  هن  تسین  اطخ  تلفغ و  وهس و  ناشیا  باسح  رد  هک  اریز  دنتـسه  یفاک  وا  ءایلوا  تسا و  یفاک  دنوادخ  باسح  تهج  زا 
یقلخ رد  تسه  یفاک  نیا  دشاب  یفاک  دنکن  روعـش  دوخ  ول  هدمآ و  هک  تسا  وا  هک  دـیامرفب  دـنوادخ  هک  نیمه  هدرک و  دوع  هک  دـشابن 
تسین ناشیا  يارب  زا  یکاردا  روعش و  دوخ  ماقم  رد  دنتسه و  تباث  راگدرورپ  ظوفحم  حول  رد  دناهتـشادن و  تیناسنا  روعـش  ءادتبا  زا  هک 

اب اما  دنامیمن  اهنآ  يارب  زا  ینیعت  دنوشیم و  جوزمم  دندرگیمرب و  دوخ  أدبم  هب  ینعی  دیامرفیم  هجزامم  دوع  ع )  ) ماما ار  ناشیا  دوع  و 
نامه هب  قلخ  مسق  نیا  دوع  درادن و  يدوع  أدبم و  دنوادخ  ملع  هک  اریز  تسین  دوع  زا  دوصقم  نیا  دنتسه و  تباث  ادخ  ملع  رد  مه  نایع 

جزتمم دوخ  دـح  رد  هتـشاد  هک  یکاردا  روعـش و  هطـساو  هب  ناسنا  اما  ناشدوخ و  لوصا  اب  دـنوشیم  جزتمم  دـناهدومرف و  هک  تسا  روط 
دوخ لمع  يازج  هب  دـباییم و  ار  دوخ  لمع  دـنکیم و  ار  دوخ  ياـقب  راعـشتسا  وا  دوخ  تسا و  یقاـب  هشیمه  تسا و  رواـجم  دوشیمن و 
سپ دوشیم  معنم  هک  دوشیم  بذعم  هک  سپ  دننکن  روعش  قلخ  درذگب و  رما  راگدرورپ  تداهـش  ضحم  هب  هک  دشاب  انب  رگا  دسریم و 

ینابرهم يادـخ  بجع  لوعفم و  ۀغیـصب  نیمعنم  انب  یفک  نیبذـعم و  انب  یفک  دـیامرفب  نیبساح  اـنب  یفک  هدومرف  هک  روط  ناـمه  هک  دـیاب 
نم هللااب  ذوعن  دوشیم  وا  دوخ  دیاع  هدنب  لامعا  يازج  هک  جاتحم  تسا و  لیخب  ردق  هچ  دشکیم و  باذـع  هدـنب  ضوع  زا  دوخ  هک  تسا 

ماـقم نیا  رد  فنـصم  هک  نانخـس  نیا  یلع  اوحبرتـل  مکتقلخ  نکلو  مکیلع  حـبر  ـال  مکتقلخ  اـم  یلاـعت  هللا  لاـق  هللا  رفغتـسا  هللا و  بضغ 
تدـحو تارـضح  ردـق  هب  اما  تسا  نیب  رهاظ و  نارفک  دینـش و  یهاوخ  يدینـش و  هک  نانچ  دـهدیم  دوجو  تدـحو  يهحیار  دـیوگیم 

نم ۀـبح  لاقثم  کت  نا  اهنآ  یبن  ای  تسا  هتفگ  زاب  دوشیمن و  روعـش  مهف و  طابنتـسا  تعامج  نیا  زا  دـنلهاج  مه  اهنآ  هکنیا  اـم  يدوجو 
نع لئسی  ذئموی ال  نایب  نیا  هحفص 503 ] دیؤم [  ریبخ و  فیطل  هللا  نا  هللا  اهب  تأی  ضرألا  یف  وا  تاومسلا  یف  وا  ةرخص  یف  نکتف  لدرخ 
تنا ةداهشلا  بیغلا و  ملاع  ضرألا  تاومسلا و  رطاف  مهللا  لق  مادقالا  یصاونلاب و  ذخؤیف  مهامیـسب  نومرجملا  فرعی  ناج  سنا و ال  هبنذ 

نوفلتخی . هیف  اوناک  امیف  كدابع  نیب  مکحت 

دروم نیا  رد  يرگید  باوج 

هک منکیم  رافغتـسا  منکیم و  هانگ  دـیئوگب  هک  دـیزیهرپب  بونذ  تارقحم  زا  دـناهدومرف  یلوا  يهیآ  لـیذ  رد  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا  رد 
تفگ و هقباس  يهیآ  لیذ  رد  هک  تسا  ياهلطاب  نیماضم  نامه  فنـصم  دوصقم  ۀـیالا و  لدرخ  نم  ۀـبح  لاقثم  کـت  نا  هدومرف  دـنوادخ 
رد نخـس  لصا  نوچ  تسا  نیا  وا  دوصقم  ناج  سنا و ال  هبنذ  نع  لئـسی  ذئموی ال  نایب  نیا  دیؤم  هتفگ  هک  نیا  اما  دـش و  هتفگ  وا  باوج 

درک و دحتم  ار  عیابطلا  فلتخم  قلخ  هک  نیا  هب  درک  حیرصت  دنکیم و  راهظا  قلخ  هب  تبسن  هک  تسا  یلعنیسح  ازریم  ینابرهم  تفوطع و 
ناشیا هب  مه  دـنوادخ  وا و  هب  دـنوشیم  نمؤم  مدرم  يهمه  هک  تسا  نیا  شـضرغ  دـنکب و  نیمز  همه  هب  هطاحا  داحتا  نیا  هک  دـشاب  دوز 

دیوـگیم هدروآ و  تسد  بلطم  نیا  يارب  دـیؤم  هک  تسا  هدـش  لاحـشوخ  ـالاح  هدوـمرف  ریبـخ  فـیطل  هللا  نا  هک  ناـنچ  دـنکیم  فـطل 
نیمه رد  هک  هتـشون  مه  ار  دعب  يهیآ  هک  هتفرگ  ار  وا  لقع  مشچ و  دنوادخ  اما  ناج  سنا و ال  هبنذ  نع  لئـسی  ذـئموی ال  هدومرف  دـنوادخ 
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مالـس تیب  لها  رابخا  زا  دیاب  مادقألا و  یـصاونلاب و  ذخؤیف  مهامیـسب  نومرجملا  فرعی  تسا  هدومرف  هک  دناسرب  ار  وا  دوصقم  نالطب  اج 
یبا زا  مدینـش  تفگ  هک  رـسیم  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناـهرب  رد  سپ  ددرگ  رهاـظ  وا  بهذـم  داـسف  اـت  دوش  موـلعم  هیآ  ود  ره  ریـسفت  هللا 

باـتک ياـجک  رد  بلطم  نیا  درک  ضرع  رفن  کـی  هن  هللاو و  هن  رفن  ود  شتآ  رد  امـش  زا  دوشیمن  هدـید  دومرفیم  هک  ع )  ) اـضر نسحلا 
هداد نذا  رـسیم  يا  دومرف  هبترم  کی  مدوب  ترـضح  نآ  اب  فاوط  رد  يزور  هک  تفگ  رـسیم  تشذگ و  یتدم  ات  دومرفن  باوج  تسادخ 

يهروس رد  دومرف  تسادخ  باتک  ياجک  رد  بلطم  نآ  مدرک  ضرع  يدرک  لاؤس  هک  هلئـسم  نالف  زا  میوگب  ار  وت  باوج  هک  نم  هب  دش 
لوا هک  یتسرد  هب  دومرف  تسین  مکنم  هیآ  رد  مدرک  ضرع  ناج  سنا و ال  مکنم  هبنذ  نع  لئـسی  ذـئمویف ال  لجوزع  يادـخ  لوق  نمحرلا 

ره دشابن  مکنم  هیآ  رد  رگا  وا و  باحصا  رب  وا و  رب  هیآ  دوب  تجح  هک  دوب  نیا  تهج  هب  نیا  دوب و  يورا  نبا  داد  رییغت  ار  نآ  هک  یـسک 
زا زین  میهاربا  نب  یلع  زا  ناـج و  هن  یـسنا و  شبنذ  زا  دـشن  هدرک  لاؤس  هک  یتقو  قلخ و  زا  لـجوزع  يادـخ  باـقع  دوشیم  طـقاس  هنیآ 

هتـشاد ار  وا  ءادعا  زا  تئارب  و  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو  هک  ره  هک  دومرف  حرـش  دعب  هعیـش و  زا  ینعی  مکنم  تسا  هدومرف  هک  ع )  ) موصعم
اهنآ رب  دوشیم  هدرک  باذع  ایند  رد  دنکن  هبوت  بونذ و  رد  دوشب  لخاد  دـعب  دـنادب  مارح  ار  وا  مارح  دـنادب و  لالح  ار  وا  لالح  دـشاب و 

هدـهاشم سپ  منکیم  ضرع  تمایق  زور  رد  نآ  زا  دوشب  هدرک  لاوس  هک  یبنذ  وا  يارب  زا  تسین  تمایق و  زور  دـیآیم  نوریب  خزرب و  رد 
هک هدروآ  تسد  هحفـص 504 ] لـیلد [  هدـش و  رورغم  وا  رهاـظ  هب  هنوگچ  فنـصم  تسیچ و  دارم  تسا و  هدوب  هچ  شلـصا  هیآ  هک  نک 

فرعی هدومرف  هک  نک  هظحالم  ار  دعب  هیآ  دنوشیم  دحتم  هرخالاب  دنوشیم و  تفوطع  قحتسم  قلخ  همه  دوشیم و  هتشادرب  فیس  مکح 
يامیس هب  ار  یـسک  هک  تسین  جاتحم  تسا و  قلخ  قلاخ  دنوادخ  هک  هدش  دراو  ناهرب  رد  ثیدح  دنچ  رد  رخآ و  ات  مهامیـسب  نومرجملا 

مادقا یصاون و  هب  دریگیم  ار  اهنآ  دسانشیم و  وا  يامیس  هب  ار  مرجم  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  زا  دارم  یلو  دسانشب  وا 
وا هب  انتعا  ادبا  دندوب و  فاعم  وا  ریشمش  زا  مرجم  اهرورک  ادبا و  تخانشن  ار  مرجم  تعامج  نیا  مئاق  منکیم  ضرع  ریـشمش  هب  دنزیم  و 

دمحم لآ  مئاق  یلو  تخانشن  وا  دندرک و  ار  وا  ترصن  هک  دندوب  اهنامه  تسا  رایـسب  اهنآ  مرج  هک  نیمرجم  هفیاط  کی  هکلب  دنتـشادن 
مومع هب  تبـسن  دیامرف  روهظ  دوش و  لماشدنوادخ  لضف  رگا  دیناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  درک و  زارد  تسد  بیغ  يهدرپ  زا  تخانـش و  (ع )

نیمرجم مومع  هب  تبـسن  دنیامرف  تعجر  هک  مه  ص )  ) ادخ ربمغیپ  و  ع )  ) نینمؤملاریما و  ع )  ) ءادهـشلادیس درک و  دهاوخ  نینچ  نیمرجم 
همه وت  داـقتعا  هب  هک  اریز  دوـب  دـهاوخ  وـغل  مه  منهج  تقلخ  درادـن  تیعقاو  نانخـس  نیا  رگا  درک و  دـنهاوخ  نینچ  نیعجار  ءاـیحا و  زا 
نیا هک  دنکیم  حیرـصت  مه  دعب  هدرک و  هراشا  لوا  هک  تسا  ییار  هب  لیوأت  نامه  شدوصقم  رخآ  ات  مهللا  لق  هیآ  اما  دـنوشیم و  بوخ 
مکح زا  دوصقم  هک  ینادـب  ات  منکیم  ضرع  مهللا  لق  هیآ  زا  دـعب  زا  هیآ  ود  ماقم  نیا  رد  اهنآ و  عفار  تسا و  تافالتخا  رد  مکاح  روهظ 

ۀمیقلا و موی  باذعلا  ءوس  نم  هب  اودـتفال  هعم  هلثم  اعیمج و  ضرألا  یف  ام  اوملظ  نیذـلل  نا  ولو  دـیامرفیم  دـنوادخ  تسیچ  تافالتخا  رد 
نیمز رد  هچ  نآ  عیمج  رگا  ینعی و  نؤزهتـسیل  هب  اوناک  ام  مهب  قاح  اوبـسک و  ام  تائیـس  مهلادب  نوبـستحی و  اونوکی  مل  ام  هللا  نم  مهلادب 

زا ناشیا  يارب  زا  دوش  رهاظ  تمایق و  زور  رد  باذـع  يدـب  زا  دـنهدیم  ادـف  ار  نآ  هنیآ  ره  دـشاب  نیملاـظ  لاـم  نآ  اـب  نآ  لـثم  تسه و 
ءازهتـسا نآ  هب  هچنآ  ناشیا  هب  دـنک  هطاحا  دـندرک و  بسک  هچنآ  تائیـس  ناشیا  يارب  زا  دوش  رهاظ  دـندرکیمن و  نامگ  هچنآ  دـنوادخ 

دـننکیم و هدـساف  تالیوأت  هچ  تعامج  نیا  تسیچ و  فالتخا  رد  مکح  زا  دـنوادخ  دارم  هک  نک  هظحالم  لاح  منهج  ینعی  دـندرکیم 
مکحی هللا  نا  یفلز  هللا  یلا  انوبرقیل  الا  مهدـبعن  ام  ءایلوا  هنود  نم  اوذـختا  نیذـلاو  صلاـخلا  نیدـلا  هل  ـالا  تسا  رمز  هروس  نیمه  لوا  رد 

ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  ناهرب  رد  رافک و  بذاک  وه  نم  يدـهی  هللا ال  نا  نوفلتخی  هیف  مه  امیف  مهنیب 
ریغ رمق و  سمـش و  زا  وا  نود  زا  دوشیم  هدرک  تدابع  هک  يزیچ  ره  هب  تماـیق  زور  دروآیم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  دومرف  (ص )

ام ام  هدـنرورپ  يا  هک  هدرک  ار  وا  ریغ  تداـبع  هک  ره  دـیوگیم  سپ  هدرکیم  تداـبع  هچنآ  زا  ار  یناـسنا  ره  دـنکیم  لاؤس  دـعب  کـلذ 
هک دـیامرفیم  هکئـالم  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ  دومرف  وـت  يوـس  هب  برقت  یتداـیز  تهج  هب  رگم  ار  اـهنآ  میدرکیمن  تداـبع 
هک یناسک  زا  دارم  دنرود  شتآ  زا  اهنآ  هک  ماهدرک  انثتـسا  هک  ناسک  نآ  رگم  شتآ  يوس  هب  دندرکیم  تدابع  هچ  ره  ار و  اهنآ  دیناوخب 
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نانچ دنوشیمن  شتآ  لخاد  یلو  دندرک  تدابع  ار  اهنآ  قلخ  هک  ع )  ) یسیع ترـضح  دناهکئالم و  لثم  دناهدش و  هحفص 505 ] ءانثتسا [ 
دنوادخ و مکح  هک  هصالخ  هدش  دراو  دعبم و  اهنع  کئلوا  ینسحلا  انم  مهل  قبس  نیذلا  نا  هفیرـش  يهیآ  لیذ  رد  فیرـش  ثیدح  رد  هک 

همه رد  تسا  هتفگ  هدرکن و  تعانق  نیا  هب  فنـصم  زاـب  دوشیم و  فـالتخا  عفر  هک  نیا  هن  تسا  هدـعاق  نیا  هب  دـننکیم  فـالتخا  هچنآ 
روط ملکم  ترـضح  هب  عجار  روما  عیمج  درادیمرب و  مظعا  مسا  رهظم  مدـق و  لامج  ار  مما  قافن  ملاـع و  فـالتخا  هک  تسا  نآرق  ياـج 

نیذلا لاق  نوعجرت  هیلا  مث  مکییحی  مث  مکتیمی  مث  مکایحاف  اتاوما  متنک  هللااب و  نورفکت  فیک  دش و  رکذ  لبق  زا  لیجنا  ۀیروت و  زا  تسا و 
ۀـکئلملا و مامغلا و  نم  للظ  یف  هللا  مهیتأی  نا  الا  نورظنی  له  نوفلتخی  هیف  اوناک  امیف  ۀـمیقلا  موی  مهنیب  مکحی  هللااف  مهلوق  لثم  نوملعی  ـال 

اوقبتـساف مکاتا  امیف  مکولبیل  نکلو  داعیملا  فلخی  هللا ال  نا  هیف  بیر  مویل ال  سانلا  عماج  کـنا  اـنبر  رومـالا  عجرت  هللا  یلا  رمـالا و  یـضق 
یلا مکنعمجیل  ۀـمحرلا  هسفن  یلع  بتک  لق هللا  ضرألا  تاومـسلا و  یف  ام  نمل  لق  نوفلتخت  متنک  امیف  مکئبنیف  مکعجرم  هللا  یلا  تاریخلا 

نولمعی اوناک  امب  مهئبنیف  مهعجرم  هللا  یلا  مث  مهلمع  ۀما  لکل  انیز  کلذک  نونمؤی  مهف ال  مهـسفنا  اورـسخ  نیذلا  هیف  بیر  ۀـمیقلا ال  موی 
تأی ال موی  دودعم  لجال  الا  مهرخؤن  ام  دوهـشم و  موی  کلذ  سانلا و  هل  عومجم  موی  کلذ  ةرخالا  باذـع  فاخ  نمل  ۀـیال  کلذ  یف  نا 

موی نوعجرت  هیلا  ۀعاسلا و  ملع  هدنع  امهنیب و  ام  ضرألاو و  تاومـسلا  کلم  هل  يذـلا  كرابت  دیعـس  یقـش و  مهنمف  هنذاب  الا  سفن  ملکت 
دیهش . ئش  لک  یلع  هللاو  هوسن  هللا و  هاصحا  اولمع  امب  مهئبنیف  اعیمج  هللا  مهثعبی 

باوج

رد اهنآ  هک  اریز  اهيدوجو  تدحو  ریاس  کبـس  هب  هن  اما  دهدیم  دوجو  تدحو  هحیار  هک  تایآ  نیا  رکذ  مامـضنا  هب  تسا  نانخـس  نیا 
نیا هب  دـنریگیم و  یکی  وا  اب  ار  همه  دـنراد و  یتیهولا  روهظ  یلو  دـننکیم  ار  تاذ  هیزنت  یهاگ  تعاـمج  نیا  دـنیوگیم و  نخـس  تاذ 

يربق یحور  ره  يارب  زا  قح  ربقلا  نا  یف  دنکیم  لقن  یناث  دحاو  زا  مهن  باب  زا  نایب  زا  هک  یترابع  تسا  نیا  دننکیم و  لالدتـسا  تایآ 
قلخ وا  قلخ  لک و  رشح  وا  رشح  تسا و  لک  ثعب  وا  ثعب  هک  یـسفنب  هللا  هرهظی  نم  روهظ  هب  دوشیم  یهتنم  لک  ررقم و  دوخ  هنکما  رد 
هللا رما  یلع  هللا  سفن  رهظم  ماـیق  وه  ۀـمیقلا و  یف  هتفگ  یناـث  دـحاو  زا  متفه  باـب  رد  دوخ و  ربـق  زا  لـک  جورخ  ربـق  زا  وا  جورخ  لـک و 

هک يروط  دنوشیم  عمج  وا  رد  همه  دوشیم و  تباث  لک  داعم  دنکیم  دوع  هک  وا  هک  دوشیم  نیا  تارـضح  بلطم  لصاح  سپ  هصالخ 
تسا نکمم  دنکیم و  تیافک  هللا  تداهش  هکلب  دنشاب  رعاش  تسین  مزال  هک  تفگ  لیالد  فنصم  هک  تسا  نیا  دوشیم و  هتشادرب  زایتما 
دمحم لآ  راـبخا  زا  ار  دـنوادخ  يوـس  هب  عوـجر  دـیاب  لوا  ماـقم  نیا  رد  تسا و  لـطاب  مـه  نآ  دـشاب و  ناـشدارم  دوـجوم  تدـحو  هـک 

لیذ رد  ناهرب  رد  سپ  دوشب  رهاظ  بلطم  هک  نآ  ات  دیمهف  تسا  هحفص 506 ] ناشیا [  شیامرف  زا  طبنتسم  هک  یلقع  لیلد  مالسلامهیلع و 
رفاـک هنوگچ  دوهی  شیرق و  راـفک  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  زا  هللااـب  نورفکت  فیک  هیآ و 

تکاله و لیبس  زا  ار  وا  دینکب  تعاطا  رگا  ار  امـش  تسا  هدرک  رود  يده و  قیرط  رب  ار  امـش  تسا  هدرک  تلالد  هک  یئادخ  هب  دیوشیم 
لخاد ایند و  نیا  رد  ار  امش  دناریمیم  دعب  ءایحا  دروآ  نوریب  ار  امـش  درک  هدنز  سپ  تاهما  ماحرا  ءابآ و  بالـصا  رد  دیدوب  تاوما  امش 
نیرفاک دنکیم  باذع  ار و  یلع  تیالو  و  ص )  ) دمحم توبن  هب  نینمؤم  روبق  رد  دهدیم  تمعن  روبق و  رد  دنکیم  هدنز  دعب  دنکیم  ربق 
تمایق زور  رد  ثعب  يارب  زا  دیوشب  هدنز  سپ  نآ  زا  دعب  روبق  رد  دیریمب  هکنیا  هب  ترخآ  رد  دـیوشیم  عجار  وا  يوس  هب  دـعب  روبق  رد  ار 

یـصاعم رب  باقع  زا  دیـشاب و  تاعاط  لعاف  رگا  تاعاط  رب  باوث  زا  ار  امـش  تسا  هدرک  هدعو  هک  قیقحت  هب  هچنآ  يوس  هب  دـیوشب  عجار 
یـصاعم بستکم  رگا  ینعی  هدوب  اهیفراقم  ثیدـح  رخآ  رد  اهیقرافم  ظفل  مهدیم  لاـمتحا  منکیم  ضرع  دیـشاب  تاـعاط  قراـفم  رگا 

هک تسادـخ  رما  يوس  هب  عوجر  ادـخ  يوس  هب  عوجر  زا  دارم  هک  نک  هظحالم  سپ  تسا  رهاـظ  بلطم  تسا و  هدـش  فیحـصت  دیـشاب و 
اریز تسا  هللا  رما  ئیجم  نایتا و  دارم  هک  تسا  هدش  دراو  هللا  مهیتای  نا  الا  نورظنی  له  هیآ  لیذ  رد  ثیدـح  دـنچ  دـشاب و  باقع  باوث و 
رما هب  همه  روما  عوجر  ینعی  هدوـمرف  هک  مه  رومـألا  عـجرت  هللا  یلا  دـنوادخ و  لوـق  سپ  تسا  ئیجم  لاـقتنا و  زا  هزنم  دـنوادخ  تاذ  هک 
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وا تاذ  هن  تسا  وا  رما  هب  عوـجر  دارم  تسه  هچ  ره  تاـملک  نیا  لاـثما  مکعجرم و  هللا  یلا  نینچ  مـه  دنتـسه و  وا  زا  رداـص  تسادـخ و 
وه اـم  هیف  ثدـحی  هادـبا و  وه  اـم  هیف  دوعی  هارجا و  وه  اـم  هیلع  يرجی  فیک  دـیامرفیم و  دوـخ  يهبطخ  رد  ع )  ) ریما ترـضح  هک  ناـنچ 
اذا ناصقنلا و  همزل  اذا  مامتلا  سمتلا  ماما و ال  هل  دجو  اذا  ءارو  هل  ناکل  هانعم و  لزألا  نم  عنتم  ههنک و ال  ءازجتلو  هتاذ  توافتلا  اذا  هثدحا 
نیا دوش و  راگدرورپ  تاذ  هب  قلخ  عوجر  هک  تسا  لاحم  سپ  هبطخلا  هیلع  الولدم  ناک  نا  دعب  الیلد  لوحتل  هیف و  عونـصملا  ۀیآ  تماقلا 
تاذ زا  قلخ  دشاب  انب  رگا  هک  تسا  یهیدب  هک  اریز  لقن  مه  تسا و  لقع  لیلد  مه  دوخ  تسا  هدومرف  هبطخ  رد  ترضح  هک  فیرـش  نایب 
هدش ضرف  هک  اریز  دوشیم  يزجتم  وا  ههنک  دوشیم و  ثداح  رییغت  توافت و  وا  تاذ  رد  دـندرگرب  وا  تاذ  هب  دـنوشب و  ادـتبا  راگدرورپ 

زا تیلزا  تسا و  عنتمم  لزا  رد  هیزجت  توافت و  هتبلا  دندرگرب و  وا  يوس  هب  زاب  هدش  جراخ  وا  تاذ  زا  دنـشاب و  وا  يهیتاذ  ءازجا  قلخ  هک 
سپ دشاب  وا  هدننک  بیکرت  عناص و  هک  ریغ  هب  مئاق  تسا و  مدـع  هب  قوبـسم  تسا  يزجنم  هچ  ره  هک  اریز  عنتمم  يزجتم  توافتم و  يارب 

وا يارب  تسا  قلخ  لخدم  جرخم و  هک  یماما  دندرگرب  وا  يوس  هب  دنوش و  رداص  وا  تاذ  زا  قلخ  هچ  ره  زین  دوشیم و  میدق  لزا  هنوگچ 
تسا و ندـش  مامت  هب  جاتحم  هحفـص 507 ] صقنتم و [  یهانتم و  تسا و  دودـحم  سپ  دراد  مه  ءارو  دراد  ماـما  هچ  ره  دوشیم و  تباـث 

عوجر هک  تسا  لاحم  سپ  تسین  نآ  رد  ههبش  دناهدومرف و  رابخا  رد  هک  نانچ  تسا  عناص  رب  لیلد  عونصم  تسا و  عونـصم  يزیچ  نینچ 
دـناهدش و رداص  وا  رما  هب  هک  نانچ  دـننکیم  وا  رما  هب  عوجر  هک  تسا  نیا  تاـشیامرف  نیا  همه  زا  دارم  دوشب و  راـگدرورپ  تاذ  هب  قلخ 

نیا دوخ  ـالوا  میئوگیم  میناوخیم و  تیهولا  مسا  هب  ار  نآ  هک  تسا  رما  ناـمه  تسا و  نیمه  مه  اـم  ضرغ  هک  تفگ  دـهاوخ  فنـصم 
نانچ دهدب  یمسم  تکرح  زا  ربخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  لعف  تسا و  لعف  هللا  رما  هک  اریز  یناوخب  تیهولا  مسا  هب  ار  هللا  رما  هک  تسا  اطخ 
ادـخ تاذ  ار  دـنوادخ  يهدارا  هک  اهنآ  دـندرک  اطخ  تسا و  یمـسم  دوخ  هن  تسا  یمـسم  زا  رداص  تکرح  تسا و  هدومرف  ع )  ) ماـما هک 
دوـب تاذ  هدارا  رگا  سپ  یئوـگیم  دری  مل  ودارا  هک  تـسا  نـیا  هـن  اـیآ  هـک  دوـمرف  در  اـهنآ  رب  ناـهرب  لـیلد و  اـب  ع )  ) ماـما دـناهتفرگ و 

هک نیا  رگید  ياطخ  تسا و  اطخ  کی  نیا  سپ  هصالخ  دـشابن  هاگ  دـشاب و  هاگ  سپ  دوشب  تابثا  یفن و  تاذ  وت  لوق  نیا  هب  تسیاـبیم 
دنیوـگیم هک  تسا  عیاـش  قـلخ  همه  فرع  رد  هک  تسا  نیمه  دارم  هکلب  دـنوشب  رما  هب  دـحتم  هک  تسین  نیا  مـه  رما  هـب  عوـجر  زا  دارم 

نیا دارم  هکلب  دنتـسه  وا  رما  سفن  هب  عجار  اـی  دنتـسه  وا  تاذ  هب  عجار  هک  تسین  نیا  دارم  تسا و  صخـش  نـالف  ـالثم  هلیبق  نـالف  عجرم 
رما هب  قلخ  عوـجر  تسا  هدـعاق  نیمه  هب  دنتـسه و  وا  رما  عـیطم  تسا و  ذـفان  ناـشیا  رد  وا  یهن  رما و  دنتـسه و  دوـخ  ماـقم  رد  هک  تسا 

هب مکح  هک  ره  يهرابرد  دـنکب و  دـناوتیمن  وا  مکح  زا  فلخت  يدـحا  تسا و  يراج  تسا و  ذـفان  ناشیا  رد  ادـخ  رما  ینعی  راـگدرورپ 
سپ تسه  مه  ایند  رد  رما  هب  عوجر  مسق  نیا  یئوگب  رگا  تسا و  یـضمم  درک  ران  هب  مکح  هک  ره  يهراـبرد  تسا و  یـضمم  درک  تنج 

رد قلخ  هک  تسا  تسار  هک  نیا  یکی  تسا  باوج  ود  بلطم  نیا  يارب  زا  منکیم  ضرع  دـننکیم  رما  هب  عوجر  تماـیق  رد  هدوـمرف  ارچ 
ترخآ هب  هک  نیمه  دـننکیمن و  ار  بلطم  نیا  كرد  هتـسب و  ار  اهنآ  ياـهمشچ  هیویند  قیـالع  اـما  تسادـخ  رما  هب  ناـشعوجر  مه  اـیند 

نوچ اـما  تسادـخ  رما  هب  ناـشوجر  مه  اـیند  رد  قلخ  هک  تسا  تسار  هک  نیا  رگید  تسین و  ادـخ  رما  زا  يزیرگ  هک  دـننیبیم  دـندرگرب 
يهرابرد ادـخ  ياضق  دنتـسه  ایند  رد  ات  هک  تسا  نیا  هدرک  ناشیا  بحاصم  ار  دوخ  ةوق  لوح و  هدومرف و  قلخ  راتخم  ار  ناـشیا  دـنوادخ 

هتبلا دوشیم و  متح  ناـشیا  هراـبرد  ادـخ  ياـضق  دـنتفر  اـیند  زا  دـندرم و  هک  نیمه  یلو  تسا  ـالب  لـمتحم  روما  دوـشیمن و  متح  ناـشیا 
عوجر دـندرم  هک  نیمه  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  تسا  ندرم  ماگنه  نآ  دـسرب و  اضما  دـح  هب  هک  تسا  نیا  هب  راگدرورپ  رما  تیمامت 
هناسر نیا  رد  هک  تسا  زغن  تانایب  نیا  فیح  تسین و  نآ  رد  الب  لامتحا  رگید  هک  راگدرورپ  ياـضمم  رما  هب  ینعی  دـننکیم  ادـخ  رما  هب 
یکی قلطم  هللا  رما  سفن  اـب  ینعی  دـننکیم  رما  هب  عوـجر  هک  تسا  نیا  دوـصقم  هک  هصـالخ  دـننکیمن  كرد  هللادـمحلا  یلو  دوـشب  رکذ 

اجنآ هب  مه  نیا  زا  دعب  دنتـسین و  مه  نالا  دناهدوب و  تسین  همه  ماقم  نآ  رد  هدوبن و  ادخ  رما  سفن  زا  مه  اهنآ  يادـتبا  هک  اریز  دـنوشیم 
سپ نودوعت  مکادـب  امک  اولمع و  امم  تاجرد  لـکل  و  هحفـص 508 ] مولعم [  ماقم  هل  الا  انم  ام  دوب و  ایرد  بلاـق  اـهاپ  در  دـندرگیمنرب 
ادـخ رما  دناهداتـسیا  هک  دوـخ  تاـماقم  رد  اـما  دـندرگیمنرب  مه  اـجنآ  هب  دـندماین  راـگدرورپ  قـلطم  رما  سفن  زا  ءادـتبا  هک  مسق  نیمه 
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تهج هب  قـلخ  نداد  دوـع  هک  تسین  ههبـش  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  رگید  لـیلد  دوـشیم و  يراـج  ذـفان و  رداـص و  ناـشیا  يهراـبرد 
تسین هک  اجنآ  هن  دنکیم  شدوخ  تیـصخش  ماقم  رد  ار  دوخ  لمع  یـسک  ره  دسرب و  دوخ  لمع  يازج  هب  یـسک  ره  هک  تسا  تازاجم 

هب رگم  تسین  نآ  يارب  زا  يرکذ  هک  لگ  رد  هن  تسا  هزوک  هک  اـج  نآ  دروخ  ناوتیم  نآ  زا  بآ  دوشیم و  بآ  لـحم  هزوک  هک  ناـنچ 
هتبلا سپ  دـشاب  وا  ماقم  يـالاب  هک  تسین  هک  یئاـج  رد  هن  تسه  هک  اـجنآ  دریگیم  دـهدیم و  دـنکیم و  لـمع  ناـسنا  نینچ  مه  یتسین 

اریز تسا  باقع  باوث و  نالطب  ثعاب  هکلب  تسین  لدـع  نیا  زا  ریغ  دـنیبب و  دـیاب  هدرک  لـمع  هک  شدوخ  ماـقم  رد  ار  دوخ  لـمع  يازج 
رگید هزوک  دشاب و  ناطلس  يروخبآ  يهزوک  هک  دش  نیا  قحتـسم  هک  فیطل  كزان و  رایـسب  دش  هتخاس  لگ  زا  هزوک  هاگ  ره  لثملایف 
بات نوت  هب  ار  يرگید  ندرب و  ناطلـس  يارب  ار  نآ  سپ  تسا  بوخ  باـت  نوت  يروخبآ  يارب  اـضرف  هک  راـجنهان  دـب  میخـض و  رایـسب 
چیه يارب  یصاخ  تروص  رگید  يدومن  لک  وزج  يدومن و  مرن  يدرک و  دروخ  ار  اهنآ  رگا  دنتـسه و  اههزوک  هک  تسا  یئاج  ات  ندرپس 

لگ هک  نیا  هظحالم  هب  رگا  بات و  نوت  بسانم  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا و  ناطلـس  بسانتم  هک  تفگ  ناوتیمن  ار  لک  دـنامیمن و  کی 
لطاـب فیطل  كزاـن  يهزوک  يازج  يداد  باـت  نوت  هب  رگا  دوشیم و  لـطاب  میخـض  يهزوک  يازج  يداد  ناطلـس  هب  ار  نآ  تسا  لـصا 

يازج سپ  تسا  یئایند  یضرع  ياهلثم  اهنیا  تساهنیا و  زا  رتالاب  هبترم  رازه  تقیقح  رد  رما  شاب و  وا  لثم  تاکن  تفتلم  سپ  دوشیم 
ماقم زا  يزیچ  هک  تسا  لاحم  وا و  رـش  ریخ و  هن  دنامیم و  وا  صخـش  هن  وا  ماقم  زا  رتالاب  داد و  دیاب  شدوخ  ماقم  رد  وا  هب  ار  یـسک  ره 

تـسا هدش  لطاب  نآ  هکلب  تسا  هدشن  لگ  هزوک  تروص  يدرک  لگ  زاب  يدرک  مرن  ار  هزوک  رگا  هک  شاب  هتکن  تفتلم  دنک  زواجت  دوخ 
ثبع هزوک  تقلخ  هدیـسرن و  هزوک  تروص  هب  يداد  لـگ  هب  رگا  داد  دـیاب  هزوک  تروص  هب  هک  یئازج  سپ  تسا  لـگ  هک  تسا  لـگ  و 

زا تسه و  شدوخ  ياج  رد  مه  یـسک  ره  لگ  اجنآ  رد  ددرگیمرب و  لگ  هب  لگ  ایند  رد  تسا و  نیا  زا  رتالاب  الاب  رد  رما  تسا و  هدـش 
مه راگدرورپ  رما  هب  عوجر  سپ  تسین  مزال  نیا  رب  هدایز  لیـصفت  تسا و  مک  بلاطم  نیا  مهف  لها  هک  هصالخ  دوریمن  الاب  دوخ  ياـج 

دنهدیم و باوث  وا  هب  تسا  باوث  لها  رگا  ینعی  دوشیم  ذفان  وا  رد  ادـخ  رما  تسه  هک  شدوخ  ماقم  رد  یـسک  ره  هک  تسا  نامه  دارم 
هدومرف هک  نیا  اما  میدرک و  لقن  هک  یثیدـح  رد  دوب  ص )  ) ربمغیپ شیامرف  حیرـص  هچنانچ  دـننکیم  باقع  ار  وا  تسا  باـقع  لـها  رگا 

نیا زا  دارم  سانلا  هل  عومجم  موی  کلذ  هدومرف  ای  ۀـمیقلا  موی  یلا  مکنعمجیل  هدومرف  اـی  هیف  بیر  ـال  مویل  ساـنلا  عماـج  کـنا  اـنبر  تسا 
هکلب لک  ثعب  وا  ثعب  دشاب و  لک  رـشح  هحفص 509 ] وا [  رـشح  هک  دنوشب  صخـش  کی  دنوشب و  یکی  همه  هک  تسین  نیا  ندش  عمج 

ره دوخ و  تائیـس  اب  رفاک  شدوخ  تانـسح  اب  نمؤم  دنتـسیایم  تماـیق  ضرا  رد  دـنوشیم و  رـضاح  زور  نآ  رد  همه  هک  تسا  نیا  دارم 
ع)  ) ریما ترـضح  هک  تسا  نیا  دنوشب  یکی  دنوشب و  حزتمم  هک  نیا  هن  دسریم  دوخ  يازج  هب  رخآ  دتـسیایم و  شدوخ  ماقم  رد  یـسک 
تسا و نمؤم  رفاک و  وا  معا  تسا  هرواجم  شدوع  هک  ناسنا  نآ  تسا و  هدومرف  هجزامم  ار  تاناویح  دوع  دومرف و  هرواجم  ار  ناسنا  دوع 

يدارف انومتئج  دیامرفیم  هک  تسا  نیا  تسا  بلطم  نیا  دهاش  نآرق  دوشیم و  رـضاح  ماقم  نآ  رد  هصخـش  هب  یـسک  ره  زین و  افعـض  زا 
ةرم لوا  هک  نانچ  مه  ادرف  ادرف  ار  ام  دـیدمآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  نآ و  درف  عمج  اـی  تسا  درف  عمج  يدارف  ةرم و  لوا  مکاـنقلخ  اـمک 

ذئموی هوجو  هینغی  نأش  ذـئموی  مهنم  اءرما  لکل  هینب  هتبحاـص و  هیبا و  هما و  هیخا و  نما  ءرملا  رفی  موی  تسا  هدومرف  ار و  امـش  میدرک  قلخ 
ردارب زا  درم  دـنک  رارف  هک  يزور  ینعی  ةرجفلا  ةرفکلا  مه  کـئلوا  ةرتـف  اـهقهرت  ةربـغ  اـهیلع  ذـئموی  هوـجو  ةرـشبتسم و  ۀـکحاض  ةرفـسم 

یئاههراسخر ار  وا  دراد  لوغشم  هک  تسا  ینأش  زور  نآ  رد  ناشیا  زا  يدرم  ره  يارب  زا  شنادنزرف  بحاص و  شردپ و  ردام و  شدوخ و 
اهنآ دریگیم  ارف  هتسشن و  رابغ  اهنآ  رب  هک  زور  نآ  رد  دنتسه  یئاههراسخر  لاحشوخ و  نادنخ و  دنتسه و  نشور  هک  زور  نآ  رد  دنتسه 

تـشهب لها  تفـص  رد  هن و  ای  دـیآیم  تسرد  داحتا  اـب  عضو  نیا  هک  نک  هظحـالم  لاـح  هرجف  هرفک  دـنناشیا  تعاـمج  نیا  یکیراـت  ار 
ءربت ذا  تسا  هدومرف  منهج  لها  تفص  رد  دناهتسشن و  رگیدکی  ربارب  اهتخت  رب  هک  دنتسه  یناردارب  نیلباقتم  ررس  یلع  ناوخا  دیامرفیم 

مهیری کلذک  انم  اواربت  امک  مهنم  ءربتنف  ةرکانل  نا  ول  اوعبتا  نیذلا  لاق  بابـسألا و  مهب  تعطقت  باذـعلا و  اوار  اوعبتا و  نم  اوعبتا  نیذـلا 
ءاسؤر ینعی  ینعی  دـندش  هدرک  تعباتم  هک  نانآ  دـندرک  يربت  هک  یتقو  ینعی  راـنلا  نم  نیجراـخب  مه  اـم  مهیلع و  تارـسح  مهلاـمعا  هللا 
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شاک هک  دندرک  تعباتم  هک  یناسک  دنتفگ  بابـسا و  ناشیا  زا  دش  عطقنم  ار و  باذع  دندید  دندرک و  تعباتم  هک  ناسک  نآ  زا  تلالض 
هب دـنوادخ  دـنایامنیم  نینچ  مه  دـندرک  يربت  ام  زا  هک  نانچ  مه  ءاسؤر  زا  مینکب  يربت  مه  ام  هک  ایند  هب  ینعی  دوب  یتشگرب  اـم  يارب  زا 

نیا نانخـس  اب  تاشیامرف  نیا  نیبب  هدـب  فاـصنا  ادـخ  قح  هب  ار  وت  شتآ  زا  جراـخ  ناـشیا  دنتـسین  اهترـسح و  ار  ناـشیا  لاـمعا  ناـشیا 
دنوشیم یکی  همه  هک  تسا  نیا  شایلـصا  ضرغ  دنوشیم و  عمج  همه  دـنوشیم و  بوخ  همه  هک  دـهدیمن  ای  دـهدیم  قفو  تعامج 

داکا ۀـیتآ  ۀـعاسلا  نا  هدومرف  دـنوادخ  هک  نیا  لاح  دـنوشیم و  دـحتم  عمج و  هنوگچ  دوب و  دـمحمیلع  ازریم  ترابع  حیرـص  هک  نانچ 
رکذ هک  تایآ  زا  يرایسب  دوشیم و  هداد  ازج  هنوگچ  یـسفن  ره  دندش  دحتم  عمج و  مه  اب  رگا  سپ  یعـست  امب  سفن  لک  يزجتل  اهیفخا 

عومجم موی  کلذ  هدومرف  هک  نانچ  دنوشیم  نمؤم  همه  هک  نآ  ای  دنوشیم  دحتم  هک  تسین  نیا  دارم  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  دراد  عمج 
نیبب سپ  دیعس  یقش و  مهنمف  هنذاب  الا  سفن  ملکت  تای ال  هحفص 510 ] موی [  دودعم  لجأل  الا  هرخؤن  ام  دوهشم و  موی  کلذ  سانلا و  هل 

رد یقش  هک  دیامرفیم  دعب  تایآ  رد  ار  دیعس  یقش و  لاح  حرش  دعب  دیعس و  یضعب  دنایقش و  یضعب  دناهدش  عمج  هک  نیا  دوجو  اب  هک 
هللا ءاش  ول  ریعـسلا و  یف  قیرف  ۀنجلا و  یف  قیرف  هیف  بیر  عمجلا ال  موی  رذـنت  دـیامرفیم و  رگید  ياج  رد  تنج و  رد  دیعـس  تسا و  شتآ 

هک عمج  زور  زا  ار  قلخ  یناسرتب  ینعی و  ریـصن  یلو و ال  نم  مهلام  نوملاـظلا  هتمحر و  یف  ءاـشی  نم  لخدـی  نکلو  ةدـحاو  ۀـما  مهلعجل 
تما ار  همه  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  دـیامرفیم  عانتما  لـیبس  رب  دـعب  ریعـس و  رد  یقیرف  دنتـسه و  تنج  رد  یقیرف  تسین  نآ  رد  یبیر 

یلو و ناـشیا  يارب  زا  نوملاـظ  شدوـخ و  تمحر  رد  دـهاوخب  هک  ار  هک  ره  دـنکیم  لـخاد  نکلو  هتـساوخن  یلو  دـهدیم  رارق  ةدـحاو 
هتائیـس و هنع  رفکی  احلاص  لمعی  هللااب و  نمؤی  نم  نباغتلا و  موی  کلذ  عمجلا  مویل  مکعمجی  موی  تسا  هدومرف  نینچ  مه  تسین و  يرـصان 

رانلا باحـصا  کئلوا  انتایاب  اوبذـک  وا  اورفک  نیذـلاو  میظعلا  زوفلا  کـلذ  ادـبا و  اـهیف  نیدـلاخ  راـهنلا  اـهتحت  نم  يرجت  تاـنج  هلخدـی 
منهج لها  تنج  لها  هک  تسا  نباغت  زور  نآ  عمج  زور  يارب  ار  امش  دنوادخ  دنکیم  عمج  هک  يزور  ینعی  ریصملا  سئب  اهیف و  نیدلاخ 
یتانج ار  وا  دنکیم  لخاد  ار و  وا  ناهانگ  وا  زا  دـناشوپیم  دـنکب  یحلاص  لمع  دـنوادخ و  هب  دروایب  نامیا  هک  ره  دـننکیم و  نوبغم  ار 
دندرک بیذکت  دندش و  رفاک  هک  یناسک  میظع و  يراگتسر  تسا  نیا  تانج و  نآ  رد  دندلاخ  اهرهن و  اهنآ  تخت  زا  دوشیم  يراج  هک 

درف تسا  عمج  زور  هک  نیا  دوجو  اب  هک  نیبب  سپ  تسا  ینتـشگزاب  دب  نآ و  رد  دندلاخ  دنتـسه و  ران  باحـصا  تعامج  نیا  ام  تایآ  هب 
اهنآ هب  رورغم  دنونشیم و  ار  تعامج  نیا  نانخس  هک  یتعامج  دناقمحا  ردق  هچ  دنـسرب و  دیاب  دوخ  يازج  هب  رفاک  نمؤم و  زا  مدرم  درف 
لوا زا  هک  نیا  رگم  هللاو  تسین  دـننکیم  يوریپ  هدروآ و  تسد  ار  تعامج  نیا  بلاطم  هک  اـهنآ  دـننکیم و  ار  اـهنآ  يوریپ  دـنوشیم و 

تسین و ناشدوخ  دیاقع  اب  یفانم  مه  تعامج  نیا  نانخس  هک  دندید  دناهدوبن و  مه  تماما  توبن و  هب  دقتعم  هکلب  دناهتشادن  داعم  داقتعا 
هک تسا  لاحم  دـسرب  شدوخ  لمع  يازج  هب  وا  صخـش  هک  نیا  رظتنم  تسا و  داعم  هب  دـقتعم  اتقیقح  هک  یـسک  ـالا  دـندش و  اـهنآ  وریپ 

ع)  ) دـمحم لآ  دوخ  هب  تبـسن  ار  نینمؤم  ریخ  لامعا  ـالثم  هک  ياهدـید  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا  رد  هک  نیا  دروخب و  ار  نانخـس  نیا  لوگ 
دناهدومرف روط  نیمه  رب  لک  انعورف  نم  ریخ و  لک  لصا  نحن  دناهدومرف  هک  روط  نامه  هک  الوا  تسین  تارـضح  بلطم  لیلد  دنهدیم و 

سک ره  زا  هک  يزیچ  ره  رجا  ناشدوخ و  عورف  عیمج  اب  دنیآیم  ناشیا  مه  تمایق  رد  ۀشحاف و  لک  مهعورف  نم  رـش و  لک  لصا  انوادعا 
دسریم و اهنآ  هب  هدز  رـس  یـسک  زا  هک  يرـش  ره  زور  ناشدوخ  عورف  عیمج  اب  دنیآیم  مه  ناشیا  ءادعا  دسریم و  ناشیا  هب  هدش  رداص 

هلف ۀنـسح  ۀنـس  نس  نم  دـناهدومرف  هک  تسا  نیا  يرهاظ  تلع  اما  ینطاب  تلع  یکی  يرهاـظ و  تلع  یکی  تسا  زیچ  ود  بلطم  نیا  تلع 
ننس هحفـص 511 ] ع [ )  ) دمحم لآ  نوچ  ۀمیقلا و  موی  یلا  اهب  لمع  نم  رزو  هلف  ۀئیـس  ۀتنـس  نس  نم  ۀـمیقلا و  موی  یلا  اهب  لمع  نم  رجا 
سپ دناهدراذگ  ناشیا  ءادعا  ار  هئیس  ننس  نینچ  مه  دسریم و  ناشیا  هب  ناگدننک  لمع  عیمج  رجا  دناهدراذگ  اهملاع  عیمج  رد  ار  هنسح 

هک ملعم  هک  نانچ  دنامیم  رجایب  هدـننک  لمع  دوخ  هک  تسین  نیا  نیا  زا  دارم  دـسریم و  اهنآ  هب  دـنکب  اهنآ  هب  لمع  هک  سک  ره  رزو 
دربیم و رجا  هتبلا  مه  يراق  صخـش  دوخ  یلو  دـسریم  ملعم  هب  الثم  تئارق  رجا  دـنک  تئارق  ناسنا  هچ  ره  دـنکیم  ناسنا  هب  نآرق  میلعت 

تسا رما  هک  ببس  رب  ار  لمع  رـشابم  اسب  هکلب  دنراد  باقع  ود  ره  رومأم  رما و  هتبلا  دنکب  تیـصعم  يرگید  هتفگ  هب  هک  یـسک  نینچ  مه 
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هنـسح تنـس  هک  ره  هک  دـناهدومرف  مومع  روط  هب  هک  تسا  نیا  دوشیم  يراـج  قـلخ  يهمه  رد  تلع  نیا  باـقع و  رد  دـنرادیم  مدـقم 
ار نینمؤم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ینطاب  تلع  اما  لباقم و  فرط  رد  نینچ  مه  دنیبیم و  تمایق  زور  ات  ار  نآ  هب  هدـننک  لمع  رجا  دراذـگب 

روجأم باثم و  ناشیا  هتبلا  تسا و  ناشیا  رون  زا  همه  دنزب  رس  نینمؤم  زا  هک  مه  تاربخ  زا  هچ  ره  هدومرف و  تقلخ  ع )  ) دمحم لآ  رون  زا 
هللاذاعم دنوشیم  یناف  لطاب و  یلک  هب  ناشصاخشا  ای  دننامیم  هرهبیب  الثم  نینمؤم  صاخشا  هک  تسین  نیا  دارم  اما  دنتسه  اهنآ  يهمه  هب 
تاذـب نینمؤم  دوع  عوجر و  هدومرف و  تقلخ  تسا  ع )  ) دـمحم لآ  يهجرد  نود  هک  ع )  ) دـمحم لآ  رون  زا  ار  نینمؤم  دـنوادخ  هک  اریز 

دشاب و نینمؤم  ماقم  نامه  دارم  هک  تسا  ناشیا  رون  زا  هکلب  تسین  ع )  ) دـمحم لآ  تاذ  زا  مه  ناشیا  ادـب  هک  اریز  تسین  ع )  ) دـمحم لآ 
تسا و ام  زا  ناشندـب  هک  دـناهدومرف  نینچ  مه  تسا و  ام  رب  ناـشباسح  تسا و  اـم  يوس  هب  قلخ  باـبا  هک  دـناهدومرف  مه  ناـشیا  هک  نیا 

تـسادخ يوس  هب  ناـشیا  عجرم  دـننکیم و  وا  هب  عوجر  قـلخ  دوـمرف  هک  تسادـخ  مـالک  لـثم  مه  نیا  تسا  اـم  يوـس  هب  مه  ناـشدوع 
نیا دارم  هکلب  رما  تاذ  هب  هن  مه  نآ  تسادـخ  رما  هب  هکلب  تسین  ادـخ  تاذ  هب  قلخ  عوـجر  هک  میدرک  تباـث  ماـقم  نآ  رد  هک  روطناـمه 
ینعی تسا  ع )  ) دمحم لآ  هب  ناشیا  عوجر  ع )  ) دمحم لآ  هب  تبـسن  هعیـش  رد  رما  تسا  نینچ  مه  تسا  ناشیا  رد  ذفان  ادـخ  رما  هک  تسا 
ناشیا نانمشد  رد  ذفان  ناشیا  رما  هکلب  دنوشیم  اهتمعن  هب  معنم  نینمؤم  ناشیا  رما  هب  هک  یناسک  دنناشیا  دننکیم و  ناشیا  رما  هب  عوجر 
یلوتم ار  ام  دنوادخ  هک  دناهدومرف  مهباسح  انیلع  نا  مث  مهبایا  انیلا  نا  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  ران و  تنج و  میـسق  دنناشیا  تسه و  مه 

ار دوخ  نانمـشد  مینکیم و  تنج  لخاد  ار  دوخ  ناتـسود  اـم  سپ  دراذـگیم  او  اـم  هب  ار  منهج  تشهب و  رما  دـنکیم و  قیـالخ  باـسح 
دناهدومرف و ۀـصاخ  ار  هعیـش  رکذ  رابخا  یـضعب  رد  مهباسح و  انیلع  نا  مث  قخلا  اذـه  بایا  انیلا  نا  دـناهدومرف  تیلک  روط  هب  ران و  لخاد 

تعاط هب  اما  تسا  ناشیا  هب  ناشعوجر  هعیـش  یلو  ناشیا  فالخ  هب  اما  دننکیم  ناشیا  هب  عوجر  هچ  رگا  مه  رافک  هک  تسا  نیا  نآ  تلع 
عوجر هک  تسین  نیا  ضرغ  سپ  هصالخ  دـناهدومرف  دوخ  يوس  هب  تاماقم  یـضعب  رد  ۀـصاخ  ار  هعیـش  عوجر  هک  تسا  ناـشیا  تبحم  و 

ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  دوبن  تجاح  رگید  دوب  روطنیا  رگا  دنوشیم و  یکی  ناشیا  تاذ  اب  ینعی  دوشیم  ع )  ) دـمحم لآ  تاذ  هب  هعیش 
دنوشیم نینمؤم  قلخ  هحفص 512 ] يهمه [  رگا  نینچ  مه  دربب و  یتمسق  هک  تسین  یـسک  وا  صخـش  زا  ریغ  هک  اریز  دشاب  تنج  میـسق 

ینعم کی  چیه  تاشیامرف  نیا  لاثما  ندومرف و  اذه  يرذ  اذه و  يذخ  ندـش و  راوس  منهج  تشپ  رب  ندوب و  ران  میـسق  ران و  دوجو  رگید 
رون زا  نینمؤم  هک  تسین  ههبـش  هک  منکیم  ضرع  ناشیا  تاذ  هب  نینمؤم  عوجر  مدع  باب  رد  رگید  نابز  هب  دـنامیمن و  اهنآ  رب  یحیحص 

ناشیا تسا و  ناشیا  لامک  هتبلا  ناشیا  رون  انرون و  عاعش  نم  اوقلخ  مهنال  ۀعیش  ۀعیشلا  تیمـس  امنا  دندومرف  هک  نانچ  دناهدش  قلخ  ناشیا 
ناشیا صقن  انیقی  رون  نودب  دوشب  ناشیا  صخـش  هب  رـصحنم  دنوشب و  لطاب  لیاز و  یتقو  ناشیا  راونا  رگا  سپ  دنـشاب  لماک  دـیاب  هشیمه 

هکلب دـنوش  لـطاب  لـیاز و  دوخ  ياـج  رد  ناـشیا  راونا  هک  تسا  لاـحم  سپ  تسا  وا  صقن  هتبلا  دوش  فسخنم  هک  هاـم  صرق  نوچ  تسا 
دهاوخ تخرد  صقن  دوش  لیاز  دزیرب و  تخرد  قاروا  رگا  هتبلا  و  ع )  ) دمحم لآ  هرجـش  قاروا  دـنناشیا  دنتـسه و  دوخ  ياج  رد  هشیمه 

هچ رگا  وا  انیـش  اونوکت  انیز و ال  انل  اونوک  هک  دـناهدومرف  دوخ  ناتـسود  هعیـش و  هب  باطخ  هک  تسا  نیا  دوشیم و  ماـمت  وا  تنیز  دوب و 
لآ ماقم  رد  هتبلا  نیا  دوشیم و  لیاز  تخرد  هرهاظ  تنیز  کلذـعم  اما  دـشاب  هنت  لصا  رد  همه  اهگرب  يهوق  دزیریم  هک  تخرد  گرب 

ناشدوخ ماقم  رد  دنتـسه و  یقاب  تباث و  هکلب  دـنوشب  لیاز  لـطاب و  دوخ  دوجو  تاـماقم  رد  ناـشیا  يهعیـش  هک  تسا  صقن  ع )  ) دـمحم
هک ال ناشیا  هب  دومرف  باطخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  وا  دادما  زا  دمتـسم  دنتـسه و  وا  مکح  هب  موکحم  تسا و  هرجـش  لصا  هب  ناشعوجر 

دوب نیا  روظنم  یلو  دوشب  هدرک  رکذ  ماقم  نیا  رد  هک  دوب  بلاطم  نیا  فیح  مکالوت و  نم  کلهی  ودـیبی و ال  نوکلهت و ال  ـال  نودـیبت و 
هظحالم هب  قلخ  مامت  ندش  نمؤم  دوب و  صاخشا  داحتا  زا  بکرم  نخس  هکنیا  دنامن و  نخس  ياج  هک  دوش  هداد  حرش  هلئسم  فارطا  هک 

لیالد . فنصم  تاقیقحت  رهاظ  دوب و  نایب  ترابع  رهاظ 

دوش یم  صخشم  تمایق  رد  باب  رادتقا  تردق و  هکنیا  هب  لالدتسا 
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هراشا

تسا و حیحـص  تایآ  عیمج  دنیوگب  دنلفاغ  هل  عضو  ام  زا  هدینـش و  ار  عوضوم  ظفل  هک  یـضعب  دـیاش  تسا  هتفگ  تایآ  نیا  رکذ  زا  دـعب 
مهنیب مکاح  هقرفتم و  بازحا  عماج  تافالتخا و  عفار  تسا  وا  تسا و  هللا  یلا  هللا و  مویب  عجار  تاـفالتخا  روما و  لـک  هک  حیرـص  تاـنایب 
ملاوع رد  اـی  دـش  دـهاوخ  رهاـظ  تسا  تاـبکرم  ماـسجا و  ملاـع  هک  ملاـع  نیا  رد  تاـماقم  بتارم و  نیا  هک  تسا  عوـضوم  رد  فـالتخا 

تیروهقم تیمولظم و  نیا  اب  تسا  روهظ  نیا  دوصقم  اجک  زا  ملاع  نیا  رد  شعوقو  ضرف  رب  تاینامـسج و  تانیعت  علخ  زا  دعب  تادرجم 
موی تایآ  مکح  هب  هک  نآ  لاح  هدـش و  دراو  رما  بحاص  نینمؤم و  زا  کی  ره  هک  نلع  رـس و  بئاصم  اـیازر و  نحم و  ـالتبا و  تدـش  و 
دـش حـضاو  تباـث و  تاـنیب  تاـیآ و  هب  لـبق  زا  ملاـع  نیا  رد  شعوقو  روهظ و  ـالوا  تسا  راـبتجا  هطاـحا و  هنمیه و  موی  رادـتقا و  هبلغ و 

ةرخالا ۀعرزم  ایندلا  انه  اه  امب  الا  ملعی  کلانه ال  ام  یلع  لالدتـسالا  نا  بابلألا  ولوا  ملع  دـق  یتسالاب  رد  هچ  نآ  دراد و  ریز  رد  یتروص 
تیلوا و نوطب و  روـهظ و  ةداهـش و  تبیغ و  زا  تسا  سدـقم  هک  یلاـعت  يراـب  سدـقم  تاذ  هچ  ناـنچ  تسا  ياهداهـش  هتبلا  ار  یبـیغ  ره 
تیرخآ و تیلوا و  رهاـظم  وا و  نوطب  روهظ و  عـقاوم  وا و  هداهـش  و  هحفـص 513 ] بیغ و [  علاطم  هنأش  یلاغت  وا  هیـسدق  علاطم  تیرخآ 
رد میتشگ  راوازـس  میدرک و  لمع  میدش و  اراد  هداهـش  ملاع  رد  ار  هچ  ره  دنتـسه و  هدوب و  سدـقت  كرابت و  وا  تافـص  ءامـسا و  لاحم 
زا ذـخا  رعـش و  زا  قذا  طارـص  زا  ملاع  نیا  رد  رگا  میئامنیم  ذـخا  هللا  لـضف  هب  ار  دوخ  رجا  میئاـمنیم و  هدـهاشم  میراد و  يرخا  ملاوع 

روهظ ناطلـس  روهظ و  دزن  اوتومت  نا  لبق  اوتوم  يرایتخا  توم  هب  میریمب  رگا  میرذگیم و  يرخا  ملاوع  رد  میتشذگ  ران  زارحا  فیس و 
میظعلا زوفلا  کلذ  کبر  نم  الضف  میحجلا  باذع  مهبر  مهاقو  یلوألا و  ۀتوملا  الا  توملا  اهیف  نوقوذی  درب ال  میهاوخن  يرخا  ملاوع  رد 
هنوگچ بذـکم  ای  قدـصم  يازج  يرخا  ملاوع  رد  میئامنن  ماـیق  تاـیآ  قیدـصت  بیذـکت و  هب  میوشن و  لاؤس  ربق  رد  ملاـع  نیا  رد  رگا  و 

دـش دهاوخ  هنوگچ  يرخا  ملاوع  رد  میـسرن  ابیـسح  کیلع  مویلا  کسفنب  یفک  کباتک  ءارقا  يهبتر  هب  ملاع  نیا  رد  رگا  تسا و  حـیحص 
هناحبـس قح  ملاع  نیا  رد  رگا  میوشیم  قوزرم  هنوگچ  يرخا  ملاوع  رد  میوشن  هللا  تایآ  هللا و  ءاقل  هللا و  روهظب  نمؤم  ملاـع  نیا  رد  رگا 

دولخ دـعب  میوشن  لخاد  ناقیا  نافرع و  اضر و  تنج  هب  ملاـع  نیا  رد  رگا  هچ  ینعی  شروهظ  دوشن  رهاـظ  دوخ  رهاـظم  روهظب و  یلاـعت  و 
هنوگچ يرخا  ملاوع  رد  میدرکن  ثوعبم  ۀیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای  دنلب  ماقم  هب  ملاع  نیا  رد  رگا  هچ  ینعی 

اهلمح اهنم و  نقفـشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالاو و  تاومـسلا  یلع  ۀنامالا  انـضرع  انا  دـنمجرا  هبتر  هب  ملاع  نیا  رد  رگا  میعقوتم 
ناسنا ناوضر  میعن و  دوعوم  دوب و  میهاوخن  میوشن  دـعاقتم  تسا  عماج  رهظم  هک  لماک  ناـسنا  توق  هب  ـالوهج  اـمولظ  ناـک  هنا  ناـسنألا 

دش . دهاوخن  هتسب  ضرتعم  ناسل  تسه و  هدوب و  لاز  ضرتعم ال  ناویح  هن  تسا 

باوج

تـسا نیا  دنکیم و  زورب  وا  کش  رخآ  رد  دوشیمن  هیف  کشال  قح  سک  چیه  دزن  رد  لطاب  هک  دوشیم  هتخانـش  اج  نیا  زا  لطاب  قح و 
یتفگیم و تاـموهوم  ررکم  ار  همه  هک  میتفگیم  داـعم  زا  هک  یلیـصافت  دوب و  بیغ  ملاوع  نیمه  درادـن  هظفاـح  وگغورد  دـندومرف  هک 

رخآ مینک و  لیوأت  مینکیمن  ار  نآ  كرد  تسا و  موهوم  همه  هک  تادرجم  ملاوع  هب  دـناهدومرف  داعم  باـب  رد  هچ  نآ  ارچ  هک  یتفگیم 
ایند رد  هچ  ره  تسا و  ترخآ  يهعرزم  ایند  هک  میتفگیمن  ام  رگم  یفاـصنایب  ياهدرک  ماـقم  نیا  رد  ار  ناـیب  نیا  دوشیمن و  هک  يدـید 
لاح يدرمـشیم و  ترخآ  ار  ایند  نیمه  يدرکیم و  سیبلت  وت  تیاهن  میرادـن  میدرکن  بسک  هچ  ره  میراد و  ترخآ  رد  میدرک  بسک 

یکـش رد  لاونم  نیمه  هب  مه  تماما  رما  رد  هک  هللاو  دوشب و  وت  رب  تجح  ماـمتا  اـت  يدرک  رارقا  درک و  يراـج  تدوخ  ناـبز  رب  دـنوادخ 
زا یخـسار  مدق  هک  نیا  اب  يرادرب و  تسد  دوخ  یغ  زا  هک  هتـشاذگن  ناطیـش  اما  ياهدرک و  ار  دوخ  کش  راهظا  احیرـص  ررکم  هک  نانچ 
نآ هک  تسین  ههبش  هصالخ  يرادن  ربخ  هداتفا و  منهج  هب  میقتسم  طارص  زا  بارطـضا  نیمه  ببـس  هب  ینکیم و  ریـس  یه  تسین  وت  يارب 
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هک تسا  نیا  تسا و  ترخآ  روهظ  ایند  دوخ  هک  نیا  لثم  دـشاب  دـیاب  ایند  رد  نآ  هحفـص 514 ] روهظ [  دناهدومرف  ترخآ  عاضوا  زا  هچ 
نکت مل  ام  روهظلا  مامت  نوطبلا  نوطبلا و  مامت  روهظلا  دندومرف  ایندـلا و  مسر  ةرخالا  ةرخالا و  مسر  ایندـلا  دـندومرف  فیرـش  ثیدـح  رد 

دق هدومرف  دنوادخ  نطابلا و  ناونع  رهاظلا  دندومرف  میکحلا و  نم  ۀصقان  ۀمکحلا  تناک  اهنوطب  یف  ۀمات  اهروهظ  یف  ۀمات  ۀمکحلا  تایلک 
دراد ریز  رد  یتروص  هچ  رگا  هک  نیا  یکی  دوب  اهنآ  تفتلم  دـیاب  هک  تسه  ماقم  رد  تاکن  زاب  یلو  نورکذـت  الولف  یلوالا  ةأشنلا  متملع 
لیاز یناف و  یئایند  تروص  ترخآ و  بسانم  یترخآ  تروص  تسا و  ایند  بسانم  یئایند  تروص  هلک  کلذـعم  اما  یتسـالاب  رد  هچ  نآ 

رد اسب  دـنکیم و  لمع  هدودـعم  مایا  ایند  رد  نمؤم  تسین  اـنف  نآ  يارب  زا  تسا و  دـلاخ  یترخآ  تروص  تسین و  یقاـب  دـلاخ و  تسا و 
نیا وا  تین  هک  اریز  دسریم  دوخ  هدودعم  لامعا  ریاس  دوخ و  جح  يازج  هب  رهدلادبا  ترخآ  رد  دـنکیم و  جـح  هبترم  کی  رمع  تدـم 

رهدلادبا ترخآ  رد  دنکیم و  هدودعم  یـصاعم  یـضعب  ةدودعم  مایا  رد  رفاک  دـنک و  تدابع  دـشاب  ایند  رد  رهدـلادبا  رگا  هک  تسا  هدوب 
ءالؤه و دلخ  تاینلابف  دندومرف  هک  تسا  نیا  دنک و  تیصعم  دشاب  ایند  رد  رهدلادبا  رگا  هک  هدوب  نیا  وا  تین  هک  اریز  دوب  دهاوخ  بذعم 

نامه مسر  نیا  هکنیا  اب  تسا  نیا  سکع  رب  ترخآ  یهانتم و  دودحم و  تسا  یتروص  يویند  تروص  دوخ  هک  تسا  نیا  هدـمع  ءالؤه و 
کچوک هرک  نیا  رد  فصن  نآ  مامت  سکع  نامسآ و  فصن  اب  ینکیم  ربارب  ار  يرولب  يهرک  هک  تسا  نیا  لثم  بلطم  نیا  لثم  تسا و 

رد هک  یـسکع  سپ  دـتفایم  نآ  رد  ملاع  فصن  سکع  تسا و  يریزنخ  يوم  ردـق  هب  هیبنع  هبقث  ینکیم و  زاب  ار  دوخ  مشچ  ای  دـتفایم 
تعـسو نآ  هب  هک  تسا  ترخآ  لثم  ملاع  جراخ  گنت و  تسا و  یهانتم  دودـحم و  هک  تسا  اـیند  لـثم  تسا  هرولب  رد  اـی  تسا  وت  مشچ 

هک دنهدیم  یتشهب  نمؤم  یندا  هب  تسا و  جراخ  نانخـس  نیا  زا  ترخآ  تعـسو  تسا و  يویند  ياهلثم  اهنیا  دنادیم و  ادخ  هک  تسا 
بـسانم تسا  ایند  رد  هچ  ره  هک  هداق  نیا  هب  اما  تسا  ترخآ  مسر  ایند  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هصالخ  تسا  ایند  نیا  رـسمه  تفه 

نآ تاروهظ  یلاعت و  يراب  سدـقم  تاذ  هب  تسا  هدز  ماقم  نیا  رد  فنـصم  هک  یلثم  اما  ترخآ  بساـنم  ترخآ  رد  هچ  ره  تسا و  اـیند 
ادـبا دـنوادخ  سدـقم  تاذ  يارب  زا  ئـش و  هلثمک  سیل  هدومرف  دوخ  دـیجم  باـتک  رد  دـنوادخ  تسا و  فرـص  ياـطخ  هدرک  مهوـت  هک 
باتفآ هک  نانچ  روهظ  زا  ریغ  تسا و  رهاظ  زا  ریغ  رهظم  ار و  اهزیچ  مامت  هدرک  عنتمم  راـگدورپ  تاذ  تسین و  یتـالجم  تسین و  يرهظم 

سپ دنزیچ  هس  ربخم  رد  اما  دنوشب  هدید  یکی  رظنم  رد  هک  نیا  ولو  دنزیچ  هس  باتفآ  باتفآ و  رون  هنیآ و  دزادـنایم  سکع  هنیئآ  رد  هک 
رهاظم رد  يروهظ  تیرخآ  تیلوا و  نوطب و  روهظ و  تسا و  تداهش  تبیغ و  زا  سدقم  وت  دوخ  لوق  هب  هک  راگدرورپ  تاذ  يارب  زا  رگا 

همه هدومرف  عنتمم  تسا و  ود  ره  نوطب  روهظ و  زا  هزنم  سدقم و  راگدرورپ  تاذ  سپ  دیآیم  تسار  هنوگچ  سیدقت  هیزنت و  نیا  دـشاب 
وا تاذ  تفرعم  ارچ  تشاد  روهظ  راـگدرورپ  تاذ  رگا  وا و  تاـیآ  یلاـجم  دنتـسه و  هحفـص 515 ] وا [  راونا  رهاظم  رهاـظم  یلو  ار  زیچ 
ریغ اـهنا  ۀفـص  لـک  ةداهـشل  هـنع  تافـصلا  یفن  دـیحوتلا  لاـمک  تـسا و  نوـطب  روـهظ و  روـضح و  تـبیغ و  زا  هزنم  وا  سپ  دوـب  رذـعتم 

هصالخ و ثدحلا  یف  تباثلا  لزألا  نع  عنتمملا  نارتقالاب  فوصوملاو  ۀفصلا  ةداهش  ۀفـصلا و  ریغ  هنا  فوصوم  لک  ةداهـش  فوصوملا و 
دوع يانب  هک  نیمه  ترخآ و  بسح  رب  ترخآ  تسا و  ایند  بسح  رب  ایند  کلذـعم  نآ و  يهعرزم  تسه و  ترخآ  روهظ  لحم  اـیند  اـما 
سیل ایندلا و  مسر  ةرخألا  ةرخألا و  مسر  ایندلاو  دومرف  قیلثاج  هب  ع )  ) ریما ترضح  هک  تسا  نیا  ددرگیمرب  دوخ  لصا  هب  یکی  ره  دوش 

نیا ات  نوچ  قلخ و  هنم  ام  ئدب و  هنم  ام  یلا  دحاو  لک  عجری  مسجلا  حورلا  عجری  مسجلا  حورلا  قراف  اذا  ایندلا  ةرخألا  ةرخألا و ال  ایندـلا 
ترخآ رد  داعم  تسین و  ایند  مه  داعم  يهصرع  تسین  ترخآ  ایند  تسین و  ایند  ترخآ  هک  تسا  هدومرف  هک  نانچ  هک  نادـب  يدـمآ  اـج 

دوخ و یلصا  ماقم  هب  تسا  نتشگرب  ینعم  هب  دوع  دیـسر و  ترخآ  هب  ات  درک  یط  ار  ایند  دیاب  تسا و  رفـس  هار  تسا و  هلقن  ایند  اما  تسا 
لحم اـیند  عـنمت  درفت و  تاذ  ءاـقر  عفرـالا و  لـحملا  نم  کـیلا  تطبه  تسا  ترخآ  يهصرع  وا  ماـقم  تسین و  ناـسنا  یلـصا  ماـقم  اـیند 

باستکا تراجت و  اج  نآ  رد  دوریم و  رگید  دلب  هب  تسا  زیچیب  ریقف و  دوخ  نطو  رد  هک  یـصخش  نوچ  تسا  یناسنا  بسک  تراجت و 
شومارف ار  یلـصا  نطو  هک  تسا  ام  زا  بجع  دنکیم و  یناگدـنز  لاس  ياهلاس  اج  نآ  رد  ددرگیمرب و  دوخ  نطو  هب  دـنکیم و  لاوما 

مـشچ نآ  عاـطقنا  زا  تسین  شیب  دـنچ  یماـیا  یلو  تسه  نآ  رد  یعاـتم  ره  زا  هک  هدـش  اپرـس  اـم  نطو  ریغ  رد  هک  يرازاـب  نـیا  هدرک و 
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دـبال و ال دوشیم  یـضقنم  رازاب  نیا  مایا  هک  ادرف  سپ  هدرک  توعد  قوس  نیا  فراخز  ياشامت  هب  هدیـشک و  بسک  زا  تسد  هدیـشوپ و 
عاطقنا تفتلم  نم  هک  تفگ  یهاوخ  يدروآ  هچ  يدرک و  هچ  رازاب  رد  وت  هک  تفگ  دـنهاوخ  نطو  لها  میدرگرب و  نطو  هب  دـیاب  جـالع 

يهیام سپ  دنام  یلاخ  نم  تسد  دش و  هدیچرب  رازاب  منکب  دوخ  يارب  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  مدش و  لوغـشم  نآ  ياشامت  هب  مدوبن و  نآ 
رجملاب انعتم  حـضاولا و  کلیبس  انب  کلئـسا  مهللا  دوب  دـهاوخ  رهدـلادبا  ات  نطو  لـها  دزن  یگتـسکشرس  تمادـن و  ترـسح و  سوسفا و 
هـصالخ ۀنجلا  مهل  ناب  مهلاوما  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا  کیلع  نیلادلا  کیلا و  نیعادلا  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  قحب  حبارلا 

خزرب زا  درم و  ایند  رد  دـیاب  هک  روص  خـفن  زا  دـعب  رگم  دوشیمن  فوشکم  نآ  اتقیقح  اما  دوشیم  ایند  رد  ترخآ  باستکا  هچ  رگا  سپ 
لاحم ار  ترخآ  تقیقح  كرد  میراد  ار  هیخزرب  هیویند و  قیالع  ات  دروآ و  نوریب  رـس  ترخآ  زا  درم و  زین  اج  نآ  رد  دروآ و  نوریب  رس 

رد دنکیم و  قرف  ۀبسنلاب  اما  دوشن  دوریم  هار  ایند  رد  ات  هرملاب  هچ  رگا  دومن  قیالع  كرت  ایند  رد  رایتخا  هب  یسک  رگا  مینکب و  هک  تسا 
ریفز هک  ص )  ) ادخ لوسرب  درک  ضرع  دوب  ایوگ  هثراح  نب  دیز  هک  تسا  نیا  درک و  دهاوخ  نارگید  زا  رتهب  ار  ترخآ  كرد  ماگنه  نیا 
ایند زا  درم و  هک  نآ  زا  دـعب  هلک  کلذـعم  اما  منیبیم  فوقو  باسح  هحفـص 516 ] يارب [  ار  مدرم  مونـشیم و  دوخ  شوگ  رد  ار  منهج 

هدـهاشم عقاو  رد  ار  همه  درم  هک  نیمه  دوشیم و  رهاظ  وا  يارب  لایخ  لثم  تسا  ایند  رد  ات  دوشیم  دوهـشم  وا  يارب  رگید  تاـیفیک  تفر 
ایند رد  لاح  هک  هدوب  نیمه  رابخا  همه  هک  نکم  نامگ  فنـصم  هنالهاج  تاملک  زا  سپ  اجک  هب  ات  تساجک  زا  هر  تواـفت  نیبب  دـنکیم 
نآ هب  هبسنلاب  ینکیم  ضرف  زورما  هک  یمنهج  نآ  تاهیه  تاهیه  تسا  لصاح  زورما  ام  يارب  هک  تامهوت  تاروصت و  نیمه  مینیبیم و 
لثم دـید  دـنهاوخ  ترخآ  رد  هچ  نآ  هب  ۀبـسنلاب  دـننک  ضرف  زورما  نینمؤم  هک  یتـشهب  تسا و  تشهب  لـثم  دـید  یهاوخ  ترخآ  رد  هچ 

رفاکلا . ۀنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  دندومرف  هک  تسا  نیا  تسا  منهج 

دوش یم  رهاظ  تیروهقم  تیمولظم و  هب  تیناقح  قدص و  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

نآ احیرـص  دعب  دنتـسه و  ع )  ) ءادهـشلادیس يهبترم  یعدـم  سوفن  نیا  دـنیوگیم  هک  دومن  هذاعتـسا  لوا  هتـشون و  یتارابع  ماقم  نیا  رد 
نآ مامت  دشن و  تباث  هک  نآ  لاح  هدش و  تباث  بلطم  نیا  ناهرب  لیلد و  هب  قباس  هک  تسا  هتفگ  دومن و  يوعد  ار  رتالاب  يهبترم  هبترم و 
هب تیناـقح  قدـص و  هک  تسا  نیا  هتفگ  هک  یتاراـبع  يهلمج  زا  زاـب  دوـب و  اـطخ  طـبخ و  هک  يدـیمهف  ناـهرب  لـیلد  هب  دوـب  هـتفگ  هـچ 
دزن نوره  ترضح  یسوم و  ترـضح  ندروآ  فیرـشت  بابرد  ع )  ) ریما ترـضح  زا  یـشیامرف  دوشیم  رهاظ  رتهب  تیروهقم  تیمولظم و 

ءالؤه نم  نوبجعت  الا  لاقف  هزع  ماود  هکلم و  ءاـقب  ملـسا  نا  هل  اطرـشف  اـصعلا  امهیدـیاب  فوصلا و  عرادـم  اـمهیلع  هک  هدرک  لـقن  نوعرف 
هعمج و بهذلل و  اماظعا  بهذلا  نم  ةروسا  امهیلع  یقلا  الهف  لذلاو  رقفلا  لاح  نم  نورت  امب  امه  کلملا و  ءاقب  زعلا و  ماود  یل  ناطرـشب 

تناک ول  لعفل و  نانجلا  سراغم  نایقعلا و  نداعم  نابهذلا و  زونک  مهل  حتفی  نا  مهثعب  ثیح  هناحبس  هللا  دارا  ول  هسبل و  فوصللا و  راقتحا 
رابکتـسالا و یف  مهدـعبا  رابتعالا و  یف  قلخلا  یلع  نوها  ناکل  لاجرلا  قانعا  هوحندـمت  کلم  ماضت و  ةرغ ال  مارت و  ـال  ةوق  لـها  ءاـیبنألا 

هللا روما  هبتکب  قیدصتلا  هلسرل و  عابتالا  نا  دارا  نکلو  هستقم  تانـسحلاو  هکرتشم  تاینلا  تناکف  مهب  ۀلئام  ۀبغر  وا  ةرهاق  هبهر  نع  اونمال 
دوب نیا  هظحالم  دیاش  هتخادنا و  نیرق  نودب  تارابع  طسو  زا  ار  هکرابم  يهبطخ  تارقف  زا  یـضعب  اهرخآ و  یلا  ۀـبئاش  اهبوشت  ۀـصاخ ال 

نم نیعألا  يرت  امیف  ۀفعض  مهمئازغ و  یف  ةوق  یلوا  هلسر  لعج  هناحبـس  هللا  نکلو  تسا  اهنآ  يهلمج  زا  هک  اریز  دشابن  وا  رب  یتجح  هک 
يذا . عامسالا  راصبألا و  ءالمت  ۀصاصخ  ینغ و  نویعلا  بولقلا و  ألمت  ۀعانق  عم  مهتالاح 

لاکشا نیا  زا  باوج 
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ثیدـح رد  درکیم و  زورب  ص )  ) ءاـیبنا و  ع )  ) همئا زا  تاداـع  قراوـخ  تازجعم و  هک  تسا  تمیزع  توـق  نیمه  هب  هـک  مـنکیم  ضرع 
توق هب  سپ  تفریم  هار  اوه  رب  الا  دوب و  مک  وا  نیقی  دومرف  تفریم  هار  بآ  رب  ع )  ) یـسیع هک  ع )  ) ماما تمدخ  دـندرک  ضرع  فیرش 
رتمک ایلوا  ایبنا و  دنتـسه  تاناحتما  ضرعم  رد  قلخ  هک  تسین  ههبـش  نیا  رد  درکیم و  زورب  ناـشیا  زا  تازجعم  هک  تسا  نیقی  تمیزع و 

تـسا هدرک  اضتقا  رگید  حلاصم  هک  ناشیا  زا  يدودـعم  رگم  هحفـص 517 ] دنریگیم [  دوخ  هب  دـنالیام  عبطلاب  مدرم  هک  ایند  فراخز  زا 
ام يهمئا  رد  دندومرف و  مهارف  مه  ایند  عاضوا  زا  هک  مالـسلامهیلع  نینرقلاوذ  ردنکـسا  دواد و  نب  نامیلـس  و  ع )  ) بوقعی نب  فسوی  لثم 

نخس مینک  حرش  میهاوخب  رگا  هک  تسا  اهتمکح  نآ  يارب  زا  دنتفرگیم و  دوخ  هب  ار  ایند  زا  يردق  نامز  حلاصم  بسح  هب  یـضعب  زین 
عبطلاب مدرم  هک  اریز  دناهدوبن  ایند  عمج  ددـص  رد  هک  هدوب  نیمه  رب  هیلک  ایلوا  ایبنا و  باد  هک  میرادـن  راکنا  اتلاجع  دـماجنایم و  لوط  هب 

رقف و تروص  فرـص  هک  نیا  هن  یلو  دنباتـشیم  نآ  يوس  هب  تسا  لاصح  ناشیا  بلطم  دننیبب  هک  اج  ره  دنراد و  ایند  لام  ایند و  هب  لابقا 
دنتسه كرـشم  رفاک و  رجاف و  قساف و  هک  اهنآ  زا  رایـسب  هچ  میوشب و  ملاع  نیکاسم  ارقف و  يهمه  عبات  دیاب  الا  دشاب و  تیقح  لیلد  هقاف 

ملع و زا  تسا  تیقح  يهمزال  هچ  نآ  دنوادخ  یلو  تسین  حیحـص  ناشیا  تعباتم  ههبـش  نودـب  دنتـسه و  زجاع  لهاج و  هک  رایـسب  هچ  و 
اطع دنچ  یتایآ  نآرق  حیرص  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  نیمه  هب  هک  نانچ  تسا  هدرک  اطع  ناشیا  هب  هیناسفن  تردق  توق و  عرو و  يوقت و 
لوا رد  هک  تسا  نیا  دـندرک و  میلـست  اروف  دـندومن و  هدـهاشم  ار  دوخ  زجع  هبیرغ  لامعا  نآ  اب  هرحـس  دـنام و  ناریح  اهلقع  هک  دومرف 

ارف ار  نوعرف  رـصق و  دش و  میظع  ياهدژا  تخادنا و  ترـضح  نآ  هک  دوب  اصع  نیمه  یـصعلا  امهیدیاب  هک  هدومرف  هراشا  ثیدـح  نیمه 
یتوق رگا  دندرکیم  رحس  دندوب و  هدمآ  وا  تنطلس  رد  تکراشم  نوعرف و  ياطع  دیما  هب  هک  هرحـس  دیعلب و  ار  هرحـس  ياهرام  تفرگ و 
نامیا هک  دوب  كاپ  اهنآ  تنیط  کلذعم  اما  دندروآیمن  نامیا  زگره  یـسوم  يارب  زا  یلام  فعـض  دندوب و  هدرک  هدـهاشم  دوخ  يارب  زا 
یسوم تایآ  ندید  زا  شیپ  مه  هرحس  دندرواین و  نامیا  کلذعم  دندید و  ار  ترـضح  نآ  تایآ  مه  نیرـضاح  ریاس  نوعرف و  دندروآ و 

هک یـسک  ملـسم  تسا و  یهیدـب  بلاطم  نیا  همه  نآرق  زا  هک  نانچ  دـندوب  دـنوادخ  هب  كرـشم  نوعرف و  رما  عیطم  هکلب  دنتـشادن  نامیا 
نوـعرف و ياـهاطع  زا  مشچ  دیئارـسیم  تاـفرخزم  امـش  هک  یلیواـت  تاـیآ  هب  دـیآیمن  تـسا  تلالـض  رفک و  كرـش و  لاـح  رد  زوـنه 

ياصع اصع  نیا  هدوب و  هدنسم  بشخ  نوچ  اقباس  هک  تسا  یسک  تیاده  اصع  ءایحا  زا  دارم  الثم  دیوگب  دشوپب و  وا  کلم  رد  تکراشم 
ار اصع  نآ  دوخ  ناوتیمن  دیـسر و  ع )  ) یـسوم هب  بیعـش  زا  دوب و  هدیـسر  ع )  ) ربمغیپ بیعـش  هب  ات  دوب  ایبنا  دزن  رد  ثرا  هب  هک  دوب  مدآ 
رب یـسک  نینچ  هب  ار  دوخ  برام  هدوبن و  ءایبنا  هاگهیکت  یـسک  نینچ  دومن و  لیوات  تسا  یتابن  يهبترم  رد  ـالثم  يرفاـک  صخـش  هب  لوا 

یتعامج هتساوخرب  ملاع  رد  هک  یعاد  ره  هک  نک  هظحالم  وت  تسا و  یسک  نینچ  تیاده  اصع  ءایحا  هک  ینکب  لیوأت  وت  هک  دندروآیمن 
هک نانچ  دـندوب  مه  وا  تیبوبر  هب  لئاق  هک  تسا  نیا  رهاظو  دـندوب  وا  عبات  نایطبق  زا  فولا  فالا  نوعرف  نیمه  دـناهدرک و  ار  وا  تعباـتم 

داقتعا هب  سپ  هحفص 518 ] نینوجسملا [  نم  کنلعجال  يریغ  اهلا  تذختا  نئل  تفگ  درک و  ار  فیکلت  نیمه  مه  یسوم  هب  نوعرف  دوخ 
ار تاوما  نوعرف  دـندوب و  هدـش  ایحا  همه  امـش  تاقیقحت  قفاوم  سپ  نوعرف  هب  دـندوب  هتفای  تیادـه  اهنآ  يهمه  نایطبق  داـقتعا  نوعرف و 

ءایحا زا  دارم  هک  تسا  تافارخ  اـهنیا  سپ  دـیتسه  هک  ناـنچ  دـیوشب  ینوعرف  مه  امـش  سپ  تسا  هدوب  زجعم  بحاـص  سپ  هدرک  هدـنز 
نیا دز و  ناوتیم  شدوخ  عبات  هب  تبسن  یعاد  ره  قح  رد  هک  تسا  ینخـس  نیا  هک  اریز  دناهدرم  مکح  رد  هک  تسا  رافک  تیاده  تاوما 
لثم دـنادیم  وا  توم  ار  عبات  لوبق  نیمه  رکنم  دـنروآیم و  رکنم  يارب  ار  تیآ  هک  نیا  لاح  دوشب و  تیقح  لیلد  هک  تسین  تداع  قراخ 
هدرم ار  رفاک  هک  دـنوادخ  لوق  صن  هب  دـیتسه  ناـگدرم  دـیاهدرک  ار  دـمحمیلع  ازریم  رما  میلـست  هک  امـش  هک  مدـقتعم  نـالا  نم  هک  نیا 

هک نم  يارب  دوشیم  يزجعم  هنوگچ  نیا  منادیم  هدرم  ار  وت  دوخ  داـقتعا  قفاوم  هک  نم  ینکب  ةوـیح  ياـعدا  وـت  دـنچ  ره  لاـح  هدـناوخ 
رد هک  اریز  دوشیمن  نیا  هب  ناـشیا  تجح  ماـمتا  تسین و  هللا  مالـس  ءاـیبنا  زجعم  ءاـیحا  مسق  نیا  سپ  دوشب  نم  يارب  تجح  ماـمتا  ببس 
نآ سپ  دنزیم  ار  فرح  نیمه  دوخ  عبات  هب  تبسن  یعاد  ره  تسا و  رایسب  رما  نیا  رد  ناشیا  ءاکرـش  ینکیم  هظحالم  هک  رهاظ  تروص 

کلذ ریغ  یتوم و  ءایحا  زا  رگید  ءایبنا  یسیع و  یسوم و  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تایآ  نیا  ملـسم  تسیچ و  تسا  ءایبنا  زایتما  ببـس  هک 
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ادخ بناج  زا  تسا و  ناشیا  هب  صوصخم  لمع  نیا  هک  دناهتـسناد  قلخ  دناهدرک و  تیاده  ار  مدرم  اهنآ  هب  هک  تسا  يروما  هدومرف  لقن 
تقیقح تهج  سپ  هدوب  كرتشم  رما  رگا  هتـشاد  ناشیا  هب  صاصتخا  هک  هدوب  يزیچ  ای  هدوب  كرتشم  رما  ناـمه  نیا  اـیآ  لاـح  دـناهدمآ 

رد هک  تسا  يداعتم  رما  رهاظ  تروص  هب  هک  نیا  لاح  دـندراذگ و  تداع  قراخ  ار  تایآ  نیا  مسا  ارچ  تسیچ و  ریاـس  نـالطب  ناـشیا و 
همئا رابخا  باـتک و  تاـیآ  همه  نیا  رد  ناوتیم  ار  هدـساف  تـالیوأت  ینا  نیبب  نکب  ریبدـت  تسرد  دوشیم  يراـج  نیوعدـم  ةاـعد و  همه 

یعدم ود  ره  هک  منیبیم  يرفن  ود  هک  یتروص  رد  دـننکیمن  كرد  رگید  زیچ  هیوایند  روص  ياوس  ایند  لها  هن  ای  درک  يراج  ع )  ) بایطا
نم هب  نامیا  هکنآ  زا  شیپ  تعامج  نیا  ماهدومن و  تاوما  ءایحا  نم  دـیوگیم  وا  يرگید  عباـت  يرگید  عمج  نآ و  عباـت  یعمج  دـنتوبن و 

دنیوگیم و قح  کی  مادک  هک  ممهفب  اجک  زا  دیوگیم  ار  مالک  نیمه  هنیع  هب  مه  يرگید  دناهدش  هدنز  لاح  دناهدوب و  تاوما  دـنروایب 
هدنز هدرک و  تیادـه  ار  امـش  وا  دـیدوب و  ناگدرم  همه  امـش  هدرک و  تاوما  ءایحا  دـمحمیلع  ازریم  یئوگیم  وت  نالا  لطاب  کی  مادـک 

دمآ و نخـس  بیرقت  هب  هک  هصالخ  میریذـپب  ار  یکی  مادـک  ام  دـیوگیم  يرگید  يهرابرد  ار  فرح  نیمه  هنیع  هب  مه  يرگید  دـیاهدش 
هتبلا تسا  ناشیا  تیقح  روهظ  ثعاب  هک  تامالع  تایآ و  هنوگنیا  دـنریگیمن  دوخ  هب  ار  ایند  فراخز  ادـخ  ءایبنا  رگا  هک  دوب  نیا  ضرغ 

يرمثرمثم هوای  نانخس  نیا  رگید  دشاب  ناشیا  اب  دیاب  تسا  نیا  تداع  قراخ  هک  دننادیم  لوقعلا  يوذ  يهمه  هک  يرهاظ  عضو  نیمه  هب 
هحفـص 519] فراخز [  ادـخ  ءایبنا  دنتـسه  ناحتما  ضرعم  رد  قلخ  ات  هک  مدرک  ضرع  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  رگید  يهتکن  تسین و 

قلخ هک  میراد  لیلد  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  اما  دنشاب و  هتـشادن  يویند  ضرغ  ناشیاب  لابقا  رد  مدرم  هک  نیا  ات  دناهتفرگن  دوخ  هب  ار  ایند 
ول هفیرش  يهیآ  هک  تسا  نیا  دوشیم و  رفاک  زا  نمؤم  دوشیم و  صلاخ  اهنامز  ریاس  هب  هبسنلاب  ناشنامیا  رفک و  ع )  ) ماما روهظ  دزن  رد 

یکی ره  دوشیم و  ادـج  رفاـک  زا  نمؤم  هک  تسا  تقو  نآ  هک  دـناهدومرف  ع )  ) ماـما روهظ  تقو  هب  ریـسفت  ار  اورفک  نیذـلا  انبذـعل  اولیزت 
سدقم دوجو  ترارح  هب  ع )  ) ماما روهظ  لیاوا  نامه  رد  دشاب  هدـنام  ناشیا  رد  ضارعا  بئاوش و  زا  هیقب  رگا  دوشیم و  صلاخ  ضحم و 

دمحم لآ  رابخا  زا  هک  تسا  نیا  دنـسریم و  لتق  هب  مه  نیـضحام  رافک  دوشیم و  صلاخ  نینمؤم  ناـمیا  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  لـیاز  وا 
الا مهـسابل  ام  بشجلا و  الا  مهماعط  ام  دـناهدومرف  رابخا  رد  هک  تسا  لاونم  نیمه  هب  رما  ع )  ) ماما روهظ  لیاوا  رد  هک  دوشیم  رهاـظ  (ع )

عاضوا رگید  دندمآ  نوریب  ناحتما  ضرعم  زا  دـش و  صلاخ  نینمؤم  نامیا  دـش و  هتفرگ  ضارعا  هک  نآ  زا  دـعب  اما  نشخلا و  الا  ای  ظیلغلا 
نآ یتح  دوشیم  عمج  وا  يارب  ملاع  لاوما  دزیریم و  ورف  نامـسآ  تاکرب  دوشیم و  رهاـظ  وا  رب  ضرا  زونک  دوشیم و  نوگرگید  ملاـع 
ءادا دنکب و  ینغتـسم  ار  وا  هک  ردـق  نآ  دـیامرفیم  اطع  وا  هب  دـنکیم  لاؤس  هک  ره  دوشیم و  هتخیر  نمرخ  لثم  وا  روضح  رد  اهلام  هک 
للع عفر  ات  دننکب  زیهرپ  تسیابیم  دندوب و  ضیرم  لیلع و  دندادیم  زیهرپ  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  هک  اریز  دیامرفیم  ار  دوخ  يهعیـش  نوید 

زا مه  ناشدوخ  هب  یـساتی  هرقف و  ریقفلاب  غیتبی  ریما ال  ترـضح  شیاـمرف  هب  هکنیا  تلع  هب  مه  نیملـسم  يهمئا  هک  تسا  نیا  دوشب  ناـشیا 
همه هک  درادـن  عنام  رگید  دـش  اهتلع  عفر  هک  نآ  زا  دـعب  اما  دـندادیم  زیهرپ  مه  ار  دوخ  ناتـسود  دـنتفرگیمن و  دوخ  هب  ایند  فراخز 
دینک ربص  زاب  هک  دنیامرفیمن  چیه  داد و  دنهاوخ  نمؤم  یندا  هب  ایند  همه  فاعضا  تشهب  رد  هک  نیا  لثم  دننک  اطع  ناشیا  هب  یتمعن  مسق 
ۀنجلا لها  معنت  اذا  دـناهدومرف  هک  نآ  ای  ملعلا  اـهالعا  برـش و  لـکا و  اهلفـسا  ۀـنجلا  دـناهدومرف  هک  نیا  دـیوشن و  تشهب  معن  هب  معنم  و 
عاونا هکلب  دنتـسین  اراد  ار  تنج  معن  هللا  لها  هک  نآ  ای  دـنرادن  برـش  لکا و  ملع  لها  هک  تسین  نیا  لیلد  هللا  ءاقلب  هللا  لـها  معنت  ۀـنجلاب 

رد هک  نآ  تسا و  عمج  لماک  نمؤم  يارب  معن  تاـجرد  يهمه  تسا و  تاـجرد  معن  يارب  زا  هک  نیا  ـالا  تسا  لـصاح  ناـشیا  يارب  معن 
نآ دننکیم  ار  رگیدـکی  ترایز  دـصق  تشهب  رد  هک  نمؤم  ود  هک  دـندومرف  هک  تسا  نیا  درادـن و  هیلاع  معن  زا  تسا  رتتسپ  وا  زا  هبتر 
ایند نیمه  رد  ملع  لها  تسا  يرخا  ةاشن  يۀـیآ  یلوا  ةاشن  هک  اریز  درک  دـیاب  ایند  لـثم  مه  ار  تشهب  ضرف  دوریمن و  ـالاب  هجرد  رد  هک 
حور کلذعم  اما  دنکیم  مه  خاکن  دهاوخیم و  مه  اذغ  يرـشب  ندب  کلذعم  یلو  تسا  ملع  زا  ناشیا  تذل  لامک  دـنوریم  هار  هک  مه 

تشهب رد  رما  تسا  نینچ  مه  تسا  هدیباوخن  دوخ  لها  اب  هتسشنن و  هرفس  نیا  رـس  ادبا  هناک  هک  يروط  تسا  الابب  هحفص 520 ] قلعم [  وا 
تاجرد فالتخا  تسا و  اهنآ  زا  وا  تذـل  لامک  تسا و  الاب  معن  فورـصم  وا  مه  اما  تسا  عمج  لماک  نمؤم  يارب  تمعن  تاـجرد  همه 
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ضرعم رد  قـلخ  اـت  هک  تسا  نیا  ضرغ  هصـالخ  تسا  اـج  نآ  بساـنم  هک  تسا  مسق  نآ  هکلب  تـسین  اـیند  لـثم  مـه  نآ  مـعن  تـنج و 
تقو نآ  رد  دوشیم و  هتشادرب  دودح  دویق و  نبا  رگید  دندش  صلاخ  هک  نیمه  دنوش و  هداد  زیهرپ  دیاب  ایند  زا  دنتـسه  هیویند  تاناحتما 

دنهدب وا  هب  ار  ایند  يهمه  رگا  هک  نمؤم  زا  تسا  بجع  هک  دندومرف  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  تسا  وا  ریخ  دـنهدب  وا  هب  هچ  ره 
هک ینمؤم  رد  اـما  ناـشیا  تیموـلظم  تیروـهقم و  رد  رما  تسا  نینچ  مه  تسا و  وا  ریخ  دـنریگب  وا  زا  ار  اـیند  يهمه  رگا  تسا و  وا  ریخ 
زا یعنام  رگید  دندش  كاپ  هک  نآ  زا  دعب  دنوشب و  كاپ  دیاب  اهتبیصم  اهالب و  نیمه  هب  تسا  مولعم  هک  دراد  طالتخا  ناشیا  ياهتنیط 
رد تسا و  رایـسب  ناشیا  يالتبا  للع  ناشیا  ءایلوا  زا  نیلمک  نیموصعم و  رد  اـما  تسین و  ناـشیا  رد  دزیر  ورف  ناـشیا  رب  معن  عاونا  هک  نیا 

ماما روهظ  دزن  رد  للع  يهمه  دناهدومرف و  حرش  ام  خیاشم  هدشن و  اپب  هللا  مالس  تیب  لها  رابخا  رد  ررکم  ع )  ) ءادهشلادیس تداهش  رارسا 
مالـسا و ياعدا  هک  یـسک  زا  هللاو  تسا  بجع  دنوشب و  رهاظ  الیتسا  هبلغ و  رهق و  هب  هک  نیا  زا  تسین  عنام  رگید  دوشیم و  هتـشادرب  (ع )
رد ناشیا  دوخ  هدومرف و  تقلخ  ع )  ) دمحم لآ  نمـشد  يارب  ار  نآ  تنطلـس  تزع و  ایند و  مامت  دنوادخ  هک  دـنکب  نامگ  دـنکب و  عیـشت 
لام مامت  ایند  تنطلـس  تزع و  لاح  هدش  تقلخ  ع )  ) دمحم لآ  دوجو  لیفط  هب  اهنآ  دوجو  هک  نیا  لاح  دـنوشب و  زیزع  دـیابن  زگره  ایند 

ضرعم رد  تسا و  طلتخم  ناشاهتنیط  قلخ  ات  هک  مدرک  ضرع  دنشاب  عونمم  یلک  هب  دیاب  ناشیا  ناتـسود  و  ع )  ) دمحم لآ  تسا و  اهنآ 
رگید دـندش  ادـج  مه  زا  هک  زور  نآ  یلو  دوش  ادـج  نمؤم  ریغ  زا  نمؤم  هک  دـنریگیم  دوخ  هب  ار  اهعضو  نیا  ع )  ) دـمحم لآ  دـنناحتما 
نایغط دنداد  تلهم  ار  وا  هک  نیمه  دوشیم و  هداد  تلهم  رفاک  تسه  رفاک  تشپ  رد  نمؤم  يهفطن  ات  الثم  دشاب  روط  نیا  هک  درادن  ببس 

مه زا  اهتنیط  هک  نیمه  اـما  دـنوشیم  عقاو  مولظم  ع )  ) دـمحم لآ  درک  ملظ  هک  نیمه  دـنکیم و  ملظ  درک  ناـیغط  هک  نیمه  دـنکیم و 
هک ینادیمن  وت  رگم  دـنهدب  تلهم  ار  وا  رگید  هک  درادـن  ببـس  دـسرب و  اـهاجنیا  هب  هک  دـنهدیمن  تلهم  ار  وا  لوا  ناـمه  زا  دـش  ادـج 

دروایب نامیا  وا  دوخ  هک  تسا  لمتحم  رفاک  صخش  نیا  ات  هدومرف و  تقلخ  دوخ  تفرعم  تدابع و  تهج  هب  ار  کلم  نیا  يهمه  دنوادخ 
هکلب درادن  یتمکح  وا  نداد  تلهم  رگید  دـش  هتـشادرب  لامتحا  نیا  هک  نیمه  دـنهدیم و  تلهم  ار  وا  دـیآ  نوریب  ینمؤم  وا  باقعا  زا  ای 
مولظم هللا  مالـس  ام  همئا  دنکب و  ملظ  هک  نیا  تردق  رگید  سپ  دنکیم  كاله  ار  وا  دـنوادخ  اروف  دوشیم و  وغل  ماگنه  نآ  رد  وا  دوجو 

هب هک  تسا  نیا  رگید  يهمئا  و  ع )  ) ءادهشلادیس تداهـش  هحفـص 521 ] گرزب [  ياهتلع  زا  نینچ  مه  دنامیمن و  وا  يارب  دـنوشب  عقاو 
نینمؤم ياهتنیط  هک  تقو  نآ  رد  دیآیم و  دراو  ناشیا  رب  هک  یهودنا  نزح و  ببس  هب  دوشب  ناشیا  هعیش  ناهانگ  يهرافک  هکنیا  تهج 
تالاقم هب  همه  هک  تسا  نیا  دوریم و  نوریب  ناشیا  دوجو  زا  تیـصعم  ثعاـب  هتبلا  دوشیم  صلاـخ  تلالـض  رفک و  يهبیاـش  زا  یلک  هب 

دهاوخ تسین و  یلقن  دریگب  وا  نانمشد  زا  مه  ار  ع )  ) ءادهشلادیس نوخ  ع )  ) رمالا بحاص  رگا  تقو  نیا  رد  سپ  دنسریم  هیلاع  تاجرد 
امولظم لتق  نم  هدومرف و  دـنوادخ  دزیخیمرب و  ع )  ) ءادهـشلادیس یهاوخنوخ  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  حیرـص  رابخا  هک  ناـنچ  تفرگ 

دیامرفیم ع )  ) مئاق هک  تسا  ءادهشلادیس  یهاوخنوخ  باب  رد  اهنیا  يهمه  هللا و  هنرصنیل  هیلع  یغب  مث  هدومرف  اناطلس و  هیلول  انلعج  دقف 
نامز رد  ایآ  دندوب  مولظم  زاب  ع )  ) ادهشلادیس زا  دعب  مک  يزیچ  لاس  دصیس  رازه و  تسا  یمدنگ  ریعشلا  ءام  تیمولظم  هب  یهاوخنوخ  و 

تافارخ نیا  وا  تیوقت  هب  هن  تسا  نمـشد  عفد  هب  یهاوخنوخ  دوشب  یهاوخنوخ  هک  دوشب  اـهنیا  رب  هوـالع  یتیمولظم  دـیاب  زونه  روهظ 
ثیدح رد  هک  نانچ  دناهدرمش  ناشیا  تیمولظم  تهج  هب  هک  اهتلع  زا  نینچ  مه  دینکیم و  شوخ  ار  دوخ  لد  دیئارـسیم و  هک  تسیچ 
بحاـص ءاـیلوا  اـیبنا و  هک  دوـب  مزـال  لـطاب  قـح و  یعاد  تفرعم  رد  هک  اـج  نآ  زا  هک  تسا  نیا  تسا  هماـقم  هللا  یلعا  حور  نـب  نیـسح 

ناشیا يهرابرد  ءافعـض  هک  دوب  نیا  ثعاب  تازجعم  تیؤر  دـناهدش و  ثوعبم  ادـخ  بناـج  زا  هک  دـشاب  نیا  تمـالع  اـت  دنـشاب  تازجعم 
دنوشب مه  نحم  اهالب و  هب  التبم  تایآ  نیا  دوجو  اب  هک  دومرف  ریدقت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دندرک  ررکم  هک  نانچ  دـننک  تیبوبر  ياعدا 

دزیخیم رب  ع )  ) دمحم لآ  مئاق  هک  ینامز  رد  تجح و  مامتا  زا  دـعب  رگم  دـنوشن  دـنوادخ  هب  كرـشم  دـنامن و  ناهارمگ  يارب  یتجح  ات 
همئا ایبنا و  تایآ  نیا  همه  اب  تسین و  ادخ  يارب  یکیرـش  هک  دـننادیم  دوشیم و  دایز  ناشیا  تریـصب  دریگیم و  توق  ناشنامیا  نینمؤم 
همه تازجعم  تایآ و  نیا  تسا و  رتشیب  ناشیا  يهجرد  نأش و  دنرتصلاخ  یگدنب  رد  هچ  ره  هکلب  دـنوریمن  الاب  یگدـنب  دـح  زا  (ص )
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رگید هک  تسا  نیا  تسین  تیهولا  لیلد  اهنیا  دـنکیم و  يراج  ناشیا  ریغ  هکئالم و  زا  شناگدـنب  تسد  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یئاهزیچ 
رگا تسین  ای  تسه  حلاص  دنوادخ  ماکحا  يارب  ایآ  هک  منیبب  وگب  وت  دنـشاب و  روهقم  مولظم و  ءایلوا  ءایبنا و  هک  تسین  تجاح  نآ  زا  دعب 

هن ای  دـنکب  رییغت  هک  تسه  نکمم  تسا  رییغت  رد  میاد  هک  ایند  نیا  رد  حـلاص  نیا  ایآ  تسه  رگا  تسا و  راک  ثبع  هللااـب  ذوعن  سپ  تسین 
نب نامیلـس  رگم  دوش  فرطرب  ناشیا  تیروهقم  تیمولظم و  هک  دـنکب  اضتقا  ناـمز  یتقو  کـی  هک  تسا  عناـم  هچ  سپ  تسا  نکمم  هتبلا 

دوبن نینرقلاوذ  ردنکسا  رگم  دندوب  وا  نامرف  عوط  سنا  نج و  درکیم و  تکرح  هاگتـسد  لالج و  هاج و  تنطلـس و  نآ  اب  هک  دوبن  دواد 
هب وا  رما  دـنتخورف  یگدـنب  مسا  هب  ملظ  هب  ار  وا  هک  نآ  يازا  رد  هک  دوبن  فـسوی  ترـضح  رگم  داد  وا  هب  ادـخ  ار  میظع  تنطلـس  نآ  هک 
زا دعب  دندش و  وا  قر  دبع  همه  هک  دـیرخ  ار  مدرم  هحفص 522 ] سوفن [  لاوما و  مامت  دش و  وا  نآ  زا  رـصم  کلم  مامت  هک  دیـسر  یئاج 

تـسین تداع  قراخ  هک  اریز  دوش  هدرمـش  تسین  انب  تازجعم  زا  رگید  هک  اهنیا  درک  در  اهنآ  هب  ار  اهنآ  لاوما  دومرف و  وا  زا  ار  همه  نآ 
فسوی ترضح  تنطلس  رکنم  یتازجعم  رکنم  وت  رگا  سپ  دناهدرک  گرزب  ياهتنطلـس  هک  رایـسب  هچ  فسوی و  ترـضح  تنطلـس  لثم 

نآ هک  روط  نامه  هک  تسا  عنام  هچ  سپ  ریگب  نیدـمتعم  نیخروم  تایاکح  هللا و  مالـس  تیب  لـها  راـبخا  نآرق و  تلـالد  هب  وشم و  ـالقا 
تایآ و همه  نیا  ارچ  سپ  دوشب  مه  نیا  زا  دـعب  دومرف  يراـج  ار  رما  نآ  بسح  رب  دـنوادخ  دـش و  ادـیپ  کـلم  رد  یئاـضتقا  وچمه  زور 

هدرک سوه  هک  نیا  ضحم  میراذگب  رانک  دهدیم  اهنآ  تحص  هب  تداهش  لقع  هک  ار  هحیحـص  نیهارب  همه  نیا  میوشب و  رکنم  ار  رابخا 
دوخ تسد  هب  دوخ  یـشکب و  تمحز  ینکب و  ناج  همه  نیا  هک  هللاو  تسا  فیح  یناوخب  ماما  ار  یلهاج  فیعـض  زجاـع  رفن  کـی  هک  وت 

دنیایب . هار  نامه  زا  مه  نارگید  هک  ینکب  سامتلا  یه  يراذگب و  دوخ  ندرگ  رب  ار  يزجاع  لهاج  کی  یگدنب  يهدالق 

نآ زا  باوج  تسا و  یهلا  مظعا  مسا  ءاهب ) مسا   ) هکنیا هب  لالدتسا 

تـسا بیرغ  رایـسب  هللاو  دـناهدناوخ و  ءاهب  ار  صخـش  نیا  تسا و  مظعا  مسا  نآ  هکنیا  ءاهب و  مسا  باب  رد  هدرک  یتاقیقحت  ماقم  نیا  رد 
دراو هک  رحـس  ياعد  رد  دشاب و  مظعا  مسا  هک  تسین  مولعم  هک  الوا  ار  اهنآ  ینیدتم  ندرک  لوبق  تسا  رتبیرغ  نآ  زا  تالالدتـسا و  نیا 
رگید راـبخا  زا  هکلب  دـشاب  دارم  نیا  هک  اـجک  زا  تسا  ءاـعد  نیا  رد  هددـعتم  ءامـسا  تسا  اـعد  نیا  رد  مظعا  مسا  هک  دـناهدومرف  هدـش و 
مظعا مسا  نیا  هک  يدرک  تباث  ناهرب  لیلد و  هب  هک  ضرف  رب  مسیونب و  ماقم  نیا  رد  مرادـن  شوخ  هکنیا  ـالا  تسا  رهاـظ  رگید  ياـهمسا 

نوقلخت ناطلس و  نم  اهب  هللا  لزنا  ام  مکؤابا  متنا و  اهومتیمس  ءامـسا  الا  یه  نا  دیاهدراذگ و  دوخ  لعج  هب  دوخ  امـش  هک  ار  يزیچ  تسا 
هب هکلب  دـیتسناد  ءادهـشلادیس  ار  یلعنیـسح  ازریم  دـیدناوخ و  مئاق  ار  دـمحمیلع  ازریم  هک  نیا  لثم  مه  نیا  تسا  نیارد  یتجح  هچ  اکفا 

دیوگب و دهاوخیم  هچ  ره  هک  ره  هک  نیمه  ضحم  هدومرف  قلخ  راتخم  ار  قلخ  دنوادخ  تسا  نیا  رد  یتجح  هچ  دیناوخیم  تیهولا  مسا 
هک مه  نآ  رد  دیدرک  لعج  دیدرک و  دمع  هک  امش  تسین  ادبا  اهمسا  نیا  رد  تجح  چیه  سپ  دوش  رهاظ  ناشیا  ریامض  ریارـس و  ات  دنکب 

نیا دنتـسین و  يدحا  رظن  لحم  هدوب و  نیمه  ناشمـسا  دنیوگیم و  ءاهب  هک  ار  رایـسب  هچ  تسین  یتجح  دراذگب  وا  رب  ار  مسا  نیا  شردام 
تافـص تامالع و  راثآ و  هک  تسا  ینآ  زا  دـعب  نیا  دـننکیم  نایب  اهتمکح  همئا  یبن و  ءامـسا  يارب  ام  خـیاشم  ینعی  امکح  هدینـش  هک 

هدش و لزان  ناشیا  ماقم  نأش و  تبسانم  هب  نامـسآ  زا  مه  ناشیا  مسا  هک  دنیوگیم  سپ  تسا  هدش  هدهاشم  هدوب و  عمج  ناشیا  رد  رگید 
دمحم مه  ثعـشا  نب  دمحم  تسا  اناد  ادخ  هک  یتابـسانم  هب  دـناهدومرف  دـمحم  ار  متاخ  دـشاب  لاونم  نیا  هب  رما  قلخ  ریاس  رد  هک  تاهیه 

دنتـسه و رمع  رکبوبا و  یکی  دیعـس  نب  نامثع  نوعطم و  نب  نامثع  دوشیم و  یکی  نافع  نب  نامثع  تشادن  ار  تابـسانم  نآ  چـیه  دوب و 
ات تسین  اهنآ  هب  يدامتعا  دتفیب  قافتا  دمع  نودـب  اهمسا  نیا  هک  ضرف  رب  سپ  دوشیم  ادـیپ  اهمسا  نیا  مه  همئا  دالو  هحفص 523 ] رد [ 
زا ینأش  لیلد  مسا  نیا  دنتفگ و  ءاهب  مه  ار  هر )  ) یلماع نیدلاءاهب  دیاهدرک و  مه  دمع  امـش  هک  نیا  ياج  هچ  دوش  عمج  تیقح  تامالع 

يراـج ناـشنابز  رب  هک  یفرخزم  ره  دناهتـشادنپ و  هرخـسم  ار  نید  تقیقح  رد  هـک  هصـالخ  مـکیقتا  هللادـنع  مـکمرکا  نا  تـسین  وا  يارب 
هللا نا  ملعا  مث  هتفگ  هک  هدرک  لقن  تسا  هماع  دـشارم  زا  ینوب  خیـش  زا  یتارابع  ماـقم  نیا  رد  دـنیوگیم و  دـننکیمن و  هقیاـضم  دوشیم 
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هک هللااـب  دهـشا  تسه و  مه  یفاو  رد  هتفگ  راـکع و  جرم  یف  قلطملا  موی  یف  اـهبلا  مساـب  یهبـالا  یهبلا  هجوـلا  نم  اقارـشا  قرـشی  فوـس 
لوق هب  دامتعا  هچ  دشاب  ینوب  خیش  ترابع  نیع  هک  ضرف  رب  میاهدید  نونکات  وا  زا  ار  رایسب  غورد  هک  اریز  میرادن  وا  تایاور  هب  يدامتعا 
لیبس رب  رگا  مه  یفاو  رد  میشاب و  هتشاد  دیاب  مه  رگید  هلطاب  دیاقع  تسا  بارخ  ام  راک  میوشب  ینوب  خیش  دلقم  هک  دشاب  انب  رگا  تسا  وا 
تسا هتـشاد  نآ  ریغ  دوجو و  تدحو  زا  مه  رگید  هدساف  دیاقع  هک  هدوب  نسحمالم  رد  هک  تسا  یفوصت  قرغ  زا  دیاش  هدرک  لقن  دامتعا 

هب اـم  فـیلکت  هدـش و  فرـصنم  شاهلطاـب  دـیاقع  زا  هک  تسا  رهاـظ  وـچمه  هدرک  فینـصت  رخاوا  رد  هک  وا  لـئاسر  زا  یکی  زا  هـچ  رگا 
زین تسین و  یئانتعا  لحم  چیه  ینوب  خیـش  ترابع  لاحیا  یلع  میئامن و  رافغتـسا  تمحر و  بلط  وا  رب  هک  تسا  نیا  هلاسر  نیا  يهظحالم 
مه هحیحـص  رابخا  رد  میاهداد و  حرـش  الـصفم  اقباس  هدرک و  لقن  نیترک  کل  ةرک و  یل  نا  هک  دوب  هدرک  تیاور  مه  قباـس  هک  یثیدـح 

تـسین یتسناد  هک  نانچ  بتک  لصا  هب  يدامتعا  هک  نآ  رب  هوالع  هدرک و  لقن  ایبنا  بتک  ياـههمجرت  زا  یتاراـبع  زاـب  میاهدـیدن و  ار  نآ 
ینانوی ای  هدوب  ینیتال  نابز  هب  هک  بتک  نیا  لصا  رد  الثم  هک  اریز  دوشیمن  يرما  لیلد  دـشاب  ءاهب  ظفل  هب  ولو  اههمجرت  روج  نیا  ۀـصاخ 

ضرفلاب دراد  هددعتم  ظافلا  برع  تغل  رد  یناعم  نیا  دـناهدرکیم و  لامعتـسا  تمظع  لامج و  نسح و  ینعم  رب  هک  هدوب  یظفل  يربع  ای 
رد يدرکیم و  هچ  دوـب  هدـش  ریـسفت  تمظع  اـی  لاـمج  ظـفل  رگا  دراد  وـت  بلطم  رب  تلـالد  هچ  دنـشاب  هدرک  همجرت  ءاـهب  ظـفل  هـب  رگا 

نیموـصعم نیمجرتـم  نیا  دـسیونیم و  یظفل  هب  یمجرتـم  ره  تسه و  تاـفالتخا  مسق  نیمه  هک  مینیبیم  رایـسب  بـتک  نـیا  ياـههمجرت 
هک مدرک  ضرع  اهنیا  يهمه  دوجو  اـب  يدینـش و  اـهنآ  قح  رد  تسا  يراـصن  گرزب  ياـملع  زا  هک  ار  مجرتم  میئارج  ةداهـش  دـناهدوبن و 

نیا هب  ار  دوخ  نید  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  دوشیم  عقاو  هیکلم  ضارعا  بسح  هب  دمع  نودب  اب  دوشیم  عقاو  قولخم  دـمع  هب  هک  يروما 
اهنیا يهمه  زا  وـلحت و  اـم  کـسفنل  رتخاـف  هک  يرادـن  رگا  يوـشیم و  تفتلم  تسرد  يرادنـید  رد  رگا  دـهدب  تـسد  زا  هـلدا  هروـج 

زا رازه  سیل  زا  یباب  يهفیاط  اب  اهنیا  باوج  هک  ماهدرک  ضرع  هدرک و  بلطم  نیا  رب  ناـیب  تاراـبع  هب  هک  تسا  یتالالدتـسا  رتیئاـشامت 
رکذ تایآ  بیذـکت  مذ  رد  یتارابع  یتایآ و  زاب  دـعب  دوب و  دـهاوخن  رمث  چـیه  رمثم  يروایب  ام  يارب  ینایب  هحفـص 524 ] ياهلیلد [  نیا 

میاهداد و باوج  لیـصفت  هب  مه  ام  هدومن و  رکذ  لیـصفت  هب  ار  بلاـطم  نیمه  مه  نیا  رب  قباـس  هدومن و  یحیاـصن  دوخ  لاـیخ  هب  هدرک و 
هک فیح  هدورـس و  تافارخ  تسا و  هدومن  دوالا  فیقثت  جوعلا و  میوقت  كرابم  باتک  درب  نخـس  زاغآ  هکنآ  ات  درادـن  رارکت  هب  تجاح 
هک تسه  ردقنیا  مهدب  باوج  لیصفت  هب  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  راوازس  الا  دریگیم و  لالم  ار  ناگدنناوخ  هدش و  رایسب  هلاسر  نیا  مجح 

نیا رد  دشاب و  هدش  تاهبـش  عفر  نینیدتم  يارب  هک  تسا  دیما  هدش و  هداد  باوج  لیـصفت  نیا  رب  قباس  دیوگیم  ماقم  نیا  رد  هچنآ  همه 
نیبیطلا . هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  میئوگیم و ال  باوج  یلمجم  مه  ماقم 

دننک یم  تمدخ  اهنآ  هب  دننک و  یم  فیرعت  نیطالس  زا  ءاملع  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

بجعا تسا و  هتفگ  تسین  هتـسیاش  اهنآ  رکذ  هک  هدرک  هک  یئاهتراسج  هادف و  یحور  نم  راوگرزب  يالوم  سدقم  مسا  رکذ  زا  دـعب  الوا 
نیا زا  اهباوج  دعب  دندوب  هتشاذگ  هیزج  املع  رب  هیباب  دوبن  ناطلس  ریـشمش  رگا  دناهتـشون  مالـسا  نامیا و  ياعدا  اب  ماوعلا  داشرا  رد  لک  زا 

هدومن . رکذ  ار  اهنآ  یکییکی  تسا و  هداد  شیامرف 

باوج

دوشیمن هدرمـش  بیع  ملـسم  رب  نتفگ  مالـسا  هاشداپ  قلمت  باوج  تسا  یـسولپاچ  هسیـسد و  قلمت و  یهتنم  نایب  نیا  رد  الوا  تسا  هتفگ 
زا باطخلالصف  ود  هکنانچ  میئامن  راتفر  مسق  نیمه  هک  میرومام  دوخ  همئا  بناج  زا  اـم  هکلب  دـشاب  ص )  ) راـهطا همئا  نایعیـش  زا  ۀـصاخ 
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هیلع و هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  لاق  مالـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  قداصلا  نع  تسا  هدش  لقن  هر  قودـص  سلاجم 
ۀـمحر و مهیلع  كولملا  بولق  تلعج  ینوعاطا  موق  امیاف  يدـیب  مهبولق  كولملا و  تقلخ  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا  هلالج  لج  هللا  لاـق  هلآ 

میرومام سپ  مکیلع  مهبولق  فطعا  یلا  اوبوت  كولملا  بسب  مکسفنا  اولغشت  الا ال  هطخس  مهیلع  كولملا  بولق  تلعج  ینوصع  موق  امیا 
هصاخ میظع  رما  نیا  رد  ناشیا و  نید  رصان  و  ع )  ) دمحم لآ  نایعیـش  زا  هک  هارث  باط  دیهـش  هاش  مینکب و  ار  كولم  بس  كرت  هکنیا  هب 

دیراذگب دوخ  رس  رب  لطاب  هب  ار  ناشیا  مسا  دینکب و  ار  ناشیا  قح  بصغ  امش  هک  دراذگن  دومرف و  ع )  ) دمحم لآ  ترـصن  رد  دهج  لذب 
تاجرد دنوادخ  میتسه  دیهـش  نآ  يوگاعد  مه  نألا  تسا و  هدوب  یئوگاعد  يرازگرکـش و  میرکت و  میظعت و  مسق  همه  قحتـسم  هتبلا  و 

ترابع نـالا  میئوگیم و  مه  قدـص  يور  زا  تسا و  عقاو  قباـطم  میئوگیم  هچنآ  اـم  دـنک و  تنعل  مه  ار  وا  هدنـشک  دـنک و  یلاـع  ار  وا 
تناها عینشت و  در و  ایناث  تسا  هتفگ  منکیم  ضرع  مه  باوج  تسیچ و  قلمت  یسولپاچ و  ینعم  دننادب  مدرم  هک  منکیم  لقن  ار  تدوخ 

لطاب لها  رب  قح  لها  زا  رگا  تسا  تناها  ندراذگ  هیزج  درکیم  يراک  نینچ  نمشد  دنیوگب  هک  تسا  یتناها  هچ  نیا  باوج  تسا  املع 
روج ملظ و  هب  اما  تسا  زیزع  عقاورد  نمؤم  دـناهدرک و  اهکولـس  هحفـص 525 ] هنوگنیا [  هشیمه  قح  لها  هب  تبـسن  لطاب  لها  یلو  دشاب 
نیعم اهنآ  يارب  هلیذر  هسیـسخ  لامعا  تفرگ و  مدـخ  هدـنب و  اهنآ  زا  درک و  لیئارـساینب  هب  تبـسن  نوعرف  هکنانچ  دـننکیم  وا  هب  تناها 

رگم هدینـشن  دـندرک  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  هب  تبـسن  روج  ءافلخ  هک  یکولـس  رگم  تفرگیم  وا  زا  هیزج  درکیمن  يراک  هک  ره  درک و 
زا ملاظ  مادک  دنکیم و  تسناوت  راک  ره  تفر  الاب  هک  نیمه  ملاظ  تسد  هتبلا  ینادیمن  نیدجاس  دیـس  زا  ار  دیزی  نتفرگ  یگدنب  هب  رارقا 
ران قحتسم  ار  نآ  هک  ناتدوخ  سفن  رب  ملظ  دعب  دیدرک  بصغ  ار  ناشیا  قح  دیدومن و  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  هب  ملظ  الوا  هک  رتدب  امش 
نآ دیدرب  ار  شلام  دیتخیر و  ار  شنوخ  دیدرک و  تیذا  ار  وا  هک  ره  دوب و  امش  ملظ  زا  دش  هارمگ  هک  ره  سان  هماع  رب  ملظ  زاب  دیدرگ و 

نمؤم دیدرکیم  هچ  ره  یلو  دیدرگیم  اهملظ  مه  رتالاب  نیا  زا  دوب  هداد  تلهم  زاب  دنوادخ  رگا  هتبلا  دوب و  امش  تسد  مولظم  هراچیب  مه 
نیا رد  باوج  تسا  ناشدوخ  لالدتسا  نایب  توق و  ملع و  لضف و  راهظا  اثلاث  تسا  هتفگ  دیتشاذگیم  وا  رب  هیزج  ولو  دوب  زیزع  عقاولایف 

دشاب فیلات  فینـصت و  بحاص  مولع  بلغا  رد  هک  یملاع  هتبلا  دوشیم  هچ  دشاب  رگا  تسین و  یتلالد  وچمه  هک  ناشیا  شیامرف  زا  هملک 
ظاعو و املع و  يهمه  میاهدـیدن و  ار  نآ  ریظن  نونکات  تسا و  ءاملعلا  داشرا  هقیقح  رد  هک  ار  ماوعلا  داشرا  كرابم  باـتک  نیمه  لـثم  و 
هچ ره  هتبلا  دناهدومرف  فینـصت  ار  نآ  زا  تیب  رازه  يزور  هک  تسا  هدش  ررکم  ناشدوخ  قیدصت  هب  دنوشیم  عفتنم  نآ  وترپ  زا  ربنم  لها 

اعبار تسا  هتفگ  هصالخ  میـسرپیم  فاصنا  دمتعم  نیقدصم  زا  دسیونب و  درادرب و  دراد  راکنا  هک  ره  تسا و  مک  دـنیامرفب  دوخ  ملع  رد 
ۀنیب نع  یح  نم  ییحی  ۀنیب و  نع  کله  نم  کلهیل  هنیب  زا  دناهدرک و  نامگ  ریطخ  میظع  رما  نیا  نالطب  لیلد  ریمدـت و  ناهرب  ار  ریـشمش 

هتدحو و ۀیمولظمل و  ملاعلا  حور  ءادهشلادیس  ةداهـش  نوکرـشملا و  هرک  ولو  هرون  متی  نا  الا  هللا  یبای  نوبلاغلا و  مه  هللادنج  زا  ضارعا و 
بزح نیا  ضرعتم  هئاقب  هللا  مادا  ناطلس  ترضح  دناهدومرف  ضامغا  دندش  دیهش  هللا  لیبس  یف  هک  یئاملع  ءایلوا و  ءایبنا و  ءادفلا و  هتبرغ 
هکلب دوب  نیبستنم  تالو و  زا  یضعب  تهافس  هب  ملع و  یلع  هللا  هلضا  سابل و  هب  هک  هرهاظ  ياملع  ماربا  رارصا و  هب  دش  عقاو  هچنآ  دندشن 
ءابنلا اذـه  میظعلا و  ءابنلا  اذـه  سـسؤم  فصنم و  لک  کلذـب  دهـشی  دـندومرف  ظفح  ار  بزح  نیا  هسفن  هب  هناهاش  تاذ  رایـسب  دراوم  رد 

قلمت و رگا  الوا  تسین  يدـیق  چـیه  هب  دـیقم  یطرـش و  چـیه  هب  طورـشم  تسا و  باوج  یتاـملک  ربارب  رد  یتاـملک  اـیوگ  باوج  میرکلا 
هک هملک  کی  ای  تسا  یسولپاچ  قلمت و  نیا  هک  دننک  هظحالم  نارونخس  مراد  انمت  دوب  تلوا  داریا  هکنانچ  تسا  بیع  ناطلس  یـسولپاچ 

نامز زا  موحرم  هاش  دـناهدوب  بزح  نیا  یماـح  ظـفاح و  هدز  هحفـص 526 ] دیهـش [  هاش  هب  هک  یئارتفا  تمهت و  یناث  هدومرف  نم  يـالوم 
دندرک تبحص  دمحمیلع  ازریم  اب  دندوب و  رـضاح  یناقمم  دمحمالم  موحرم  ءاملعلا و  ماظن  موحرم  هک  یـسلجم  رد  لیلق  ساب  يدهعیلو 
دومرف باوج  هیفلا  رعش  هب  ار  وا  ترابع  طلغ  دیهش  هاش  دوخ  یتح  دننکب  ار  امش  تیقح  مهوت  رگید  دوب  لاحم  هک  دندینش  وا  زا  یتافارخ 

هک داد  باوج  دیداد  رارق  ثلث  هک  دش  هچ  امـش  هداد  رارق  سمخ  ص )  ) متاخ دنتفگ  وا  هب  هک  دومن  هدـهاشم  هینالع  ار  وا  نهذ  تدوج  و 
هچ ات  مالـسا  هاشداپ  تمه  دینیبب  دیناوخب و  ار  خیراوتلاخسان  دیرادرب  نآ  زا  دـعب  دـش و  ملاع  يهکحـضم  تسا و  سمخ  فصن  مه  ثلث 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 362 

http://www.ghaemiyeh.com


قارغا هک  دومرف  مدینارذگ و  هاشداپ  رظن  زا  ۀیاهنلا  یلا  ۀیادبلا  نم  ار  باتک  هک  هتشون  کلملاناسل  دوب و  امش  عمق  علق و  فورصم  هجرد 
ار ناطیش  بزح  نیا  تیامح  تمهت  ات  دیدشن  یضار  امش  دومرف و  تمحرم  ماعنا  تعلخ و  تسا و  حیحـص  مامت  درادن و  یئوگفازگ  و 
هک دوشیم  رهاظ  بوخ  امش  تواقش  سپ  دومرفیم  تیامح  امش  هب  تبسن  دیهش  هاش  هک  یئوگیم  تسار  رگا  دینزب و  مه  دیهـش  هاش  هب 

میود هبترم  رد  دـشن و  رگراک  دومرف و  ظفح  دـنوادخ  لوا  يهبترم  دـیدز و  ناشیا  هب  ریت  هبترم  ود  يدرک  رارق  دوخ  هک  یناسحا  دوجو  اب 
مه قیقحت  تقو  نآ  دیـشکیم و  هدوب  امـش  یماـح  هک  یـسک  هک  دـیراد  ار  تواقـش  لاـمک  تدوـخ  رارقا  هب  سپ  دـیدرک  هچنآ  دـیدرک 

دـیوگب و غورد  هجرد  نیا  هب  ات  ناـسنا  هک  تسا  بجعت  هتـشادرب  ملاـع  زا  ار  فیـس  مکح  هک  دراد  یفطل  وچمه  روهظ  نیا  هک  دـینکیم 
هتـشک لیلد  هب  هک  تسا  یتلالد  وچمه  اجک  ترابع  نیا  رد  دـناهتفرگ  ریمدـت  ناهرب  ار  ریـشمش  هک  هتفگ  هکنیا  اما  دـشکن و  مه  تلاـجخ 
نالطب تسا  لطاب  هک  دش  نیا  مه  راگدرورپ  فاطلا  نسح  زا  دوب و  رهاظ  رامـشیب  هلدا  هب  امـش  نالطب  تسا  لطاب  هک  دـش  مولعم  ندـش 
كاله مه  ار  یعدـم  دوخ  دز و  مه  رب  ار  امـش  ساسا  دوز  هک  دـش  نیا  مه  راگدرورپ  فاطلا  نسح  زا  دوب و  رهاظ  رامـشیب  هلدا  هب  امش 

هرمع هللا  ربت  الا  هبحاص  ریغ  هیعدی  رمألا ال  اذه  نا  دومرف  قداص  ترضح  هک  میراد  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  رابخا  زا  ار  ردقنیا  یلب  دومرف 
رد یثیدح  رد  دومرف  هیفنح  نب  دمحم  هب  ع )  ) داجس ترضح  فلتلا و  باوبا  هیلع  حتف  هل  لحی  امیف ال  یعدا  نم  یثیدح و  رد  دومرف  زین  و 

لاحلا تتشت  رمعلا و  صقن  کیلع  فاخا  یناف  اذهل  ضرعتت  الف  يدنع  هللالوسر  حالس  اذه  يوعد و  نیا  زا  وا  عدر  دوخ و  تماما  تابثا 
میراد و مه  ار  جاردتـسا  لاهما و  هلدا  رابخا و  فرط  نآ  زا  یلو  تسه  رمع  ندـش  هاـتوک  راـبخا  قفاوم  هلطاـب  تماـما  يوعد  همزـال  سپ 

یلیلد وچمه  مه  فرط  نآ  زا  یلو  دوشیم  هاـتوک  وا  رمع  دـنکب  لـطاب  هب  تماـما  يوـعد  هک  ره  دـناهدومرف  هک  تسه  مه  رگید  يهتکن 
ریـصق ای  لیوط  تسا  یلجا  ناشیا  کی  ره  يارب  زا  هکلب  دوب  دـهاوخ  رمعلالیوط  دوشب  قح  هب  تماـما  یعدـم  هک  ره  هک  میدرواـین  تسد 

هب هحفـص 527 ] یـضعب [  رد  یمتحریغ  لجا  نامه  یلو  دـنتفرن  ایند  زا  دوخ  یمتح  لـجا  هب  کـی  چـیه  هچرگا  ص )  ) يهمئا رد  هکناـنچ 
ار یـسک  نالطب  تابثا  ناوتیمن  رمع  یهاتوک  فرـص  هب  هک  تسا  نیا  دیـشک  یلوط  ۀبـسنلاب  یـضعب  رد  دندش و  دیهـش  دیـسر و  تعرس 

ییاهلیلد هب  هکلب  دنک  تابثا  لیلد  نیا  هب  ار  امـش  نالطب  تیقح و  هتـساوخن  هدومرف  هک  شیامرف  نیا  هب  هماقم  هللا  یلعا  نم  يالوم  دومن و 
امش عمق  علق و  هک  هدومرف  ار  مالسا  هاشداپ  يانث  هدومن و  دنوادخ  رکـش  مه  اجنیا  دومرف و  رهاظ  صاوخ  ماوع و  رب  ار  امـش  نالطب  رایـسب 

. تسا هدورس  نم  يالوم  تاشیامرف  زا  نیتم  مالک  نیا  در  رد  ار  تافارخ  نیا  هک  درم  نیا  قیقحت  ياهتنم  دوب  نیا  هصالخ  تسا  هدومرف  ار 

نآ زا  باوج  ناشدوخ و  دیاقع  ندرک  راکنا 

هظحالم دـیرادرب  ار  ام  ياهباتک  تسین  ام  دـیاقع  اهنیا  هک  تسا  هدومن  راکنا  الوا  دالوالا  فیقث  جوعلا و  میوقت  كرابم  باـتک  باوج  رد 
ندروآ نایب  زا  دـهاش  تازجعم و  راکنا  رد  وت  ماربا  رارـصا و  همه  نیا  تسا  اـیحیب  درم  نیا  هزادـنا  هچ  هب  هک  هللاو  تسا  بجعت  دـینک و 

نیمه رگم  دـناهدومرف  باوج  هدرک و  لـقن  امـش  ناـبز  زا  لـئاس  مه  كراـبم  باـتک  نآ  رد  میاهتفگ و  باوج  نیا  زا  شیپ  هک  دوبن  رگم 
تیاده ار  یتوم  ءایحا  الثم  يدرک  لیوات  تدوخ  وت  هک  دوبن  تسا  هدش  تباث  هرتاوتم  رابخا  ترورض و  نآرق و  تداهـش  هب  هک  یتازجعم 

هیباتک تایآ  طقف  ایبنا  تایآ  هک  دوبن  وت  ماربا  رارـصا و  نیمه  رگم  هدـش  هداد  باوج  لیـصفت  هب  كرابم  باتک  نآ  رد  یتشادـنپ و  راـفک 
تایعیبط رب  ار  تاـیهلا  هک  ره  دنخنـس و  کـی  یـسانا  عون  هک  بلطم  نیمه  رگم  تسا  هدـش  در  هدـش و  رکذ  مه  باـتک  نآ  رد  هک  تسا 

رد يدرک و  تباث  دوخ  دـساف  معز  هب  رارـصا  نآ  هب  هک  دوبن  دوشب  متاخ  يهولج  هک  تسین  عنام  دـش  تبحم  لقع و  ياراد  داد و  حـیجرت 
رکذ یتبـسانم  چیه  يهظحالم  نودب  رامـشیب  رابخا  رایـسب و  تایآ  باتک  نیا  رد  وت  تیاهن  دـناهدومرف  در  لیـصفت  هب  كرابم  باتک  نآ 

حوضو لامک  اهنآ  تبـسانم  مدـع  رگید  هک  ار  امـش  ياجیب  هلدا  ربخاب و  امـش  دـیاقع  زا  دوب و  ملع  لـها  باـتک  نآ  رد  لـئاس  يدرک و 
مـسا تسین  لـیوات  رب  امـش  ياـنب  رگم  دـناهدومرف  لـیوات  زا  یحرـش  يهمدـقم  رد  هـک  رگید  هلاـسر  رد  زین  هصـالخ و  درک  كرت  تـشاد 
تسا لیوات  زا  ریغ  رگم  ندراذگ  يزاریش  زازب  اضر  ازریم  رـسپ  دمحمیلع  ازریم  رـس  رب  ار  هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  دمحم  رمالابحاص 
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ینعم ماـش  هب  ار  مالـسلايداو  رگم  تسا  لـیوات  زا  ریغ  رگم  تسا  هللا  تیب  شدوـخ  یئوـگیم  هدرکن  روـهظ  هـکم  زا  ارچ  هـک  دـنیوگیم 
زا ریغ  تسا و  لیوات  زا  ریغ  ینادیم  لک  رـشح  تمایق و  هک  ار  یلعنیـسح  ازریم  دـمحمیلع و  ازریم  مایق  رگم  تسا  لیوات  زا  ریغ  ینکیم 

باجم و هلأسم  دیدید و  هکنیا  ضحم  هب  هک  هدـش  نیا  هب  امـش  یتسدرت  اذـکه  دـننک و  هولج  دوخ  بلاوق  ریغ  رد  حاورا  هک  تسا  خـسانت 
دیشکیمن . غورد  زا  مه  تلاجخ  دیئامن و  راکنا  دیدش  دودرم 

ینامسآ بتک  تاملک  تایآ و  ندرک  يأر  هب  لیوأت 

هراشا

تسا و دـنچ  ینوطب  ملـسم و  تسا  یتالیوات  هکلب  یلیوات  ار  ینیوکت  ینیودـت و  باتک  زا  یفرح  ره  دـناهدومرف  لوا  لصف  رد  تسا  هتفگ 
نطب و داتفه  رد  بلطم  نیا  دـهاوخیم و  یتبـسانم  هجو  دـشاب  هتـشاد  هجو  رازه  رگا  تسا و  هجو  داتفه  اـهنآ  تاـملک  راـبخا و  نینچمه 

باوج دـعب  تسا  ینعم  نیا  حرـش  لصف  نیا  رخآ  ات  تسا  دودرم  يارب  لیوات  تسا و  طرـش  رهاـظ  داـتفه  و  هحفـص 528 ] لیوات [  داتفه 
هک دنیوگیم  رگا  مینیبب و  ات  دننک  رهاظ  دنراد و  ار  یناعم  نیا  ملع  ياعدا  هک  تسا  مولعم  وچمه  الوا  هک  تسا  نیا  شلصاح  هچنآ  هتفگ 
هک تسا  همدـقم  نیا  ایناث  دـندرک و  رهاظ  باتک  نابحاص  تانایب  باتک و  رهاوظ  زا  دـناهدومن و  رارـسا  فشک  هفیاـط  نیا  تسا  رارـسا  زا 

دوخ بلطم  رب  یلیلد  چـیه  تسا و  نمؤم  یلیوات  نید  هب  دوخ  عبار  نکر  یعدـم  هکنیا  لاـح  دـنهدب و  هفیاـط  نیا  هب  تبـسن  یلیواـت  نید 
دنراد . دوخ  بلطم  رب  رایسب  هلدا  بزح  نیا  اما  درادن 

باوج

رهاظ یسک  ره  غورد  ات  مینک  رارکت  ماقم  نیا  رد  ار  دوألا  فیقثت  باطتسم  باتک  تارابع  نامه  ام  هک  تسا  نیا  باوج  قح  ماقم  نیا  رد 
تلوهـس هب  تسا  یقح  بلاط  رگا  تسا  رـشتنم  ملاع  رد  هدیـسر و  عبط  هب  دـمحلا هللا  باتک  تسا و  نیا  زا  عناـم  لـیوطت  فوخ  یلو  دوش 
ینیوکت ینیودت و  تاملک  عیمج  رد  یناعم  نیا  مامت  هک  نیا  يوعد  ادبا  كرابم  لصف  نیا  رد  الوا  دیامن  لیصحت  ار  نآ  هک  تسا  نکمم 

ناشیا هتبلا  تسا و  مارح  تسین و  زیاج  يارب  لیوات  هک  دناهدومرف  لقن  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  زا  رایـسب  رابخا  تسین و  تسا  رهاظ  نم  رب 
مومع اـی  صوـصخ  روـط  هب  هک  ع )  ) دـمحم لآ  تاـشیامرف  زا  ار  نآ  دـهاوش  دـنیامرفب  هچنآ  دوـمرف و  دـنهاوخن  يزیچ  هک  دوـخ  يار  زا 

نآ هب  یحیرصت  هن  دنشاب  هدروآ  تسد  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  رابخا  زا  دهاوش  هجرد  هچ  ات  لاح  رگید  دومرف  دنهاوخ  رکذ  دناهدومرف 
وچمه هک  الوا  مینیبب  دـینک  نایب  دـیتسه  اهنآ  ملع  یعدـم  هک  تسا  مولعم  وچمه  هک  الاح  هک  تفگ  هکنیا  مینادیم و  اـم  هن  دـناهدومرف و 
ریـسکا ملع  یعدـم  یملاع  هک  تسا  نیا  لثم  دـشاب  هدـش  هک  ضرف  رب  هکنیا  یناث  تسا  حـضاو  نیرظان  يهمه  رب  هکنانچ  هدـشن  يراهظا 

ود ار  هلاسم  دش و  دهاوخن  يزیچ  وچمه  امنب و  شاف  ار  دوخ  رـس  نکب و  ار  نآ  نایب  یئوگیم  تسار  رگا  هک  دـنهاوخب  وا  زا  لاهج  دوش 
روطنیا هبترم  کی  وا و  يوعد  قدص  رب  دننک  رارقا  هک  دهاوخیم  قیدصت  مدرم  زا  دوشیم و  يرما  یعدم  صخـش  هبترم  کی  تسا  ماقم 
دندومن ناهرب  بلط  وا  زا  قلخ  هاگ  ره  هک  تسا  مزال  وا  رب  لوا  تروص  رد  دـنکیمن و  يوعد  ای  دـهاوخیمن  یـسک  زا  یقیدـصت  تسین 

هب قلخ  هک  رگید  قداص  لوق  زا  يدهاش  هک  تسا  نیا  هب  ای  مه  نآ  دیامن  هماقا  تسا  وگتسار  هک  دنمهفب  نآ  زا  قلخ  هک  یقدص  ناهرب 
یعدم رگا  الثم  دنک  رهاظ  ار  نآ  مزاول  هک  تسا  نیا  ای  دـنک  رهاظ  هدرک  اعدا  هک  یملع  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  ای  دروایب  دـننئمطم  وا  لوق 

هکنآ ای  دروایب  تساراد  وا  هک  دناهتـسناد  مدرم  هک  ملع  نیا  هب  رگید  ملاع  لوق  زا  يدهاش  دیاب  ای  متـسه  ریـسکا  ملع  هب  ملاع  نم  هک  دـش 
وا رب  ناوتیمن  دنک و  هضف  ار  نآ  دنک و  حرط  سم  رب  دروایب و  ار  شریسکا  هکنآ  ای  دهدب  تسد  دزاسب و  لامک  مامت و  هب  ار  ریسکا  دوخ 

فوـشکم لاـهج  يارب  ار  نآ  زگره  تسا و  رارـسا  زا  ملع  نیا  هک  اریز  زاـسب  نم  يور  شیپ  اـمکح  اـیب و  یئاراد  رگا  وـت  هـک  درک  مـتح 
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هک دندرک  یحیرـصت  وچمه  یک  دنهاوخب و  مه  قیدصت  دنوشب و  هحفـص 529 ] ملع [  نآ  یعدم  هک  تسا  نیا  ضرف  رب  نیا  دننکیمن و 
زا هک  ره  و  ع )  ) دـمحم لآ  رگم  يدـحا  تسین  ملع  نیا  ياراد  هک  دروآیم  ناهرب  لیلد و  شدوخ  هک  یـسک  منادیم  ار  اهنیا  يهمه  نم 

نکب ار  اهنآ  ناـیب  تسا  نینچ  هک  ـالاح  سپ  هک  تفگ  وا  هب  ناوتیم  هنوگچ  دـنادیم  هدیـسر  وا  هب  ناـشیا  زا  هک  هزادـنا  هب  هتفرگ  ناـشیا 
حرش اجنیا  ات  باتک  نیا  لوا  زا  دندرک  شاف  راد  رس  رب  دندروآ و  نوریب  باتک  رهاوظ  زا  ار  رارسا  تعامج  نیا  هک  هتفگ  هکنیا  هصالخ و 

مینزیم ار  ریسکا  لثم  نامه  زاب  دوبن و  چیه  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  ذخام  نودب  يار و  هب  تالیوات  ياوس  تسا و  هدش  بوخ  ینعم  نیا 
یکی دناهدروخنرب  اهنآ  تقیقح  هب  دندوب و  هدید  مه  رگید  مدرم  هک  ياهدروآ  تسد  دنچ  یخسن  نک  ضرف  میوشیم  بلطم  تفتلم  رتهب 

رخآ تسیچ و  یکی  ره  تاملک  نیا  زا  دارم  هک  ندرک  قیقحت  دراذگب  انب  تقو  نآ  مدش  فقاو  خسن  نیا  رارسا  رب  هک  دوش  یعدم  دیایب و 
بترتم تاقیقحت  نآ  رب  ياهدیاف  دننکیم  راک  دنزومآیم و  ار  نآ  اهرگرزهچب  بلاغ  هک  ضضفم  تعنص  کی  ردق  هب  تالیـصفت  زا  دعب 

دندراذگ شتآ  هبترم  هس  ود  هکنآ  زا  دـعب  ولو  تسا  هرقن  لثم  هنیعب  دـهدیم  ام  تسد  ار  نایلق  رـس  نیا  هک  نالا  رگرزهچب  نیا  القا  دوشن 
تسا و جـنرب  هک  تسا  حـضاو  هینالع و  لوا  نامه  زا  هللااب  دهـشا  يدروآ  وت  هک  ضـضفم  نیا  اما  دوش  رهاظ  نآ  یجنرب  راثآ  دوش و  درز 

شاف راد  رـس  رب  ار  اهنآ  مدش و  فقاو  خـسن  نیا  رارـسا  رب  نم  هک  نکب  اعدا  یه  تروص  نیا  رد  الاح  درادـن  چـیه  وت  يوعد  فرـص  زج 
ینک رمحا  يالط  ار  همه  ینک و  حرط  هضف  راطنق  رب  ار  ریـسکا  نیا  زا  ياهرطق  هک  دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  وت  لوق  قدص  درم  يا  مدرک و 
چیه اعدا  زج  امـش  رارـسا  دـیوگب  راطع  هکنآ  هن  دـیوبب  هک  تسا  نآ  کشم  رمحا  يالط  تسا  نیا  هک  دـنیوگب  ملاع  ياـهرگرز  همه  هک 

تـساجک امـش  يالط  تنازر  میوگیم  تسا  یکی  یعلق  اب  نزو  مجح و  رد  وت  يالط  دـینک  تباث  دـیهاوخیم  مکحت  هب  ار  همه  تسین و 
يدوب هدینـش  هکنیا  یئوگیم  تسا  نفعتم  نیا  میوگیم  دـنامیم  ساحن  لـثم  هحیار  رد  تسا  یمیدـق  ناـحولهداس  فرح  نیا  یئوگیم 

افـص و میوگیم  دوشیم  راجنز  ای  دوشیم  نارفعز  يراذگب  كانمن  ياج  رد  تعاس  ود  رگا  ار  نیا  دوب  غورد  درادـن  هحیرک  هحیار  الط 
نم غورد  هب  یـضار  دـنوادخ  دوبن  الط  نیا  رگا  تسا و  نیمه  الط  ونـشب  ار  اـهفرح  نیا  یئوگیم  تسا  اـجک  نیا  ءازجا  داـحتا  صولخ و 

هک مسق  نیا  هب  غورد  زا  عنم  مه  ار  وت  دراد  هک  یئانغ  نآ  زا  اما  تسین  وت  غورد  هب  یـضار  دنوادخ  درکیم و  گنگ  ارم  نابز  دـشیمن و 
یئوگغورد و وت  دوشب  موـلعم  هک  هدوـمرف  هماـقا  هک  تسا  ینیهارب  تسه  وـت  يـالط  رد  هک  بوـیع  نیا  يهمه  اـما  هدرکن  يوـشب  گـنگ 

رارسا هک  يوشیم  یعدم  تسین  ای  تسه  امش  عضو  اب  قباطم  متفگ  هچنآ  يهمه  نیبب  نک  هظحالم  تسرد  دنروخن  ار  وت  لوگ  ناناملسم 
روهظ رارـسا  رب  ینکیم  در  یمـسق  کی  هب  ار  مادک  ره  مهاوخیم  ار  تماما  راثآ  یکییکی  هدش  رهاظ  ماما  هدیمهف و  ار  روهظ  تعجر و 

هن دراد  تمـصع  هن  دراد  تردـق  هن  دراد  ملع  هن  هک  دـش  رهاـظ  وـت  يارب  یماـما  هحفـص 530 ] کی [  تالیـصفت  نیا  زا  دعب  هدـش  فقاو 
هدرک زورب  تسا  وا  دوجو  يهمزال  هک  رگید  راثآ  هن  هدرک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هن  تسا  بترتم  وا  دوجو  رب  يرثا  هن  دراد  تعاـجش 

هب دیاب  یتفگ  احیرص  هکنانچ  تفرح  هصالخ  ینکیم و  لیوات  ای  ینکیم  در  یمسق  کی  هب  ار  یکی  ره  تسا  اجک  اهنیا  میوگیم  هچ  ره 
کـلم و رارـسا  زور  ود  رد  نم  نیـشنب  اـیب و  سپ  دوشیم  رارـسا  فشک  رگا  يدرک  وت  هک  مسق  نیا  هب  منک  لوـبق  نم  وـت  ياـعدا  فرص 

لاحـشوخ ار  دوخ  لد  نانخـس  نیا  هب  سپ  نک  لوبق  میوگیم  هچ  ره  هک  منکیم  مکحت  دادن  هجیتن  رگا  تیاهن  منکیم  شاف  ار  توکلم 
ناهرب لـیلد و  نودـب  هک  دراد  عبار  نکر  یعدـم  یلیواـت  نید  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  نکی و  مل  ءاـشی  مل  اـم  ناـک و  هللا  ءاـش  اـم  دـینکیم و 

اب جاجل  تنعت و  فرـص  هتفگ  هک  هملک  نیمه  دننیبب  دـنوش و  نم  ضرع  هجوتم  تسرد  ماقم  نیا  رد  هک  نیفـصنم  زا  مراد  انمت  دـیوگیم 
تسا و رایـسب  ياهباتک  تسین  ات  ود  یکی و  دناهتـشون  عبار  نکر  باب  رد  هک  هماـقم  هللا  یلعا  نم  يـالوم  بتک  ـالوا  تسین  اـی  تسه  قح 

دیاب تماما  توبن و  دیحوت و  هب  رارقا  زا  دعب  هکنیا  ياوس  دنرادن  نآ  زا  يدارم  چیه  تسا و  رشتنم  ملاع  رد  هدیـسر و  عبط  هب  مه  يرایـسب 
ای تسا  یعیدب  رما  نیا  هک  مسرپیم  لحن  للم و  لها  عیمج  زا  لاح  تشاد  ار  ناشیا  نانمـشد  ینمـشد  و  ع )  ) دمحم لآ  ناتـسود  یتسود 

اریز تسا  جراخ  القع  يهرمز  زا  نید  رد  تسا  تعدب  رما  نیا  دیوگب  یـسک  رگا  هک  هللااب  دهـشا  هدوب  نیمه  رب  انب  رخآ  ات  راگزور  لوا  زا 
بهذم و چیه  رد  دراد و  نمشد  ار  نید  نیا  نیرکنم  دراد و  تسود  ار  نید  نآ  هب  نینیدتم  دیاب  هکنیا  رگم  تسین  ینید  بحاص  چیه  هک 
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تسود ار  دوخ  فلاخم  دیراد و  نمشد  بهذم  تلم و  رد  ار  دوخ  قفاوم  هک  دشاب  نیا  مکح  هک  دوشیمن  روصت  هکلب  هدشن  هدینش  یتلم 
رد تسا  سب  تسا و  نیا  دـهاش  همه  اـیبنا  بتک  ماـمت  هکلب  تنـس  باـتک و  هلدا  تسا و  هیلوا  تایهیدـب  زا  رما  نیا  تـقیقح  رد  دـیراد و 

هظحالم هکنآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  اـم  خـیاشم  هب  بلطم  نیا  صاـصتخا  تلع  دـیامنب و  ار  ینعم  نیا  راـکنا  هک  فنـصم  لـقع  ندـیجنس 
دنروآیمن و اج  هب  ار  دوخ  نید  ناوخا  قوقح  دننکیمن و  ار  میظع  رما  نیا  هظحالم  هدش و  دایز  مدرم  نایم  رد  قافن  قاقـش و  هک  دندرک 
دـنهدیمن و ار  نمـشد  تسود و  زیمت  هک  دـناهتفر  نوریب  نید  لاـیخ  زا  ردـقنآ  هکلب  دـننکیمن  رتکچوک  رب  محرت  رتگرزب و  ردارب  میظعت 

تـسا ضیارف  دـشا  زا  نآ  هب  لمع  هلئـسم و  نیا  تفرعم  هکنیا  لاح  دوشیم و  عقاو  لوسر  ادـخ و  شیامرف  فالخرب  همه  ناشیا  تاکرح 
الا هسفن  نم  هیخأل  یـضری  یتح ال  هسفن  نم  ءرملا  فاصنا  اثلث  هقلخ  یلع  هللا  ضرتفا  ام  دـشا  نم  نا  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  هکناـنچ 
یلع نمؤملا  قح  ام  هک  ترـضح  نآ  هب  دـندرک  ضرع  زین  لاـح و  لـک  یلع  هللا  رکذ  لاـملا و  یف  خـألا  ةاـساوم  هنم و  هسفنل  یـضری  اـمب 

بیـصن هیف  نکی هللا  مل  هتعاـط و  كرت  هللا و  ۀـیالو  نم  جرخ  هفلاـخ  نا  هیلع  بجاو  ـالا  قح  اـهنم  اـم  تاـبجاو  قوـقح  عبـس  لاـق  نمؤـملا 
هحفص 531] ناشیا [  تفرعم  باب  هک  رایسب  رابخا  نینچمه  مزال و  ضرف  ناوخألا  قح  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترضح  نینچمه  ثیدحلا و 
ره اب  ندرک  كولس  ناشیا و  کچوک  ناشیا و  گرزب  نتخانش  ناشیا و  ءادعا  توادع  ناشیا و  تیالو  ناشیا و  تبحم  ناشیا و  قوقح  و 

رفک و باتک  تسا و  تیب  رازه  تصـش  یکی  ره  القا  هک  ملاوع  زا  مامت  دـلجم  کی  راونـألاراحب و  زا  ماـمت  دـلجم  کـی  هک  ناـشیا  کـی 
تـسا حضاو  القع  عیمج  رب  نآ  تیمها  دـندرک و  هظحالم  ار  بلطم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  رـشتنم  ملاع  رد  تسا و  عوبطم  راحب  نامیا 

مـسیونب ار  نآ  هلدا  همه  مهاوـخب  رگا  هک  تنـس  باـتک و  زا  رایـسب  يهلدا  هب  دـندومرف  تباـث  ار  رما  نیاو  دـندومن  رارـصا  هک  تـسا  نـیا 
يزیرگ هک  دینیبب  دنک  هظحالم  دهاوخیم  هک  ره  تسا  باب  نیمه  رد  راحب  نامیا  رفک و  مدرک  ضرع  دوشیم و  گرزب  رایـسب  يدـلجم 

و ع )  ) دـمحم لآ  ءایلوا  تیالو  هک  نک  هظحالم  لاح  يدـمآ  اجنیا  ات  نوچ  تسین و  اـی  تسه  نانمـشد  زا  ینمـشد  ناتـسود و  یتسود  زا 
ناشیا زا  یصوصخم  رفن  کی  تسود  اضرف  هک  دشاب  هتشاد  یسک  نود  یسک  هب  یـصاصتخا  هک  تسین  يرما  نیا  دمحم  لآ  ءادعا  تئارب 

هک دناهتـشذگ  هک  یناتـسود  رگم  تشاد  تسود  دیابن  ار  يرگید  دوب و  دیاب  دشاب  هدش  نیعم  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  رد  هک  مسر  مسا و  هب 
لآ ناتسود  زا  یتسود  ره  تمایق  ات  مالسا  لوا  زا  هکلب  تسین  روظنم  یـصوصخم  صخـش  کی  ینمـشد  نینچمه  تسین و  فرح  اهنآ  رد 

سپ تسا  ماع  مکح  نیا  تشاد و  نمـشد  دیاب  دیایب  ای  هدمآ  هک  ینمـشد  ره  نینچمه  تشاد و  تسود  دیاب  دیایب  ای  هدمآ  هک  ع )  ) دمحم
ياضتقم نیا  هکلب  ماهدرکن  باب  نیا  رد  یلیواـت  تشاد  تسود  ار  وا  دـیاب  تسا و  ع )  ) دـمحم لآ  ناتـسود  زا  سک  نـالف  متفگ  نم  رگا 

نم مه  ار  صخـش  نیا  تشاد و  تسود  ار  ناـشیا  ناتـسود  دـیاب  هک  دـناهدومرف  مومع  روـط  هب  هک  تسا  ع )  ) دـمحم لآ  شیاـمرف  رهاـظ 
تسا نامز  نالف  رد  ای  الثم  تسا  اج  نالف  رد  ام  تسود  دناهدومرفن  نینچمه  مرادب و  تسود  دیاب  سپ  تسا  ناشیا  تسود  هک  ماهتخانش 

نیا هب  مومع  تیلک و  روط  هب  مه  نم  هک  تسا  نیا  تسین و  ماقم  نیا  رد  کی  چیه  دودح  رد  دویق  نیا  اذـکه  تسا و  سک  نالف  رـسپ  ای 
ماما هک  تسا  یهیدب  تسا  طبض  باحـصا  بتک  رد  میدرک و  لقن  قباس  هک  يرابخا  زا  ع )  ) ماما باب  رد  اما  مریگیم  دارفا  همه  رد  مکح 

هـصاخ تافـص  راثآ و  دلوتم و  نیا  زا  شیپ  يرـسک  رازه و  نیعم و  وا  هدلاو  مالـسلاامهیلع و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ام  رـشع  یناث 
هللااب ذایعلا  ع )  ) نسحلا نب  دمحم  صخش  اما  یئوگیم  هدمآرد  نایم  زا  وت  لاح  درک  دهاوخ  هصوصخم  ياهراک  تسا و  وا  يارب  زا  هنیعم 

صاخ صخـش  يرادـن و  نآ  رب  ناهرب  لیلد و  چـیه  هک  تسا  لوا  گرزب  لیوات  نیا  تسا  يزاریـش  ياـضر  ازریم  رـسپ  دـمحمیلع  ازریم 
مومع و روط  هب  هک  رابخا  فولا  فالا  رد  دناهدرک  ام  يارب  هک  ار  وا  یفرعم  نآ  زا  دـعب  ینکیم و  ینعم  وا  ریغ  رد  ار  هیلعصوصنم  نیعم 

یـصحت دعت و ال  هک ال  اهنیا  ریغ  تعاجـش و  تردق و  توق و  لامک و  ملع و  زا  دناهدرک  رکذ  وا  زا  تافـص  راثآ و  دـناهدومرف  صوصخ 
هللا مالس  هحفـص 532 ] تیب [  لها  راـبخا  رد  هک  تسه  وا  رد  اـهزیچ  نیا  رب  هوـالع  تسین و  صخـش  نیا  رد  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  تسا و 
نانچ نینچ و  دـمآ و  دـهاوخ  هک  دـناهداد  ربخ  ماما  زا  هک  یلاـعفا  نآ  نینچمه  تسه  صخـش  نیا  رد  مه  اـهنیا  دـناهدومرف  یفن  اـحیرص 
دوش رهاظ  تسیابیم  هک  مه  نامز  نآ  رد  دشن  دوش  رهاظ  تسیابیم  ماما  هک  مه  یئاجنآ  زا  درکن  صخش  نیا  ار  مادک  چیه  درک  دهاوخ 
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ار وت  قلاخ  تسا  دوعوم  ماما  نیا  یئوگیم  وت  کلذعم  هدـنامیمن  ماما  هب  شزیچ  چـیه  هصالخ  دـشن  هیمتح  تامالع  روهظ و  نامز  ینعی 
دمحم لآ  هک  نم  يالوم  نید  ای  ینکیم  ینعم  ناهرب  لیلد و  نودب  هل  عضو  ام  ریغ  رد  ار  ظفل  هک  تسا  وت  نید  یلیوات  نید  ادـخ  قح  هب 
ناشیا قوقح  دیهد و  زیمت  ار  نمشد  تسود و  دیراد و  نمشد  ار  ام  نانمشد  يهمه  دیراد و  تسود  ار  ام  ناتـسود  يهمه  دناهدومرف  (ع )

ار دوخ  ردق  نک و  هظحالم  تسرد  سپ  دـناهدرکن  فلخت  وم  رـسکی  ظفل  نیا  رهاظ  ینعم  زا  ۀـعاط و  اعمـس و  دـناهتفگ  دـیروآ  اج  هب  ار 
سانشب . مه  ار  قح  لها  ردق  سانشب و 

دنک یم  نایب  ار  ماکحا  نطاب  تیئاهب )  ) دیدج عرش  ینطاب و  دراد و  يرهاظ  يزیچ  ره  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

سپ یئوگب  دراد  مه  لیوات  تسا  دوخ  ياج  هب  زامن  رهاظ  سپ  تسا  ندـب  حور و  لثم  لـیوات  بتارم  دـناهدومرف  لصف 2  رد  تسا  هتفگ 
ماما رادنپم  تسا و  عرـش  نیا  قوف  لیوات  مکح  لیوات  مکح  هن  تسا  نادبا  رهاظ  مکح  عرـش  دروآیم و  يدـیدج  عرـش  ماما  هک  تسیچ 

مارح و یتـقو  لـالح و  یتـقو  يزیچ  ررـض  هچنآ  زا  یهن  دراد و  عـفن  هچنآ  هـب  رما  رگم  تـسین  عرـش  درادیمرب  ناـیم  زا  یلک  هـب  ار  عرش 
هتسناد سپ  عرش  قوف  ار  لیوات  دناهدومرف و  قیدصت  ار  دیدج  عرش  یهتنا  هفلتخم  تاقوا  رد  قلخ  داسف  حالـص و  بسحرب  تسا  سکعلاب 

دنکسمتم . نمؤم و  ناشیا  یلیوات  عرش  هب  هک  دش 

باوج

تنداد باوج  تسا و  لاهج  لثم  تندرک  هصالخ  هک  دنادیم  ادخ  هک  يدـشیمن  ثحب  در و  ضرعتم  يدرکیمن و  هصالخ  رگید  شاک 
هتفگ درم  نیا  هچنآ  هک  دـنیبب  لوا  دـیامن و  هظحـالم  ار  فیرـش  لـصف  نآ  درادرب  هک  مهاوخیم  سرتادـخ  فصنم  کـی  لاـفطا و  لـثم 

دنوادـخ تاشیامرف  هتبلا  هک  میئوگیم  ماقم  نیا  رد  هصالخ و  تسا  داریا  لحم  بلطم  نآ  ياجک  هکنیا  یناث  تسین  ای  تسه  نآ  هصالخ 
تسین و ههبـش  لحم  هک  رهاظ  اما  دوشب  یناعم  نیا  دوجو  رکنم  دناوتب  هک  تسیک  دراد و  ار  همه  نطاب  لیوات و  رهاظ و  ع )  ) دـمحم لآ  و 

ملع یلع  هانلضف  باتکب  مهانئج  دقل  و   » دیامرفیم نینچمه  و  ملعلا »  یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوات  ملعی  ال  دیامرفیم «  دنوادخ  لیوات  اما 
نم انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تءاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذلا  لوقی  هلیوات  یتای  موی  هلیوات  الا  نورظنی  له  نونموی ---  موقل  ۀمحر  يده و 
درک ناوتیمن  ار  لیوات  راکنا  سپ  نورتفی »  اوناک  ام  مهنع  لض  مهسفنا و  اورسخ  دق  لمعن  انک  يذلا  ریغ  لمعنف  درن  وا  انل  اوعفشیف  ءاعفش 

هصرع تسا و  هدش  اهنآ  زا  یـضعب  رکذ  نیا  رب  قباس  تسا و  رایـسب  هینطاب  یناعم  ینعم و  نیا  دهاوش  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  رد  نینچمه  و 
 ] يهصرع نآ  هصرع  لیوات  دشاب و  دیاب  هتبلا  رهاظ  عرش  تسا  اپ  رس  ایند  ات  تسا و  ایند  رهاظ  عرش  هصرع  تسا  رهاظ  يهصرع  ریغ  لیوات 
هب میئایند  رد  ات  ندـب و  رد  تسا  حور  لثم  رهاظ  رد  لیوات  نینچمه  ندـب  رد  تسا  حور  لثم  ایند  نیا  رد  لاثم  تسا و  لاثم  هحفص 533 ]
ات دومن  دـیاب  مه  ملع  لیـصحت  دوشب و  ندـب  تیوقت  هکنیا  ات  دروخ  دـیاب  ار  يویند  ياذـغ  هکنانچ  درک  لمع  ناوتیمن  اهنت  لـیوات  مکح 

لیلد یهاوخب  رگا  دوشیم و  كاله  دنکیمن و  تسیز  ندب  نیا  ینارذگب  اهنت  ملع  لیـصحت  هب  یهاوخب  رگا  دوشب و  حور  تیوقت  هکنیا 
 : دـیامرفیم هک  نک  هظحالم  مدومن  ار  نآ  رکذ  صوصخم  هک  هفیرـش  هیآ  نیمه  رد  يرواـیب  تسد  تسا  ـالاب  ملاـع  لـیوات  هضرع  هکنیا 
 « لمعن انک  يذلا  ریغ  لمعنف  درن  وا  انل  اوعفشیف  ءاعفـش  نم  انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تئاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذلا  لوقی  هلیوات  یتای  موی  »

سپ دندوب  هدروآ  قحام  يهدنرورپ  لسر  هک  نیا  زا  شیپ  ار  نآ  دندرک  كرت  هک  اهنآ  دنیوگیم  دیآیم  باتک  لیوات  هک  زور  نآ  ینعی 
زور نآ  رد  هک  نک  هظحالم  سپ  میدرکیم  لمع  هچنآ  ریغ  مینکب  لمع  سپ  میدرگرب  ای  دننک  تعافش  ام  يارب  هک  دنتـسه  یئاعفـش  ایآ 

تـسین نکمم  دننکیم و  تشگزاب  عمط  هک  تمایق  تسا و  خزرب  هصرع  نیا  دندرگیمنرب و  هک  تسا  یهیدب  دـننکیم و  تشگزاب  عمط 
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نیبب سپ  دشیم  هتفریذپ  ناشیا  زا  دـندروآیم و  نامیا  اروف  دـندوب  هک  ماقم  نامه  رد  دوبن  یتشگزاب  هب  تجاح  دـندوب  ایند  رد  رگا  الا  و 
يارب تشگزاب  رگید  لیوات  موی  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  ادـخ  باتک  هک  تسا  تنـس  باتک و  زا  ذوخاـم  اـم  خـیاشم  تاـشیامرف  هنوگچ 

اما یماع  ینعم  تسا و  یصاخ  ینعم  نآ  يارب  زا  هللا  مالس  تیب  لها  تاشیامرف  رد  لیوات  هک  میاهدرک  نایب  قباس  هک  نادب  تسین و  یسک 
دـنیوگیم و لیوات  ار  نآ  دـشاب  هچ  ره  نطاب  ای  صخا  ینعم  هب  لیوات  ای  دـشاب  رهاظ  ینعم  هاوخ  تسا  ظفل  قادـصم  نامه  نآ  ماع  ینعم 

رگید ملاوـع  رد  ار  نآ  زورب  دـننادرگرب و  دوـخ  لوا  هب  ار  ینعم  هک  دوـشیم  ناـیب  تمکح  ناـسل  رد  هـک  تـسا  ناـمه  نآ  صاـخ  ینعم 
رکذ ار  بلطم  نیا  لیـصفت  مه  قباـس  هکناـنچ  تسا  نکمم  اـج  همه  لاـثم  ترخآ و  اـیند و  رد  ماـع  ینعم  هب  لـیوات  سپ  دـننک  هدـهاشم 

دیآیم یـضعب  تسا و  هدمآ  نآ  زا  یـضعب  سپ  تسا  لیوات  نآرق  يارب  زا  هک  دـیامرفیم  ع )  ) قداص ترـضح  هک  تسا  نیا  میاهدرک و 
نآ زورب  روهظ و  هک  تسا  نآ  صاخ  ینعم  هب  اما  نامز و  نآ  ماما  ار  نآ  دسانـشیم  همئا  زا  یماما  نامز  رد  لیوات  دـش  عقاو  هاگ  ره  سپ 

باـتک صن  هب  اـنیقی  تسه  قح  لـیوات  هک  دوب  نیا  ضرغ  يراـب  دروخیم  راـک  هب  هک  شاـب  هتکن  نیا  تفتلم  سپ  تسا  رگید  ملاوـع  رد 
هتشادرب هک  تسا  لاحم  دشاب و  دیاب  هتبلا  ایند  رهاظ  مکح  تسا  اپ  رـس  ایند  ات  تسه و  مه  رهاظ  هللا و  مالـس  تیب  لها  شیامرف  دنوادخ و 

هب ندروخ  اذغ  زا  عنم  ار  ضیرم  بیبط  هکنانچ  دش  دهاوخن  یئایند  مکح  نودب  اما  دننکب  یمکح  تحلصم  بسحرب  يزور  ره  ولو  دوشب 
هحفص هتبلا [  دروآیم  فیرشت  هک  مه  مالسلامهیلع  ماما  دنکیم و  عنم  یقاب  زا  دهدیم و  بیترت  وا  يارب  بسانم  ياذغ  ات  دنکیمن  یلک 

هب مدرم  مشچ  تقو  نآ  رد  نوچ  دنرادیمنرب و  ار  رهاظ  عرش  ماکحا  سپ  دیامرفیم  روهظ  نامزلارخآ  رد  تسا و  ایند  رد  وا  روهظ  [ 534
ملکت دوخ  يهیـشاح  اب  هک  يروط  دـننکیم  ملکت  اهنآ  اـب  دـننیبیم و  ار  هکئـالم  نج و  هک  دـندومرف  هک  يروط  دوشیم  زاـب  لاـثم  ملاـع 

رب ود  ره  درادن  هیرهاظ  ماکحا  اب  تافانم  چـیه  دوشیم و  يراج  ناشیارب  نامز  نآ  ياضتقم  هب  مه  ملاع  نآ  ماکحا  یـضعب  سپ  دـننکیم 
یناسنا سفن  توق  هک  ینکیم  ملع  لیصحت  دشاب و  وت  ندب  توق  هک  يروخیم  اذغ  مدرک  ضرع  هک  یلثم  نامه  هنیعب  دنتسه  دوخ  ياج 
ینکیم داریا  نم  رب  وت  درک  ملع  لیـصحت  دیاب  هک  متفگ  نم  رگا  الاح  درک  ناوتیمن  يرگید  زا  تعانق  اهنیا  زا  کی  چـیه  هب  دـشاب و  وت 

مشاب و نیدـتم  نآ  هب  نم  هک  تسا  بجاو  تسا  قح  تسا و  دـمحم  لآ  زا  رگا  لیوات  یلب  يراد  یلیوات  نید  وت  هک  تسا  مولعم  سپ  هک 
هذخای نمع  هملع  یلا  رظنیلف  ینعی  هک  دـیامرفیم  لیوات  ع )  ) ماما هماعط و  یلا  ناسنألا  رظنیلف  دـیامرفیم  دـنوادخ  تسا  مارح  تسین  رگا 

هچ ره  رـضم و  ای  عفان  تسا و  حلاص  مارح  ای  تسا  لالح  نم  ماعط  ایآ  هک  منکیم  ار  نآ  رهاظ  هظحالم  مریگیم و  ار  ادخ  لوق  نیا  لاح 
دمحم لآ  زا  ایآ  مدرک  ذـخا  هک  زا  ار  دوخ  ملع  هک  منکیم  هظحالم  منکیم و  مه  ار  نآ  لـیوات  هظحـالم  مروخیم  تسا  عفاـن  لـالح و 

ام خـیاشم  هک  یلیواـت  سپ  منکیم  ذـخا  تسا  ناـشیا  زا  رگا  مـنکیم و  زارتـحا  تـسا  ناـشیا  نمـشد  زا  رگا  ناـشیا  نمـشد  زا  اـی  تـسا 
هللا لوحب  مه  ناشیا  شیامرف  رهاظ  هب  میتسه و  نیدتم  نآ  هب  هتبلا  دوشیم و  رهاظ  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  صن  زا  هک  تسا  نیا  دـنیامرفیم 

یئوگیم . لطاب  تسین  اهنآ  يارب  زا  حیحص  ذخام  چیه  هک  ینکیم  تالیوات  هک  وت  اما  میریگیم  هقیفوت  و 

هدوب راهطا  همئا  لثم  ناشتافص  ءاهب  یلعنیسح  باب و  دمحم  یلع  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

تسا و تیالو  هصوصخم  تافص  ار  یلو  هک  دناهتفرگ  هجیتن  همدقم  نیا  زا  تسا و  یتمالع  ار  ئـش  ره  دناهدومرف  لصف 3  رد  تسا  هتفگ 
شبلق دور و  باوخ  وا  مشچ  دوـخ  ياـعدا  رب  لـیلد  زجعم و  عجـشا و  یخـسا و  یقتا و  تیملعا و  صن و  تمـصع و  تسا  تفـص  هد  نآ 
تروص هک  تسا  نیا  نامز  ماما  يهصوصخم  تامالع  زا  دناهدومرف  لصف 4  رد  دیامن  علب  نیمز  ار  وا  لوب  دنیبب  رـس  تشپ  زا  دورن  باوخ 

جورع زا  دعب  دـناهدومرف  لـصف 5  رد  وا و  رهاـظ  مسا  شرهاـظ  مسا  وا و  نطاـب  مسا  شنطاـب  مه  دـشابیم و  ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  هیبـش  وا 
ماقم میاق  هفیلخ و  ار  اهنیا  هک  دناهدراذگ  نایم  رد  دنچ  یتایرورـض  دش  هاتوک  اج  همه  زا  ام  تسد  ماما  تبیغ  راهطا و  يهمئا  هللالوسر و 
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زا تسا و  ایبنا  متاخ  تیلضفا  يده و  يهمئا  تماما  توبن و  دیحوت و  اهنآ  زا  تسا  هدیـسر  تهادب  دح  هب  اهنآ  یـضعب  دناهداد  رارق  دوخ 
وگغورد ماما  دروآ  دـهاوخن  فرخزم  ینعمیب و  عرـش  دـیامرفیم  هدـعاق  هب  مکح  ماما  تسا  اهنآ  زا  تسا و  مرحم  داـسف  هک  تسا  اـهنآ 

زا يراصن  تسا و  قفتم  لک  نیب  هللا  رماب  میاق  هیهلا و  يهیلک  تیالو  هصوصخم  تافص  یهتنا  دوشیمن  سیاسو  تسا  ناطلـس  ماما  تسین 
یقتا ملعا و  دوب و  موصعم  لیوات  نودب  هحفص 535 ] هک [  یکرابم  سفن  زا  بزح  نیا  بیبح و  لامج  زا  نیملسم  دندید و  حور  ترضح 

قفاوم و شنطاب  رهاظ و  مسا  افلخ و  اقلخ و  هللا  لوسرب  قلخلا  هبشا  ایسن و  ابسح و  یلعا  اعاطقنا و  مظعا  ۀماقتسا و  دشا  مرکا و  عجشا و  و 
هیمهو تالیوات  هینظ و  تالالد  هیملع و  تابجح  هب  هک  یـسوفن  باجتحا  تسین  طانم  دـنداد و  تداهـش  ناشنوخ  هب  دـندید و  دوب  قباطم 
نزاخم قح  رد  ناشیا  لاثما  مه  لبق  زا  دندنام  یقاب  ضارعا  بیذکت و  رب  دندشن  فصتم  بلاط  دهاجم  تافص  هب  دنتفرن و  هدش  کسمتم 

زا يدعب  یبن  دناهدومرف ال  یماقم  رد  نیهملا و  باذعلا  یف  نالا  مهنا  هللاات  دندش  هچ  دنداد  ار  اهتبسن  نیمه  هیهانتیال  تمحر  نداعم  ملع و 
ار نورخآلاو  نولوالا  هب  هطبغی  اماقم  مهللا  مهثعبا  دیاب و  ناشیا  بهذـم  هب  يدـعب  باتک  يدـعب و ال  روهظ  دـندومرفن ال  تسا  تایرورض 

وغل ار  نطابلا  رهاظلا و  رخآلا و  لوألا و  وه  لبقتسا و  نمل  حتافلا  قبس و  نمل  متاخلا  درب و  نوریب  شتحارص  زا  ار  اقل  تایآ  دومن و  لیوات 
نیلهاجلا . لیوات  نیلطبملا و  لاحتنا  نیلاغلا و  فیرحت  نم  هللااب  ذوعن  تسناد 

باوج

ای تسه  لوصف  نآ  يهصالخ  هتشون  هک  بلاطم  نیا  هک  دننیبب  دنیامن و  رظن  هنیعم  لوصف  نیا  هب  كرابم  باتک  نآ  رد  نیملـسم  دوخ  الوا 
دنکیم هصالخ  مسق  هچ  ینادـب  هک  ردـق  نیمه  هملک  کی  میهدیمن  لیـصفت  ام  رگید  تسا  عیاش  اج  همه  رد  كراـبم  باـتک  نوچ  هن و 
ناطلـس ماما  دـیوگیم  درم  نیا  دوش  ماما  دـشاب و  هتـشادن  تسایـس  یـسک  دوشیمن  سئاس  تسا و  ناطلـس  ماما  تسا  هدومرف  نم  يالوم 

تسا و ربمغیپ  هیبش  تسا  هدومرف  دورـس  فرخزم  مسق  نیا  درک و  هصالخ  دـیاب  مسق  نیمه  هللااب  مکدـشنا  یهتنا  دوشیمن  سئاـس  تسا و 
دنکیم و داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  روهظ  زا  دعب  نوتاخ و  سجرن  نطب  تسا و  يرکسع  نسح  ماما  بلص  زا  ربمغیپ و  نطاب  رهاظ و  مسا 

یلیخ رگید  اـهنیا  هک  هدـید  نوچ  درم  نیا  اذـکه و  دـنیامنیم و  رورـس  نآ  زا  نیکمت  میلـست و  قلخ  عیمج  دوشیم و  قـح  تلود  تلود 
ام هتـشون  شدوخ  هک  يردق  نامه  هب  هصالخ  هدرک  كرت  ار  همه  درادیمنرب  مکحت  اعدا و  دوبن و  دمحمیلع  ازریم  رد  هک  تسا  یهیدـب 

طبـض دورـس و  دنچ  یتافارخ  سلاجم  زا  یـسلجم  رد  هک  دوب  نیمه  وا  تمـصع  هدوب  موصعم  لیوات  نودب  هک  تسا  هتفگ  مینکیم  افتکا 
ات دـیباوخ  حبـص  هک  دوب  نیمه  وا  تمـصع  دوب  هدرک  شومارف  دوب  هتفگ  لوا  هک  اـهنآ  دـیئامرفب  ررکم  دـنتفگ  دـعب  وا  عـالطایب  دـندرک 

دش و ندرک  لوب  هب  لوغشم  رداچ  يهشوگ  بارطضا  لامک  اب  تساخرب  درک  رادیب  هنعط  هب  ار  وا  دوب  وا  اب  نیملسم  زا  یسک  دزرس  باتفآ 
هدیباوخ و تقو  نآ  ات  هنوگچ  هدوبن  رگا  دوب و  هچ  زا  شبارطضا  دباوخب  تقو  نآ  ات  هک  هدوب  نیا  شعرـش  رگا  ءاملاب  یج  كرابم  تفگ 

هکلب دوشن  هدـید  یـسک  زا  مه  لامعا  نیا  لاثما  رگا  هک  نادـب  مه  ار  نیا  هصـالخ و  هدوبن  باوخ  وا  بلق  هدوب و  باوخ  زا  مشچ  هنوگچ 
زا نم  هک  هحفص 536 ] اریز [  دش  میناوتیمن  وا  تمصع  هب  لئاق  کلذعم  مینیبن  مه  یئاطخ  وهس و  مینیبب و  مه  ار  يوقت  حالـص و  لامک 

تسا و رمألایلوا  شدوخ  ماما  هک  هتـشذگ  نیا  زا  دـنزب و  رـس  وا  زا  تمـصع  فالخ  تاقوا  نآ  رد  دـیاش  متـسین  علطم  وا  تـالاح  عیمج 
زا ریغ  وا  دوخ  فیلکت  دـیاش  میهد  رارق  نازیم  میاهتفرگ  میلعت  وا  دوخ  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  سپ  میلهاج  اـم  دـنادیم و  ار  خوسنم  خـسان و 

نورمؤت و ام  اولعفا  انا و  عنـصا  ام  یلا  اورظنت  هک ال  دـندومرف  یتح  تسه  ناـشیا  راـبخا  رد  نیا  رئاـظن  هکناـنچ  دـشاب  هدومرف  نم  هب  هچنآ 
رد هک  تسا  نیا  منک  تجح  وا  رب  هنوـگچ  ماهتـسناد  وا  دوـخ  يهطـساو  هب  شیپ  زا  هچنآ  نم  سپ  هتـشگرب  مکح  زورما  تیلک  هـک  دـیاش 
رد هکنانچ  دعب  ماما  تمـصع  تماما و  رب  دنیامرفب  صن  دـیاب  تسا  نایم  رد  هیلع  صوصنم  ماما  ای  دـشاب  نایم  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  ینامز 
الا نوکی  انم ال  مامألا  لاـق  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هدـج  نع  هیبا  نع  رفعج  نب  یـسوم  نع  تسا  هدـش  تیاور  نیبملا  باـتک 

تسین يرما  تمصع  هک  نک  هظحالم  سپ  ثیدحلا  اصوصنم  الا  نوکی  کلذلف ال  اهب  فرعیف  ۀقلحلا  رهاظ  یف  ۀمـصعلا  تسیل  اموصعم و 
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دنتـسین نایم  رد  ربمغیپ  ماما و  هک  نامز  نیا  لثم  رد  دیامرفب و  وا  رب  صن  ربمغیپ  ای  قباس  ماما  دـیاب  دـبال  دوش و  مولعم  تقلخ  رهاظ  زا  هک 
دمحمیلع ازریم  لثم  رگا  هک  تسا  ردق  نیمه  ام  هب  شاهدیاف  زورما  مه  نیا  یلو  تسه  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  رب  ناشیا  صوصن 

هچ وت  نم و  زورما  دـیآیم  نوریب  هک  ماـما  دوخ  اـما  تسین  وا  رب  یـصن  هک  اریز  مینکن  لوبق  دوـمن  تمـصع  ياـعدا  دـیآ و  نوریب  یـسک 
تـسا یهار  نامه  زورما  ام  تفرعم  لیبس  سپ  تسا  هیلعصوصنم  هک  مینادن  هکنآ  ات  تسا  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  نیا  هک  مینادیم 

هچنآ قـالخا و  مولع و  تازجعم و  زا  توبن  تاـیآ  هکنیا  رگم  دوبن  نآ  میتخانـشیم و  دـشیم  ثوـعبم  هک  يربـمغیپ  ره  نیا  زا  شیپ  هک 
دوخ هک  وت  وگم  تخانـش و  نوکی  ام  ناک و  امب  ملع  تانیب و  تایآ  تازجعم و  نیمه  هب  دیاب  ماما  سپ  دـشاب  وا  اب  تسا  رما  نیا  يهمزال 
نیا لثم  تسا و  لهـس  رایـسب  ـالثم  تاـبیغم  زا  راـبخا  اـب  وا  قدـص  تفرعم  هک  اریز  یـسانشیم  هنوگچ  يرادـن  نوکی  اـم  ناـک و  اـم  ملع 

رابخا هب  رـصحنم  تابیغم  زا  رابخا  هک  اریز  ممهفب  ار  وا  قدص  ات  مشکب  راظتنا  یک  ات  نم  دهدیم  هدـنیآ  زا  هک  يرابخا  هک  وگم  تعامج 
تـسا لهـس  رایـسب  سپ  اذکه  دهدب و  بولق  ریامـض  زا  ربخ  دـهدب و  نورخدـی  ام  نولکای و  ام  زا  ربخ  ربمغیپ  ياسیع  لثم  تسین  هدـنیآ 

راک نیا  اما  دـنربب  وا  ملع  هب  یپ  دـنروایب و  تسد  نیارق  هک  یناسک  دنـشاب  هچرگا  هیملع  تاـقیقحت  تاـنایب و  هب  اـما  بلطم و  نیا  تفرعم 
نیا زا  سپ  هصالخ  دنروایب  تسد  تلوهـس  هب  دنناوتیم  ای  دنراد  ار  اهنآ  ملع  هک  تسا  اههار  نیمه  زا  اهنآ  تفرعم  تسین و  قلخ  يهماع 

هرابرد یصن  ملسم  هک  اریز  تسین  هتفریذپ  فرح  نیا  دوخ  دوب  موصعم  لیوات  نودب  درم  نیا  هک  هتفگ  فنصم  هکنیا  هک  دش  هتـسناد  نایب 
عاطقنا تماقتـسا و  مرک و  يوقت و  رد  رما  تسا  نینچمه  تسین و  تقلخ  رهاظ  رد  یتفـص  ع )  ) ماـما شیاـمرف  هب  مه  تمـصع  هدوبن و  وا 

زا رتالاب  هک  اریز  تازجعم  هب  ای  صن  هب  رگم  دوشیمن  هتـسناد  اـهنیا  هحفص 537 ] کی [  چیه  تسا و  تمـصع  نوئـش  اهنیا  مامت  هک  اریز 
ناشیا هیکوج  مه  زونه  دـننکیم  رایـسب  تداـبع  مه  اهینـس  یـشاب  هدـید  وا  زا  ار  هقاـش  تاـضایر  تاداـبع و  لاـمعا و  وت  هک  تسین  نیا 

شـشخب لذـب و  هکمارب  نینچمه  تسین و  ای  تسه  دـنوادخ  هدیدنـسپ  ناشیا  لامعا  هک  یمهفیم  اجک  زا  وت  دندیـشکیم  هقاش  تاضایر 
تدابع و نیا  لحم  تیفیک و  هک  یئوگب  رگا  تسا و  نیمه  هتـساوخ  ادخ  هک  یتواخـس  مرک و  هک  یمهفیم  اجک  زا  وت  دندرکیم  رایـسب 

رارقا هتبلا  سپ  یتسین  یعدم  رگا  هتـسناد و  ار  زیچ  ره  عقوم  هک  یماقم  یعدم  الوا  تدوخ  وت  سپ  میوگیم  منکیم  هظحالم  ار  تواخس 
تداـبع و نیا  صخـش  نیا  هک  یمهفیمن  يدـش  نازیم  وت  هک  یتـقو  يوـشیمن و  نازیم  يدـش  لـهاج  رگا  ینکب و  دـیاب  دوـخ  لـهج  هب 
دیئوگیم و هک  تسا  ینخس  فرص  دیدیدن و  يزیچ  هک  امش  الا  دنیبب و  یلمع  ناسنا  هک  تسا  یـضرف  رب  اهنیا  هدرک و  اج  هب  ار  تواخس 

یتخادنا هک  هراظش  نآ  تسا  مادک  تماقتسا  هک  دمهفیم  هچ  تسین  میقتسم  شدوخ  هک  یسک  عاطقنا  تماقتسا و  رد  رما  تسا  نینچمه 
شتآ بقع  هک  یهیفس  يراد  تسد  غارچ  وت  رگا  هللا  مسب  امـش  لوا  سپ  تسا  وت  دوخ  عبط  رگا  تسا  مادک  تسا  میقتـسم  هک  یتسناد  و 
تفرن هار  ص )  ) ربمغیپ عرش  هب  درم  نیا  هک  تسا  یهیدب  هک  يدرک  هنزاوم  ص )  ) ربمغیپ عرـش  هب  ار  وا  عاطقنا  تماقتـسا و  ایآ  يدرکیم 

دوش یتاملک  فورح و  عیطقت  دوش و  هتفرگ  اوه  زا  هک  دـنراد  تعاـنق  مـالک  زا  مدرم  هللاو  تسا  میقتـسم  هک  يدـیمهف  هدـعاق  هچ  هب  سپ 
لامج تسا  روظنم  يروص  تهابش  رگا  هک  اریز  ربمغیپ  هب  وا  تهابـش  باب  رد  رما  تسا  نینچمه  دشابن و  ای  دشاب  نآ  يارب  زا  ینعم  هاوخ 
هچنآ هک  وت  مسا و  باب  رد  نخس  تسا  نینچمه  میرادن و  ار  نآ  ملع  تسا  دوصقم  يونعم  تهابش  رگا  میاهدرکن و  ترایز  ار  وا  سدقم 

لثم الثم  دـشاب  یـسک  کی  هکنیا  ضرف  یلو  یتسین  دوخ  تاـملک  رد  قادـصم  هب  جاـتحم  چـیه  تسا و  اـعدا  مکحت و  فرـص  یئوگیم 
تـسا رایـسب  ایند  رد  ضارعا  یلو  دوب  رهاـظ  بسح  هب  مه  نطاـب  رهاـظ و  مسا  عماـج  دـنتفگیم و  دـمحادمحم  ار  وا  هک  يرـصم  یعدـم 

رکذ عقوم  رد  دناهدرمش  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  رد  هک  ار  تامالع  نیا  سپ  دنراذگب  مه  ادخ  نمشد  رب  ضرعلاب  اسباو  ءامـسا  نیا  تروص 
صخــش نآ  رب  ماـما  صن  زا  ناـمز  نـیا  رد  دوـشب و  تباـث  دــیاب  یلج  ناـهرب  اـی  یلو  صن  هـب  تـسا  یتمـالع  هـکنیا  اـی  تـسا  تلیــضف 

رگا هک  دـندومرف  هک  ناـشیا  شیاـمرف  زج  تسین  هراـچ  ار  اـم  سپ  میمورحم  هک  دـنکیم  تماـما  ياـعدا  دزیخیمرب و  هک  یبسنلالوهجم 
تسا و تازجعم  نیمه  همیظع  روما  نیا  دیوگیم و  باوج  وا  لثم  هک  همیظع  روما  نیا  زا  وا  زا  دـینکب  لاؤس  دـنک  تماما  ياعدا  یعدـم 

عجـشا نینچمه  يدـحا و  هب  وا  جایتحا  مدـع  وا و  يوس  هب  مدرم  تجاح  لثم  اهنیا  لاثما  تابیغم  زا  ربخ  تاداع و  قراوخ  تانیب و  تاـیآ 
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رفن رازه  ود  رگا  هک  منادیم  هچ  درکن  رارف  رفن  رازه  ربارب  زا  مدید  رگا  زورما  کلذـعم  یلو  تسا  بوخ  اهنیا  لاثما  ندوب و  ملعا  ندوب و 
دروآ و مهارف  بابـسا  ناطیـش  هکنیا  دوجو  اب  دمحمیلع  ازریم  لثم  هحفـص 538 ] مدید [  رگا  یلب  دنکیمن  رارف  زاب  دنداتـسیا  وا  ربارب  رد 

نیقی نیا  زا  دـش  ناهنپ  هلیوط  ای  هلبزم  رد  دومن  رارف  درواین و  باـت  کلذـعم  تمالـس  هب  داـتفا  دز و  نامـسیر  هب  ار  ریت  ادـمع  لوا  زاـبرس 
ریت همه  نیا  دـینیبب  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداتـسیا  اج  ناـمه  رگا  هک  اریز  درادـن  مه  یگنرز  هک  تسا  لهـس  تسین  عاجـش  نیا  هک  منکیم 

نینچ هک  دراذگن  دنوادخ  یلو  دنتـشادیمزاب  وا  زا  تسد  دشیم و  ادـیپ  یمیظع  بعر  افعـض  ياهلد  رد  هتبلا  دروخن  نم  هب  دـش و  یلاخ 
ار وا  تعامج  نیا  هک  نک  هظحالم  دنتـشک و  دندروآ و  ار  وا  زاب  تسین و  هراک  چیه  هک  دش  حضاو  همه  رب  ات  دومن  رارف  دیوگب و  ینخس 

دوش هتـشک  هدش  ریدقت  رگا  تسین  زیرگ  دنوادخ  ریدقت  زا  هک  دوب  هدیمهفن  ردـقنیا  درم  نیا  دـنرادنپیم و  دـیحوت  تیآ  تیهولا و  رهظم 
يادف هب  دنک  رارف  ارچ  سپ  درادن  ار  وا  نتـشک  تردق  مه  یـسک  هک  هدـشن  ریدـقت  رگا  درک و  ناوتیمن  ریدـقت  زا  رارف  دوشیم و  هتـشک 

رگا هک  اریز  منکیمن  رارف  گنج  زا  نم  دومرف  هک  نیملاـعلا  یف  هللاۀـیآ  تسا و  نیدـحوملاجات  هک  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  سدـقم  دوجو 
راوس رطاق  رب  ارچ  دندرک  ضرع  دهدیمن  يدوس  رارف  هک  هدش  ریدقت  رگا  دشکب و  ارم  دناوتیمن  یـسک  هک  موش  هتـشک  هک  هدشن  ریدـقت 

هب تجاح  سپ  موریم  هتخیرگ  بقع  هن  مزیرگیم و  گنج  زا  هن  نم  دومرف  درک  ناوتیمن  زات  تخات و  رطاـق  اـب  گـنج  رد  دـیوشیم و 
دحوم تسا و  وا  یقیقح  عاجـش  سپ  منکیمن  رارف  دنیایب  نم  گنج  هب  هدومن  تشپ  رب  تشپ  برع  مامت  رگا  دومرف  مرادن و  زات  تخات و 

نیمز هب  دیاب  وا  تلاجخ  زا  هک  هللاو  دنکیم  نایب  دیحوت  هلاسم  دتسیایم و  دندوب  شنوخ  هب  هنـشت  هک  هشیاع  نوشق  نایم  رد  هک  وا  یعقاو 
نیمز هب  نامـسیر  زا  دنرمـشب و  دیحوت  تیآ  ار  دوخ  دننکب و  ار  وا  ماقم  ياعدا  هک  دندش  ادـیپ  تما  نایم  رد  نامدرم  وچمه  هک  تفرورف 

ریز هب  رـس  ع )  ) دـمحم لآ  تلاجخ  زا  تسیرگ و  دـیاب  عیـشت  مالـسا و  رب  ردـق  هچ  دـنوشب  ناهنپ  هلیوط  ای  هلبزم  رد  دـنزیرگب و  دـنتفیب و 
دیگنج و رفن  دنچ  اب  میدید  الثم  رگا  یلو  تسین  انتعا  لباق  صخـش  نیا  هک  مینکیم  نیقی  مدـید  هک  ار  تلاح  نیا  سپ  هصالخ  تخادـنا 

قداص ربمغیپ  صن  ای  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  ناـنمیطا  نیقی و  لاـمک  زاـب  یلو  دوشیم  لـصاح  ملع  هجرد  کـی  اـت  هچ  رگا  درکن  رارف 
مولع و تافـص و  نامه  هب  تسا  رـصحنم  نآ  دـنکب و  ار  دوخ  رما  تابثا  راگدرورپ  بناـج  زا  ناـهرب  تجح و  هب  وا  دوخ  هکنآ  اـی  دـشاب 

غورد مه  نیقباس  رابخا  تسا  لهس  هدوبن  اراد  صخش  نیا  هک  دینکیم  ار  تازجعم  یفن  احیرص  دوخ  امـش  میاهتفگ و  شیپ  هک  یتازجعم 
ياوس حیحـص  ینعم  هن  دراد و  حیحـص  ظفل  هن  تسین  چیه  تافارخ  زا  ریغ  هللااب  دهـشا  هک  باتک  نیا  هب  دینادیم  رـصحنم  ار  همه  تسا و 

زا دوخ  هک  امـش  هک  تروص  نیا  رد  مینکب و  یناـیب  زاـب  میاهتفگ  قباـس  هچنآ  رب  هوـالع  دـیاش  دـعب  لـصف  رد  هتفاـب و  مه  هب  هک  یتاـملک 
نتفر و هب  تجاح  هچ  رگید  دـیئوگیم  نییلم  مامت  ترورـض  فالخ  دـینکیم و  ار  تازجعم  یفن  وا  حیرـص  صن  اب  دـیتسه  وا  هب  نینمؤم 

لیـصفت ماقم  هحفـص 539 ] نیا [  رد  رگید  تسا  هدـش  تازجعم  ناـیب  اـقباس  نوـچ  مـینک و  قیدـصت  ار  امـش  تـیاور  هنوـگچ  تندـمآ و 
هدش و نایب  لیـصفت  هب  نیا  رب  قباس  مه  نیا  دناهدومرفن  يدعب  باتک  يدعب و ال  روهظ  دناهدومرف و ال  یبن  هک ال  هتفگ  هکنیا  میهدیمن و 
هک دومرف  مزعلایلوا  نایب  رد  هک  یثیدح  رد  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  میاهدرک  تیاور  قباس  هک  الوا  میئوگیم  ردـق  نیمه  ماقم  نیا  رد 
زا دعب  ار  توبن  دنک  اعدا  سک  ره  سپ  تمایق  زور  ات  تسین  وا  زا  دـعب  ییبن  تمایق و  زور  ات  دوشیمن  هدرک  خـسن  ص )  ) دـمحم تعیرش 
زا دـعب  هک  نک  هظحالم  سپ  وا  زا  ار  نیا  دونـشب  هک  سک  ره  يارب  زا  تسا  حابم  وا  نوخ  سپ  یباتک  هب  نآرق  زا  دـعب  درواـیب  اـی  اـم  یبن 

يهولج بتک  عون  هکلب  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  اهنیا  لصاح  هک  هدرک  اقباس  هک  تاقیقحت  نیا  ادبا و  دوشیمن  هدروآ  رگید  باتک  نآرق 
تـسین یباتک  اهنآ  زا  دعب  هک  دندومرفن  دـندوب و  نامه  يهولج  مه  لیجنا  ۀـیروت و  نیاربانب  هک  اریز  تسین  يرمث  رمثم  تسا  نآرق  نامه 

هتفگ هکنیا  اما  تسین و  رگید  يهولج  هولج  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هولج  نیمه  هیلاراـشم  هک  تسا  مولعم  سپ  دـندومرف  نآرق  زا  دـعب  یلو 
نایم رد  دشکب و  ار  وا  عایـشا  ناطیـش و  دیامرفب و  تعجر  دـیاب  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هکنیا  يهظحالم  هب  تسا  هدومرفن  يدـعب  روهظ  هک ال 
هتبلا ترـضح  نآ  دوـخ  مدرگیمنرب و  دوـخ  نم  هک  تسین  نیا  هدوـمرف  يدـعب  یبـن  ـال  هکنیا  ینعم  تسا  تسار  دـیامرفب  تنطلـس  قـلخ 

تعجر دوب و  ربمغیپ  مهدزاود  یصو  رشع و  یناث  ماما  روهظ  زا  دندوب  هداد  روهظ  زا  هک  رابخا  همه  نیا  هک  منیبب  وگب  وت  یلو  ددرگیمرب 
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یناث ماما  روهظ  زا  ربخ  هک  تسین  فصنم  لـقاع  يارب  ههبـش  دوب  نیا  زا  ریغ  اـی  دـندوب  هداد  ربخ  نآ  رب  هوـالع  ار  ع )  ) همئا ریاـس  ربمغیپ و 
تسا و ربمغیپ  یـصو  کشالب  ماما  دندوب و  هداد  ربخ  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دعب  ار  همئا  ریاس  ربمغیپ و  تعجر  ۀصاخ و  دندوب  هداد  رـشع 
دروایب و وت  ياعدا  هب  نآ  زا  فرشا  تسا و  وا  باتک  خسان  هک  يدیدج  باتک  هک  تسین  انب  وا و  باتک  عرـش و  رـشان  وا و  يوس  هب  یعاد 

دمحم انرخآ  دمحم و  انلوا  هک  اریز  دوشیم  هدناوخ  مه  یبن  تسه و  مه  ربمغیپ  روهظ  کلذـعم  تسا  ماما  هکنیا  دوجو  اب  هک  یئوگ  رگا 
نآ هک  دش  هچ  دومرف  مه  انا  دـمحم  دـمحم و  انا  ریما  ترـضح  نیا  رب  هوالع  دـناهدومرف و  لوا  نامز  رد  ار  ثیدـح  نیا  میوگیم  هدومرف 
رد نینچمه  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  ینم  تنا  دومرف  وا  هب  ص )  ) ربمغیپ ررکم  هکنانچ  دوبن  اور  وا  رب  یبن  مسا  زور 

دوـب و تیـالو  تیاـصو و  روـهظ  روـهظ  نآ  هـک  اریز  دوـبن  اور  ترـضح  نآ  رب  یبـن  مـسا  سپ  دـناهدومرف  ار  بـلطم  نـیا  رایــسب  راـبخا 
سپ یصو  نبا  ءایصوألا  نوکی  هک ال  ترـضح  نآ  تفـص  رد  دندومرف  هکنانچ  تسا  تیالو  تیاصو و  روهظ  ههبـشیب  مه  رمالابحاص 

هک دوبن  نکمم  دندومرفیم و  یفن  دوخ  زا  ار  توبن  یحو  یتح  دوبن  زیاج  توبن  مسا  دوب  تیاصو  هب  هک  لبق  تاروهظ  رد  هک  روط  نامه 
هب هحفـص 540 ] اـم [  روهظ و  نیا  رد  رما  تسا  نینچمه  دـندرکن  هکناـنچ  دـنناوخب  دوـخ  زجعم  ار  نآ  هک  دـنروایب  نآرق  زا  دـعب  یباـتک 

جراخ ءایـصوا  باد  زا  ةرورـضلاب  دیئوگیم  امـش  هک  عضو  نیا  میتسه و  ربمغیپ  یـصو  روهظ  رظتنم  ص )  ) همئا لوسر و  ادـخ و  قیدـصت 
يروهظ ره  رد  اما  دـشاب  متاـخ  روهظ  روهظ  ولو  سپ  دـنراذگب  القتـسم  دـیدج  یعرـش  دـنروایب و  ربمغیپ  باـتک  ياوس  یباـتک  هک  تسا 
یـشرع راک  شرع  رد  اـما  دنتـسه  مسج  روهظ  همه  رـصانع  كـالفا و  یـسرک و  شرع و  هکناـنچ  دـش  دـهاوخ  راـتفر  روهظ  نآ  بسحرب 

ار شرع  راک  زگره  الثم  لحز  دوشیمن و  هدید  شرع  راک  یسرک  زا  اهنآ و  راک  رصانع  كالفا و  رد  یسرک و  راک  یسرک  رد  دنکیم و 
تکرح لـیل  موی و  تکرح  هب  ار  وا  دوـخ  توـق  هب  شرع  دـنچ  ره  دراد  شرع  فـالخرب  یتـکرح  دوـخ  تیلباـق  بسحرب  هکلب  دـنکیمن 

هک دتفایم  سپ  وا  زا  یلیلق  ردـق  هک  تسا  نیا  درادـن  شرع  دوخ  لثم  ار  شرع  هعواطم  بائوا  تیلباق  هکنیا  هطـساو  هب  لحز  اما  دـهدیم 
ردقنیا دنکیم  بقع  هب  هک  یتکرح  هک  شرع  اب  تسا  وا  هعواطم  لامک  زا  نیا  دناهدیجنس و  ار  وا  نداتفا  سپ  هرود  کی  لاس  یس  ره  رد 

اهنیا يهمه  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  هصالخ  تسا  رتعیرس  بقع  هب  ناشریس  هک  تسا  رتمک  ناشهعواطم  بکاوک  ریاس  تسا و  یئطب 
يهصرع رد  مه  ع )  ) دـمحم لآ  مئاق  سپ  ار  مسج  نأش  هن  دوخ  ماـقم  رد  دـنراد  ار  دوخ  نأـش  کـی  ره  کلذـعم  دنتـسه  مسج  تاروهظ 

نآا دـعب  تسا و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نییـصولامتاخ  هکلب  تیاصو  يهجرد  یلعا  هن  مه  نآ  تسا  تیاصو  ترـضح  نآ  نأـش  تاروهظ 
نیا رب  هک  يرابخا  ربانب  ع )  ) رمألابحاص ترضح  نآ  زا  دعب  و  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  ترـضح  نآ  زا  دعب  و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح 

تباط و ةدـحاو  مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و  نا  دهـشا  کلذـعم  دـننکیمن و  ار  بلاطم  نیا  كرد  تیعر  الا  دـنکیم و  تلـالد  بیترت 
حرش زین  نیا  رب  قباس  دوخ و  ياج  رد  تیاصو  مکح  تسا و  دوخ  ياج  رد  توبن  مکح  اهتنیط  داحتا  دوجو  اب  ضعب و  نم  اهضعب  ترهط 

تسین . نیا  رب  هدایز  لیصفت  هب  تجاح  تسا و  هدش  بلاطم  نیا 

دنرب یم  دسح  نآ  سیئر  هقرف و  نیا  هب  املع  زا  یضعب 

هراشا

لغ نیکـست  ارتفا  نیا  هب  دـناهدومرف و  طلغ  ینعمیب و  طوبرمان و  فرخزم و  ار  عنما  روهظ  نیا  تاـیآ  تاـملک و  لـصف 6  رد  تسا  هتفگ 
اهنآ نم  دندومن و  هدجـس  نم  دزن  تاملک  فورح و  تفگ  دید  ار  دوخ  تافارخ  هکنآ  زا  دعب  دناهدومرف  هدومن و  دسح  ران  یفط  ردص و 

تارابع نیع  ارچ  تسا  حیحص  قدص و  شیامرف  نیا  رگا  دنیامن  رگیدکی  لمع  کی  ره  دنوش و  لامعتسا  مه  ياج  هک  مدومن  صخرم  ار 
ندومن هدراو  تافلکت  ندرک و  در  زا  ینغتـسم  ندوب و  ینعمیب  رب  لیلد  ربکا  دشاب و  تافارخ  رب  ناهرب  مظعا  هک  دندومرفن  لقن  ار  ناشیا 

نایب و توق  هب  هک  هیکرابم  سفن  هب  دـسر  هچ  اب  دـندقتعم  بزح  نیا  دارفا  داحآ و  یهاگآ  تواـکذ و  تناـطف و  هب  ملاـع  نیفـصنم  تسا 
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هتشاد . عضاخ  شاهملک  هب  هدومرف و  ریخست  فرصت و  ار  هیکز  سوفن  نیا  نایبت  تردق 

باوج

ساپس رکش و  هک  هحفص 541 ] تسا [  لهس  دنربیمن  دسح  هللااب  دهـشا  هن  دناهدومن  دسح  يهریان  ءافطا  تانایب  نیا  هب  هک  هتفگ  هچنآ  اما 
نامز رد  شدوخ  هک  یـسک  دربیم  دسح  هنوگچ  دننک و  نایب  ار  تافارخ  نیا  حبق  هک  هداد  تفرعم  ملع و  ناشیا  هب  هک  دنیوگیم  ار  یهلا 

هداد تسا  هدش  لاؤس  ملاع  فانکا  فارطا و  زا  هک  ار  هضماغ  لئاسم  هبوجا  دشاب و  هدومن  فیلات  فینـصت و  باتک  دلج  تسیود  كدـنا 
هتشون تیب  رورک  راهچ  ابیرقت  تفرعم  ملع و  زا  تسا  یئایرد  نآ  سلجم  کی  ره  هک  وا  يهنامیکح  ظعاوم  سورد و  تانایب و  زا  دشاب و 

دـسیونب وا  ریظن  ترابع  رطـس  کی  هکنیا  زا  دراد  راع  وا  درگاش  یندا  هک  هللاو  دربب  نایب  فرخزم  تاملک  نیا  هب  دـسح  لاـح  دـشاب  هدـش 
نیع تسا  حیحص  قدص و  شیامرف  نیا  رگا  هک  هتفگ  هکنیا  دشاب و  امش  دوخ  ینازرا  هتشون  هچنآ  مامت  هک  دینکن  دسح  رب  لمح  هصالخ 

وا تارابع  زا  زورما  وت  هک  روطنامه  هنیعب  وا  رگید  فرخزم  باتک  ای  تسا  نایب  تراـبع  نیا  هک  هتفگن  یـسک  دنتـشونن  ارچ  ار  وا  تراـبع 
دـندروآیم و وا  زا  هقرفتم  تاجتـشون  دـندرکیم و  اـهلقن  وا  ناتـسود  زا  سک  ره  روـط  نیمه  مه  ءادـتبا  رد  ینکیم  لـقن  سک  ره  يارب 
زا شیاهطلغ  هک  دید  نوچ  هک  هدومرف  موقرم  دناهتشون  درم  نآ  در  رد  دیهش  هاش  رما  هب  هک  هلاسر  رد  هماقم  هللا  یلعا  نم  راوگرزب  يالوم 

دندرگیم نم  درگ  رب  ملاع  همه  مراگزور و  بطق  نم  تفگ  هرشتنم  تاجتـشون  رارق  زا  دننکیم  ضارتعا  مدرم  تشذگ و  راذتعا  رذع و 
ره هک  مدرک  صخرم  ار  همه  نم  دـندرک و  هدجـس  نم  شیپ  دـندمآ  تاملک  فورح و  عیمج  دـننکیم  تکرح  نم  يهزاـجا  نذا و  هب  و 

ینکیم و راـکنا  لاـس  هاـجنپ  زا  دـعب  ياهتـشون  باـتک  هک  زورما  وت  ـالاح  دنـشخبب  ار  يرگید  تیـصاخ  دـنهدب و  ار  يرگید  ینعم  کـی 
يزیچ وچمه  هک  ینکیم  مکحت  ياهدوب و  يزیممریغ  لفط  هکنآ  ای  ياهدوبن  ناـمز  نآ  رد  ادـبا  اـسب  هدوب  نس  هچ  رد  یتسیک و  منادیمن 

نک رظن  نیشنب و  دوخ  تولخ  يهشوگ  رد  دوخ  یتیبرع  لها  دوخ  رگا  وت  هدراذگ  یقدص  لیلد  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  تسین و  هدوبن و 
لاؤس اهنآ  زا  تسا  رایـسب  قلخ  نایم  رد  ضرغیب  قدصم  يرادـن  لماک  تیبرع  دوخ  رگا  تسین  ای  تسا  تیبرع  قفاوم  نایب  تارابع  نیبب 

هدومن لقن  نایب  زا  ياهدرک و  هبخن  باتک  نیمه  رد  دوخ  وت  هک  یتارابع  نیمه  راذگب  رانک  ار  تنعت  نیبب و  رـضاح  دوخ  هب  ار  ادخ  نک و 
تسا و زور  بش  یئوگب  ینک  تابثا  ار  دوخ  تیقح  یهاوخیم  وت  هک  تسا  یلوا  هک  دوریم  ناـسنا  رـس  زا  شوه  تسا  یبرع  اـهنیا  نیبب 

حیحـص ظفل  هن  تارابع  نیا  ینکب و  ار  درم  نیا  تیقح  تابثا  یهاوخیم  تاملک  نیمه  هب  وت  لاح  ینک  قیدـصت  عقوت  نم  زا  بش و  زور 
باتک نیمه  رد  تارابع  یـضعب  یلو  تسین  دوجوم  نم  دزن  رد  نایب  يهخـسن  نک و  قیدصت  اهنیمه  هب  یئوگیم  حیحـص  ینعم  هن  دراد و 
تحص ات  مسیونیم  ار  نآ  یبرع  تارابع  زا  يدودعم  اما  تسا  لئاطالب  لیوطت  هک  اریز  مروذعم  اهنآ  مامت  نتشون  زا  مه  نم  هدرک و  لقن 
بابلا یف  تسا  هلمج  نآ  زا  يارب  تفگ  ناوتیمن  رایسب  نخس  مه  یناعم  رد  هدرک  لقن  صقان  ار  تارابع  نوچ  دوش و  مولعم  اهنآ  مقس  و 

ءاشی ام  لعفی  رمألا  قلخلا و  هل  هللادیب  رمألا  تبثی  الا  عفری و  نذای  اذا  ۀـعفترملا  دـعاقملا  نا  یف  ثلاثلا  هحفص 542 ] دحاولا [  نم  سماخلا 
دیاب تبثت  عفرت و  تبثی  عفری و  تسا  یلوا  نذا  اذا  نذای  اذا  تساطلغ  نولاسی  ءیـش  لک  نع  لک  لعفی و  امع  لاسی  ـال  دـیری  اـم  مکحی  و 

لاح ره  رد  تسین و  انثتـسا  لحم  ادـخ  يارب  رما  توبث  هک  اریز  تسا  طلغ  ینعم  اما  درادـن  بیع  اظفل  تسا  تبثی  لعاف  رمألا  رگا  دـشاب و 
هللا فلکی  هدنع و ال  انعاتم  اندجو  نم  الا  ذخان  نا  هللا  ذاعم  هدومرف  دنوادخ  شحاف و  تسا  یملظ  نولاسی  ئش  لک  نع  لک  تسا و  تباث 

مکح هیلع  مکحی  الف  نایبلا  دودح  نع  زواجتی  نم  عبارلا  دحاولا  نم  رـشاعلا  يداحلا و  بابلا  یف  تسا  هتفگ  اهیتا  ام  الا  اهعـسو و  الا  اسفن 
عاقب لک  عافترا  یف  دـعب  باب  رد  درفم و  ریاس  تسا و  عمج  كولم  تسا  طلغ  اکولمم  وا  اـکولم  وا  اناطلـس  وا  اـمل  ناـک و  ءاوس  ناـمیألا 

نیذـلا ال لاوما  ذـخا  یف  سماخلا  دـحاولا  نم  سماخلا  بابلا  یف  دـشاب  دـیاب  ۀـعقب  لکای  یتلا  عاقبلا  لک  تسا  طلغ  ضرألا  قوف  تناـک 
نملسی نا  میلستلا  مکح  یف  سداسلا  دحاولا  نم  سماخلا  بابلا  یف  دشاب  دیاب  اهدرو  تسا  طلغ  نیدلا  یف  اولخد  نا  هدرو  نایبلاب  نویندی 

نون اب  میود  نیبیبحی  تسین و  دـیکات  نون  عقوم  تسا  طلغ  لمجا  هللااب  نبیبحی  یهبا و  هللااب  ءاسنلا  مظعا و  هللااب  نبیبحی  ربکا و  هللااـب  لاـجرلا 
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دنوادخ تشهب و  لها  ار  دوخ  ناوخا  دیرمـشیم و  تمایق  ار  زورما  امـش  دـشاب و  دـیاب  نبحی  دـیکات  نونیب  دـشاب و  دـیاب  نانبحی  دـیکات 
یلع شقنی  نا  سفن  لک  یلع  ضرف  سداسلا  دحاولا  نم  رشاعلا  بابلا  یف  مالس  اهیف  مهتیحت  نومـضم  نیا  هب  نآرق  ياج  دنچ  رد  هدومرف 
روهظ لوا  بقارم  هشیمه  دیسیونیم  ررکم  ار  نومضم  نیا  دشاب و  دیاب  رمحألا  قیقعلا  ای  رمحا  قیقع  تسا  طلغ  قح  هللا  لق  رمحألا  قصع 

قاطیالام فیلکت  نیا  دوشیم و  لطاب  وت  لامعا  عیمج  هللا و  دـنع  يروکذـم  ریغ  ینک  ربص  هعـسات  رـشع  رـشع  عست  عست  ردـق  هب  هک  شاب 
نیدـب نیدـی  نا  دـحال  لحی  نل  هرجـش  روهظ  موی  عباسلا  دـحاولا  نم  سماخلا  بابلا  یف  تسا  هدـش  لطاب  ناشلامعا  لک  نیاربانب  تسا و 

دیاب هرجشلا  تسا  دارم  یبرع  رگا  ةرجش  روهظ  موی  دراد  طلغ  دنچ  نوحلفت  نا  نوبحت  متنا  نا  هتفگ  هکنآ  ات  روهظلا  لبق  هب  ناد  دق  يذلا 
بابلا یف  دشاب  دیاب  اولحفت  نا  نوحلفت  نا  دشاب  دیاب  هب  ناد  دق  يذـلا  نیدـلا  هب  ناد  دـق  يذـلا  نیدـب  دـشاب  دـیاب  لحی  لحی ال  نل  دـشاب 

نم روهظ  موی  کلذ  باب  نیمه  رد  دشاب و  دـیاب  هثراو  ثروی  تسا  طلغ  هثراول  ثروی  نا  سفن  لک  یلع  بجی  نماثلا  دـحاولا  نم  یناثلا 
اوملعت نا  تسا و  طلغ  نوربصت  نوملعت ال  نا  زاب و  تسین و  دـیکات  نون  ياج  تسا  طلغ  هللااب  متنما  لق  متنا  مکناف  هب  ننموت  نا  هللا  هرهظی 

رفصا و لعل  عبرا  هلمـسبلا و  ساملا  هحفـص 543 ] ثالث [  ذخای  نا  ردقی  نم  یلع  ضرف  نماثلا  دحاولا  نم  سماخلا  بابلا  یف  دشاب  دـیاب 
قلعتم هکنیا  لاح  هتخادنا و  دادعا  طسو  ار  هلمـسبلا  ددع  ارچ  لوا  دراد  ددعتم  ياهطلغ  هللا  هرهظی  نمل  ملـسی  توقای و  هتتـس  درمز و  هننس 

دش و رکذـم  عبرا  ثالث و  دـشاب  ثینات  ءات  اب  همه  تسیابیم  دادـعا  ثلاث  دنـشاب  رورجم  عمج و  تسیابیم  اهزیمت  یناث  تسا  عومجم  هب 
هتفگ و مایا  ۀینامث  زاب  شدوخ  هکنانچ  دشاب  دیاب  مایا  ۀعبرا  ةدحاو  ةرم  موی  ۀـعبرا  مامحلا  لوخد  یف  دـعب  باب  رد  ثنؤم  ماقم  ود  رد  هننس 

نابز نیا  دوخ  اما  تسین  مدرم  ریاس  نابز  قبط  رب  دنکیم و  عارتخا  ینابز  یـصخش  یتقو  کی  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ماقم  نیا  رد  هتکن 
رگید یئوگب  موی  ۀعبرا  هک  هدش  نیا  وت  عارتخا  رگا  الاح  دوش  هداد  زیمت  نآ  میقس  حیحص و  هک  دشاب  هتشاد  یبیترت  دیاب  هدرک  عارتخا  هک 
نازیم اب  هن  دراد و  نازیم  دوخ  شیپ  هن  تسا و  فرـص  طوبرم  ات  هک  نکب  هظحالم  سپ  تسا  مادـک  رگید  لعل  عبرا  تسیچ و  مایا  ۀـینامث 
هبحی ام  نع  ةراهط  یلع  ناک  هروهظ و  موی  هللا  ءاقل  كردی  نمل  یبوط  دسیونیم  باب  نیا  رخآ  رد  هصالخ و  دـیآیم  تسار  برع  مالک 

دـیهدب و فاـصنا  تسرد  رهاـط  هن  دـناهدش  سجن  اـما  دناهتـساریپ  ار  دوـخ  هللا  هبحی  اـم  نع  شعاـبتا  وا و  دوـخ  تسا  ینعمیب  نیا  هللا و 
هک دـسر  مه  هب  یـسفن  رگا  تسا و  نییلع  حاورا  دوش  دـجاس  هللا  هرهظی  نمب  هچنآ  نایب  رد  دـیوگیم  دـعب  باب  رد  زین  دـینک و  هظحـالم 
یف دوشیم  نییلع  نود  لک  هنوگچ  دوشن  دـجاس  هک  یـسفن  کی  هک  هدـب  فاصنا  نک و  هظحالم  نییلع  نود  لـک  تسا  وا  دوشن  دـجاس 
مه دـیکات  نون  دـشاب و  دـیاب  اوزعی  نا  تسا  طلغ  ۀـطقنلا  اهیف  رهظت  هفیاط  نزعی  نا  سانلا  یلع  یغبنی  عساتلا  دـحاولا  نم  سداـسلا  باـبلا 
ریثک زا  یلیلق  نیا  هک  هصالخ  دـشاب  دـیاب  مکاهن  تسا  طلغ  هیلا  بسنی  اـم  یفنلا و  نع  مکیهنا  هللا  لـق  هتفگ  دـعب  باـب  رد  تسا و  اـجیب 

تـشونیم ار  تافارخ  نیا  هک  لوا  زور  وا  عابتا  هک  تسا  هدرک  محر  ادـخ  میدرک و  هراشا  هنومن  تهج  هب  هک  تسا  وا  تاراـبع  ياـهطلغ 
تشاد و اشامت  اهنیا  زا  شیب  رگید  دندوب  هدراذگ  لوا  تفارـص  هب  رگا  هک  دندرکیم  رـشتنم  دعب  دندرکیم و  حیحـصت  دنتفرگیم و  یه 
ار نآ  نم  يالوم  هتـشون و  هعقر  نامه  رد  طلغ  تسیب  هک  تسا  هتـشون  هماقم  هللا  یلعا  نم  يـالوم  هب  شدوخ  طـخ  هب  یبرع  يهعقر  کـی 

رگید تسا و  طلغ  زا  رپ  میاهدرک  رکذ  نیا  رب  قباس  هک  هتـشون  ام  خـیاشم  مذ  رد  یتارابع  تسا و  هتـشون  وا  در  رد  هلاسر  هدومرف و  ناونع 
لامتحا دـشاب و  هتـشاد  داوس  كدـنا  هک  یـسک  زا  هللاو  تسا  بجعت  لامک  ددـنخیم  اهنآ  زا  یلکث  هک  دـننکیم  هک  تاـقیقحت  یناـعم و 

هئایلوا نم  نولقعی و ال  هللا  رمأل  توبن ال  تماـما و  ياـج  هچ  ماـقم و  ياـج  هچ  ملع و  ياـج  هچ  تسا  ناـسل  لـها  صخـش  نیا  هک  دـهدب 
تواکذ و تناطف و  هب  ملاع  نیفصنم  هک  هتفگ  هچنآ  اما  و  هحفص 544 ] نونمؤی [  موق ال  نع  رذنلا  تایالا و  ینغت  امف  ۀغلاب  همکح  نولبقی 

ياملع ملعا  ار  دوخ  هک  امش  یلب  هدرک  سوفن  فرـصت  نایب  توق  هب  هک  وا  سفن  هب  دسر  هچ  ات  دندقتعم  بزح  نیا  دارفا  داحآ و  یهاگآ 
دیهدیمن زیمت  رب  زا  ار  ره  دـنوادخ  قـح  هب  هک  میدرک  تحایـس  اـجنیا  اـت  باـتک  لوا  زا  ار  امـش  تواـکذ  تناـطف و  دـینادیم  هورگ  نیا 

نب رمع  فرصت  ای  دوب  رتشیب  ناشیا  فرصت  منادیمن  بولق  رد  نایب  توق  هب  وا  دوخ  فرـصت  اما  هدش و  رهاظ  هقباس  ياهحرـش  زا  هکنانچ 
هکلب دوشیم  لذب  اهنآ  هب  یلام  هن  تسا و  ناشرـس  يالاب  يریـشمش  هن  زورما  هکنیا  لاح  دـنیاهنآ و  یئادـف  مدرم  زا  اهرورک  هک  باطخلا 
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یلع نینمؤملاریما  تیقح  درکیم و  هظحالم  بتک  رد  بش  ینس  ياملع  زا  یکی  هتـشاداو و  هار  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  اهتنیط  ثبخ  طقف 
ءاسؤر فرـصت  زا  اهنیا  ماهدیمهف و  ار  یلع  تیقح  هک  دیـشکب  ارم  تفگ  نادرگاش و  ءالم  رد  دمآ  حبـص  دش  رهاظ  وا  رب  ع )  ) بلاطیبا نب 

رخآ ات  مکـسفنا  اومول  ینومولت و  الف  یل  متیحتـساف  مکتوعد  نا  الا  ناطلـس  نم  مکیلع  یل  ناک  ام  دیوگیم  ناطیـش  تمایق  زور  تسین و 
منهج . يوس  هب  دوشیم  بولق  باذجنا  ثعاب  تنیط  ثبخ  رد  تکراشم  هکنیا  الا  تسین  ءاسؤر  يارب  زا  یناطلس  سپ 

تسا دوعوم  نامه  باب  دمحم  یلع 

هراشا

ددع تسین  رایسب  ایند  رد  بلاق  نآ  لقن  لقع و  قفاوم  دناهدومرف  هکنیا  ات  هداد  خسانت  یلیوات و  نید  تبـسن  لصف 7 و 8  رد  تسا و  هتفگ 
هک نآ  نطاب  قیرط  دناهدومرف  لصف 2  رد  دنسدقم  سفن  هدراهچ  نامه  نآ  دنکیم و  تیاکح  تفـص  حور و  نآ  زا  هک  تسا  يروصحم 

دناهدومرف لـصف 3  رد  تسا و  یناـملظ  رگا  قـلطم  لـهج  هب  تسا و  یناروـن  رگا  میهدیم  تکرح  دـندمحم  لآ  هک  رثؤـم  هب  ور  ار  ءیش 
تسا رابخا  رهاوظ  فلاخم  نیا  هن  ای  مناملس  نم  دیوگب  دروآ و  نوریب  ماحرا  زا  رس  یندب  دوشیم  هک  تسا  نخـس  لحم  بلطم  نیا  لصا 

ام نخس  دننکیم  اعدا  وحن  نیمه  هب  دنیامنیمن و  خسانت  زا  عنم  چیه  هیباب  تارـضح  نیا  یلو  دناهتـسناد  خسانت  هعیـش  ياملع  زا  یعمج  و 
تسا و اناد  ادـخ  هک  مسق  نآ  هب  تعیبط  ياـضتقم  هب  اـی  ماـما  زجعم  هب  روهظ  زا  لـبق  دـنروآیم  نوریب  دوخ  ربق  زا  هک  تسا  یتوم  نآ  رد 

هلاسوگ هک  ره  مه  لاح  دـناهتفرگ  هجیتن  تامدـقم  زا  دـعب  لـصف 9  رد  تسا و  خـسانت  ریغ  نآ  تسا و  دـمحم  لآ  رارـسا  زا  نآ  تقیقح 
اما نوعرف  ینع  رفبت  لیباق و  يدـسح  كدـنا  هب  میناوخیم و  يرماـس  ار  وا  دـیامن  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  دزاـس و  دوخ  ياوشیپ  ار  یتفص 
زا امـش  هک  ار  یبلطم  نآ  تسا  هتفگ  هدـش و  ملکتم  تسا  وا  دوخ  قیال  هک  تشز  ظاـفلا  دـعب  یهتنا  دـنکیمن  زورب  یبلاـق  ره  رد  یـسوم 
هک تسا  هیدمحم  تقیقح  درادن و  زورب  روهظ و  دسجالب  حور  تسا و  هدرم  حورالب  دسج  دـناهدروخرب و  تعامج  نیا  دـینادیم  رارـسا 
رب هک  هحفـص 545 ] تسین [  اور  دـیآیم و  مزال  رارکت  خـسانت و  الا  دنتـسه و  لبق  بلاوق  زا  فرـشا  مه  دـعب  بلاوق  دـیامرفیم و  یلجت 

ءیـش لک  یلع  هللا  نا  ملعت  ملا  اهلثم  وا  اهنم  ریخب  تاـن  اهـسنن  وا  ۀـیآ  نم  خـسنن  اـم  میناد «  هتـسب  ار  ادـخ  تسد  میدرگرب و  دوهی  يهبقع 
اروفک الا  نوملاظلا  یباف  هیف  بیر  الجا ال  مهل  لعج  مهلثم و  قلخی  نا  یلع  رداق  ضرألا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  هللا  نا  اوری  مل  وا  « » ریدـق
تـسا ایبنا  متاخ  هک  رثؤم  هب  ور  ار  ملاع  لها  تساـخرب و  دوب  تاـمالع  تافـص و  هب  هتـسارآ  هک  تدایـس  قفا  یلعا  زا  یکراـبم  سفن  و  « 

لزنا يذلا  هللا  دوعوم  روهظ  تسا  نیا  هک  دنداد  تداهـش  دـندومن  دـیلقت  بجح  قرخ  تدـحو  نامز  رد  هک  دـنچ  یـسوفن  داد و  تکرح 
هللا و اندعو  ام  اذه  دنتفگ  دنتفای و  قفاوم  دندیجنـس و  تسا  تایآ  نامه  هک  نازیم  اب  ار  مئاق  تسا  مه  اب  نازیم  باتک و  نازیملا  باتکلا و 
زا نآ  هتـساوخ و  ادخ  هک  مسق  نآ  هب  هدروآ  نوریب  ربق  زا  رـس  هک  دنتـسه  یناگدرم  تعامج  نیا  هدعو و  انقدص  يذـلا  دـمحلا هللا  هلوسر 
ریغ نآ  هتـساوخ و  ادخ  هک  مسق  نآ  هب  دـناهدروآ  نوریب  دوخ  ربق  زا  رـس  هک  دـنلیباق  يرماس و  دـندومن  راکنا  هک  یتعامج  تسا و  رارـسا 

ات دسریم  شیازج  هب  نادبا  زا  حاورا  علخ  زا  دعب  تشگ و  رهاظ  مه  اهنیا  زا  دـش  رهاظ  نیقباس  زا  هک  نامیا  رفک و  راثآ  هچ  تسا  خـسانت 
دـندش و رهاظ  لوا  زا  مظعا  یلجت  رخآ و  یفـصو  رگید و  یمـسا  هب  کی  ره  تسا  وا  زا  هیکاح  ياـیازم  سمـش و  لـثم  لـثم  هتفگ  هکنیا 

ناشدادعا اهجوم  لاثم  رب  تسین  هشیدنا  ددع  تالایخ  زج  تسین  شیب  نت  کی  دننارازه  رگ  دوب  لبق  باتک  رب  نمیهم  طیحم و  دعب  باتک 
هدرک . رکذ  ماقم  نیا  رد  هچنآ  يهصالخ  دوب  نیا  ناشداب  دشاب  هدروآ  ددع  رد 

باوج

فیح دشاب و  هدیـسر  وا  ماشم  هب  تسا  عقاو  نیع  نایب  هک  هقح  بلاطم  يهحیار  هک  تاهیه  هدش و  فقاو  رارـسا  رب  هک  تسا  هدرک  نامگ 
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تامهوت هب  ار  دوخ  لد  دناهتـشاگنا و  هچیزاب  ار  دـنوادخ  رما  دـنمورحم  تعامج  نیا  هک  يدـیدیم  الا  تسین و  ناـیب  یـضتقم  ناـمز  هک 
نآ يهمتاخ  رد  روکذـم و  باتک  يهمدـقم  رد  هتاضافا  ماـیا  هللا  مادا  نم  راوگرزب  يـالوم  نوسبلی و  مهـضوخ  یف  مهرذ  دـننکیم  شوخ 

هتشاد قرف  قباس  نایخسانت  اب  تایئزج  یضعب  رد  تیاهن  دنرادن  خسانت  زا  ریغ  یبهذم  تارـضح  هک  تسا  هدومرف  تابثا  لیـصفت  هب  باتک 
ار بهذـم  نامه  بلاطم  ریاس  رد  الا  دـنتفگن و  ار  نیا  اهنیا  دریگیم و  تاـناویح  نادـبا  هب  قلعت  راـفک  حاورا  دـنتفگیم  اـهنآ  هک  دنـشاب 
رد هچنآ  لثم  تسا  نایخـسانت  بهذم  هنیعب  هک  مدروخرب  تعامج  نیا  بهذم  زا  رگید  تایئزج  هلاسر  نیا  رد  هدـنب  نیا  دـندرک و  رایتخا 

هنیعب هک  هدومرف  لقن  ناقیا  زا  دـنچ  یتارابع  هادـف  یحور  نم  يالوم  هصالخ و  تسا  هدـش  اهنآ  هب  هراشا  قباس  دـنیوگیم و  هکئالم  باب 
رابخا رد  نوچ  تیاهن  تسا  هدومن  اهنآ  هب  حیرصت  قباس  رد  ماقم و  نیمه  رد  مه  درم  نیا  دوخ  تسا و  هدومن  تابثا  ار  نایخـسانت  بهذم 

نیا زا  ریغ  خـسانت  تسا و  نامه  هحفـص 546 ] مسر [  یلو  دننکیم  رود  دوخ  زا  ار  مسا  اهنیا  دناهدومرف  ار  خـسانت  هب  لئاق  ریفکت  احیرص 
همه نیا  رگید  دیئوگیم  دیراد  ار  نخس  نیمه  هنیعب  هک  امـش  دریگ  قلعت  رگید  بلاق  هب  دیآ و  نوریب  بلاق  نیا  زا  حور  هک  تسین  يزیچ 

هب داسجا  دنتـسه و  سمـش  هلزنم  هب  حاورا  یتفگ  هک  نیمه  رگم  تسا  زیچ  هچ  يارب  ندرک  یفن  دوخ  زا  ار  خـسانت  نتفرگ و  رود  ار  دوخ 
رد هدـعاق  نامه  هب  تشاد  زورب  شلوا  بلاق  رد  حور  هک  یمـسق  نامه  هک  تسا  نیا  خـسانت  زا  دارم  دوشیم  جراخ  خـسانت  زا  ایارم  هلزنم 

تسکـش و بلاق  نآ  لاـح  دوب و  هتخادـنا  رگید  بلاـق  رد  سکع  لوا  حور  هک  يروآیم  نیا  زا  ریبعت  وت  تیاـهن  دـنک  زورب  رگید  بلاـق 
حرش رگا  اسب  دوشیم و  لخاد  رگید  بلاق  رد  دوریم و  نوریب  بلاق  نیا  زا  حور  هک  دیوگیم  یخسانت  دش  هدراذگ  وا  ياج  رگید  بلاق 

رفک هک  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآ  رابخا  زا  میدرک  تباث  اـم  قباـس  هکنیا  لاـح  دـیوگب و  ار  وت  نخـس  نیمه  هنیعب  دـننکب  مه  ار  دوخ  دارم 
دیامرفیم اهنآ  در  رد  هک  فیرـش  ثیدـح  نامه  رخآ  رد  ع )  ) ماما دوخ  ار  ظفل  نیا  هک  اریز  تسین  جولو  جورخ و  ظفل  باب  زا  یخـسانت 

نیا زا  امـش  هک  تسین  جولو  جورخ و  ظفل  رد  قح  بهذم  اب  اهنآ  بهذم  قرف  سپ  دـنکیم  رکذ  دـیامرفیم  ار  هلئـسم  قح  نایب  هک  اجنآ 
تـسا ظوفحم  وا  ندب  بارت  دوریم  نوریب  دوخ  ندـب  زا  هک  حور  هک  دـیامرفیم  نایب  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  رد  قرف  یلو  دـیاهدرک  رارف 

زا هک  دنیوگیم  خسانت  لها  دـنادرگیمرب و  شدوخ  صاخ  ندـب  هب  ار  یحور  ره  ثعب  نیح  تسین و  رود  وا  زا  يزیچ  هک  یـسک  دزن  رد 
دینکیم زیوجت  احیرص  یتح  دیئوگیم  ار  نیمه  هک  مه  امش  تسا و  لطاب  نیا  دوشیم و  لخاد  رگید  بلاق  هب  دوریم و  نوریب  بلاق  نیا 

بلقنم هعفد  کی  دنـشاب و  رـش  ای  ریخ  زا  یلمع  بحاص  دوخ  يارب  دنـشاب و  هدرک  یناگدنز  دیدم  ياهتدم  ایند  رد  دنـشاب  یـصاخشا  هک 
مـسیونیمن رتشیب  ار  وا  ترابع  يهرقف  کی  راصتخا  هب  رظن  لیـصفت و  هب  دسیونیم  احیرـص  ناقیا  رد  هکنانچ  دنوشب  رگید  سک  دنوشب و 

زا ریبدـت  هلیح و  رازه  دـص  هب  ار  دوخ  ناج  یهلا  دـیدج  عیدـب  تیانع  هب  زوف  زا  لـبق  سوفن  نیا  هک  دـش  هظحـالم  نینچمه  تسا و  هتفگ 
زوف هب  فرـش  زا  دـعب  دـندومنیم  رارف  لثملایف  یهابور  زا  دنتـسجیم و  زارتحا  يراخ  زا  هک  یمـسق  هب  دـندومنیم  ظفح  كـاله  دراوم 

رد دونج  نیا  زا  رفن  کی  رازیب و  نت  سفق  زا  ناشـسدقم  سوفن  هکلب  دندومرفیم  قافنا  ناگیار  ناج  نارازه  دص  یمظع  تیانع  يربک و 
هک تاروما  هنوگ  نیا  دنـشاب  لـبق  سوفن  ناـمه  هنیعب  سوـفن  نیا  رگا  هک  دوـشیم  هنوـگچ  کلذـعم  دـندومنیم  هلتاـقم  یهورگ  لـباقم 

یهلا لیدـبت  رییغت و  نودـب  هک  تسا  حـضاو  بلطم  نیا  يراب  دوش  رهاظ  ناشیا  زا  تسا  هینامـسج  ياوه  یفانم  هیرـشب و  تاداع  فلاـخم 
هب نوک  يهصرع  رد  دوش و  رهاظ  ناشیا  زا  درادـن  لبق  لاعفا  راثآ و  هب  تهابـش  هجو  چـیه  هب  هک  لاـعفا  راـثآ و  مسق  نیا  هک  تسا  لاـحم 

تسا نیا  تشگیم  هلدابم  تأرج  هب  فوخ  تفاییم و  رییغت  نیقی  هب  نظ  دشیم و  لیدبت  نانیمطا  هب  ناشیا  بارطضا  هچنانچ  دیآ  دوجو 
یناگدنز ایند  رد  لاس  ياهلاس  دشاب  یقولخم  هک  دننکیم  زیوجت  هنوگچ  هک  نک  هظحالم  هتفگ  هچنآ  رخآ  ات  یهلا  ریسکا  هحفص 547 ] ] 

لوا صخـش  یلک  هب  دوشب و  رگید  صخـش  دوش و  بلقنم  یلک  هب  هبترم  کی  دشاب و  هدز  رـس  وا  زا  رـش  ای  ریخ  زا  یلامعا  دنـشاب و  هدرک 
تارییغت و هنوگ  نیا  هک  درادـن  یناسنا  سفن  تقیقح  هب  تفرعم  ردـقنیا  نادان  لهاج  نیا  دورب و  نایم  زا  وا  باـقع  باوث و  دوش و  لـطاب 

لوا تلاح  رد  فیعـض  ای  نمؤم  ای  رفاک  صخـش  نامه  سپ  تسا  سفن  رییغت  ببـس  اهنیا  رگا  دـنادیم و  سفن  رییغت  ببـس  ار  تاـباستکا 
هزاـت لـمع  دروآیم و  تسد  هزاـت  ملع  زور  ره  هک  اریز  تـسا  يرگید  صخـش  زور  ره  تـسا و  بـالقنا  رییغت و  لاـح  رد  زور  ره  دوـخ 
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هد ددع  هکنانچ  دوشیم  رییغت  ببـس  همه  اهنآ  یلک  یئزج و  دوشب  یناسنا  سفن  بالقنا  رییغت و  ببـس  تارییغت  نیا  دشاب  انب  رگا  دنکیم 
رگا دوـشیم و  هد  رازه و  دـنکیم و  رییغت  يدوزفا  وا  رب  مه  رازه  رگا  دوـشیم و  هدزاـی  دـنکیم و  رییغت  يدوزفا  وا  رب  یکی  رگا  ـالثم  ار 

هک تسا  اجک  زا  دوب و  دهاوخ  رگید  صخـش  نآ  نآ  ره  رد  سپ  دـیآ  دراو  وا  رب  تارییغت  نیا  هک  دـشاب  لاونم  نیا  هب  شرما  ناسنا  سفن 
نآ لثم  تعامج  نیا  لثم  هدـشن و  مک  دایز و  تسا و  وا  دوخ  هک  دـنیبیم  دـنکیم  هظحالم  تقو  ره  دـنکیم و  رمع  لاس  تصـش  ناسنا 
زاب ار  وا  يودک  ناحط  صخـش  دـیباوخ و  بایـسآ  رد  تفر  دـنکن و  مگ  ار  دوخ  هک  دوب  هتـسب  دوخ  ندرگ  هب  یئودـک  هک  تسا  صخش 
اجک منم  نم  رگا  تفگیم  دوخ  اب  تسا و  نوگرگید  عضو  دـید  درک و  رظن  لـهاج  هراـچیب  دـش  حبـص  نوچ  تسب  دوخ  ندرگ  هب  هدرک 
نیا هب  دناهتخانـشن و  ار  دوخ  سفن  هکنیا  لاح  دنکیم و  دـیحوت  تفرعم  ياعدا  تفرعم  نیا  اب  تعامج  نیا  تاهیه  مندرگ  يودـک  تسا 

مگ ار  دوخ  کلذـعم  دـنباییم و  ار  دوخ  ودـک  بحاص  صخـش  نامه  لـثم  هک  تسا  نیا  بجع  دـننکیم و  مگ  ار  سفن  تارییغت  هنوگ 
وت شرگم  هوای  نکم  مگ  ار  نتـشیوخ  يهشیر  یمد و  یمحل  یقبام  يهشیدنا  همه  وت  ردارب  يا  هک  میوگیم  دوخ  ناردارب  هب  دـننکیم و 

تـسا رتالاب  مه  نیا  زا  وا  تسین و  راوازـس  یناسنا  سفن  زا  مه  شوه  هشیدـنا و  هب  ریبعت  تقیقح  رد  شوپ و  شوه  یقاب  یـشوه و  ناـمه 
یناسنا سفن  ائیـش و  ملع  دـعب  ملعی  الیکل  رمعلا  لذرا  یلا  در  هدومرف  دـنوادخ  تسا و  ناصقن  یتدایز و  رد  مه  شوه  هشیدـنا و  هک  اریز 
یتافارخ اهنیا  سپ  دـشیم  بقاعم  يزجم و  هنوگچ  دوب و  دـلاخ  مئاد و  یقاـب و  هنوگچ  سپ  دوب  ریذـپرییغت  رگا  تسین و  ریذـپرییغت  ادـبا 

هقباس حاورا  نامه  هک  دناهدرک  نامگ  هک  دناهتـسناد  لولعم  اهنآ  ار  هللا  دـی  تقیقح  رد  دناهدورـس و  دوخ  لهج  زا  تعامج  نیا  هک  تسا 
زا ار  بلطم  نیمه  در  ع )  ) ماما دنیرفآیم و  دیدج  یقلخ  زور  ره  دنوادخ  هک  دنادیمن  دننکیم و  زورب  هدـیدج  رهاظم  رد  یه  هک  تسا 

دمآ اجک  زا  لوا  حور  دنتسه  هحفص 548 ] لبق [  حاورا  اهنیا  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  لوألا و  خسن  نم  دومرف  دومرف و  نایخسانت  بهذم 
تان اهـسنن  وا  ۀیآ  نم  خسنن  ام  هفیرـش  يهیآ  اما  يراب و  دنیرفایب  مه  ار  دعب  حاورا  هک  تسا  رداق  دومرف  تقلخ  ار  لوا  حور  هکنامه  سپ 

روطنیا نآ  لصا  دـندرک و  قاحلا  ار  نیا  دوبن و  واو  فلا و  هیآ  لوزن  رد  دومرف  هک  میاهدرک  ار  ع )  ) ماما شیامرف  اقباس  اهلثم  وا  اهنم  ریخب 
قلخ هک  تسا  یهیدب  تسا و  رتهب  لوا  خـسن  زا  یناث  نایتا  ینعی  هک  دومرف  ریـسفت  اهلثم و  اهنم  ریخب  تان  اهـسنن  وا  ۀـیآ  نم  خـسنن  ام  دوب 
ۀباد نم  ام  دیامرفیم  دنوادخ  ینیبیمن  اهب  تان  اهـسنن  وا  ۀـیآ  نم  خـسنن  ام  دومرفیم  الا  دـشاب و  روظنم  لوا  ریغ  هک  تسا  یئاج  رد  لثم 

هب مه  ار  لاثما  نیا  رگا  دـنناسنا و  ریغ  ملـسم  هدـناوخ و  لاثما  ار  رویط  باود و  سپ  مکلاثما  مما  الا  هیحانجب  ریطی  رئاـط  ـال  ضرـألا و  یف 
يهمه سپ  هصالخ  تسا  رود  قح  زا  یلو  تسین  دـیعب  امـش  زا  هتفرگ و  دوخ  هب  ار  خـسانت  بهذـم  ماـمت  رگید  ینک  ریـسفت  ینعم  ناـمه 

هک مه  هچنآ  يهمه  درادن و  نیقباس  هب  یلخد  تسا و  يدیدج  صاخ  قلخ  یکی  ره  دنیرفآیم  کلم  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ینیبیم  هچنآ 
يویند ندب  اما  تسه  تالامک  ياراد  دوخ  دح  رد  یسک  ره  سفن  ءانفلل و  ءاقبلل ال  متقلخ  هک  دندومرف  تسا و  مئاد  یقاب و  دنکیم  قلخ 

رگید زور  تسا  لهاج  زور  کی  هک  تسا  نیا  دهدب  زورب  جـیردت  هب  ار  تالامک  نیا  دـیاب  راچان  تسه  نآ  يارب  زا  هک  یقیـض  تهج  هب 
زور دراد و  قیالع  تسا و  ندب  نیا  رد  کمهنم  يزور  دزومآیم و  یتعنص  رگید  زور  دیازفایم  یلامک  رگید  زور  دنکیم و  دایز  یملع 

هب هبترمود  هک  تسا  وا  ندـب و  زا  دـنکیم  هقالع  عطق  يزور  هک  تسا  وا  سب و  تسا و  وا  وا  لاح  همه  رد  دـنکیم و  ادـیپ  هقراـفم  رگید 
رییغت و ادبا  دوشیم و  روشحم  تمایق  رد  دوشیم و  قلعتم  دوخ  ندب  هب  ررکم  دریمیم و  زاب  دنکیم و  تعجر  دوشیم و  قلعتم  دوخ  ندب 
ره ندب  دنوشیمن و  يرگید  هب  بلقنم  دننکیمن و  رییغت  کی  چیه  ورمع و  ورمع  تسا و  دیز  دیز  دوشیمن و  ثداح  وا  تاذ  رد  لیدـبت 
ات دنک  لیـصحت  يداتـسا  دزن  رگا  درگاش  هچنانچ  دجنگب  ورمع  ندب  رد  دـیز  حور  هک  تسا  لاحم  تسا و  ناشدوخ  هب  صوصخم  مادـک 
هب بلقنم  کی  چیه  دوخ و  لاح  رب  یقاب  درگاش  صخش  تسا و  دوخ  لاح  رب  یقاب  داتسا  صخـش  تبقاع  دزومایب  ار  وا  لامک  ملع و  مامت 
هب نم  راوگرزب  يالوم  دوخ  مه  ماقم  نیا  رد  تسا و  هدـش  نایب  بلاطم  نیا  رگید  ياهنابز  هب  نیا  رب  قباـس  هصـالخ و  دـنوشیمن  يرگید 

چیه نایب و  نیا  رد  تسا  اهنیا  يهمه  داتسا  ایوگ  هک  ناقیا  بحاص  هکنیا  الا  تسین  مزال  نیا  رب  هدایز  لیصفت  هدومرف و  حرـش  نایب  حصفا 
رد مه  هراشا  یلو  دـنکیم  ار  مالک  نآ  در  هک  میاهدرک  اهنایب  مه  ام  قباس  هچ  رگا  دـنکیم  ینایب  دنـسریمن  وا  سیبلت  يهجرد  هب  مادـک 
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دیحوت ماقم  یکی  میدومن  نایب  هیهلا  قراشم  زا  هقرشم  سومش  يارب  زا  ماقم  ود  لبق  زا  دیوگیم  هک  تسا  نیا  نآ  درادن و  ررض  ماقم  نیا 
هیرشب تادودح  يهبتر  قلخ و  ملاع  لیصفت و  هحفـص 549 ] رگید [  ماقم  مهنم و  دحا  نیب  قرفن  دش ال  رکذ  لبق  زا  هچنانچ  دیرفت  هبتر  و 
موسوم یمـسا  هب  مادک  ره  هچنانچ  تسا  صوصخم  يدودح  ردقم و  يروهظ  ررقم و  يرما  نیعم و  یلکیه  ار  مادک  ره  ماقم  نیا  تسا و 
مهضعب عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسرلا  کلت  دنرومام «  دیدج  یعرـش  عیدب و  يرما  فوصوم و  یفـصو  هب  و 

تاملک تانایب و  هک  تسا  تاـماقم  بتارم و  نیا  هب  فـالتخا  هب  رظن  سدـقلا »  حورب  هاندـیا  تاـنیبلا و  میرم  نب  یـسیع  اـنیتا  تاـجرد و 
تسا روکذم  هملک  مکح  رد  عیمج  ۀیهلا  لئاسم  تالضعم  نیفراع  دزن  ۀقیقحلا  یف  الا  دوشیم و  رهاظ  یناحبس  مولع  عیبانی  نآ  زا  هفلتخم 

ات دنوشیم  لزلزتم  برطضم و  هدحتم  لکایه  نآ  يهفلتخم  تاملک  رد  هک  تسا  نیا  دناهتفاین  هروکذم  تاماقم  رب  عالطا  سان  رثکا  نوچ 
هللا لوسر  ینا  همغن  رگا  هتفگ و  هکنآ  ات  تسا  هدومن  ناشیا  تدحو  ماقم  رد  تیهولا  تیبوبر و  قالطا  هداد و  ماقم  نیا  رد  یحرـش  هکنآ 
نیا رد  هللالوسر و  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  ص )  ) دمحم ناک  ام  دیامرفیم  هچنانچ  هن  نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  زین  نیا  دـنرآرب 

هن یهار  ار  ههبش  تسا و  قح  مه  نآ  دنرآرب  نییبنلا  متاخ  انا  يادن  عیمج  رگا  یلزا و  تنونیک  یقیقح و  ناطلس  دزن  زا  دنلـسرم  همه  ماقم 
تیلوا و تیمتخ و  تیئدب و  رهظم  همه  دـنراد و  رما  کی  دـسج و  کی  حور و  کی  سفن و  کی  تاذ و  کی  عیمج  هک  اریز  هن  یلیبس  و 
تباث و زین  نیا  هللا  دابع  نحن  دـنیامرفب  رگا  نینچمه  دـنیلزا و  جذاوسلا  جذاس  یقیقح و  حاورألاحور  نآ  تینطاـب  تیرهاـظ و  تیرخآ و 

لاح تسا و  هدروآ  تسد  ار  تفرعم  تقیقح  تسین و  رتفیطل  رتفیرـش و  نیا  زا  یقیقحت  هک  هدرک  نامگ  هتفگ و  هچنآ  رخآ  ات  تسا  رهاظ 
زا همه  تسه و  ملاع  تاریخ  عیمج  رثؤم  ص )  ) ایبنا متاخ  هک  تسین  ههبـش  هک  اریز  نیب  تسا  یئاـطخ  شحاـف و  تسا  یطبح  هتفگ  هکنیا 

ترایز رد  دندومرف  هچنانچ  دنتسه  تنیط  کی  رون و  کی  زا  ترـضح  نآ  اب  همه  ص )  ) راهطا يهمئا  تسا و  هدش  تقلخ  وا  سدقم  رون 
تانئاک يهمه  هب  ۀبسنلاب  هقیقح  ماقم  رد  مه  ناشیا  ضعب و  نم  اهضعب  ترهط  تباط و  ةدحاو  مکتنیط  مکرون و  مکحاورا و  نا  دهشا  هک 

رون بعـش و  نوئـش و  يهمه  تاریخ  ریاـس  هکئلم و  نج و  سنا و  نینمؤم  و  ص )  ) اـیبنا صاخـشا  زا  ملاـع  تاریخ  عیمج  دنتـسه و  رثؤـم 
ماقم رد  رثؤم  رون  بعـش  نوئـش و  هک  تسا  یهیدب  تسا و  هدش  نایب  هیلوط  يهلـسلس  رد  هک  یبترت  لیـصفت و  نآ  هب  تسا  ناشیا  سدقم 

نوئـش و دنتـسه و  یناویح  حور  راثآ  الثم  سمل  قوذ و  مش و  عامـس و  تیؤر و  هکنانچ  دوشیمن  رثؤم  عماج  مسا  رهظم  کی  چـیه  دوخ 
عومـسم ناشیا  زا  دننکب  مه  ار  بلطم  نیا  ياعدا  رگا  دنوشیمن و  یناویح  حور  عماج  مسا  رهظم  تافـص  نیا  زا  کی  چیه  دنیوا و  بعش 

ندینـش تسا  ندینـش  ناویح  تالامک  زا  یکی  هک  دنیوگیم  وا  هب  تیناویح  عماج  رهظم  منم  هک  دـنک  اعدا  الثم  مشچ  رگا  هک  اریز  تسین 
زا تسا و  اجک  وت  ندیشچ  تسا  ندیشچ  یکی  تسا  اجک  وا  ندیئوب  تبـسن  دیئوب  ناویح  هحفـص 550 ] تالامک [  زا  یکی  تسا  اجک  وت 

حراوج اضعا و  نایم  رد  اما  ریاس  اذکه  ندینـش و  ریغ  هب  ۀبـسنلاب  شوگ  نینچمه  دـیآیمنرب و  مشچ  تالامک  نیا  زا  کی  چـیه  يهدـهع 
نامرف هب  شوگ  دـنیبیم و  نم  نامرف  هب  مشچ  تسا و  نم  زا  تالامک  يهمه  هک  متـسه  حور  عماـج  مسا  رهظم  نم  هک  تسا  یعدـم  بلق 
روطنیا ریاس  یلو  تسا  اور  نم  رب  عماج  مسا  مراد و  زیچ  همه  نم  سپ  دـننکیم  راک  نم  مکح  هب  کـی  ره  اـضعا  ریاـس  دنونـشیم و  نم 
دنتـسه وا  عیطم  همه  دناهتفرگ و  اضعا  مامتا  زا  ار  بلق  تعاطا  تیالو و  قاثیم  هک  تسا  نیا  دیامرفیم  تسرد  دیوگیم و  قح  دنتـسین و 

رواـی نیعم و  همه  ینیبیم  هکنیا  دـنرادن و  رگیدـکی  زا  یتعاـطا  دـشابن  ناـیم  رد  بلق  مکح  رگا  يرگید  هب  تبـسن  یکی  ره  اـضعا  اـما  و 
کمک هک  ار  ریاس  دنکیم  رماوا  دـننکیم و  بلق  هب  تجاح  ضرع  اضعا  زا  کی  ره  هکلب  تسین  اهنآ  دوخ  شهاوخ  هب  دنتـسه  رگیدـکی 

ینک و غارچ  هب  ور  هکنیا  زج  تسا  لاحم  ینک  فرـص  دوخ  تجاح  رد  يربب و  دوخ  اب  یهاوخب  ار  غارچ  رون  رگا  هکنانچ  دنـشاب  وا  لاح 
رگا ماـقم  نیا  رد  رما  تسا  نینچمه  درک  دـهاوخن  وت  زا  یتعاـطا  یئاـهنت  هب  ـالا  دـیایب و  وا  تیعبت  هب  غارچ  رون  هک  يربب  دوخ  اـب  ار  غارچ 

ار شوگ  وا  دهاوخب و  وا  زا  دنک و  بلق  هب  ور  هکنیا  رگم  دینش  دهاوخن  دونشب  وا  يارب  هملک  کی  هک  دنک  سامتلا  رازه  شوگ  دزن  مشچ 
دنـصوصخم و لامک  کی  بحاـص  دوخ  دـح  رد  یکی  ره  تـالآ  نیا  هک  تسا  نیا  ضرغ  هصـالخ  دونـشب  مشچ  يارب  هکنیا  اـت  دراد  ارف 
تسین و وا  رد  هدرک  اعدا  هک  لامک  نآ  درادـن و  ناهرب  هک  اریز  تسین  عومـسم  وا  زا  دـنک  رتالاب  ياعدا  رگا  تسا و  اور  وا  رب  مسا  نامه 
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سدـقم دوجو  راثآ  همه  ص )  ) ایبنا هک  دـنچ  ره  یلعـألا  لـثملا  مهل  ماـقم و  نیا  رد  رما  تسا  نینچمه  دـنکیمن  زورب  وا  زا  نآ  تیـصاخ 
انلـضف لسرلا  کلت  دومرف  هکنانچ  تسه  صاخ  یناش  ار  ناـشیا  زا  کـی  ره  اـما  دـناهدش  تقلخ  وا  نیبج  قرع  زا  دنتـسه و  ص )  ) متاـخ

نیا دنتـسین و  ص )  ) متاخ تقیقح  عماج  مسا  رهظم  ص )  ) هللادـبع نب  دـمحم  ياوس  ایبنا  زا  کی  چـیه  هیآ و  رخآ  اـت  ضعب  یلع  مهـضعب 
يارب لمع  نامه  هچ  رگا  تسا  هدش  هداد  ینایصع  عون  ناشیا  کی  ره  هب  تبسن  تسین و  ناشیا  زا  يدحا  يارب  زا  هیلک  تمـصع  هک  تسا 

نیبرقملا و تائیـس  راربـالا  تانـسح  دـندومرف  هکناـنچ  تسا  نایـصع  ناـشیا  يارب  یلو  دـشاب  تعاـط  دـنناشیا  يهجرد  نود  هک  ینینمؤم 
هنایم رد  ایبنا و  یضعب  نیلسرم  یضعب  دنمزعلایلوا  یضعب  تسا  رایسب  میجنسب  هک  ع )  ) دمحم لآ  ماقم  هب  ۀبسنلاب  ناشیا  هنایم  رد  فالتخا 

مالـسلاهیلع رـضخ  تسا  فـالتخا  ناـشیا  ملع  رد  نینچمه  يرگید و  هن  دنتـسه  دوخ  سفن  رب  ثوعبم  اـسب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ناـشیا 
يهمه اذکه  دنادیمن و  ع )  ) دواد هچنآ  دنادیم  ع )  ) نامیلـس دریگب  میلعت  وا  زا  هک  دوشیم  رومام  دنادیمن و  ع )  ) یـسوم هچنآ  دنادیم 
تـسا یهیدب  تسا و  نیعم  ناشیا  يارب  یتمدخ  تهج  کی  ره  تسا و  لاونم  نیمه  هب  ناشرما  رگیدـکی  هب  تبـسن  هحفص 551 ] ناشیا [ 

يوس هب  ثوعبم  ص )  ) متاخ لـثم  ناـشیا  ناـیم  رد  هیلک  هیعماـج  تیلباـق  رگا  دـنوشیم و  یتهج  روماـم  یکی  ره  تیلباـق  ياـضتقم  هب  هک 
تمکح هک  الوا  میوگیم  ناشیا  تیلباق  ياضتقا  تسا و  سان  لاح  حالص  هظحالم  هب  نیا  هک  یئوگب  رگا  ضرفلاب  دشیم و  سان  يهفاک 

تهج ياهدرک  ضرف  وـت  هک  تسا  روـطنیا  رگا  هکنیا  یناـث  تسا  يراـج  اـج  هـمه  یعرم  یعار و  نیئاـپ و  ـالاب و  رد  راـگدرورپ  لدـع  و 
ناـشیا هناـیم  رد  ۀـهادبلاب  سپ  دـنادن  ع )  ) دواد هک  دـنادب  ار  یئاوـتف  نامیلـس  دریگب و  میلعت  ع )  ) رـضخ زا  ع )  ) یـسوم دـیاب  هک  تـسیچ 
هللادـبع نب  دـمحم  هجرد  هب  ایبنا  متاخ  تالامک  تیاکح  رد  ناشیا  زا  کی  چـیه  تسا و  نآرق  حیرـص  هکناـنچ  تسه  تاـجرد  فـالتخا 

بطقلا و ۀئـشان  یباحـصا  اـنا و  دوـمرف  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  نیا  ناـشیا  يهمه  ناـیم  رد  بلق  هلزنم  هب  تسا  وا  دنـسریمن و  (ص )
شیامرف زا  دارم  تسا  نیا  دنیوا و  بحاصم  هک  ع )  ) راهطا همئا  تسا و  ص )  ) ربمغیپ ماقم  نیا  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  کلفلا و  مالعا 

نب دـمحم  سپ  هصالخ  دـندش  هارمگ  دـندرک و  نامگ  مدرم  هچنآ  هن  متیدـتها  متیدـتقا  مهیاـب  موجنلاـک  یباحـصا  لـثم  هک  ص )  ) ربمغیپ
ار متاـخ  عماـج  مسا  تیاـکح  کـی  چـیه  وا و  حراوج  اـضعا و  همه  ریاـس  تسا و  بلق  يهلزنم  هب  اـیبنا  يهمه  يهناـیم  رد  ص )  ) هللادـبع

ناشیا دزن  رد  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  و  ع )  ) راهطا همئا  تسا و  ترضح  نآ  هب  صوصخم  هیلک  تمـصع  هک  تسین  ار  وا  ياوس  دناهدرکن 
ۀبسنلاب متاخ  لضف  اذکه و  میاهنآ و  يود  ره  زا  ملعا  نم  هک  ناشیا  هب  مدادیم  ربخ  مدوب  رـضخ  یـسوم و  هنایم  رگا  هک  دندومرف  تسا و 

لآ ترصن  تعاط و  تیالو و  قاثیم  هک  تسا  نیا  تسا و  هعیش  يرورض  ناشیا  رب  همئا  لضف  تسا و  نیملسم  يرورض  هک  ناشیا  مامت  هب 
هکنانچ دنوش  ع )  ) راهطا همئا  و  ع )  ) هللادبع نب  دمحم  ماقم  یعدم  هک  دسریمن  ار  کی  چیه  دـناهتفرگ و  ناشیا  يهمه  زا  ار  ع )  ) دـمحم

اهنآ و نایم  رد  امرفنامرف  مکاح و  وا  وا و  رما  عیطم  دنبلق و  هب  جاتحم  اهنآ  هک  اریز  دننکب  بلق  اب  يرـسمه  هک  دسریمن  ار  شوگ  مشچ و 
زا يدحا  يارب  زا  تسا  اور  دـننکب  ینییبنلا  متاخ  ياعدا  کی  ره  رگا  هک  ونـشن  ار  تعامج  نیا  تافارخ  تسا و  اهنآ  مامت  زا  عفرا  وا  نأش 

یئاج هب  هک  درک  ضرع  لیئربج  تفر و  جارعم  هک  یـسک  نآ  تسا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ياوس  تسین  اور  ناشیا 
یلعا زا  هک  نیمه  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  دـنزیمن و  ماگ  وت  زا  دـعب  مه  يدـحا  تسا و  هدزن  ماـگ  وت  زا  شیپ  يدـحا  هک  يدز  ماـگ 

درک و ار  تما  تعافـش  زاـمن  باـب  رد  یـسوم  دوـمرف و  كرد  ار  ربـمغیپ  ياـسوم  ـالثم  دوـخ  تاذ  هجرد  نود  رد  دوـمرف  لوزن  تاـماقم 
الاـب ماـقم  رد  اـما  دومرف و  تاـقالم  هار  ضرع  رد  ار  رگید  ءاـیبنا  زین  درک و  ضرع  دومرف و  جورع  زاـب  ترـضح  نآ  تساوخ و  فـیفخت 

ام ملع  ياراد  ص )  ) متاخ تالامک  ماقم  رد  نینچمه  مدـید و  تیم  دوخ  ياوس  ار  قلخ  يهمه  هک  هحفص 552 ] مدیسر [  یئاج  هب  دومرف 
هک یلـضف  ره  دنتـشاد و  تازجعم  ضعب  کی  ره  اهنآ  دوب و  ایبنا  مامت  تازجعم  ياراد  متاخ  دنتـسین  ءایبنا  ریاس  تسا و  نوکی  اـم  ناـک و 

بلاطم نیا  يهمه  ع )  ) ریما ترـضح  هکنانچ  تسا  هداد  متاخ  هب  ار  نآ  زا  فرـشا  لضفا و  تسا  هداد  ص )  ) ءایبنا زا  کی  ره  هب  دـنوادخ 
هکنانچ تسا  رتشیب  ناشیا  همه  زا  هللادبع  نب  دمحم  لضف  تدوخ  رارقا  هب  یتح  ههبـش  نودب  سپ  تسا  هدومرف  حرـش  هلـصفم  رابخا  رد  ار 

لالدتسا عیمج  رب  ترضح  نآ  لضف  رب  نآرق  زا  تسا و  هدومرف  ار  بلطم  نیا  نایب  زین  ع )  ) ریما ترضح  باب و  نیا  رد  تسا  حیرص  نآرق 
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هتبلا ندومن  ار  وا  ماقم  ياعدا  صقن  دوجو  اب  رواب  ۀبـسنلاب  ریاـس  ندوب  صقاـن  وا و  ندوب  عماـج  تسا و  یتداـیز  ینعم  هب  لـضف  هدومرف و 
ماـسجا يهمه  رثؤم  هچ  رگا  مسج  میئوگیم  لـثم  ماـقم  ناـمه  رد  تسین  بوخ  نتفگ  نخـس  هناروسج  ناـشیا  ماـقم  رد  تسین و  راوازس 

ماسجا ریاس  هنایم  رد  بلق  هلزنم  هب  تسا و  مسج  تالامک  عیمج  عماج  هک  تسا  شرع  ماسجا  هنایم  رد  اـما  دنتـسه  وا  رون  يهمه  تسه و 
تعـسو و دـنهاوخیم  وا  زا  درک  اعدا  رگا  دـنکب و  دـناوتیمن  یـشرع  يوعد  كاـخ  سپ  دـنیوا  حراوج  اـضعا و  يهمه  ماـسجا  ریاـس  و 

يارب زا  اـجک  ار و  بکاوک  كـالفا و  ماـمت  نداد  تکرح  ار و  ندوـب  دـنوادخ  ریدـقت  لـحم  ار و  وا  تکرح  تعرـس  ار و  شرع  تمظع 
اما دـشاب  اهنآ  دوخ  زا  همه  هب  یلوا  وا  دنـشاب و  مسج  راـثآ  يهمه  ولو  سپ  تسین  مه  كـالفا  يارب  زا  هکلب  تسه  تـالامک  نیا  كاـخ 

هکنیا لاح  دنـشابن و  مسج  یقاب  هک  تسیابیم  دوب  مسج  تقیقح  الثم  كاخ  رگا  هک  اریز  تسین  کی  چـیه  اهنیا  سرتسد  هک  وا  تقیقح 
کی ره  هک  وا  تالامک  راونا و  تسا و  وا  ياهمـسا  یلو  تسین  کی  چـیه  دزن  رد  مسج  تقیقح  سپ  دنمـسج  راثآ  همه  هک  تسین  ههبش 

ناشیا زا  دننکب  مه  اعدا  لاحم  ضرف  رب  رگا  هدرکن و  تیاکح  يدحا  شرع  زا  ریغ  ار  وا  عماج  مسا  هک  تسا  یهیدب  دـناهدرک و  تیاکح 
ار همه  هک  تسا  نیا  لک  زا  لک  هب  يالوا  لک و  ناطلس  تسا و  لک  کلام  نوچ  مسج  اما  ناهربیب  تسا  یمالک  هک  اریز  تسین  عومسم 

سپ دنوشب  تیمـسج  یعدم  دننادب و  لامک  روط  هب  مسج  یکاح  ار  دوخ  دنناوتیمن  شرع  ياوس  ماسجا  رد  یلو  دهدیم  تبـسن  دوخ  هب 
ماقم یعدـم  سپ  هصالخ  کنود  لامالا  مهبجحی  نا  الا  کـقلخ  نع  بوجحم  ریغ  تنا  دـنبوجحم  دوخ  یناـما  لاـمآ و  هب  ناـشیا  يهمه 

رد هکنیا  لاح  هنوگچ و  دومرف  دنهاوخن  ار  یئاعدا  نینچ  ایبنا  ریاس  و  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  رگم  تسین  راوازس  يدحا  رب  ندش  تیمتاخ 
هب ایبنا  يالتبا  وا و  نایـصع  دوب  نیا  درک و  ع )  ) دـمحم لآ  ملع  هرجـش  زا  عمط  هک  دوشیم  هتفگ  دـلخ  يهرجـش  و  ع )  ) مدآ نایـصع  نایب 
 ] دنوش تیمتاخ  یعدم  ناشیا  زا  یکی  عضو  نیا  اب  هک  دوشیم  هنوگچ  سپ  دندرک  ع )  ) دمحم لآ  تیالو  باب  رد  هک  دوب  یلمات  هطـساو 
هب دنفراع  دوخ  دح  رد  یکی  ره  ایبنا  اما  دینکیم  زیوجت  ار  تافارخ  هنوگنیا  هک  دیتخانشن  ار  ایبنا  متاخ  امـش  تاهیه  تاهیه  هحفص 553 ]

ياهدنیوج يرترب  چیه  هک  دیامرفیم  ص )  ) ربمغیپ نأش  رد  ع )  ) ریما ترضح  تسین  ناشیا  يدبا  لانم  هک  دننادیم  ناشیا و  هجرد  نأش و 
هنوگچ سپ  دنکیمن  ار  وا  ماقم  كاردا  عمط  هدـننک  عمط  چـیه  دوشیمن و  قحلم  وا  هب  ياهدـنوش  قحلم  چـیه  دـیوجیمن و  يرترب  وا  رب 

هجرد ینأش و  بحاص  دوخ  دـح  رد  ءایبنا  زا  کی  ره  هک  نادـب  يدـمآ  اجنیا  ات  نوچ  دـنوشب و  تیمتاـخ  یعدـم  ادـخ  ءاـیبنا  هک  دوشیم 
كرد ناشیا  تسا و  ناشیا  يازج  قوف  ص )  ) متاخ يازج  دنـسرب و  دوخ  هب  صاخ  يازج  هب  دـیاب  هتبلا  دـنراد و  یملع  یلمع و  دنتـسه و 

هک رتـالاب  نیا  زا  یلیلد  مادـک  دـنرادن و  مه  ار  وا  ماـقم  كاردا  عـمط  ع )  ) ریما ترـضح  شیاـمرف  هب  هکناـنچ  مـه  دـننکیمن  ار  وا  يازج 
رد هتبلا  دش  عونمم  هک  هرجش  نآ  زا  و  ع )  ) دمحم لآ  هب  دوب  صوصخم  نآ  هک  اریز  دومرف  عنم  هرجش  نآ  ندروخ  زا  ار  ع )  ) مدآ دنوادخ 

رگا دسریم  شدوخ  ماقم  رد  ع )  ) مدآ هب  هک  مه  یئازج  دـهدیم و  وا  هب  دـنوادخ  تسا  ترـضح  نآ  دوخ  بسانم  هک  یئازج  دوخ  ماقم 
تاذ ماقم  قیال  ازج  نیا  اما  تسا  ناشیا  يهرجـش  عرف  مه  مدآ  هک  اریز  هدومرف  ع )  ) دمحم لآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماعنا  مه  نامه  هچ 
ریما ترـضح  فیرـش  ثیدـح  رد  هک  تسا  نیا  ناشیا و  دوخ  هب  صوصخم  تسا  یئازج  دوخ  ماقم  رد  ار  ناشیا  تسین و  ع )  ) دـمحم لآ 

تـشهب همه  زا  رتکیدزن  تسا و  نانج  طسو  نآ  تسا و  ندع  تنح  تنج  زا  ص )  ) دـمحم لزنم  هک  دومرف  يدوهی  لئاسم  باوج  رد  (ع )
یبارـش فرـشا  مینـست  هک  دومرف  ع )  ) رقاب ترـضح  دنرـشعانثا و  يهمئا  دـنوشیم  وا  اب  نکاس  هک  یناسک  هلالج و  لـج  نمحر  شرع  هب 

سپ دننکیم  جوزمم  ار  نآ  تنج  لها  ریاس  نیمی و  باحـصا  يارب  دنـشونیم و  ار  نآ  فرـص  ع )  ) دمحم لآ  دمحم و  تنج و  رد  تسا 
بـسانم تسا  ناشیا  يهعیـش  ایبنا و  صوصخم  هک  مه  یئازج  تسین و  سک  چـیه  روخ  رد  تسا  ناشیا  هب  صوصخم  هک  یئازج  هک  نیبب 

دـنکیم و ناسنا  صخـش  هب  یماعنا  ناطلـس  هک  تسه  هعفد  کی  یلو  دـمحم  لآ  هب  تسادـخ  ماعنا  همه  هچ  رگا  تسا  ناشیا  دوخ  لاـح 
تسا و كرابم  شوپنت  الثم  هدرک  وا  دوخ  هب  هک  یماعنا  کلذعم  یلو  تسا  اقآ  هب  ماعنا  مه  نیا  دـنکیم و  وا  مالغ  هب  یماعنا  هعفد  کی 

هجرد نأش و  ره  رد  ناشدوخ  ماقم  رد  ایبنا  هک  دوب  نیا  ضرغ  هصالخ  دراد  رایـسب  قرف  تسا و  يرازاب  ساـبل  هدرک  مـالغ  هب  هک  یماـعنا 
نولمعت متنک  ام  الا  نوزجت  ام  تسا و  هدومرف  مهفصو و  مهیزجیـس  تسا  هدومرف  هکنانچ  دننیبب  ار  دوخ  لمع  يازج  هنیعب  دیاب  دنتـسه  هک 
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ریاس میهاربا و  حون و  مدآ و  تسا  وا  ددرگیمرب و  ص )  ) متاـخ هک  تسا  نیا  هب  وت  لوق  هب  رگا  داـعم  تعجر و  رد  ناـشیا  نتـشگرب  سپ 
دوشیم يراج  هنوگچ  هحفص 554 ] متاخ [  ماقم  رد  دندوب  قحتسم  دوخ  دح  رد  هک  ص )  ) ایبنا زا  کی  ره  صاخ  يازج  هک  منیب  یم  ایبنا 

ءایبنا هک  ياهدیدن  ار  رابخا  همه  نیا  وت  دنهدب و  وا  صخش  هب  دنهدب  دیاب  ناربمغیپ  ياندا  هب  هک  یئازج  هک  تسین  متاخ  ماقم  صقن  ایآ  و 
دالوا كرت  ببس  هب  دنهاوخیم  ترذعم  تما  تعافش  زا  همه  لاونم  هچ  هب  متاخ  دنیآیم و  تمایق  هصرع  هب  لاونم  هچ  هب  یکی  ره  (ص )

عقاو تقیقح و  رد  هکلب  دـنهاوخیم  ص )  ) متاخ زا  ار  دوخ  تلاسر  غیلبت  تداهـش  هکلب  دـننکیم  متاخ  هب  هلاوح  هدزرـس و  ناـشیا  زا  هک 
هک دندومرف  تسین و  ناشیا  زا  ینغتـسم  نیرخآ  نیلوا و  زا  يدحا  دنوشیم و  تنج  لخاد  ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  تعافـش  هب  ناشیا 

دـیاهتفاب و مه  هب  امـش  هک  عـضو  نآ  اـب  اـیآ  تسیچ  تاـملک  نیا  ینعم  دنتـسیایم  ص )  ) متاـخ ياوـل  تحت  رد  تماـیق  رد  ءاـیبنا  يهـمه 
یلخد حون  انا  مدآ  انا  دندومرف  هک  ناشیا  تیرثؤم  هلاسم  تسین و  نینچ  هک  هللاو  هن  دـیآیم  تسرد  دـیزاسب  یتمیق  تعجر و  دـیهاوخیم 

رد دناهدش و  تقلخ  تسا  ناشیا  يهجرد  نود  هک  ناشیا  رون  زا  ءایبنا  لک و  زا  یلک  هب  يالوا  دنرثؤم و  ناشیا  درادن  دوع  ءدب و  هلاسم  هب 
اجنآ زا  ای  دنـشاب  هدش  ادـتبا  ع )  ) دـمحم لآ  ماقم  نآ  زا  هک  تاهیه  دـندرگیمرب و  دـناهدش  ادـتبا  نآ  زا  هک  ماقم  نامه  هب  مه  دوع  ماقم 

يرماس و مسا  هکنیا  باب  رد  هدرک  لقن  هادـف  یحور  يالوم  شیامرف  زا  لیالد  فنـصم  هچنآ  اما  مولعم و  ماقم  یلو  الا  انم  ام  دـندرگرب و 
اریز دندناوخ  تما  نیا  يرماس  ار  يرعشا  ياسوموبا  فیرش  ثیدح  رد  هکنیا  لثم  دراذگ  ناوتیم  يرگید  رس  رب  لیوات  هب  الثم  ار  نوعرف 
رمع رکبوبا و  هب  ار  ناـماه  نوـعرف و  تسا و  هدـش  ررکم  راـبخا  رد  تما  نیا  يهنعارف  رکذ  منکیم  ضرع  نینچمه  تفگ و  لاـتق  ـال  هک 
لاح هک  هدرک  نامگ  شیامرف  نیا  هب  فنـصم  هک  هصالخ  صاخ  لیوات  یماقم  رد  تسا و  نطاب  لیوات  یماقم  رد  نیا  دناهدومرف و  لیوات 

ناشیا بلطم  هک  نیبب  نک و  هظحالم  باتک  يهمتاخ  رد  وت  تالابمیب  يا  تسا  هدرک  در  ناشیارب  هدروآ و  تسد  ناشیا  لوق  زا  يدـهاش 
هار هک  يروط  دـناهدومرف  ناـشیا  دوـخ  ار  بلطم  لیـصفت  تسین و  اـی  تسه  وـت  بلطم  دـیؤم  هک  نیبـب  تقو  نآ  تسیچ  شیاـمرف  نیا  زا 
هک نادـب  سپ  دـنامن  لاکـشا  بلاق  رد  ناشیا  شیامرف  درک  رظن  يرظان  رگا  هک  منکیم  هراشا  ردـق  نیمه  اجنیا  رد  هدـش و  هتـسب  تاهبش 

زورب هک  اج  ره  دننکیم و  زورب  صاخشا  رد  هک  هیعون  دنتـسه  یتافـص  اهنیا  تیرماس  نعرفت و  لثم  هک  تسا  نیا  ناشیا  شیامرف  زا  دارم 
صخش نآ  دش  ادیپ  هک  اج  ره  دنکیم و  زورب  صاخشا  رد  هک  یعون  تسا  یتفـص  تباتک  هکنیا  لثم  دوشیم  هدناوخ  مسا  نآ  هب  دندرک 

وا دش  مالع  بحاص  هک  ره  رترهاظ  لثم  هکلب  دنیوگیم  ملاع  ار  وا  دش  ادـیپ  هک  ره  رد  یعون و  تسا  یتفـص  ملع  دـنیوگیم و  بتاک  ار 
هحفص یکی [  ره  نابتاک  تسا  یهیدب  اما  دنمانیم  کلم  بر  کلام و  حالطصا  رد  ار  وا  دش  کلم  بحاص  هک  ره  دنیوگیم و  یلوم  ار 
بابرا یلاوم و  نینچمه  دنتسه و  یـصخش  دوخ  يارب  کی  ره  املع  دنرادن و  يرگید  هب  یلخد  چیه  دنتـسه و  یـصخش  دوخ  يارب  [ 555

يدید ار  تباتک  تفص  بحاص  وت  هک  نیمه  هفلتخم  تانآ  رد  هچ  دحاو و  نآ  رد  هچ  سپ  املسم  دنتـسین  يرگید  نیع  اهنیا  زا  کی  چیه 
فالتخا يهظحالم  یعون  مسا  نیا  رد  یئوگیم و  بتاک  تسا  بتاک  هک  يدـید  مه  ار  يرگید  هکنیا  ضحم  هب  يدـناوخ  بتاک  ار  وا  و 

بتاک ار  وا  تشون  مسق  ره  هب  یطخ  ره  هب  هک  ره  دوشیمن  مه  اـهنآ  ماـسقا  طوطخ و  حـبق  نسح و  يهظحـالم  هکلب  دوشیمن  صاخـشا 
نامه رگا  دهاوخیم و  رایسب  ماعنا  تسا و  دوخ  يازج  قحتسم  تشون  باتک  کی  وت  يارب  دامعریم  هک  نیمه  هلک  کلذعم  اما  یئوگیم 

طخ نآ  ببـس  هب  دامعریم  زا  هک  یحدم  نآ  یهدیمن و  وا  هب  ار  دامعریم  يازج  اعطق  تشون  تسا  سیوندب  هک  رگید  هدنـسیون  ار  باتک 
ار یمیود  یـشاب  هداد  ار  داـمعریم  يازج  وـت  رگا  دـسیونب  داـمعریم  لـثم  مه  یمیود  هک  منکیم  ضرف  لاـح  ینکیمن و  وا  زا  يدرکیم 

تـسا نکمم  ایآ  هتبلا  ياهدرک  ملظ  دامعریم  هب  یهدب  میود  صخـش  هب  یـشاب و  هدادن  ار  وا  يازج  رگا  ینکب و  یناوتیمن  ازج  زا  مورحم 
رجاـت تسا  نیا  ماهدـیرخ و  رجاـت  زا  هاوخنت  نم  هک  لـیلد  نیا  هب  یهدـب  رگید  رجاـت  هب  ار  نآ  نمث  يریگب و  يرجاـت  زا  ار  هاوخنت  وت  هک 
حیرـص نآرق  تایآ  هکنانچ  دـیامرفیمن  یتازاجم  نینچ  انیقی  مه  دـنوادخ  تسین  اور  وت  رب  رگا  شحاـف و  تسا  یملظ  نیا  ـالک  اـشاح و 

ود نیا  هب  دنوشب  فصتم  هکنآ  زا  لبق  هک  دندوب  رفن  ود  يرماس  نوعرف و  تینوعرف  تیرماس و  رد  رما  تسا  نینچمه  بلطم  نیا  رد  تسا 
دنیایب و صخـش  ود  نآ  دیاب  هتبلا  تمیق  رد  دندیـشوپ و  دوخ  هب  سابل  لثم  ار  تفـص  ود  نیا  دوخ و  يارب  لقتـسم  دندوب  یـصخش  تفص 
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دوشیم و هدناوخ  مسا  نامه  هب  دیشوپ  ار  سابل  ود  نآ  دومن و  ار  اهنآ  تیعبت  هک  ره  دنشچب و  ار  موشیم  سابل  ود  نیا  ندیـشوپ  تبوقع 
يرماس هکنانچ  دـنوشیمن  مه  لثم  مه  تفـص  نآ  تایـصوصخ  رد  دـنوشیم  یکی  ناـشیا  صاخـشا  هکنیا  هن  اـما  دـنیبیم  ار  ازج  ناـمه 

یئازج درک  قرف  ناشلمع  تایصوصخ  ناشصاخشا و  اما  دش  ادیپ  اهنآ  نایم  رد  یعون  تهابش  تفگ و  لاتقال  یسوموبا  تفگ و  ساسمال 
مهفصو مهیزجیس  دومرف  دنوادخ  هک  اریز  دراد  قرف  انیقی  تایـصوصخ  رد  اما  دشاب  رگیدکی  يازج  هب  هیبش  اعون  هچرگا  دننیبیم  هک  مه 

يازج هک  تسا  صاخشا  تافص  نیع  هکلب  دنراد  یصخش  يازج  مه  هیصخش  تافص  دنراد  یعون  يازج  هیعون  تافـص  هک  مسق  نامه  و 
هب سپ  مکیلا  درت  مکلامعا  یه  امنا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ نولمعت و  متنک  ام  ـالا  نوزجت  اـم  تسادـخ و  لوق  حیرـص  هکناـنچ  تسا  ناـشیا 

قرف اهنآ  تیفیک  اما  دـنراد  یفـصو  تکراشم  هللا  لیبس  نع  دـص  رد  ود  ره  هچرگا  لاتقال و  یـسوموبا  هب  ددرگیمرب و  ساسمال  يرماس 
هکلب درادـن  وا  لاح  زا  مه  ربخ  چـیه  دـشاب و  هحفـص 556 ] هدرک [  تعجر  هک  تسین  ع )  ) یـسوم ترـضح  يرماس  یـسوموبا  دنکیم و 

نک و هظحالم  تسرد  سپ  دنراد  دوخ  يارب  یئازج  کی  ره  هکلب  تسین  ود  نآ  يازج  دـحاو  يازج  دـنکیم و  مه  ار  وا  زا  تئارب  راهظا 
هک نادم  لولغم  ار  ادخ  تسد  هدم و  تسد  زا  هیهاو  نانخـس  نیا  هب  ار  نییلم  يهمه  هکلب  نیملـسم  ترورـض  بایرد و  ار  بلطم  تقیقح 

فنـصم هکنیا  ياـضتقم  هب  حور  کـی  اـی  رـش  یکی  ریخ و  یکی  حور  ود  اـی  هدودـعم  حاورا  دـنوادخ  هک  ینک  ضرف  تعاـمج  نیا  لـثم 
یه هدومرف و  تلاح  ار  حور  کی  نیا  دوشیم  دـنوادخ  هب  ناشعوجر  دـنوشیم و  عمتجم  دـنوشیم و  نمؤم  رخآ  همه  هک  درک  حیرـصت 
هداد رارق  مولعم  یماقم  یکی  ره  يارب  زا  تسا و  اناد  ادخ  ار  قلخ  دارفا  دادعا  هکلب  دندرگرب  دوخ  دحاو  لصا  هب  ات  دـنکیم  بیلقت  ار  نیا 

دوجوم هشیمه  هدومرف  تقلخ  اهنآ  دـنوادخ  هک  اجنآ  رد  دوب و  دـنهاوخ  دـناهدوب و  مودـعم  هشیمه  ادوع  اودـب و  دوخ  ماقم  يالاب  رد  هک 
هکلب تسین  لدع  زا  نیا  زا  ریغ  دننکیم و  دوع  ادرف  ادرف  دناهدش  تقلخ  ادرف  ادرف  هک  روط  نامه  تسین و  اهنآ  يارب  زا  انف  دوب و  دـنهاوخ 

اهمهوت دناهتخانـشن و  ار  دوخ  يادـخ  هللاو  دـنتفرعم  یعدـم  هکنیا  اب  تعامج  نیا  دـیآیمن و  تسرد  دـیحوت  تافـص  زا  تفـص  چـیه  اـب 
دناهتسناد لولغم  ار  هللا  دی  دناهتـشگرب و  تعامج  نیا  دوهی  هبقع  رب  هک  دوشب  حضاو  وت  رب  ات  یبیرقت  منزیم  ماقم  نیا  رد  یلثم  دننکیم و 

نامه ینعی  دزاسب  رگید  ياهزوک  دنکـشب و  ار  نآ  زاب  دزاسب و  هزوک  دریگب و  یتشم  دـنک و  اـیهم  یلگ  يرگهزوک  رگا  نک  ضرف  اـم  اـی 
ایهم ار  لگ  هک  دشاب  رگید  رگهزوک  دـشاب و  نیمه  وا  لمـش  میاد  رایـسب و  ياههبترم  نینچمه  دراذـگب و  لگ  يور  زاب  ار  هزوک  تروص 

دیاوف کی  ره  زا  هک  دهد  بیترت  نوگانوگ  ياهفرظ  دزاسب و  اهمخ  فلتخم و  ياهلکش  هب  دزاسب  هساک  ماسقا و  عاونا  دزاسب  هزوک  دنک و 
یلوا هک  تسین  ههبش  ار  میود  رگهزوک  ای  ینادیم  هتـسب  تسد  صقان و  ار  لوا  رگهزوک  وت  ایآ  دیامن  ار  سان  جئاوح  عفر  دیآرب و  رایـسب 

هدرکن هزات  لمع  هدرک و  دیدجت  ار  هزوک  نامه  هدرک  لمع  رارکت  دنچ  ره  هدـماینرب و  يزیچ  وا  زا  هزوک  تعنـص  ياوس  هک  تسا  صقان 
یلمع نتشاد  ندرگ  رد  تسد  دوخ  دننکیم  لغ  ار  وا  ياهتـسد  هک  مه  ار  یـسک  نآ  اهتعنـص و  ریاس  زا  تسا  لولغم  وا  تسد  هکلب  تسا 

حور کـی  ار  قلغ  هک  یـسک  نآ  سپ  دناهتـسناد  لولغم  ار  وا  تسا  عونمم  لاـعفا  لاـمعا و  ریاـس  زا  نوـچ  اـما  تسه  اراد  نـالا  هک  تسا 
وا نأش  یف  وه  موی  لک  دـیوگیم  هک  یـسک  نآ  اـما  هتـسناد  لولغم  ار  هللا  دـی  هک  تسا  وا  دوشیم  رارکت  یه  هک  هینم  حاورا  اـی  دـنادیم 

رظن هکلب  دنتـسه  تباث  دوخ  تاماقم  رد  مه  همه  تسین و  تیاهن  ار  ادخ  قلخ  دیامرفیم و  دیدج  یقلخ  نآ  ره  هک  تسا  دقتعم  هک  تسا 
هک هصالخ  دوشیمن  هتساک  ای  هدوزفا  يزیچ  دنوادخ  ملع  رب  ناشدوخ و  عقاوم  رد  دناهدوب  دنوادخ  مولعم  هشیمه  راگدرورپ  یلزا  ملع  هب 

ار . ناسنا  دنکیم  راچان  هک  ار  ناطیش  دنک  تنعل  دنوادخ  اما  دوش  نایب  اهروط  نیا  هب  هک  تسا  بلاطم  نیا  فیح 

منک یم  عمج  هملک  کی  رد  ار  نآرق  نم  هتفگ  دمحم  یلع  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

ای هروس  هد  لثم  هحفص 557 ] هک [  دومرف  يدحت  ادخ  لوسر  دیوگیم  هک  تسا  تافرخزم  هچ  هللا  ناحبس  دناهدومرف  رگید  تسا و  هتفگ 
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کی رد  ار  نآرق  همه  دـیروایب و  دـیناوتیمن  فرح  کی  لثم  دـیوگیم  درم  نیا  دـیروایب  دـیناوتیمن  نآرق  نیا  هصق  کی  اـی  هروس  کـی 
ياقآ يا  باوج  هصـالخ  یهتنا  دـنکیم  رثا  اـهریگرام  مد  کـی  ردـق  هب  تاـفرخزم  نیا  مینیبب  ناوخب  میرـضاح  اـم  میاـمنیم  عمج  هملک 

رد اهریگرام  مد  ردق  هب  دنداد  ناج  ناگیار  تاملک  نیا  هار و  نیا  رد  لیبق  ره  زا  هدایز  سفن و  رازه  داتشه  لاس  هاجنپ  تدم  رد  راوگرزب 
لها عیمج  رگا  هتفگ  هکنآ  ات  نورفاک  یلا  هیالا  اـنامیا »  هذـه  هتداز  مکیا  لوقی  نم  مهنمف  ةروس  تلزنا  اـم  اذا  و  دومنن «  رثا  ترـضح  نآ 

دنناوتیمن ادخ  لثم  هللا  ياوسام  هک  تسا  مولعم  دنروایب و  دـنناوتیمن  ناطلـس  لثم  هملک  کی  دـنوش  رگیدـکی  رهظ  دـنوش و  عمج  ناریا 
یـسیع و یف  اولعف  اولاق و  ام  هقح  یف  اولعف  اولاق و  دومرفن و  راکنا  دومنن و  رارف  دروخن و  روناج  ار  وا  دسج  هتفگ  دعب  دـنروایب  دـنیوگب و 

يهیعوا رد  لاح  داد و  تکرح  ار  وا  دسج  تداهش  زا  دعب  درک و  ناجیابرذآ  رومأم  تداهش  زا  لبق  ار  ناخنامیلـس  جاح  یلعنیـسح  ازریم 
هتفگ . هچنآ  رخآ  ات  نیقداص  متنک  نا  توملا  اونمتف  داد  ناوتیمن  دنتشذگ  ياوسام  زا  هک  یسوفن  هب  بذک  تبسن  تسا  دوجوم  همکحم 

باوج

دیهد فاصنا  دنراد  ضارعا  قح  مالک  زا  ادماع  املاع و  هکنآ  ای  دـنمورحم  لقع  زا  ردـق  هچ  تعامج  نیا  هک  دوریم  لقاع  رـس  زا  شوه 
الثم هدومرف  هک  تسا  نیا  هن  اـیآ  تسا  هدوب  مسق  هچ  هب  هدومرف  هک  ار  تایدـحت  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  ناناملـسم  يا 

احـصف زا  قدصم  هک  تسا  نیا  باد  دننکیم  هک  يدحت  هک  تسا  نیا  تهج  زا  نیا  دیروایب و  ار  نآ  لثم  هروس  هد  ای  ياهروس  ای  یثیدح 
ای تسا  هدیـسر  وا  يهجرد  هب  تغالب  تحاـصف و  رد  هدـش  هتفگ  نآرق  ربارب  رد  هک  تاـملک  نآ  اـیآ  هک  دـننک  هظحـالم  دـنیایب و  اـغلب  و 

اهنآ دوخ  هاگ  هکلب  دنروآیم  دهاش  برع  ياحـصف  مالک  زا  ترـضح  دندرکیم  نآرق  رب  لاهج  هک  یتاداریا  رد  هک  تسا  نیا  هدیـسرن و 
هک یتیاور  لثم  تسا  تلاهج  زا  دروم  داریا  هک  دوشب  مولعم  هک  دنیوگب  یمالک  هک  دنتشادیماو  ریبدت  فیاطل  هب  ار  اهنآ  دندیبلطیم و  ار 
هک دومرف  ترـضح  نآ  تسین  حیـصف  تاملک  نیا  هک  دـندرک  داریا  ترـضح  نآ  رب  باجع  رابک و  ءازهتـسا و  ظـفل  رد  هک  تسا  فورعم 

نیمه دنیشنب  هک  دومرف  نیعم  ار  یئاج  دندرک و  رضاح  ار  وا  دومرف  رما  ترضح  صخش و  نالف  دندرک  ضرع  دیراد  لوبق  ار  هک  تداهش 
نآ دـیناشن  درک و  دـنلب  هبترم  دـنچ  ات  ار  وا  زاب  تسـشن و  اجنآ  رد  تساخرب  نیـشنب  لحم  نـالف  رد  دزیخرب و  اـجنآ  زا  دومرف  تسـشن  هک 

دومرف ترضح  باجع  ئشلا  اذه  نا  برعلا  رابک  نم  انا  ینؤزهتـستا و  درک  ضرع  دش و  ریغتم  دشاب  عیطم  هک  دوبن  ملـسم  هک  مه  صخش 
یکی تهج  ود  زا  دروآرد  نخـس  هب  ار  وا  ریبدت  نیا  هب  صوصخم  دـش و  ملکتم  ظافلا  نیا  هب  نم  لاوس  نودـب  امـش  قدـصم  دیونـشب  هک 

دومنیم مه  قیدصت  رگا  هکنیا  هحفـص 558 ] رگید [  درکیم و  یفاصنایب  دیاش  تسیچ  بلطم  هک  تسنادیم  لوا  زا  رگا  وا  دوخ  هکنیا 
قدصم دیاب  يدحت  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  باد  هک  هصالخ  درک  اجیب  قیدصت  دومن و  طایتحا  ای  درک  ایح  وت  زا  دـنیوگب  هک  دوب  لمتحم 

دنک قیدصت  دیاب  هنوگچ  قدصم  دیامنیم  دوخ  باتک  زا  فرح  باب  هب  يدحت  هک  درم  نیا  هک  منیبب  وگب  تنعتم  يا  لاح  دـنک  قیدـصت 
هتبلا تسا  ادخ  مالک  هک  نآرق  رد  هچ  رگا  تسا  زیچ  هچ  فرح  نیا  ینعم  دیوگب  دناوتیمن  يدـحا  هتفگ  صخـش  نیا  هک  یفلا  اضرف  هک 

دیوگب دناوتیمن  ار  نآ  لثم  تسا  عمج  نآ  رد  هک  تمکح  ياهثیح  تاهج و  نآ  اب  عقوم  نآ  رد  يدحا  دیامرفب  دنوادخ  هک  مه  ار  یفلا 
هب جایتحا  سپ  دراد  قرف  هتفگ  رگید  صخـش  هک  یفلا  اب  الثم  ملا  فلا  هک  دنمهفب  دـنقدصم  هک  یئاغلب  احـصف و  هک  تسین  يرما  نیا  اما 

هاگن وا  لثم  دـناوتیمن  داحآ  زا  يدـحا  تقیقح  دـنکیم  مان  دـیز  هب  ص )  ) ربمغیپ هک  مه  یهاـگن  دـنکیم  قرف  هچ  درک و  ناوتیمن  نیا 
دننکیمن كرد  ار  وا  رهاظ  گنر  زج  دننکیم و  رظن  نیریاس  دوشیم و  فوشکم  وا  يارب  دیز  تقیقح  ات  دنکیم و  رظن  وا  هک  اریز  دـنک 

نیا رد  هک  مه  هچنآ  دهدن و  مه  یحرش  چیه  رگید  دنکیمن و  رظن  نم  لثم  امش  زا  يدحا  هک  دیامرفب  ربمغیپ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  لاح 
زا سان  يهماع  زا  نیقدـصم  دـینک و  رظن  دـیناوتیمن  نم  لثم  امـش  هک  تسا  نیا  نم  زجم  هک  دـیامرفب  ردـق  نیمه  دـنکن  ناـیب  هدـید  رظن 
ود نیا  تروص  نایم  قرف  چـیه  روط و  نیمه  هب  مه  نارگید  درک  رظن  دوشگ و  ار  مشچ  وا  هک  دـننکیم  هظحـالم  دـنیآیم و  ناـضرغیب 

دنکب يدحت  هنوگنیا  دنکب و  توبن  ياعدا  یسک  هک  ینادان  تلاهج و  رد  تسا  سب  هللاو  تسین و  يدحت  مسر  نیا  سپ  دنراذگیمن  رظن 

نافرعلا لئالد  در  یف  ناهربلا  www.Ghaemiyeh.comقعاوص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 398زکرم  هحفص 383 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هتفگ  نالف  هک  یفلا  نیبام  یقرف  میرادیمارف  شوگ  هچ  ره  ام  هک  درک  دنهاوخ  دای  مسق  دنهدیم و  شوگ  دنیآیم و  نیقدصم  هک  اریز 
تـسا ياهملک  اضرف  ناتماهدم  لثم  هک  اریز  تسا  لکـشم  يدحت  مه  هیآ  کی  ای  هملک  کی  هب  هک  میئوگیم  هکلب  میمهفیمن  نالف  فلا 

دنتـسناوتیمن ار  نآ  لثم  مه  نآ  زا  دـعب  دوب و  هدرکن  ناتماهدـم  يهملک  هب  هوفت  نامز  نآ  ات  برع  زا  يدـحا  اـیآ  لاـح  تسه  مه  هیآ  و 
تـسین کی  مادک  تسا و  حیـصف  مادـک  اهنیا  هک  داد  زیمت  ناوتیم  هنوگچ  دـنکیم و  قرف  هچ  دـشاب  ناتفتلم  دـش  انب  ناتماهدـم  دـنروایب 

مد ردـق  هب  دـناهدومرف  هک  هتفگ  نیا  باـب  رد  هچنآ  اـما  دندیدنـسپ و  هنوگچ  اـهنیا  تفگ و  تاـفارخ  هچ  یلوا  نآ  هک  نیبب  سپ  هصـالخ 
همکاـحم ماـقم  رد  هک  زور  نآ  یلو  درادـن  باوـج  هک  تاـضیرعت  اـما  دـیامنیم  ضیرعت  دـناوخیم و  نآرق  هـیآ  درادـن و  رثا  اـهریگرام 

ام ناشزورما  تسا و  هدوزفا  یکش  رب  یکش  ینعی  یسجر  رب  یسجر  هک  هدرک  دایز  نامیا  ادخ  مالک  زا  هک  دوشیم  مولعم  قلخ  دنتسیایم 
رثا بحاص  هتبلا  دـنوادخ  مالک  هک  نادـب  لـالم  هاوخ  ریگ و  دـنپ  منخـس  زا  هاوخ  وت  مینکب  هیملع  موسر  هب  ار  بلاـطم  ناـیب  هک  تسا  نیا 

هحفـص دنفلتخم [  دنوشب  رثاتم  دیاب  هک  یئاهزیچ  یلو  دنکیم  يرثا  وا  توق  بسح  هب  دراد  سفن  توق  هک  یملکتم  ره  مالک  هکلب  تسه 
مه مالک  زا  رثات  رد  دـنراتخم  روما  ریاس  رد  هکنانچ  مه  ناشیا  هدومرف و  تیانع  دـیدش  رایتخا  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یـضعب  [ 559
رثات بلس  دنوشیم و  دنوشب  رثاتم  دش  انب  هک  هچ  ره  زا  ببس  نیا  هب  تسا و  فیعض  ناشرایتخا  هک  دنتـسه  یـضعب  ناسنا و  لثم  دنراتخم 
شتآ هب  ور  ار  ناـسنا  رفن  کـی  رگا  تسا و  رثؤم  هتبلا  هدوـمرف و  تقلخ  قارحا  رثا  اـب  دـنوادخ  ار  شتآ  نک  ضرف  دـننکیمن  دوـخ  زا  ار 

يزادنایب شتآ  رد  ار  نهآ  يهعطق  ای  گنـس  کی  رگا  اما  دوشیمن  رثاتم  دوشیم و  رود  شتآ  زا  دـنکیم و  تظفاحم  اروف  یهد  تکرح 
هب تسا  هدـنزوس  وت  شتآ  اـیآ  هک  ینک  هبرجت  یتـساوخ  رگا  سپ  دـنوشب  سلکم  اـت  دـنامیم  اـجنامه  رد  تسا  فیعـض  وا  راـیتخا  نوچ 
دزن رد  شتآ  قرب  هک  دتسیایم  یئاج  هب  دوریم  وا  هک  اریز  درک  هبرجت  ناوتیمن  دنکیم  بانتجا  شتآ  زا  هک  يراتخم  صخش  يهطساو 

رد هک  دنکیم  نینچ  یهاگ  دازیمدآ  فرط  نآ  زا  درادن و  یگدنزوس  وت  شتآ  هک  دـیوگیم  سپ  دـنکیمن  قرف  خـی  فرب و  قرب  اب  وا 
وا تسد  دیآ و  نوریب  دض  عفد  تهج  هب  شدوخ  نوردنا  زا  ترارح  ات  دلامیم  دوخ  ياهتسد  هب  دریگیم و  ار  فرب  يدرس  تدش  ماگنه 
نآ هن  یلو  دـهدب  مه  وت  ناـشن  درک و  مرگ  ارم  تسد  تسا و  مرگ  فرب  هک  دـنک  یلطاـب  يوـعد  دـناوتیم  لاـح  نیا  رد  دـنک و  مرگ  ار 

صخش نیا  هک  اریز  تسین  لقاع  دزن  رد  رابتعا  طانم  کی  چیه  هدومن  فرب  یمرگ  زا  هک  قیدصت  نیا  هن  شتآ و  يدرـس  زا  هک  یقیدصت 
دنک ناحتما  ار  فرب  يدرـس  شتآ و  یمرگ  هک  دـهاوخب  هاگ  ره  ناسنا  تسا و  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  فرب  شتآ و  رثا  شدوخ  راـیتخا  هب 
دزن رد  نآرق  هک  منکیم  ضرع  یتسناد  ار  همدقم  نیا  نوچ  تسا  رود  ههبـش  زا  هک  دـنکیم  ناحتما  اهنآ  لاثما  بوچ و  ای  گنـس  لثم  هب 
دایز ار  نینمؤم  نامیا  هک  تسا  هدومرف  هک  ینکیم  هظحالم  روکذم  يهیآ  رد  کلذعم  تسا و  رثا  بحاص  هک  تسین  ياههبـش  امـش  ام و 

الا نیملاظلا  دیزی  نینمؤملل و ال  ۀمحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  و  دیامرفیم «  رگید  هیآ  رد  نینچمه  ار و  نیرفاک  سجر  دنکیم و 
ئان ضرعا و  ناسنالا  یلع  انمعنا  اذا  و  دـیامرفیم «  هک  نیا  زا  دـعب  تایآ  رد  دـنوادخ  تسا  هدومرف  میدرک  هک  ینایب  هب  هراشا  و  اراسخ » 

ناسنا رب  میدرک  ماعنا  هاگ  ره  ینعی  الیبس »  يدـها  وه  نمب  ملعا  مکبرف  هتلکاش  یلع  لمعی  لک  لق  اسؤی --  ناـک  رـشلا  هسم  اذا  هبناـجب و 
راک دوخ  تعیبط  رب  سک  ره  هک  وگب  دوشیم  سویأم  دومن  سم  ار  وا  يرـش  هاـگ  ره  دریگیم و  رود  ار  دوخ  بناـج  دـنکیم و  ضارعا 
قلخ رایتخا  هب  تبسن  ار  رما  نیا  هک  نک  هظحالم  سپ  هار  هب  تسا  رتهدنبای  تیاده  هک  یسک  هب  تسا  رتاناد  امـش  يهدنرورپ  سپ  دنکیم 

ناـیب رثا  هب  امـش  دارفا  زا  نینچمه  درک و  نآرق  نـالطب  رب  لالدتـسا  ناوـتیمن  نآرق  زا  یتعاـمج  ندـشن  رثاـتم  زا  ماـقم  نـیا  رد  سپ  هداد 
يهفیحص هک  نک  هظحالم  تسا  رایتخا  هب  هحفص 560 ] نیفرط [  رد  رما  هک  مدرک  ضرع  هک  اریز  درک  نآ  تقیقح  رب  لالدتسا  ناوتیمن 

نآ عباـت  زونه  مدرم  فولا  فـالا  زورما  اـت  هک  درک  قلخ  رد  يرثا  هچ  دنتـشون  نارگید  ملاـس و  هدـیبعوبا و  رکبوبا و  رمع و  هک  هموـشیم 
زا رثاتم  تعامج  نآ  زا  يدحا  تسا  مالسلاهیلع  ریما  ترضح  تیالو  رد  حیرص  هک  نآرق  تایآ  زا  فرط  نآ  زا  دناهمومشیم و  يهفیحص 

نآرق هللااب  ذایعلا  سپ  تسا  نالطب  لیلد  رثات  مدع  رگا  دشاب و  قح  هموشیم  يهفیحص  دیاب  تسا  تیقح  لیلد  رثات  رگا  سپ  دشن  تایآ  نآ 
ریاس رد  راثآ  یـضعب  زاجعا  هب  دنهاوخب  ص )  ) ربمغیپ ای  ماما  رگا  درک و  جاجتحا  ناوتیمن  راتخم  قلخ  اب  نانخـس  نیا  هب  سپ  تسا  لطاب 
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نم يالوم  هک  یـشیامرف  نیا  سپ  تسین  ام  نخـس  لحم  ۀلاجع  مسق  نآ  یلو  تسا  نکمم  ار  ناشیا  دـنهدب  زورب  نآرق  يهطـساو  هب  قلخ 
رد ضارما و  رد  جـئاوح و  رد  دـنچ  یئاـهرثا  نآرق  تاـیآ  يارب  زا  هک  روطناـمه  هک  تسا  نیا  نآ  زا  بـلطم  تـسا  هدوـمرف  هادـف  یحور 
نآ زا  هک  هار  کـی  تـسا  نـیا  میاهدـید و  ررکم  تـسا و  هـمه  هـب  لوـمعم  برجم و  هـک  دـنکیم  زورب  تاداـمج  راجـشا و  تاـناویح و 

دینک و يراج  نایب  باوبا  مامت  هب  ناراب  کی  هللا  مسب  تسادخ  مالک  امـش  داقتعا  هب  مه  نایب  رگا  لاح  تسادخ  مالک  نآ  هک  میاهدـیمهف 
رثات هب  رگا  الا  دراد و  رثا  روط  نیمه  مه  نآ  هک  مینیبب  اـم  اـت  اذـکه  دـیدنبب و  نآ  هب  ار  راـم  مد  دـینک و  عفد  نآ  هب  ار  یئزج  ضرم  کـی 
همه هک  دیدقتعم  هک  اریز  تسین  دیعب  امـش  زا  هک  هللاو  دینکب و  لالدتـسا  هموشیم  هفیحـص  زا  مه  هماع  رثاث  هب  دینکیم  لالدتـسا  ناتدوخ 

نآ رد  دومنن  رارف  دروخن و  روناج  ار  دمحمیلع  ازریم  ندب  هک  هتفگ  هچنآ  اما  يراب و  دنیامنیم  تیهولا  رهظم  قح و  هب  عوجر  رخآ  اهنیا 
عومسم اهامش  لثم  یضرغم  فرح  رگید  دناهتشون و  خیرات  رد  دناهدرک و  تیاکح  دناهدید و  دناهدوب و  عمج  قولخم  رازه  نیدنچ  عقوم 

نانز و رایـسب  هچ  تسین  اعدـم  قدـص  لیلد  امـش  نداد  ناج  تسا و  دوجوم  امـش  بذـک  يهربتعم  دـهاوش  هکلب  نیارق  هک  هصاـخ  تسین 
هچ ره  دـنداد و  اهناج  زین  مه  دـیزی  باحـصا  ناورهن و  جراوخ  دنـشکیم و  ار  دوخ  دـنروخیم و  مس  ادـمع  دوخ  تهافـس  زا  هک  نادرم 

لثم هدـشن و  هتـشک  هک  تسا  دـقتعم  وا  هراـبرد  هک  تسا  موـلعم  وـچمه  دـنکیم و  مه  امـش  يارب  درک  اـهنآ  تیقح  قدـص و  رب  تلـالد 
هـصالخ تسا  ظوفحم  هیعوا  رد  لاح  هک  هدوب  رهطم  دسج  مادـک  نآ  منادیمن  تسا و  هدـش  هتـشک  وا  ياج  هب  يرگید  یـسیع  ترـضح 

دیامن . تابثا  ار  بلطم  ات  دیاب  یهلا  ناهرب  ناطلس و  یلو  دز  ناوتیم  رایسب  تفم  فرح 

دراد باب  دمحم  یلع  ياعدا  رب  تلالد  سفنا  قافآ و  تایآ  هکنیا  رد 

هراشا

هنخر و دـناهدومرف  ربخ  یهلا  ملع  نزاخم  لـبق  زا  مظعا  روهظ  نیا  رد  هک  يراـبخا  ثیداـحا و  رد  دـنهاوخیم  مهد  لـصف  رد  تسا  هتفگ 
دنیامنیم هچ  تردـق  توق و  هنمیه و  ریخـست و  فرـصت و  نیا  هب  ار  روهظ  دـننکیم و  هچ  ار  سفنا  قافآ و  تاـیآ  نآرق و  دـنیامن  ههبش 

مدع دیامن  بیذکت  ار  هدینش  هدید و  دناوتیمن  هدینشن  هدیدن و  ماهدینـشن  و  هحفـص 561 ] هدیدن [  روط  نیا  هب  ار  ثیداحا  نیا  دناهدومرف 
دنروآیم و دـیدج  باتک  دـیدج و  عرـش  ماما  هک  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  عون  دـناهدومرف  هکنیا  ات  تسین  دوجو  مدـع  رب  لیلد  نادـجو 

ناشراکنا تباث و  بزح  نیا  ياعدم  ناشیا  قیدصت  شیامرف و  زا  دنملاع  ءوس  املع  هکلب  دنیامنیم  توادع  ترـضح  نآ  هب  مه  نیهقفتم 
هتفگ . هچنآ  رخآ  ات  تسا  دودرم 

باوج

تـسا هدـش  رهاظ  نیفـصنم  يارب  تسا و  هدرک  رکذ  قباس  هک  تسا  اهنیمه  دـیوگیم  هک  سفنا  قافآ و  هلدا  تایآ و  رابخا و  نیا  زا  دارم 
لها هدومرف و  باوج  لیـصفت  هب  دـناهدرک و  لاؤس  نم  راوگرزب  يالوم  زا  مه  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنکیمن و  ار  امـش  ياعدـم  تاـبثا  هک 

ای تسا  لهاج  نخـس  اهنیا  هک  دننیبب  دنیامن  هظحالم  هداد  درم  نیا  هک  مه  اهباوج  نیا  دننیبب و  دومرف  هک  یتاشیامرف  دننک و  رظن  تریـصب 
دناهدومرف هک  دننکیم  تیاور  نآ  ریغ  ملاوع و  زا  تارضح  هک  تسا  نآ  ماهدیدن  ظافلا  نیا  هب  دناهدومرف  هک  يرابخا  نیا  زا  دارم  ملاع و 

ام هک  هللااب  دهـشا  میدـیدن  ار  رابخا  نیا  هک  تسا  هدومرف  نم  يالوم  هکنآ  رب  هوالع  رخآ و  ات  دـیدج  باتک  وذ  یبص  مشاـهینب  نم  رهظی 
یفاک یفاش  باوج  هدومن  ار  نآ  تحـص  ضرف  ام  میدـیدن و  یثیدـح  ظفل  نیا  هب  میدرک و  هظحالم  ملاوع  رخآ  اـت  لوا  زا  ررکم  زاـب  مه 

ای یثیدح  مهبم و  لمجم و  دشاب  یثیدح  هاگ  ره  هک  رابخا  لها  هنایم  رد  تسا  یهیدـب  هک  اریز  دـنکیمن  قرف  شندوبن  ندوب و  میاهداد و 
نب نسح  دنزرف  ص )  ) رمالابحاص هک  میراد  ثیدح  نیدـنچ  ام  سپ  دـننکیم  نیبم  رب  لمح  ار  لمجم  نیبم  رـسفم و  دـشاب  رگید  رابخا 
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ياهملک نیا  سپ  تسا  مشاهینب  زا  ییبص  دناهدومرف  هک  تسا  نیا  ضرف  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ات  تسا  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  نبا  یلع 
روط هب  میاهدرواین  تسد  ار  نآ  ذخام  زونه  هک  لمجم  ثیدـح  نیا  هب  ناوتیمن  دوشب و  دـیاب  هنیبم  رابخا  نامه  رب  لمح  هک  لمجم  تسا 

قیدصت ار  دیدج  باتک  دیدج و  عرـش  هک  هتفگ  هچنآ  اما  يراب و  درک  لوبق  وا  زا  دش  تماما  یعدـم  هک  یمـشاهینب  ره  تفرگ و  مومع 
باتک زا  دارم  نک  رورـس  راهظا  دـعب  تسیچ  ود  نآ  زا  ناـشدارم  نیبب  نک  هظحـالم  وت  لوا  تسا  امـش  ياعدـم  قیدـصت  نیا  دـناهدرک و 

نم لطابلا  هیتای  هک ال  تسا  بوتکم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  طخ  هب  دومرف و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  دـنوادخ  هک  تسا  یباتک  نامه  دـیدج 
فیرحت نودب  ار  نآ  لصا  هک  ص )  ) ربمغیپ تنس  هدیدج  تنس  زا  دارم  تسا و  ینعمیب  مامت  هک  تافارخ  نیا  هن  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب 

اهنیا همه  رد  امـش  هک  تسا  سب  نیمه  دـننکیم و  خـسن  دوش  خـسن  دـیاب  ترـضح  نآ  مکح  هب  هک  یماکحا  دـنروآیم و  ریغت  رییغت و  و 
لها یسک  رگا  سپ  دنروآیم  ود  ره  لطاب  قح و  لها  ندروآ  تنـس  باتک و  فرـص  هک  هتـشذگ  نیا  زاو  دیدادبتـسا  لالقتـسا و  یعدم 

تفرعم لـها  رگا  دـهدیم و  زیمت  ار  لـطاب  قح و  یتنـس و  هنوگچ  تسا و  یباـتک  هحفـص 562 ] هنوگچ [  هک  دـنکیم  رظن  تسا  تفرعم 
نیا رب  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  زا  میاهداد و  حرـش  الـصفم  قباس  دوش و  تباـث  اـهنآ  تقیقح  هکنآ  اـت  دـیاب  رگید  تازجعم  تاـیآ و  تسین 

تسین . رارکت  هب  تجاح  هدومرف و  باوج  لیصفت  هب  نم  راوگرزب  يالوم  میاهدروآ و  دهاش  بلاطم 

تسا تیب  لها  تسد  رد  یلصا  نآرق  هکنیا  و  نیلقث )  ) ثیدح هب  لالدتسا 

هراشا

نآ هدش و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  هک  تسا  یباتک  دیدج  باتک  زا  دارم  هک  دناهدروآ  دـهاش  راثآ  رابخا و  زا  هادـف  یحور  نم  يالوم  نوچ 
هب دنروآیم  لامک  قدص و  روط  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ تعیرش  نینچمه  دنروآیم و  ار  نآ  تسا و  طبض  مهیلع  هللا  مالـس  تیب  لها  دزن  رد 

ناوتیمن ار  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هک  هتفگ  تسین و  نآ  رد  یتنـس  فالخ  چیه  ببـس  هدـشن و  فیرحت  نآرق  هک  هدرک  در  دوخ  لایخ 
رابخا رد  رگا  تشاذـگ و  لطعم  ار  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  تسناد و  لمهم  ار  نوظفاـحلا  هل  اـنا  رکذـلا و  اـنلزن  نحن  اـنا  دومن و  لـیوات 

هدورس . ار  تافارخ  نیا  لاثما  تسا و  هیقت  تسین و  حیحص  دشاب  باتک  فیرحت  رب  یلیلد 

باوج

رایـسب هچ  یقاب  رد  دندرک و  كرت  ار  باتک  زا  رایـسب  هچ  هک  یتسناد  ع )  ) دمحم لآ  رابخا  زا  میدرک و  ضرع  ار  باتک  حرـش  همدقم  رد 
صاع نب  ورمع  نبا  هللادبع  دمآ  نوریب  هصقان و  ای  تسا  هدیاز  هک  تسه  دوجوم  باتک  نیمه  رد  دنچ  یفورح  دندومن و  سپ  شیپ و  هک 
تما نیا  درادب  تباث  دنوادخ  هک  میراودـیما  هک  يرما  رد  میدرک  هتوتیب  درک  ضرع  دومن و  تاقالم  ار  ع )  ) نینمؤملاریما نامثع و  دزن  زا 
لدـبت دـیداد و  رییغت  دـیدرک و  فیرحت  دـیدرک  هتوتیب  نآ  رد  امـش  هچنآ  نم  رب  دـنام  دـهاوخن  یفخم  زگره  دومرف  ع )  ) نینمؤـملاریما ار 

نوبتکی نیذلل  لیوف  دومرف  دعب  دیدومن  لیدبت  دصیـس  دیداد و  رییغت  دصیـس  دـیدرک و  فیرحت  فرح  دصیـس  ار  فرح  دـصهن  دـیدومن 
بلاطم نیا  رب  تلالد  هفلتخم  ظافلا  هب  هک  میراد  رایـسب  ثیدح  تسیود  القا  هیآ و  رخآ  ات  هللا  دـنع  نم  اذـه  نولوقی  مث  مهیدـیاب  باتکلا 

ناهرب و لثم  دناهدومن  لقن  ار  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  هک  ریـسافت  بتک  تسا و  طوبـضم  اهنآ  زا  يرایـسب  راحب  نآرق  باتک  رد  دـنکیم و 
نیا رب  تداهـش  زا  تسا  ولمم  همه  دناهتـشون  املع  نایعا  هک  اـهنیا  ریغ  تاـیالا و  لـیوات  راونـألاتأرم و  یمق و  یـشایع و  قیاقدـلا و  زنک 
نامگ تسا و  رکنم  مه  ار  اهنیا  هدرک  مه  ار  تازجعم  رابخا  رازه  هاجنپ  راکنا  هکنیا  لثم  هدـمآرد  نایم  زا  ناداـن  لـهاج  نیا  ـالاح  بلطم 

هدومرف هک  اریز  تسا  بلطم  نیا  دـیؤم  هکنیا  لاح  تسا و  بلطم  نیا  فلاخم  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  ص )  ) ربمغیپ شیاـمرف  هک  هدرک 
هقرف هس  داتفه و  تسد  رد  هک  یباتک  سپ  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  تسا 
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باتک هنیعب  هحفـص 563 ] هنوگچ [  دـناهدرک  كرت  ار  ناشیا  دـنعطقنم و  ع )  ) دـمحم لآ  زا  هقرف  کی  ياوس  همه  هکنیا  اـب  تسه  مالـسا 
فورح ع )  ) دـمحم لآ  تاشیامرف  قفاوم  یلو  تسه  رایـسب  دـیاوز  هدـنام  یقاب  هک  نیا  رد  هک  میئوگیمن  هچرگا  تسا  ءامـسلا  نم  لزنم 
دمحم لآ  دزن  رد  لماک  مامت  نآرق  تسا و  هدش  طقس  نیا  زا  دشاب  هدنام  هکنیا  ثلث  ردق  هب  دیاش  هک  رایـسب  تایآ  تسه و  نآ  رد  هدیاز 

زاب دوب و  نایم  رد  مه  نآرق  دـندوب  هتـشادنرب  ناـشیا  زا  تسد  لوا  زا  رگا  تسین و  قلخ  نیا  تسد  رد  دوشیمن و  ادـج  ناـشیا  زا  تسا و 
يولهپ نتـسکش  سپ  دوشیمن  اهنآ  رد  تما  زا  یفرـصت  چـیه  هک  تسا  نیا  نیا  ینعم  رگا  هدومرف  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هک  میئوگیم 

هک ص )  ) همئا ریاس  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  تداهش  راوگرزب و  نآ  تداهـش  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ندرک  نامـسیر  ارهز و  يهمطاف 
بـصغ هک  مه  ار  ملظ  روج و  ءافلخ  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دـناهدومرف  ص )  ) ربمغیپ هک  لیلد  نیا  هب  نک  راکنا  ار  همه  دـناهدش  دـیهش 
دوریم ناسنا  رـس  زا  شوه  نادب  نینمؤم  و  ص )  ) ربمغیپ هباحـص  ار  همه  هماع  لثم  نک و  راکنا  یلک  هب  دندومن  ار  ص )  ) دـمحم لآ  قح 

نآرق تسا  هدومرف  ظفح  نوظفاحل »  هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  دنوادخ «  لوق  اما  دنکابیب و  ردق  هچ  نادان و  ردـق  هچ  تعامج  نیا  هک 
هب ع )  ) نسح ماما  ترـضح  هکنانچ  تسا  ظوفحم  ع )  ) دمحم لآ  دزن  رد  نآ  نورهطملا و  الا  هسمی  هک ال  يروط  دوخ  هدـعو  بسحرب  ار 
زاب تسا  ام  دزن  رد  هک  مه  باتک  نیا  تسا و  ینعم  نیا  دهاش  رایسب  رابخا  شلها و  دزن  رد  ظوفحم  تسا و  عومجم  نآ  هک  دومرف  هیوعم 
لآ هکنیا  یناـث  تسین  شیپ  فورح  یـضعب  هکلب  دـنیازفیب  نآ  يارب  یلباـق  زیچ  هک  هدراذـگن  دـنوادخ  هکنیا  لوا  تسا  ظوـفحم  ۀبـسنلاب 

نیدناعم هچنآ  اما  مینک و  تئارق  روطنیا  هک  دناهدادن  نذا  هیقت  باب  زا  هکنیا  الا  هدیاز و  فورح  دناهدومرف  نایب  دوخ  رابخا  رد  ع )  ) دمحم
ظوفحم تما  مومع  تسد  رد  هدومرفن  هک  اریز  تسا  ظوفحم  هدومرف  هک  نیا  اب  درادـن  تاـفانم  نیا  تسین و  اـم  تسد  اـهنآ  دـندرک  مگ 
تلمکا مویلا  هدومرف  هچنآ  ای  تسه و  ع )  ) رمالابحاص دزن  رد  لامکلا  ماـمتلاب و  مهنـالا  تسا و  ظوفحم  هک  هدومرف  ـالمجم  هکلب  تسا 

ربمغیپ زا  دعب  نیاربانب  سپ  تسا  رتحیرـص  نید  لصا  رد  سپ  دننکیمن  طقاس  چـیه  نآرق  زا  هک  تسا  نیا  لیلد  هیآ  نیا  رگا  مکنید  مکل 
همه نیا  رکنم  هک  دوریم  ناسنا  رـس  زا  شوه  تسا  لماک  ادخ  نید  هک  اریز  هدشن  هدراذـگ  وت  داقتعا  هب  مه  هدـیدج  تعدـب  هزات و  نید 

هک تسا  نیا  رتبیرغ  اهنیا  زا  دش و  نآ  هب  دقتعم  درمش و  قح  دمحمیلع  ازریم  لثم  ار  یلطاب  اهنیا  همه  راکنا  هب  دش و  ناوتیم  تایهیدب 
دـناهداد و اهنآ  نیعبات  نامثع و  رمع و  لثم  روج  ءافلخ  ار  رییغت  فیرحت و  درم  يا  تسا  هیقت  تسا  فیرحت  لـیلد  هک  يراـبخا  دـیوگیم 

ءافلخ هک  دننک  هحفـص 564 ] دننکیمن [  رارقا  هماع  هک  اریز  دـنکب  ار  فیرحت  یفن  تسیابیم  دوب  هیقت  رابخا  نیا  رگا  تسا  اهنآ  زا  هیقت 
فیرحت لیلد  هک  رابخا  نیا  هنوگچ  سپ  دندرکیم  هیقت  ناشروضح  اب  اهنآ  نامز  رد  همئا  هعیـش و  هتبلا  دـندرک و  فیرحت  ار  ادـخ  باتک 

اب همئا  هک  تسا  هدش  دراو  هددعتم  رابخا  نآ  ریغ  هیوعم و  اب  ع )  ) نسح ماما  ترضح  جاجتحا  رد  هک  هتشذگ  اهنیا  زا  دوشیم و  هیقت  تسا 
یلع طخ  ادخ و  لوسر  ءالما  هب  تسا  ظوفحم  ام  دزن  رد  نآ  دنام و  عیاض  زا  يرایسب  دیداد و  رییغت  ار  نآرق  هک  دندومرفیم  هجاحم  اهنآ 

ار نیا  ياعدا  دـنه  رـسپ  يا  وت  یتح  ام  زا  دنتـسه  باتک  هب  یلوا  ناشیا  هک  یموق  دـندرک  ناـمگ  هک  هیوعم  هب  ترـضح  نآ  دومرف  و  (ع )
هن دـننکب  فیرحت  یفن  تسیابیم  دـندوب  هدرک  هیقت  رگا  دـبال  ناک و  نا  تسین و  هیقت  چـیه  هک  هللاو  هن  تسا  هیقت  ظافلا  نیا  ـالاح  يراد 

دنتفگیمن . تافرخزم  دندرکیمن و  هیقت  رگید  تلاهج  نیا  اب  تعامج  نیا  دوب  بوخ  فیرحت و  تابثا 

روهظ مئالع  زا  یکی  هب  لالدتسا 

هراشا

هکنآ زا  دعب  نیعالم  نیا  دناهدومرف  هک  دیوگیم  هلمج  زا  دـیوگیم  رگید  زیچ  درادـن و  مه  یباوج  دـنکیم و  لقن  ار  تاشیامرف  یـضعب 
هک هتفگ  هکنآ  ات  دـندرک  ادـیپ  دوخ  يارب  یترذـعم  دـشن  لصاح  ناشیا  رب  روهظ  تقو  رد  تسا  ماـما  يارب  هک  هبلغ  رهق و  نآ  هک  دـندید 

ياهیعدم نیا  زا  يرایسب  دیوگیم  باوج  دعب  دنیامرفیم  علق  مه  نیطالس  دندیس و  اهنآ  رفن  هدزاود  دزیخیمرب و  یعدم  تصـش  هدومرف 
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تسا . روهظ  یمتح  مئالع  زا  دندمآ و  نوریب  يوه  نطب  مهو و  بلص  زا  يرخا  فیاوط  هیخیش و  رد  دیس  ترضح  بورغ  زا  دعب  هبذک 

باوج

هیخیش نایم  رد  هک  منکیم  لاؤس  عالطا  لها  زا  دننکیم و  توبن  ياعدا  همه  لطاب  یعدم  رفن  تصـش  هک  دناهدومرف  فیرـش  ثیدح  رد 
هللادبع نب  دمحم  زا  دعب  هک  ره  دنک  تنعل  دنوادخ  هدرکن و  یئاعدا  نینچ  ناشیا  زا  يدحا  تسیک  تسا  هدش  توبن  یعدم  هک  یسک  نآ 

هک تسین  ياههبـش  هک  امـش  سیئر  رد  دوشیمن  دیفـس  وت  يور  نارگید  هب  ینزب  تمهت  هکنیا  هب  دـنک  توبن  ياـعدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تـسا روهظ  یمتح  مئـالع  زا  هتفگ  هکنیا  درک و  رهاـظ  ار  وا  نـالطب  اـم  یلاوم  تکرب  هب  دـنوادخ  تسا و  هدـش  تماـما  توـبن و  یعدـم 
رابخا رد  یفاصوا  لاجد  ینایفـس و  يارب  تسا  هدوشگ  ار  دوخ  لد  يهدقع  نیا  هب  لاجد و  ینایفـس و  دوب  اهنآ  زا  هک  تسا  نیا  شروظنم 

ینایفـس اب  ناکم  تهج  زا  دوب و  ماش  یلاوح  رد  امـش  سیئر  دبال  ناک و  نا  هدـشن  هدـید  يدـحا  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  ع )  ) دـمحم لآ 
ماما روهظ  تشذگ و  اهلاس  دـنکیم و  جورخ  روهظ  زا  لبق  هام  تشه  نآ  هک  اریز  تسین  ینایفـس  نآ  نیا  کلذـعم  یلو  تشاد  یتبـسانم 

گنـس شاداپ  ار  زادناخولک  يراب  دوش  رهاظ  ع )  ) ماما کی  مادـک  زا  دـعب  هک  تسا  اناد  ادـخ  دـنددعتم و  اهینایفـس  رابخا  قفاوم  اما  دـشن 
تسا .

حول ثیدح  هب  لالدتسا 

هراشا

هحفص 565 ] اهنورکنی [  مث  هللا  ۀمعن  نوفرعی  تسا  تبیغ  نامز  زا  دارم  هک  دناهدومرف  حول  ثیدح  باب  رد  هکنیا  هک  تسا  هتفگ  زاب  و 

باوج

هک درذگیم  ع )  ) ماما تبیغ  زا  لاس  تصش  رازه و  رخآ و  ات  مهساور  يداهتت  هنامز  یف  یئایلوا  لذیـس  هک  تسا  نیا  حول  ثیدح  يهرقف 
ار نامز  تعامج  نیا  لاح  دنتـسه  دـناهدوب و  تامدـص  اهالب و  هب  يالتبم  وا  تیالو  تبحم و  رد  دـناهتفگ و  نامزلابحاص  ای  میاد  هعیش 

ترورـض هب  هک  لوا  دـیآ  دراو  ءایلوا  رب  روهظ  نامز  رد  اهتلذ  نیا  دـیاب  هک  دـیوگیم  تقو  نآ  وا و  روهظ  نامز  هب  دـنریگیم  صوصخم 
زا دعب  یلو  هدـمآ  دراو  هعیـش  رب  وا  نامز  رد  بئاصم  نیا  يهمه  تسا و  وا  نامز  زا  وا  روهظ  ات  هدـنیآ  هتـشذگ و  تدـم  نیا  يهمه  هعیش 

و ص )  ) ترـضح نآ  يارب  تکوـش  توـق و  تزع و  ياـهتنم  دوـشیم و  فرطرب  اـهتلذ  نیا  عـیمج  ع )  ) دـمحم لآ  راـبخا  صن  هب  روـهظ 
ربخم رگا  هکنانچ  دنوشیم  لیلد  شئایلوا  وا  نامز  رد  هک  دناهدومرف  حول  ثیدح  رد  هکنیا  اب  درادن  تافانم  دوشیم و  لصاح  وا  باحصا 

ربخ ود  نیا  دوب  دهاوخ  رایـسب  یناوارف  هدنیآ  لاس  رد  هک  دهدب  ربخ  زاب  دش و  دهاوخ  دیدش  طحق  هدـنیآ  لاس  رد  هک  دـهدب  ربخ  قداص 
زا لبق  لاس  لوا  رد  الثم  هک  تسا  نکمم  هک  اریز  دش  دیابن  کی  چیه  رکنم  تسا  وگتسار  صخـش  هک  یتروص  رد  درادن و  مه  اب  تافانم 
درک لوبق  دیاب  قداص  ربخم  زا  ار  ربخ  ود  ره  سپ  هدش  روط  نیمه  ررکم  دشاب و  رایسب  یناوارف  داصح  زا  دعب  دشاب و  دیدش  طحق  داصح 

تسا و رمألابحاص  ناـمز  يهمه  تسا  اـناد  ادـخ  هک  تقو  نآ  اـت  نیا  زا  لـبق  لاـس  تصـش  رازه و  زا  هک  تسا  یهیدـب  هکنآ  زا  دـعب  و 
داد لدـع و  زا  رپ  نیمز  عیمج  هصاـخ  روـهظ  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  لـیلد  همه  هک  مه  راـبخا  تاـیآ و  ناـشیا و  زا  رداـص  حوـل  ثیدـح 

اهنیا همه  زین  ضرالا  یف  مهل  نکمن  هدومرف و  هلک و  نیدـلا  یلع  هرهظیل  هدومرف  هکنانچ  دوشیم  نیمز  لک  رب  بلاغ  ع )  ) ماـما دوشیم و 
مه ار  وا  نامز  وا و  ناـمز  عیمج  رد  داد  میمعت  ار  حول  ثیدـح  يهرقف  ار و  اـهنیا  دومن  راـکنا  ناوتیم  لـیلد  هچ  هب  سپ  ناـشیا  زا  رداـص 

تسین . اهنآ  رب  یلیلد  ادبا  هک  تسا  یتاملک  اهنیا  عیمج  روهظ  تقو  هب  داد  صیصخت 
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( ءاروز  ) ربخ هب  لالدتسا 

هراشا

هک هدرک  راکنا  لوا  تسه و  فلا  نونامث  ماهدـیدن و  ار  نونامث  تیاور  هک  دـناهدومرف  ءاروز  ثیدـح  باب  رد  نم  راوگرزب  يـالوم  نوچ 
رد دنیامرفب  رگا  تسا و  رتدایز  ناشیا  ياعدم  قدـص  رب  شتداهـش  لباقم  رازه  فلا  نونامث  هک  هتفگ  هکنیا  ات  تسین  طانم  امـش  ندـیدن 

تسا . هملسم  هققحم  بلاطم  زا  البرک  ضرا  لک  وا  اروشاع  موی  لک  دندشن  دیهش  فلا  نوناث  اققحم  ءاروز 

باوج

بانطا هب  تجاح  ماقم  نیا  رد  دـناهدومرف و  باوج  لیـصفت  هب  نم  راوگرزب  يالوم  هدـش و  هداد  بلاطم  نیا  باوج  الـصفم  نیا  رب  قباـس 
ردقنیا ارچ  دراد  مایا  ریاس  هب  لخد  هچ  دناهدومرف و  اروشاع  موی  لک  دناهدومرفن  هک  ءاروز  ضرا  لک  دـناهدومرف  البرک  ضرا  لک  تسین 

هیآ ثیدح و  رگا  تسا و  هیآ  ثیدح و  دناوخب  تجاح  هچ  هک  هحفص 566 ] یئوگب [  يأر  هب  نخس  یهاوخیم  رگا  ینکیم  یفاصنایب 
هتفگ دوشیم  اروشاع  زور  یگرزب  البرک و  نیمز  تمظع  هظحالم  هکنآ  زا  دعب  دومن  دـناهدومرف  هدارا  هک  ینعم  هظحالم  دـیاب  یناوخیم 

وچمه ءاروز  يارب  زا  اـجک  هدومن و  تبیـصم  لـح  ار  اـهنآ  يهمه  هدرک و  اـهنامز  اـهناکم و  عیمج  هب  هطاـحا  ود  نیا  یگرزب  هک  دوشیم 
باود قوس  رد  هک  تسا  یهایس  هوک  نآ  ءاروز  هک  تسا  دهاش  ثیدح  دوخ  دندش و  هتـشک  ءاروز  رد  تعامج  نیا  یک  تسا و  یگرزب 
حیرـص ثیدـح  هک  هک  هتـشذگ  نیا  زا  دراد و  نارهط  هیلاح  رهـش  نیا  هب  لـخد  هچ  دوب و  عقاو  هار  تسار  فرط  رد  دـنتفریم  هک  يد  زا 
نومام نوره و  تفالخ  لثم  تسا  هدومرف  هک  یتفالخ  تیحالـص  زا  دارم  سابعینب و  ینعی  دنتـسه  نـالف  دـلو  زا  تعاـمج  نیا  هک  تسا 

دنرادن . چیه  تالمجم  تالمهم  ياوس  هک  نک  هظحالم  هدب و  فاصنا  هصالخ  تسین  حدم  ماقم  رد  نیا  تسا و 

( هرما رهظی  نیتسلا  هنس  یف   ) ثیدح هب  لالدتسا 

هراشا

دشاب هدش  فیحصت  دیاش  دناهدومرف  رخآ  دناهدومرف و  تیاور  مسق  دنچ  ار  هرکذ  ولعی  هرما و  رهظی  نیتسلا  ۀنـس  یف  ثیدح  تسا و  هتفگ 
ههبش رد  دوعوم  ترضح  روهظ  لطاعلا  هلیوات  لطابلا و  همعز  یلع  ایناث  لالدتـسالا  لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  الوا  دشاب  نیبتـستل  ۀهبـش  یف  و 

قداص و دش و  حضاو  مولعم و  دـمآ  نایم  هب  لدـع  کحم  طسق و  نازیم  نوچ  دوب و  ههبـش  هچنانچ  دوشیم  فشک  نآ  هنیآ  ره  هک  تسا 
دناهدومرف . تیاور  نیتسلا  ۀنس  یف  باطخلا  لصف  رد  ناشدلاو  ناخ  موحرم  اثلاث  دیدرگ  لصفنم  موهفم و  بذکم  قدصم و  بذاک 

باوج

هک یلاهج  اب  هکنیا  زا  ار  ناسنا  دنکیم  ءاجلم  هک  دنک  تنعل  ار  ناطیش  دنوادخ  میدنخب  درم  نیا  تاملک  هب  ای  مییرگب  مالسا  رب  مینادیمن 
رپ اهرتفد  یه  هک  دنلاحـشوخ  تفگ و  دیاب  اجک  رد  دـننادیمن  دـناهتخومآ و  دـنچ  یتاملک  دـیوگب  نخـس  دـننزیم  فرح  ناکدوک  لثم 
درم نیا  تسا و  هدومرف  درادن  میلـست  زج  يرفم  هک  همکحم  ياهباوج  همه  نآ  نیبب  نک و  رظن  نم  يالوم  هکرابم  هلاسر  رد  الوا  دننکیم 
نک هظحالم  هکنیا  یناث  هتفگ  اـیناث  ـالوا و  هدومن و  باوج  عیونت  یه  هک  هدـیلاب  دوخ  هب  داد و  ار  همه  باوج  هملک  هس  نیا  هب  دوخ  معزب 

دیاهدرک و ینعم  يار  هب  ار  ثیدح  نیا  دیاهتـشادرب و  ءادـتبا  امـش  هادـف  یحور  نم  يالوم  رب  ای  دـنکب  دوخ  رب  در  هک  هدـیمهفن  زونه  نیا 
رایـسب ياـهباوج  تسین و  امـش  لوق  لـیلد  کـی  چـیه  تسا و  فلتخم  ثیدـح  نیا  خـسن  هک  دـناهدومرف  ناـشیا  دـیاهدومن  اـجیب  لـیوات 
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خـسن هکنآ  زا  دعب  تسا  وت  در  لهاج  يا  هکنیا  لالدتـسالا  لطب  لامتحالا  ءاج  اذا  الوا  هک  دیوگیم  باوج  صخـش  نیا  الاح  دـناهدومرف 
نیا هب  وت  میدوب  هتفرن  تاهباشتم  یپ  زا  هک  ام  دوشیم  لطاب  یتسه  نآ  هب  لدتـسم  هک  وت  لالدتـسا  دمآ  تالامتحا  دش و  فلتخم  ثیدـح 

هتفرگ و دای  ار  هملک  نیا  هراچیب  دش  لطاب  وت  لالدتـسا  هحفـص 567 ] دمآ [  تالامتحا  نوچ  سپ  يدوب  هتفرگ  هباشتم  فلتخم و  ثیدح 
دوشیم و هبتشم  نیملسم  يافعـض  رب  رما  مینک  ار  اهنیا  تافارخ  حیرـشت  رگا  میاهدش  التبم  نیروذحملا  نیبام  تفگ و  دیاب  اجک  دنادیمن 
زج هراچ  یلو  دنیآیمرب  رگید  سیبلت  حالـصا و  ددصرد  هدش  تفتلم  ار  دوخ  تاملک  بویع  دنروآیم و  تسد  اهنیا  مینکب  حیرـشت  رگا 
هک ینعم  میود  هجو  رد  اـما  ارقو و  مهناذا  یف  نوهقفی و  نا  ۀـنکا  مهبولق  یلع  اـنلعج  تسا و  اهتـسد  يـالاب  ادـخ  تسد  تسین و  نتفگ  زا 
هک دوشیم  نیا  هب  ینعم  تیم و  دلبل  هانقـس  لثم  تسا  ءاهتنا  مال  تسین و  ادـتبا  مال  نیا  تسا و  طلغ  هدرک  نیبتـسیل  ۀهبـش  یف  هملک  يارب 

باتک و رگا  هدـمآ  نایم  هب  هک  لدـع  کحم  طسق و  نازیم  اما  وا و  رکذ  دوشب  دـنلب  وا و  رما  دوشب  رهاظ  هکنیا  ات  ههبـش  رد  دوشیم  رهاظ 
هک هتفگ  هکنآ  اما  تسا و  رگید  هلاسم  نآ  هک  تسا  امـش  رایتخا  رگا  دندرک و  مکح  فالخرب  هک  دنوادخ  دییأت  دـیدست و  تسا و  تنس 

رگید يالوم  دوخ  هدش و  تیاور  ظفل  نیا  هب  هک  هدـشن  رکنم  یـسک  دـناهدومرف  لقن  نیتسلا  ۀنـس  یف  هماقم  هللا  یلعا  نم  راوگرزب  يالوم 
تـسد اـقآ  موـحرم  هک  یخـسن  زا  حـصا  یخـسن  هک  تسا  عناـم  هچ  هدـش و  تیاور  ظـفل  نیا  هب  هک  هدوـمرف  حیرـصت  هلاـسر  نیا  رد  نـم 

نوچ درادن و  امـش  لوق  رب  یتلالد  خسن  زا  کی  ره  قفاوم  هک  دـناهدومرف  تباث  هکنیا  لاح  دـشاب و  هدـمآ  تسد  ناشیا  زا  دـعب  دـناهدروآ 
مهدیمن . لیصفت  رگید  ماقم  نیا  رد  هدش و  فیرش  ثیدح  زا  لاکشا  عفد  نایب  الصفم  قباس 

( افرح نورشع  هعبس و  ملعلا   ) ثیدح هب  لالدتسا 

هراشا

باطتسم باتک  لزنم  هوجولا  یقاب  ثبی  مئاقلا  ماق  اذاف  نافرح  لسرلا  هب  تءاج  ام  عیمجف  افرح  نورشع  ۀعبس و  ملعلا  ثیدح  تسا و  هتفگ 
دناهتشادن راهظا  مربم  رما  هب  ای  هتفاین و  عالطا  نآ  هب  ایفـصا  ءایلوا و  ایبنا و  هک  ار  يرما  هناهرب و  زع  هنایب و  لج  هلوق  دناهدومرف  لزان  ناقیا 

وا نوعمـسی  مهرثکا  نا  بسحتا  دنیامنیم  راکنا  دیاین  قباطم  رگا  دنیامنیم  نازیم  دوخ  صقان  كاردا  مولع و  لوقع و  هب  عاعر  جمه  نیا 
ایبنا و هک  ار  يرما  هک  هدرک  نم  يالوم  هب  هراشا  تسا  وا  دوخ  قیال  هک  یظافلا  هب  دـعب  یهتنا  الیبس  لضا  مه  لب  ماعنالاک  الا  مهنا  نولقعی 

ندومرفن نایب  هک  دـناهدرک  در  دـعب  هدومرف و  كرت  ار  هتـشادن  راهظا  مربم  رما  هب  ای  هدومرف و  رکذ  ار  هتفاین  عـالطا  نآ  هب  ایفـصا  ءاـیلوا و 
در ارچ  رگید  هتـشادن  راهظا  مربم  رما  هب  ای  هک  دوب  هتفگ  مه  ار  ناقیا  بحاـص  هک  دـیوگیم  باوج  صخـش  نیا  تسین و  نتـسنادن  لـیلد 
دنک رکذ  یهباشتم  هتـساوخ  ص )  ) همئا متاخ و  رب  تسا  درم  نیا  لیـضفت  ناشدوصقم  هک  هدوب  هاگآ  اهنآ  دوصقم  زا  نوچ  زاـب  دـیدرک و 

نآرق و زا  هک  تسا  ادفلا  امهل  انحاورا  دیس  بانج  خیش و  ترضح  هققحم  هملسم  بلاطم  زا  هکنآ  رگید  تسا و  هتفگ  دنک  مزلم  ار  ام  هک 
فرشا تیالو  نطاب  هک  دناهدروآ  نآ  دهاش  ار  هیـسدق  رهاظم  تاروهظ  ینامـسآ و  باتک  سفنا و  قافآ و  عیمج  دناهدروآ و  نوریب  راثآ 

رازه دص  رد  هک  تسا  نیمه  دننادیم و  ار  ینعم  نیا  بوخ  هحفص 568 ] ناشیا [  بانج  تسا و  نوطب  روهظ  مئاق  روهظ  تسا و  توبن  زا 
ءایشا . کنع  تباغ  ائیش و  تظفح  دناهتشاگنا  تیاصو  روهظ  ار  وا  ضارتعا  در و  ضحم  لاح  هتشاذگ  عبار  نکر  ار  نآ  مسا  هدرپ 

باوج

زا دومرف  یهن  ع )  ) ماما یثیدح  رد  دـیآیم  مرظن  هکنیا  لاح  دـناوخیم و  باقلا  هچ  هب  ار  وا  بحاص  ناقیا و  باتک  هک  نک  هظحالم  الوا 
تعامج نیا  یلو  درک  رکذ  دیابن  وا  ریغ  يارب  تسا  ادخ  صوصخم  هچنآ  هک  دومرف  دـننک و  رکذ  ناشیا  میظعت  رد  هلالج  لج  لثم  هکنیا 

نیا دننادیم  تیهولا  تیبوبر و  روهظ  ار  یئاپ  رسیب و  ره  دنناوخیم و  ءامـسلا  نم  لزنم  ار  یباتک  ره  هدش و  لهـس  رایـسب  ناشراک  نوچ 
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همئا يارب  هک  هدش  رـسیم  تعامج  نیا  يارب  یلـضف  هچ  منادیمن  دننکیم و  رکذ  اهنآ  يارب  تسا  ادـخ  صوصخم  هک  مه  هچنآ  هک  تسا 
زا ار  بدا  نید و  دـنوادخ  دـنرادن  كاب  تعامج  نیا  دوش و  رکذ  ناشیا  يارب  لجوزع  لثم  هک  دـندشن  یـضار  ناشیا  هک  تسا  هدوبن  اـم 
هچ ماهدـید  ناشیا  تاجتـشون  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدومرف  نم  يـالوم  ـالوا  هدوبن  نیا  ناـقیا  تراـبع  هک  هتفگ  هچنآ  اـما  دریگن و  ناـسنا 

شاهمزال تیفرـشا  دینادیم و  فرـشا  ار  روهظ  نیا  امـش  هک  تسین  ياههبـش  بلطم  نیا  عون  رد  هک  نیا  یناث  تسا و  هدوب  ناقیا  ینادیم 
تیفرـشا رب  دهاش  هک  دیدرگیم  تاهباشتم  یپ  زا  ارچ  هدوبن  نیا  دوصقم  رگا  هک  نیا  ثلاث  دـینکیم و  راکنا  ارچ  سپ  تسا  ملع  یتدایز 

هللا یلعا  موحرم  دیـس  شیامرف  يهلمج  زا  دوشب  هابتـشا  عفر  ات  دومن  رکذ  دـیاب  ماقم  نیا  رد  ار  خـیاشم  تاراـبع  یـضعب  دـیروایب و  تسد 
ۀیداسلا هلوقب  نکرماب و  ةرهاظلا  ۀـیلکلا  ۀـیلوالا  ۀـقلطملا  ۀـیالولا  لوألا  ناونعلا  یماـقم  رد  دـنیامرفیم  هدیـصق  حرـش  رد  هک  تسا  هماـقم 

یلع ۀضافالاب  ۀنمیهلا  اهل  اهل و  ۀیاهن  ناک ال  نا  تانیعتلا و  بتارم  رخا  یلا  بیغلا  أدبم  نم  ۀـیدوجولا  تارذـلا  عیمج  یف  اهوهظ  اهرونب و 
نا کش  قیقد و ال  هجوب  اضیا  نیوکتلا  یف  عیرـشتلا و  یف  ۀطاسولا  یه  ةوبنلا و  ۀبتر  یناثلا  ناونعلا  اهراوطا  اهبتارم و  عیمجب  اهلک  ءایـشالا 
نیا تبسانم  هب  دعب  نرتقا  عمتجا و  هدرفتی  درفتملا  نا  امک  درفت  هتیعمجب  درفتملا  یلع  قبـسلا  هل  عماجلا  ناک  نا  ۀیالولا و  دعب  اهماقم  ةوبنلا 

نم اقباس  هنع  انلقن  يذلا  وه  اذه  تسا و  هدومرف  هکنیا  ات  هدومرف  لقن  نیدلاییحم  زا  یترابع  مهل  امازلا  تسا  هماع  زا  هدیـصق  بحاص  هک 
ۀصاخلا ةوبنلا  هل  ءوربم و  ءورذم و  لک  یلع  ۀفقاولا  ۀماعلا  ۀیالولا  هل  تناکف  ۀیدحالا  ةرضحلا  یلا  تارضحلا  برقا  ۀیدمحملا  ةرضحلا  نا 

هک نک  هظحـالم  یهتنا  طـقف  ۀـیالولا  بحاـص  یلع  مدـقت  نیرمـالاب  هتوـبن و  ثیح  نم  هنم  یلعا  هتیـالو  ثـیح  نـم  وـهف  ۀـقلطملا  ۀـماعلا 
زا متاخ  ینعی  تسا  توبن  تیالو و  ماقم  عماج  هک  یـسک  نآ  هچ  رگا  تسا و  تیالو  زا  دـعب  وا  ماـقم  توبن  هک  تسین  یکـش  دـیامرفیم 

ببس هب  دشاب  متاخ  هک  عماج  تسا و  یئاهنت  هب  تیالو  بحاص  هک  ع )  ) نینمؤملاریما هحفص 569 ] ینعی [  درفتم  رب  تسا  تقبس  وا  يارب 
بحاـص هکنیا  ببـس  هب  ع )  ) یلع ینعی  درفتم  هکناـنچ  مه  دوشیمن  قلخ  يدـیا  لاـنم  تسین و  وا  يارب  يریظن  هک  هدـش  درفتم  تیعماـج 
ترضح هک  دیامرفیم  حیرـصت  زاب  دعب  قلخ و  اب  ینعی  تسا  هدش  نرتقم  عمتجم و  وا  تسا  متاخ  زا  دعب  وا  ماقم  تسا و  یئاهنت  هب  تیالو 

تسا و وا  هب  صوصخم  هک  هصاـخ  توبن  تسا  وا  يارب  زا  تسا و  تاـقولخم  لـک  رب  فقاو  هک  هماـع  تیـالو  تسا  وا  يارب  زا  هیدـمحم 
سپ دـیامرفیم  دـعب  ص )  ) دـمحم لآ  یتح  تسا  سان  هفاک  يوس  هب  ثوعبم  ینعی  تسا  هقلطم  ۀـماع  تسین و  ماقم  نآ  بحاـص  يدـحا 

تیالو توبن و  ماقم  بحاص  نوچ  تسا و  توبن  ماقم  زا  فرـشا  شتیالو  ماقم  ینعی  شتوبن  ثیح  زا  تسا  یلعا  شتیالو  ثیح  زا  متاـخ 
فرشا ار  تیالو  هکنیا  اب  هک  نیبب  سپ  راهطا  همئا  ریاس  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  رب  ینعی  طقف  تیالو  بحاص  رب  هتفرگ  یشیپ  تسا  ود  ره 

هب تیالو  بحاص  یلو  تسا و  ود  ره  توبن  تیالو و  بحاص  یبن  هک  اریز  دنریگیمن  یبن  زا  فرشا  ار  یلو  کلذعم  دنریگیم  توبن  زا 
هک ناسک  نآ  اما  هدناوخ و  ود  ره  یلو  لوسر و  ار  یبن  سپ  ۀیالا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  یئاهنت 

خیش تسا و  تریاغم  یضتقم  فطع  دناهدش و  لوسر  رب  فطع  هک  اریز  دنتیالو  بحاص  نامه  ص )  ) راهطا يهمئا  ینعی  دناهدروآ  نامیا 
هلوق وه  ءیش و  لک  یف  مهیلع  مهلامب و  هقلخلا  هناحبس  قحلا  یلولا  روهظ  یه  ۀیالولا  یماقم  رد  دیامرفیم  ترایز  حرـش  رد  دجما  دحوا 

یئامس و یضرا و ال  ینعسو  ام  یلاعت  لاق  امک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  بلق  اهعسی  يذلا  اهلحم  يوتـسا و  شرعلا  یلع  نمحرلا  یلاعت 
ءاول تیطعا  هلوقب  راـشا  اذـه  یلا  ءوضلا و  نم  ءوضلاـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  بلق  نم  یلوـلا  بلق  نمؤـملا و  يدـبع  بلق  ینعـسو 
فلا نینامث  ةردقلاب  فوطی  یقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هرون  نا  ربخاف  یثیدح  لیذ  رد  دیامرفیم  رگید  ماقم  رد  هلماح و  ع )  ) یلع دمحلا و 

ۀمظعلا و یه  یتلا  ةوبنلا  یلع  ۀیالولا  روهظ  قبـس  رادـقم  یه  یتلا  ةدـملا  هذـه  ۀـیالولا  مکح  یلع  فوطی  نا  هنم  دارملا  نا  رهاظلا  ۀـنس و 
ۀیبوبر ماقم  هناف  ۀیالولا  ناش  وه  يذلا  لوألا  لاحلا  فالخب  ةوبنلا  نأش  وه  هنال  امیظعت  هل  دجـس  ةوبنلا  ماقم  یلا  لصو  املف  ۀـمظعلا  لالج 

ار تیالو  هکنیا  اب  هک  نک  هظحالم  ترابع  نیا  يود  ره  رد  سپ  یهتنا  ص )  ) دمحم دـعب  ۀـیالولاب  یلع  ماق  ةوبنلاب و  ماقف  ۀـیدوبع  ماقم  ال 
ترضح نآ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تسا  متاخ  تسا  هدش  تیالو  ماقم  بحاص  هک  یـسک  لوا  کلذعم  دناهدرمـش  توبن  زا  فرـشا 

حرـش هلاسر  رد  هکنانچ  تسین  یبن  ییلو  ره  اما  تسه  یلو  ییبن  ره  هکنیا  هب  ع )  ) دحوا خیـش  دیامرفیم  حیرـصت  هکلب  ع )  ) ریما ترـضح 
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کلملا و ۀنطلس  یلوت  یه  ۀیالولا  هیهن و  کلملا و  رماوا  نع  ۀلاسر  رابخا  یه  ةوبنلاف  دیامرفیم  رگید  لئاسم  رون و  هیآ  دیحوت و  يهروس 
یف فرـصتیل  ۀیالو  هل  نوکت  نا  مزل  ۀیعولا  یلا  هیهن  کلملا و  رمال  الماح  ناک  امل  یبنلا  اهیف و  رظنلا  اهریبدـت و  و  هحفص 570 ] هتکلمم [ 
سپ رخآ  یلا  سکع  یلو و ال  یبن  لکف  سکع  ةوبنلا و ال  ۀـمزال  ۀـیالولا  تناکف  کلملا  دارم  بسح  یلع  ۀـیعرلا  میوقت  ۀـلاسرلا و  غیلبت 
متاـخ تسین و  توبن  بحاـص  دوخ  ماـقم  رد  ییلو  ره  یلو  تسه  وا  يارب  زا  وا  ماـقم  هب  ۀبـسنلاب  تیـالو  ماـقم  ییبن  ره  هک  نک  هظحـالم 

تسا و هدوب  تیالو  ماقم  بحاص  تانیاک  عیمج  زا  لبق  متاخ  دوخ  هک  یتقو  سپ  هصالخ  تسا  تفص  ود  نیا  تاجرد  یلعا  عماج  (ص )
رهاظ هچ  دـنوش  تیالو  ماقم  بحاص  ص )  ) راهطا همئا  هکنیا  هب  دوب و  دـهاوخ  قلخ  عیمج  زا  فرـشا  وا  هتبلا  تسا  اراد  مه  ار  توبن  ماقم 

نیا سپ  توبن  هوالع  هب  تسا  اراد  ار  ود  ره  تیالو  نطاب  رهاظ و  وا  هک  اریز  دـش  دـنهاوخن  هتبلا  ص )  ) متاـخ زا  فرـشا  نطاـب  هچ  نآ و 
ققحم الوا  تسا  اطخ  شاهمه  دینادیم  متاخ  زا  فرـشا  نآ  زا  دعب  دـیئوگیم و  تیالو  روهظ  ار  صخـش  نیا  هک  دـیئوگیم  هک  تافارخ 

ایناث هدومرف و  دنوادخ  هکنانچ  دـنراد  تیالو  وا  هب  تبـسن  منهج  شتآ  ناطیـش و  هکلب  تسین  ماقم  نیا  بحاص  صخـش  نیا  هک  میاهدرک 
لآ هب  یملع  چیه  ع )  ) دـمحم لآ  رابخا  صن  هب  دنتـسین و  متاخ  زا  فرـشا  ناشدوخ  يهدومرف  هب  دروایب  فرـشت  هک  مه  ع )  ) ماما صخش 

هکنیا اما  دنراد و  هک  بیترت  نآ  هب  دسریم  ناشیا  هب  ترـضح  نآ  زا  دعب  دسریم و  ص )  ) متاخ هب  لوا  هکنیا  رگم  دسریمن  ع )  ) دـمحم
هچ دننزب  تمهت  هک  دنعناق  نیمه  هب  تعامج  نیا  ار  يرتفم  بذاک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  تسا  نیا  عبار  نکر  زا  نم  يالوم  دارم  هک  هتفگ 

ناشیا و ءادعا  زا  تئارب  تسا و  دـمحم  لآ  ءایلوا  تیالو  ام  خـیاشم  دزن  رد  نامیا  عبار  نکر  بلطم  نیا  هب  عبار  نکر  يهلاسم  دراد  لخد 
میهاربال هتعیش  نم  نا  دیامرفیم  دنوادخ  هکنانچ  ع )  ) دمحم لآ  عاعش  ار  ص )  ) ءایبنا مینادیم و  ایبنا  عاعـش  ار  ع )  ) دمحم لآ  يهعیـش  ام 

زگره باتفآ  رون  هکنانچ  دسریمن  عاعش  بحاص  ماقم  هب  زگره  عاعش  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  يهعیـش  ع )  ) میهاربا ینعی  رابخا  قفاوم  و 
سپ تسا  وا  قارشا  هب  هتسب  شدوجو  تسا و  وا  هب  هتـسب  تسا و  وا  عبات  هکلب  دوشیمن  غارچ  زگره  غارچ  رون  دسریمن و  باتفآ  ماقم  هب 

هب دنتسه  سنا  نینمؤم  دارم  هک  دمحم  لآ  نایعیش  سپ  دسریم  وا  تاذ  ماقم  هب  تسا  يرگید  قارشا  هب  هتسب  شدوجو  هک  يزیچ  هنوگچ 
ام نخـس  هک  نیبب  سپ  دنـسریمن  ع )  ) دمحم لآ  ماقم  هب  زین  مه  ایبنا  دنـسریمن و  ءایبنا  ریاس  حون و  میهاربا و  لثم  ینعی  ادـخ  ءایبنا  ماقم 

نیا اب  هکنیا  زا  دـنوادخ  هب  میربیم  هانپ  ام  دریگب و  لوق  رد  یکیرـش  دوخ  يارب  دـهاوخیم  هک  تسا  زیچ  هچ  درم  نیا  ياهارتفا  تسیچ و 
تسا . تعدب  دنیوگیم  هچنآ  مامت  ئش و  یف  ۀیفینحلا  نم  اوسیل  مهنال  مینکب  تقفاوم  تعامج 

( تامالع عبرا  انمئاقل  نا   ) ثیدح هب  دانتسا 

هراشا

هک دناهدیـشک  اهتمحز  هچ  يوحن  یفرـص و  تافیلکت  هب  مه  ار  یبن  عبرا  نم  تامالع  عبرا  اـنمئاقل  نآ  راـحب  يورم  ثیدـح  تسا و  هتفگ 
هحفص 571 ] هتفگ [  هک  یتافارخ  رخآ  ات  تسین  هدوبن و  حیحص  تیاور  هکنیا  لیلد  دشاب  هتشادن  تیبرع  ثیدح  تدابع  دنیامرف  ههبش 

باوج

هب تسه و  وهـس  مه  ترابع  رد  دنک  تیاور  هتـساوخ  ینعم  هب  ار  ثیدح  دـیاش  هک  تسا  نیا  باوج  رد  هادـف  یحور  نم  يالوم  شیامرف 
اهنیا هک  ظافلا  نیا  هب  مه  تایاور  زا  کی  چـیه  رد  ملاوع و  زا  تسا  هدومرف  لقن  ار  تایاور  دـعب  تسا و  هددـعتم  ثیداـحا  نومـضم  نیا 

ار نومـضم  نیا  هب  تایاور  راحب  زا  دوب  هدرک  ار  تیاور  نیا  رکذ  فنـصم  هک  یئاج  رد  نیا  رب  قباس  مه  هدـنب  نیا  تسین و  دـناهدرک  لقن 
اهنیا هدوب و  هراـثآ  نییبـت  هتریـسب و  ماـیقلاف  دـمحم  نم  اـما  ثیدـح و  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  هک  یلک  فیرحت  میاهدرک و  لـقن 
امـش هک  ظفل  نیمه  هب  هک  دـیتسه  یعدـم  امـش  رگا  لاح  دـناهدرک  نآرق  لثم  راـثاب  رهظی  ص )  ) دـمحم نم  ۀـمالعلا  دـناهدرک و  فیرحت 
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فالخ هک  الوا  دیاهدرک  فالخ  ینعم  هب  لقن  رد  هدـش  ینعم  هب  لقن  هک  دـیراد  لوبق  رگا  دـیهدب و  ناشن  ار  نآ  تسه  راحب  رد  دـیاهتفگ 
هدش لزان  ترـضح  نآ  رب  هک  تسا  ادخ  یحو  نآرق  و  ص )  ) دمحم راثآ  نییبت  ینعی  هراثا  نییبت  دناهدومرف و  هکنیا  یناثلا  تسا و  تیبرع 

رب یلا  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  دومرف  یحوی و  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  اـم  دومرف  هکناـنچ  دوشیمن  هدرمـش  ترـضح  نآ  دوخ  رثا  و 
باتکلا و ال ام  يردت  تنک  ام  انرما  نم  احور  کیلا  انیحوا  کلذـک  هدومرف و  دـنوادخ  منادیمن و  دومرفیم  دـشیمن  لزان  ترـضح  نآ 

تسا اراد  ص )  ) ربمغیپ هچنآ  يهمه  هک  یئوگ  رگا  تسادخ و  باتک  هکلب  دوشیمن  هدرمش  ص )  ) ربمغیپ صخـش  رثا  نآرق  سپ  نامیالا 
نیا زا  دراد و  قرف  یقاب  نئازخ  ات  هدومرف  لزان  نآ  زا  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  ياهنیزخ  کلذـعم  اـما  تسا  تسار  میوگ  تسا  ادـخ  ياـطع 

دنوادـخ هب  یـصاصتخا  نآرق  يارب  زا  هک  تسا  مولعم  سپ  دناهدرمـشن  زجعم  تاراـبع  ظاـفلا و  هب  ار  یقاـب  تسا و  زجعم  نآرق  هک  تسا 
هدش و هداد  دنوادخ  هب  تبـسن  دـجاسم  هدـش و  هدرمـش  هللاتیب  هبعک  اما  تسا  ادـخ  قولخم  نیمز  يهمه  رهاظ  رد  هکنیا  لثم  تسه  ملاع 

ملع هب  تسادـخ و  مـالک  نآرق  هک  هصـالخ  تسین  یقاـب  رد  هک  تسه  اـهنیا  رد  یـصاصتخا  هجو  هک  تسا  مولعم  سپ  هدـشن  هداد  ریاـس 
رکذ همدـقم  رد  هکنانچ  تسا  مولعم  دـنوادخ  هب  ناشیا  بتک  هکلب  ناربمغیپ  تاملک  يهمه  هنایم  زا  وا  صاصتخا  هدـش و  لزان  راگدرورپ 

یئوگیم رگا  تسین و  تسرد  نآرق  هب  ندرک  ریـسفت  ار  نیا  ص )  ) دمحم راثآ  نییبت  دوشیم  هتفگ  هک  اجنآ  اذـهل  تسا  هدـش  بلطم  نیا 
رایسب هللاو  دیهدب و  ناشن  ار  نآرق  لثم  راثآ  تحـص  ضرف  رب  دیهدب و  ناشن  راحب  ار  ثیدح  تسا  ناشیا  دوخ  شیامرف  ظفل  نیا  نیع  هک 

ریما ترـضح  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  تارابع  ریاس  تسا  نآرق  لثم  دـیوگب  ار  نایب  تارابع  هک  دـشاب  ایحیب  ردـقنیا  ناسنا  هک  تسا  بیرغ 
ظفل هن  هک  ار  تافارخ  نیا  دـننکیمن و  ایح  اهنیا  تسین و  نآرق  لـثم  تسا  راـگزور  لـها  تاراـبع  حـصفا  هک  راـهطا  يهمئا  ریاـس  و  (ع )

لیصفت هب  نم  راوگرزب  يالوم  هصالخ و  هحفـص 572 ] دننادیم [  نآ  رب  نمیهم  هکلب  نآرق  لثم  ار  اهنیا  تسرد  ینعم  هن  دراد و  حـیحص 
نیمه هب  هدـنامرد  اـهنآ  باوج  زا  نوـچ  صخـش  نیا  تسین و  امـش  ياعدـم  قدـص  رب  یتلـالد  ثیدـح  نیا  رد  ادـبا  هک  دـناهدومرف  ناـیب 

يرابخا تسا و  ینعم  هب  لقن  هک  دناهدومرف  هک  يدید  مه  ار  اهنآ  هدورـس و  یتافارخ  دیاهدرکن و  حیحـصت  ار  ثیدح  هک  هدـش  کسمتم 
میراد . نومضم  نیا  هب  دنچ 

تسا اهنآ  تیمولظم  لیلد  نیا  دنتسه و  ینادنز  اکع  رد  هیئاهب  ياسؤر  هکنیا  هب  لالدتسا 

هراشا

ات هدرک و  جورخ  هک  تسا  لاس  تشه  یـس و  نالا  دـش  شنایعیـش  شدوخ و  تلذ  لوا  درک  اـعدا  هک  تعاـس  نآ  دـناهدومرف  تسا  هتفگ 
اکع رد  ناشیا  ياـسور  زا  یعمج  زونه  دـنربب و  دـنناوتیمن  ار  وا  مسا  سلجم  چـیه  رد  دـننک و  تسار  دناهتـسناوتن  رـس  شناتـسود  لاـح 

یهتنا میرفظم  ام  هک  دننکیم  شیع  دنروخیم و  ولپ  ياچ و  دننکیم و  شوخ  ار  دوخ  لد  یلب  تسا  رفظ  ترـصن و  مادک  نیا  دنـسوبحم 
سوبحم و املع  يده و  همئا  زا  شناگرزب  دندوب و  دالب  دورطم  يرارف و  دودرم و  روتسم و  یفخم و  هعیـش  لاس  دصتـشه  ات  نم  دیـس  يا 

هتفگ . اکع  لها  فصو  رد  هچنآ  رخآ  ات  دندومرف  راکنا  ضامغا و  هللا  یلع  ایغب  ای  دنتسین  هاگآ  دوخ  بهذم  زا  نوجسم 

باوج

ع)  ) دمحم لآ  مئاق  هک  نامز  نآ  ات  دوب  دنهاوخ  دنتسه و  يداعا  رش  هب  التبم  مه  زونه  هعیش  هدرک  یئوگ  قارغا  یفاصنایب و  هرقف  نیا  رد 
یناث اج و  همه  هن  تسا  روطنیا  رما  دالب  یضعب  رد  هکنیا  یکی  دنوریم  یهار  تاقوا  نیا  رد  هعیـش  ینیبیم  هک  مه  ردق  نیا  دیامرف  روهظ 
هکنآ ات  دـنرادب  ناهنپ  اهلد  رد  دـیاب  ار  ع )  ) دـمحم لآ  لیاضف  دـننکب و  دـیاب  ارادـم  هیقت و  رازه  دـنوریم  هار  هک  مه  اج  نیمه  رد  هکنیا 

هک یلوا  رد  وا  تما  و  ص )  ) متاخ هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  یلو  تسین  ناشیا  شیع  زور  مه  زونه  سپ  دـننکب  یگدـنز 
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هب هک  يرابخا  ینامسآ و  بتک  رد  هدومرفن و  نانمشد  عفد  ناشیا و  رب  رهاظ  هب  وا  هبلغ  نیمز و  لها  نیکمت  هدعو  دزیخیمرب  ترضح  نآ 
دناهداد ع )  ) ءادهشلادیس بئاصم  زا  ربخ  نارگید  ایرکز و  لیعمسا و  نامیلس و  یسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  لثم  ص )  ) ایبنا

همئا دـیرگیم و  وا  رب  تشهب  رد  ارهز  يهمطاف  دـش و  هدزتبیـصم  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  وا  تبیـصم  هب  هک  تسا  نحملا  بئاـصملاما و  هک 
هدش و هتشادرب  ملاع  زا  ببس  نیا  هب  یشوخ  تحار و  دندش و  هدزتبیصم  وا  تبیصم  هب  ملاع  رازه  رازه  هکلب  ایلوا  ءایبنا و  عیمج  راهطا و 

دزیریمنورف ناشیا  رب  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دش و  دهاوخن  ادیپ  قلخ  يارب  زا  یناگدنز  شیاسآ و  وا  نانمشد  زا  دوشن  هتفرگ  وا  نوخ  ات 
دوخ دـیجم  باتک  رد  هظحـالم  نیمه  هب  دـنوادخ  دـشاب و  روط  نیمه  مالـسا  لوا  رد  هک  هدوب  نیمه  ع )  ) دـمحم لآ  قاـثیم  دـهع و  سپ 

نکمن نیثراولا و  مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  تسا و  هدومرف  هدناوخ و  فعضتسم  ار  ناشیا 
هبلغ تثارو و  رفظ و  نیکمت و  يهدعو  فاعـضتسا  زا  دعب  اما  نورذحی  اوناک  ام  مهنم  امهدونج  ناماه و  نوعرف و  يرن  ضرألا و  یف  مهل 

ع)  ) مئاق روهظ  موی  هب  ار  زور  نآ  تیب  لها  رابخا  رد  هدومرف و  ار  بلطم  نیا  رایـسب  تاـیآ  رد  و  هحفص 573 ] تسا [  هداد  ار  نانمـشد  رب 
دناهدومرف حیرصت  هدش و  دراو  زور  نیا  رد  ناشیا  تنطلـس  تزع و  تردق و  توق و  هبلغ و  رب  لیلد  ثیدح  رازه  اسب  دناهدومرف و  ریـسفت 

نما نم  حبصی  سانلا و  فوخا  نم  یسمی  هک  دندومرف  هکنانچ  دزیخیمرب  هبلغ  هب  هک  دوب  دهاوخ  لاونم  نیا  هب  رما  لوا  زور  نامه  رد  هک 
همه زا  دـنکیم و  حبـص  تسا و  رتشیب  وا  فوخ  مدرم  همه  زا  دـنکیم و  ماش  هک  دوشیم  هتفگ  تسا  ماـما  هکنیا  اـب  هک  نیبب  سپ  ساـنلا 

هک دوب  فوخ  نیمه  زا  هدیـسرن و  وا  رفظ  زور  زونه  هک  تسا  ادـخ  ریدـقت  يهظحـالم  هب  وا  فوخ  هک  تسا  موـلعم  تسا و  رتنمیا  مدرم 
دـسریم و دـنوادخ  هدـعو  هک  زور  نآ  هدـش و  دراو  بقرتی  افئاخ  وا  تفـص  رد  مکتفخ و  اـمل  مکنم  تررفف  دـیامرفیم  هک  دـش  بلاـغ 
ار هکم  بیطخ  لوا  نامه  دننکیمن و  یلباقم  وا  اب  ملاع  مامت  هک  دـنادیم  دوشیم و  نمیا  رگید  دزادـنایم  هیاس  وا  رب  راگدرورپ  ترـصن 
ار توغاط  تبج و  هنیدم  رد  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  ار و  صلاخ  نینمؤم  الا  دـنکیم  لتق  ار  هکم  لها  مامت  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـشکیم و 

روهظ لوا  رد  هک  تسا  يروف  ياههدعو  همه  تاشیامرف  نیا  هصالخ  دنکیم  كاله  ار  اهنآ  ءایـشا  عیمج  دنازوسیم و  دروآیم و  نوریب 
ءایبنا و فرصت  رد  کلم  هشیمه  تمایق  ات  مدآ  نامز  زا  نطاب  رد  هک  اریز  تسا  اطخ  ندرک  هینطاب  تافرصت  هب  اهنآ  لیوات  دنکب  زورب  دیاب 

اولمع اونمآ و  نیذلا  هللا  دعو  دومرف  هکنانچ  دـنکب  هفیلخ  ار  ناشیا  هک  داد  هدـعو  دـنوادخ  دـش و  روهظ  هک  دـندومرفن  چـیه  هدوب و  ایلوا 
روهظ ع )  ) دمحم لآ  رابخا  ادخ و  باتک  صن  هب  نآ  لجا  دراد و  یلجا  دعوم و  هتبلا  هدعو  رخآ و  ات  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا 

درم دیشکن و  لوط  رتشیب  یحابص  دنچ  دمآ و  صخش  نیا  تسین  يرمث  رمثم  دینکیم  شوخ  ار  دوخ  لد  هک  نانخس  نیا  رگید  تسا  مئاق 
ار ناشیا  ارچ  دوب  مه  همئا  متاخ و  رد  حور  نآ  میوگیم  تسه  دـعب  رهاظم  رد  هک  هدـش  هداد  حور  هب  هدـعو  هک  یئوگیم  رگا  تفر و  و 
ار دوخ  ینکب و  ناج  همه  نیا  هک  هللاو  تسا  فیح  دادـن  تسد  زا  اههچیزاب  نیا  هب  ار  نید  درک و  رکف  دـیاب  يردـق  دندرمـش  فعـضتسم 
يراب و رارکت  زا  ار  ام  دنکیم  أجلم  درم  نیا  یفاصنایب  اما  هدش  بلاطم  نیا  نایب  رتشیب  هک  هصالخ  دشاب  یـضاران  دنوادخ  ینک و  هتـسخ 

تارابع یـضعب  هب  هراشا  دناهدومن و  در  دناهتـسناد و  خسانت  دـناهدرک و  رکذ  ار  ناقیا  تارابع  یـضعب  همتاخ  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  زاب 
لصف دنچ  رد  هدنب  نیا  دوشیم  وا  بلطم  تابثا  اهنیا  هب  هک  هدرک  نامگ  تسا و  هدشن  رکذ  اهنآ  لیـصفت  هکرابم  هلاسر  رد  هک  هدومن  نآ 

لیـصفت هب  هدومن و  رکذ  یلعا  رد  ناشداحتا  نیئاپ و  هبتر  رد  ایبنا  تاـماقم  فـالتخا  باـب  رد  دـنکیم  هراـشا  هک  ار  تراـبع  ناـمه  شیپ 
تسا و یلزا  يهفیاط  رب  جاجتحا  فنـصم  بلطم  يهدمع  نیا  زا  دعب  تسین و  لیـصفت  هب  تجاح  رگید  و  هحفص 574 ] میاهداد [  باوج 

يراصنلا تسیل  دوهیلا  تلاق  میناوخب و  هک  تسا  سب  رخآ  تاجاجتحا  باوج  رد  دوب و  ام  هب  قلعتم  هچنآ  زا  میتسج  تغارف  ام  دـمحلا هللا 
نیا نوچ  ۀـیالا و  مهلوق  لـثم  نوملعی  ـال  نیذـلا  لاـق  کلذـک  باـتکلا  نولتی  مه  ئـش و  یلع  دوهیلا  تسیل  يراـصنلا  تلاـق  ئـش و  یلع 

یترصن هلاسر  نیا  هک  تسا  دیما  دندوب  هدومن  ار  ترضح  نآ  قح  بصغ  دنتشاد و  یلعنیـسح  ازریم  يارب  یئادهـشلادیس  ياعدا  ناتخبدب 
تسیب و دصیـس و  رازه و  يهنـس  زا  ءاروشاع  موی  اب  دش  قباطم  نآ  متخ  اذهل  دشاب و  هادف  نیملاعلا  حور  یحور و  ترـضح  نآ  زا  صاخ 

تسین رکذ  لباق  وا  مالک  هایـسور و  مالغ  نیا  هکنیا  اب  هک  مراد  دیما  هیلع  هللا  تاولـص  رمألابحاص  ترـضح  تالـضفت  زا  ۀیرجه و  کی 
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ایند و رد  دـنیامرف و  لوبق  مرک  هب  ناـشیا  زا  ناـشیا  قح  نیبصاـغ  يداـعا و  ناـبز  عفد  تسا و  ناراوگرزب  نیا  رکذ  هب  نوحـشم  نوچ  یلو 
زا تسا  هدیـسر  ام  هب  اـم  خـیاشم  یلاوم و  طـسوت  هب  تسا  اـم  دزن  رد  قح  زا  هچ  ره  نوچ  دـنرادنرب و  اـم  زا  ار  دوخ  تمحرم  رظن  ترخآ 
هک ام  خیاشم  هیقب  دیامرف و  روشحم  ع )  ) دمحم لآ  اب  ار  ناشیا  دـیامرف و  دـنلب  ار  ناشیا  تاماقم  تاجرد و  هک  مینکیم  تلاسم  دـنوادخ 

رـشن رد  ناشیا  تادییأت  تاقیفوت و  رب  هک  میئامنیم  تلاسم  ع )  ) دمحم لآ  هب  لسوت  هب  دنوادخ  زا  هادف  یحور  تسا  نم  راوگرزب  يالوم 
دمحم لآ  مئاـق  روـهظ  هـب  هدوـمرف  ینـالوط  ار  ناـشیا  سدـقم  رمع  دـیامرفب و  ار  ناـشیا  تاـمهم  تیاـفک  دـیازفیب و  ع )  ) دـمحم لآ  رما 
دمحا نب  دمـص  یـصاعلا  لقا  دمحم  لآ  نیبحم  مادقا  بارت  ارفغتـسم  ایلـصم  ادماح  تمت  نیمحارلا  محرا  ای  نیمآ  ددـنویپب  مالـسلامهیلع 

روهش 1331  یف  كرابملا  ناضمر  رهش  مهدراهچ  یف  يزیربت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

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

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

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

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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