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هللا ءامسا  حرش  اب  هارمه  یلح -  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلا و  ةدع  همجرت  ای :  زاین -  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 

: هدنسیون

یلح دهف  نبا  دمحم  نیدلا  سمش  نب  دمحا 

: یپاچ رشان 

قارشا تیآ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس  سدق  یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  6بادآ 

باتک 6تاصخشم 

مجرتم 6همدقم 

فلؤم لاح  11حرش 

فلؤم دروم  رد  ناراگن  تسرهف  13راتفگ 

فلؤم 20همدقم 

اعد رب  صیرحت  رد  لوا  23باب 

اعد تباجا  للع  مود  66باب 

رگشیاین لاوحا  رد  موس  184باب 

اعد تیفیک  رد  مراهچ  198باب 

تسا رکذ  اعد  تاقحلم  زا  مجنپ  324باب 

نآرق توالت  رد  مشش  389باب 

لوا باب  ياه  503تشاددای 

مود باب  ياه  528تشاددای 

موس باب  ياه  547تشاددای 

مراهچ باب  ياه  550تشاددای 

مجنپ باب  ياه  592تشاددای 

باتک همتاخ  612تشاددای 

زکرم 615هرابرد 
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حرـش اب  هارمه  هرـس  سدـق  یلح  دـهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادـلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا

باتک تاصخشم 

اب هارمه  هرـس  سدق  یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
یجیئان نیسح  دمحم  هیشحت  همجرت و  / هللاءامسا حرش 

1387 قارشا ، تیآ  مق : : رشن تاصخشم 

.ص 396، هدزای : يرهاظ تاصخشم 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  : یسیون تسرهف  تیعضو 

159779: یلم یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

 (-- 3 --) 

هاگرد هب  زاین  زار و  اعد و  ار  نآ  دیلک  داد و  رارق  تفرعم  ار  تقلخ  تیاغ  هک  ار  يادخ  شیاتس  ِمیِحَّرلَا  ِنمْحَّرلَا  ِهَّللَا  ِمِْسب 

 . زاین یب 

تسناد شزاین  یب  هاگرد  هب  قلطم  زاین  رد  ار  شیوخ  لامک  هک  داب  ناربمایپ  شخب  نایاپ  رب  دورد  و 

دوعص لوزن و  سوق  هریاد  دیسر و  هَّللا  وهف  رقفلا  ّمت  اذا  تلود  هب  هدمآ و  لیان  هدبع  فیرشت  هب  ات 

 . دیدرگ نیگن  ار 

اهنآ هنابش  ياه  همزمز  هک  داب  مالسلا  مهیلع  ایلوا  نایاوشیپ و  رب  يادخ  مامت  كاپ و  مالس  و 

 . تسا ناکلاس  يامنهار  ناشیا  نانخس  ناشخرد  ياهرد  نارگشیاین و  هشوت  هر 

بوبحم زا  يرود  رای و  قارف  هیرگ   . دوب مأوت  ینالوط  موادم و  هیرگ  اب  نیمز  رب  مدآ  نیلوا  طوبه 

 . قوشعم راید  زا  هدنام  ادج  قشاع  هیرگ 

يو ینالوط  زاین  زار و  دیدرگ  یمن  كاپ  کشا  اب  زین  مدآ  هانگ  دوبن و  مدآ  ياج  نیمز  هناخ  کیرات 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 
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تخاس و الم  رب  ار  لاصو  زار  و   . تخاس نشور  لد  قفا  زا  دیشروخ  عولط  اب  ار  نیمز  روجید  یکیرات 

تفای و رارق  مارآ و  مدآ  هاگنآ   . تسین رگید  یهار  قوشعم  هاگشیپ  هب  ندرب  زاین  اب  زج  هک  دومن  نشور 

هک امش  يا   . رارق شمارآ و  ینادابآ و  دیلک  دوب و  همه  زا  شیپ  زاین  زار و  سپ   . تخاس نادابآ  ار  نیمز 

يوپاکت رد  دیشمارآ و  لابند  هب 
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تداعس بسک 

يّدام تبرغ  ياه  ههاریب  رد  يرد  هب  رد  همه  نیا  یک  هب  ات  رضاح  رصع  هدز  تریح  ياه  ناسنا  يا  و 

دیدرگ یم  يرود  تسب  نب  ياه  هچوک  سپ  هچوک  و 

مینک رفس  یگناگی  جارعم  هب  یگناگود  ضحم  یگتسباو  زا  ات  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 

رفس هتخیمآ  رد  دنمدرد  کی  يابیز  ياهزمر  اب  هک  زیمآ  رطع  ياهرحس  هب  هک  هدیسرن  نآ  نامز  ایآ 

مینک

کشا اب  هدولآ  هدرک و  یق  نامشچ  يوشتسش  ماگنه  ایآ  هدیسرن و  ارف  يرادیب  نارود  ایآ 

تسا هدیسرن  یهاگنابش 

ياه هلان  يادص  ایآ   . مییآ دوخ  هب  يا  هظحل  میشیدنایب و  یتخل  هار  یتخس  دصقم و  يرود  رد 

روهظ زورب و  لاجم  هدمآ و  هوتس  هب  ناشیرپ  لایخ  تسد  زا  هک  دیونش  یمن  ار  شیوخ  حور  يدواد 

دبلط یم 

 (-- 4 --) 

زا ار  شیوخ  ریسا  ناج  يادص  زگره  مدرک و  روبقم  یهابت  ربق  رد  ار  شیوخ  تقیقح  هک  هآ 

 . مونش یمن  یهاو  تالایخ  هدیجنسان و  ياه  هدرک  تسد 

 . مداد تسد  زا  هک  ییالط  ياه  تصرف  زا  هآ 

 . دعلب یم  ارم  هدیهاک  دوجو  نآ  ترسح  شتآ  هک  يدبا  ییاهنت  زا  هآ  و 

اب یسانشب و  ار  شیوخ  تقیقح  ینک و  رفس  تدوخ  هب  یهاوخ  یم  يدمآ و  دوخ  هب  رگا 

لد هچرگ  یسرب  تیادخ  هب  تدوخ  زا  یتفایب و  يدبا  رفس  ریس و  رد  يوش و  انشآ  تراگدرورپ 

رفس نیا  هب  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  وت  هب  تسوت و  هار  هشوت  باتک  نیا  دهاوخ  یمن  بادآ  هتخوس 

زا يا  هعومجم  تسا  شیوخ  راگزور  نالماک  زا  هک  هر  یّلح  دهف  نبا  تسیچ  وت  هشوت  هر  يورب و 
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زا يا  هعومجم  تسا  هدرک  يروآدرگ  ار  ترخآ  ریطخ  هار  ناتوسک  شیپ  نایانشآ و  نایاوشیپ و  ثیداحا 

شالت و اب  هک  اهبنارگ  ثیداحا 
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ار اهنآ  هدنناوخ  هک  هداد  سنا  فیلات و  ار  اهنآ  نانچ  ششوک 

زا يو  هک  هدوب  قرفتم  یثیداحا  لصا  رد  هکنآ  اب  هدرک  شوارت  نت  کی  ملق  زا  هک  دبای  یم  يا  هعومجم 

 . تسا هداد  یتشآ  قیفلت و  مه  اب  ار  اهنآ  هدرک و  نیچلگ  ار  اهنآ  هتشاد  ثیداحا  هب  هک  یناوارف  هطاحا 

همالع داتسا  ترضح  كرابم  نابز  زا  دروخ  مشوگ  هب  فیرش  باتک  نیا  مسا  هک  يراب  نیلوا 

ادفلا هل  یحور  یلمآ  هداز  نسح  هَّللا  تیآ  رصع  لاثملا  میدع  دیشروخ  رهد  هناگی  لمکم  لماک  فراع 

ياه هلان  ار  تقیقح  تداعس و  هب  ندیسر  هار  اهنت  تسا  ریسم  نیا  هناوتسا  دوخ  هک  ناشیا   . دوب

دیامرف یم  هشیمه  سب و  دناد و  یم  يرحس 

هَّللا یلا  كولـس  رفـس و  ریـس و  يارب  اذـل  دوب  یـسوهلاوب  یلـصاح و  یب  همه  یقاـب  دـش  رـس  هب  تسود  اـب  هک  دوـب  نآ  شوـخ  ماـیا 
ياه هنیجنگ  نیا  هب  ندز  گنچ  نایوزوح  يارب  اصوصخم 

دندومرف یم  بالط  یملع  ریس  يارب  ناشیا  دندومرف  یم  هیصوت  ار  گنس  نارگ 

بولقلا توق  یلح و  دهف  نبا  یعادلا  هّدع  هر و  یئاهب  خیش  حالفلا  حاتفم  ياهباتک  تسا  بوخ 

ات  . دوش هدناوخ  ع )  دمحم (  لآ  روبز  هیداجس  هفیحص  باتک  هاگنآ  دوش و  یسرد  یکم  بلاط  وبا 

مشوگ رد  ناشیا  بانج  ياه  هیصوت   . دنوش ع )  همئا (  ربمایپ و  ثراو  یناحور و  تقیقح  هب  بالط 

هب یلاعت  قح  ریسم  ناگدنور  ناکلاس و  همه  يارب  ار  باتک  نیا  هک  مداتفا  رکف  هب  ات  دوب 

كرابم نمرخ  نیا  زا  هدیچ و  یلگ  لگ  رپ  ناتسوب  نیا  زا  ع )  تیب (  لها  هب  نادنمقالع  هک  مروآرد  یسراف 

ناشیا نیب  زا  دیاش  هک  دنریگرب  يا  هشوخ 

یلدبحاص رگم 
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یئاعد ناشیورد  قح  رد  دنک  تمحر  هب  يزور 

 (-- 5 --) 

اصوصخم منک  یم  ینادردق  رکشت و  دندرک  میرای  ریطخ  رما  نیا  رد  یعون  هب  هک  یناردارب  همه  زا  رکشت  ینادردق و 

دندومرف و هعلاطم  ار  باتک  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هلصوح  اب  هک  این  کباب  ياقآ  بانج  مرتحم  ریبد  زا 

لضاف و تسود  زا  زین  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  يراتساریو  زا  یشخب  دنداد و  دیفم  یتارکذت 

نتم اب  ار  باتک  تسخن  تمسق  قیبطت  هک  يدواد  نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  مدنمشناد 

ینیچفورح و تمحز  هک  ینیزج  دمحا  ياقآ  بانج  زا  زین  دنتفرگ و  هدهع  رب  ناوارف  تقد  اب  یبرع 

ار نآ  رشن  پاچ و  تمحز  هک  يرومیت  دومحم  ياقآ  بانج  زا  زین  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  ییارآ  هحفص 

يرای ارم  ررکم  تاعفد  رد  نآ  هلباقم  رد  هک  ینازیزع  رگید  زا  زین  میامن و  یم  رکشت  دنتفرگ  هدهع  رب 

 . مرازگساپس دنداد 

يرون یجیئان  نیسح  دمحم 

 (-- 7 --) 

فلؤم لاح  حرش 

 (-- 9 --) 

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

یعادلا و هّدع  باتک  فنصم  یّلح  دهف  نبا  لاح  حرش  رد  نیما  نسحم  دیس  موحرم  فلؤم  لاح  حرش 

نب دمحم  نیدلا  سمش  نب  دمحا  سابعلا  وبا  نیدلا  لامج  خیش  دیوگ 1  یم  نینچ  یعاسلا  حاجن 

زا لاس 841  رد  یگدنز  لاس  زا 85  سپ  دیدرگ و  دلوتم  ای 757  لاس 756  رد  یلح  يدسا  دهف 

رد دهفلا  وبا  ناتسوب  هب  روهشم  یناتسوب  رد  ءادهشلا  دیس  ترضح  ياه  همیخ  کیدزن  تفر و  ایند 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
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بانج نآ  رمع  دنتفگ  تسا و  مدرم  هاگترایز  دراد و  رارق  يدبنگ  بانج  نآ  ربق  رب  دیدرگ و  نفد  البرک 
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 . دندرک اجباج  ار  ددع 8 و 5  ود  هک  هدش  یشان  اجنآ  زا  ناشیا  هابتشا  ارهاظ  تسا  لاس   58

فلؤم دروم  رد  ناراگن  تسرهف  راتفگ 

يو تفگ  نینچ  لمالا  لما  دیامرف  یم  دروآ و  یم  فلؤم  هراب  رد  ار  املع  راتفگ  بانج  نآ  سپس 

 . نایاپ تسا  ردقلا  لیلج  عرو و  اب  دباع  دهاز  قوثو  دروم  لضاف  يدنمشناد 

نینچ يو  دروم  رد  ءاملعلا  ضایر  رد  و   . نایاپ دوتس  ییوگتسار  هب  ار  وا  ّرح  لاجرلا  هملکت  رد 

ردقلا لیلج  عرواب و  دباع و  دهاز و  درمگرزب  قوثو  دروم  هنازرف  همالع  لضاف  يدنمشناد  يو  تفگ 

هّوفت نآ  هب  دوخ  تافیلات  زا  یضعب  رد  تشاد و  هیفوص  بهذم  هب  یلیامت  دهف  نبا  بانج  و   . تسا

نبا حرج  ناونع  هب  ار  لیامت  نیا  ضایر  بحاص  ارهاظ  دیامرف  یم  نیما  موحرم  سپس   . نایاپ دومن 

 . تسا هدادن  رارق  دهف 

یقتم و عرو و  اب  دباع  دهاز  دهتجم  هیقف  دنمشناد  لضاف  وا  دیامرف  یم  نیرحبلا  یتؤلؤل  رد  و 

هتفگ نخس  نآ  زا  دوخ  تافینصت  زا  یضعب  رد  هتشاد و  لیامت  هیفوص  بهذم  هب  هکنآ  زج   . دوب كاپ 

موحرم زا  نیا  دوش و  یم  مامشتسا  حرج  زمغ و  وا  نخس  رد  دیامرف  یم  نیما  موحرم  هاگنآ   . تسا

---------------

 . نیما نسحم  دیس  هعیشلا ج 3 ص 147  نایعا   ( 1 ) 

 (-- 10 --) 

نبا دهف و  نبا  ریظن  نید  ناگرزب  نیا  هب  هک  یفّوصت  اریز  تسا  بیجع  نیرحبلا  یتؤلؤل  بحاص 

دنهد یم  تبسن  ناشیا  لاثما  یئاهب و  خیش  یناث و  دیهش  یسوط و  نیدلا  ریصن  هجاوخ  سواط و 

لاثما ناحبس و  قح  یتسود  رد  انف  ایند و  رد  دهز  قلخ و  زا  ییادج  هنأش و  ّلج  قلاخ  هب  عاطقنا  زج 

ناگرزب حدم  تیاهن  نیا  تسین و  يزیچ  نآ 
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 .... تسا

یبا نیدلا  ءاهب  بیقن  دیس  زا  لاجر  باتک  هّمتت  رد  يدیمع  جرعا  نب  نیدلا  لامج  دیس  زا  و 

نیسردم زا  یکی  دهف  نبا  تسا  هدمآ  نینچ  فلؤم  دروم  رد  هباّسن  یلین  دیمحلا  دبع  نب  یلع  مساقلا 

زا تسا  يراوگرزب  ششخب و  حالص و  ریخ و  لها  نادنمشناد و  زا  هیفیس و  هّلح  رد  هینعز  هسردم 

مداد ار  ملاجر  خیاشم و  زا  دوخ  تایاور  تافنصم و  هزاجا  وا  هب  تساوخ  ثیدح )  لقن  هزاجا (  نم 

ناونع هب  شباتک  هک  لماع  لبج  نکاس  یمظاک  یبنلا  دبع  خیش  ردقنارگ  ّفلؤم  لاجرلا  هلمکت  رد  و 

باتک رب  دوخ  طخ  هب  هک  يا  هقیلعت  رد  یسلجم  دهف  نب  دمحا  دومرف   . تسا لاجرلا  دقن  رب  يا  هیشاح 

نزاخ نب  یلع  نسحلا  یبا  خیش  زا  یّلح  دهف  نب  دمحا  سابعلا  وبا  دهاز  ملاع  خیش  هتشون  هدز 

هب دوب و  دباع  ضاترم و  دهاز  يدرم  يو   . دنک یم  تیاور  یکم  نب  دمحم  دیعس  دیهش  درگاش 

بهذم نیفلاخم  زا  یتعامج  اب  قارع  یلاو  ینامکرت  دنپسا  ازریم  نامز  رد  و   . تشاد لیم  فّوصت 

هبطخ دیدرگ و  روکذم  یلاو  ندش  هعیش  ببس  نامه  دومن و  بولغم  ار  ناشیا  درک و  هرظانم  دوخ 

 . نایاپ دز  مالسلا  مهیلع  ناشیا  مان  هب  هکس  داد و  تنیز  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مان  هب  ار 

دهف نب  دمحا  سابعلا  وبا  دهاز  خیش  دومرف  هدمآ  نانخس  نیمه  ریظن  نینمؤملا  سلاجم  رد  و 

دیس خیش  درگاش  دوخ  هک  يرئاح  نزاخ  نب  یلع  نسحلا  وبا  لضاف  خیش  درگاش  یلح 

 . تسا یکم  نب  دمحم  دیعس 

یناوارف تارظانم  تالداجم و  دوب و  لاح  قوذ و  ياراد  ضاترم و  یفوص  دهف  نبا  موحرم 

دوخ بهذم  نافلاخم  اب 
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رد دوب  قارع  یلاو  هک  نامکرت  دنپسا  ازریم  نامز  رد  هتشاد و  عیشت )  لها  ) 

بلغا هک  قارع  ياملع  همه  رب  دیدرگ و  نآ  ریغ  لاطبا  هعیش و  بهذم  تابثا  يدّصتم  يو  سلجم 

عیشت بهذم  هب  روکذم  يازریم  و   . دمآ بلاغ  دندوب  وا  فلاخم  دندوب و  سلجم  نآ  رد  ناشیا 

ناشیا مان  هب  هبطخ  دز و  هناگ  هدزای  همئا  ینعی  وا  نیرهاط  دالوا  نینمؤملا و  ریما  مان  هب  هّکس  دمآرد و 

 . دناوخ مالسلا  مهیلع 

ترضح یبش  دهف  نبا  موحرم  هک  دنک  یم  تیاور  دوخ  قباس  مالک  همتت  رد  یسلجم 

 (-- 11 --) 

دیس تسد  يورغ  هرّهطم  هضور  رد  ترضح  نآ   . دید باوخ  رد  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملا  ریما 

خیش سپ   . تسا هدوب  زبس  ریرح  زا  راوگرزب  ود  نآ  سابل  تفر و  یم  هار  يو  اب  هتفرگ و  ار  یضترم 

دیس  . دنداد ار  وا  باوج  یضترم  دیس  ترضح و  درک  مالس  ناشیا  هب  دمآ و  ولج  دهف  نب  دمحا 

فیناصت زا  دیس  سپ  تیب  لها  هدننک  يرای  رصان و  يا  يدمآ  شوخ  تفگ  درک و  ور  وا  هب  یضترم 

لیهست لئاسم و  ریرحت  رب  لمتشم  یباتک  تفگ  دیس  درک  رکذ  ار  اهنآ  باوج  رد  یتقو  دیسرپ  دهف  نبا 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  نک  عورش  ترابع  نیا  اب  ار  باتک  يادتبا  نک و  فیلات  لیالد  قرط و 

رد دش  رادیب  باوخ  زا  دهف  نبا  خیش  یتقو   . تاقولخملا ههباشم  نع  هلامکب  سّدقملا  دمحلا هللا 

 . درک عورش  دیس  راتفگ  اب  ار  نآ  دیزای و  تسد  ریرحت  باتک  فینصت 

نزاخ نب  یلع  درگاش  يو  دنتفگ  هک  دوب  نیا  نینمؤملا  سلاجم  رد  هَّللا  رون  یضاق  یسلجم و  مالک  دهف  نبا  دیتاسا 

تسا و يریاح 
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راوگرزب خیش  نادرگاش  زا  دهف  نبا  دیامرف  یم  دوخ  قباس  مالک  همتت  رد  یسلجم 

دش هتفگ  البق  و   . نایاپ تسالضف  رگید  لاعلا و  دبع  نب  یلع  همالع  ققحم  يریازج و  لاله  نب  یلع 

 . دراد يدیمع  جرعا  نب  نیدلا  لامج  دیس  زا  هزاجا  ناشیا  هک 

لوا و دیهش  هذمالت  زا  يرایسب  زا  دهف  نبا  موحرم  هک  دنتفگ  ناشیا  دیتاسا  دروم  رد  نارگید  و 

یضترم دیس  ینارحب و  جوتملا  نبا  نزاخ و  نب  یلع  يرویس و  دادقم  لثم  نیقّقحملا  رخف  هذمالت 

نب یلع  نیدلا  ماظن  خیش  یفجن و  ینیسحلا  هباسن  دیمحلا  دبع  میرکلا  دبع  نب  یلع  نیدلا  ءاهب 

نب یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ءایض  خیش  همالع و  دنزرف  نیدلا  رخف  زا  يریاح  یلین  دیمحلا  دبع 

 . دنک یم  تیاور  لوا  دیهش 

هیقف خیش  ار  ثیداحا  نیا  تسا  هدمآ  نینچ  دهف  نبا  طخ  زا  لقن  هب  دیهش  نیعبرا  هخسن  تشپ  رد 

هَّللا سدق  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  هَّللا  دبع  یبا  دیهش  ماما  خیش  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ءایض 

مارحلا مرحم  هام  مهدزای  رد  بئاونلا  نم  یلاعت  هَّللا  اهسرح  نیزج  هیرق  رد  ثیداحا  نیا  عماج  هرس 

زا نآ  ریغ  مامضنا  هب  روکذم  دیتاسا  هب  باتک  نیا  تیاور  درک و  ثیدح  نم  يارب  لاس 824  يادتبا 

 . داد هزاجا  نم  هب  ار  هنع  هَّللا  یفع  دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  ياهباتک  شدلاو و  تافنصم 

 (-- 12 --) 

هرشع نبا  هب  روهشم  یلع  نب  نسح  خیش  لثم  دننک  یم  تیاور  يو  زا  املع  ناگرزب  زا  يا  هدع  دهف  نبا  موحرم  نادرگاش 

زین تسا و  دهف  نبا  نادرگاش  ناگرزب  زا  هک  یلح  يدسا  ضایف  نب  عیمسلا  دبع  خیش  یلماع و  یکرک 

هب روهشم  نیسح  نیدلا  یضر  خیش 
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یط نب  دمحم  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  یفیطق و  دشار  نبا 

راوگرزب نآ  همجرت  رد  هک  دراد  شداتسا  بّذهم  باتک  شیاتس  هیثرم و  رد  يا  هدیصق  ناشیا  یلماع و 

ناهاشداپ نیلوا  ءزج  هک  یطساو  يزیوح  يوسوم  حالف  نب  دمحم  يو  رگید  درگاش  تسا و  روکذم 

درک و ادیپ  هدیقع  داسف  طیلخت و  هک  تسا  نامه  دمحم  دیس  نیا  تسا و  ناتسزوخ  عشعشم  ینب 

یباتک ای  ار و  دوخ  تافنصم  زا  یباتک  دهف  نبا  هک  دنتفگ  درک  وا  لتق  هب  رما  دومن و  درط  ار  وا  دهف  نبا 

طش رد  هک  درک  رما  وا  هب  داد و  دوخ  صاوخ  زا  یکی  هب  دوب  هدیسر  شتسد  هب  هک  ار  هبیرغ  مولع  زا 

دوب نآ  رد  هک  ار  يرحس  تفرگ و  وا  زا  ار  باتک  دیسر و  وا  هب  روبزم  دمحم  دیس  دزادنایب  تارف 

 . دومن يو  لتق  هب  رما  تسج و  يربت  وا  زا  درک و  درط  ار  وا  دهف  نبا  درک و  یلمع 

دنتفگ یتح  دمآ  روهظ  هب  هدیقع  رد  لالتخا  تایرفک و  يو  زا  تفر و  ناتسزوخ  هب  دمحم  دیس 

 . دش روکذم  وا  همجرت  رد  هک  نانچ  درک  ییادخ  ياعدا 

ناگرزب زا  هک  تسا  شخب  رون  دمحم  دیس  نینمؤملا  سلاجم  لقن  هب  ناشیا  نادرگاش  زا  رگید  و 

هلمج زا  دیسر و  يو  هب  هینادمه  هّیلع  هلسلس  تسایر  راگزور  نآ  رد  تسا و  هیفوص  يایلوا 

نادنمشناد و زا  ناشیا  نادرگاش  همه  تسا و  یّلح  لکیه  نب  لضف  نب  یلع  خیش  يو  نادرگاش 

 . تسا هدمآ  سلاجم  رد  هک  نانچ  دننیدهتجم 

دوخ و خنس  رد  وکین  یباتک  هقف  رد  عفانلا  رصتخملا  حرش  یف  عرابلا  بّذهملا   . دهف 1 نبا  تافیلات 
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 . داشرالا 3 حرش  یف  رصتخملا   . 2  . دننک یم  لقن  نآ  زا  املع  تسا و  روهشم 

لاعفا یناعم  رد  هلاسر   . هالصلا 6 هقف  رد  رصتخم  يا  هلاسر   . ررحملا 5  . يواحلا 4 زجوملا 

هیاده يدتبملا و  حابصم   . تسا 7 هدرک  عمج  ار  یبوخ  دیاوف  هک  نآ  راکذا  همجرت  هالص و 

هیافک  . هیّنلا 10 هفرعم  یف  هیّلحلا  هعمللا   . دیهش 9 هیفلا  حرش   . هالص 8 رد  زین  يدتهملا 

 (-- 13 --) 

زامن تابجاو  رد  يا  هلاسر   . جح 12 تاین  رد  هلاسر   . جاحلا 11 کسانم  یف  جاتحملا 

یف نیصحتلا   . دیحوتلا 16 یف  دیرفلا  ردلا   . ریرحتلا 15  . بیقعت 14 رد  يا  هلاسر   . 13

یعادلا و هدع   . تاینارحبلا 19 لئاسملا   . تایماشلا 18 لئاسملا   . نیفراعلا 17 تافص 

لاعفا یناعم  هلاسر  نامه  دیاش  هالصلا و  رارسا   . اعدلا 20 بادآ  یف  یعاسلا  حاجن 

حابصملا  . تسا 22 عورف  لوصا و  رب  لمتشم  هک  هناگجنپ  تادابع  رد  يا  هلاسر   . دشاب 21 هالصلا 

تاوعدلا یف  لوصفلا   . دشاب 23 روکذم  يدتهملا  حابصم  دیاش  اهتابودنم و  هالصلا و  تابجاو  یف 

 . تسا 25 یعادلا  هّدع  نیمه  صیخلت  هک  یعادلا  بادآ  نم  هنم  دب  امیف ال  یغابلا  هذبن   . 24

هک مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  مالک  زا  ار  هدنیآ  عیاقو  زا  یضعب  ثداوح و  نآ  رد  هک  يا  هلاسر 

تنطلس زیگنچ و  جورخ  لثم  دومن  جارختسا  درک  اشنا  رسای  رامع  تداهش  زا  دعب  نیفص  هار  رد 

يارب ار  نآ  تشاذگ و  تعیدو  هب  ار  هبیرغ  مولع  رارسا  زا  يدادعت  هلاسر  نیا  رد  هک  دنتفگ  هیوفص و 

هلسلس زا  هزیوح  نیطالس  نیلوا  زا  هک  تشون  یعشعشم  یطساو  حالف  نب  دمحم  دیس  دوخ  درگاش 

هب هطساوب  هلاسر  نیمه  زا  ار  دوخ  بولق  ریخست  تیالو و  تسا و  هیعشعشم 
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هک يرارسا  ندرب  راک 

رگید یخرب  درک و  رکذ  ناروشناد  ار  بلطم  نیا  دروآ  تسدب  دوب  هتشاذگ  نآ  رد  دهف  نبا  شداتسا 

نوچ دیدرگ  وا  یهارمگ  ثعاب  دش و  علطم  باتک  نآ  رب  حالف )  دمحم  دیس  درگاش (  نیا  هکلب  دنتفگ 

هب هک  دوب  يرحس  باتک  باتک  نآ  دنتفگ  یم  يا  هدع   . دومن لمع  باتک  نآ  رد  دوجوم  رارسا  هب  يو  هک 

حالف نبا  اقافتا  دزادنایب  طش  لخاد  رد  هک  دوب  هداد  یسک  تسدب  ار  نآ  دهف  نبا  دیسر و  دهف  نبا  تسد 

 . دیدرگ هارمگ  نآ  ببس  هب  درک و  لمع  نآ  هب  دروآ و  تسدب  ار  نآ 

ثداوح زا  یضعب  جارختسا  رد  يا  هلاسر  دهف  نبا  هک  تسا  نیا  منامگ  دیامرف  یم  نیما  موحرم 

اّما تسا  لوقعم  نکمم و  نیا  دراد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  زا  نآ  زا  شیب  هن  هلبقتسم و 

نایارس هناسفا  هک  تسا  ینانخس  هلمج  زا  نیا  هداهن  تعیدو  هب  ار  هبیرغ  مولع  زا  يرارسا  نآ  رد  هکنیا 

نبا هک  دیسر  شتسد  هب  يرحس  باتک  حالف  نبا  هک  نخس  نیا  زین  دنیوگ و  یم  تاماقم  هنوگ  نیا  رد 

حالف نبا  زا  هلب  دشاب  نایارس  هناسفا  نانخس  هلمج  زا  مه  نیا  منامگ  دومن  شفالتا  هب  رما  دهف 

وا زا  هک  هدوب  دهف  نبا  يدرگاش  زا  دعب  هعقاو  نیا  تسویپ و  روهظ  هب  تعیرش  زا  جورخ  یهارمگ و 

هب دش  ادیپ  نایارس  هناسفا  راتفگ  يارب  یلاجم  رطاخ  نیمه  هب  دومن و  شلتق  هب  رما  تسج و  يربت 

حالف نبا  درک و  فینصت  وا  يارب  دوب  هبیرغ  مولع  رارسا  رب  لمتشم  هک  يا  هلاسر  دهف  نبا  هکنیا 

 (-- 14 --) 

يرحس باتک  دنتفگ  هکنآ  ای  درک  ریخست  ار  بولق  نآ  هطساوب 
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نیا زا  مادک  چیه   . دیسر شتسدب 

زا دسر  یم  رظن  هب  برقا  دیسر  شتسد  هب  يرحس  باتک  هک  ناکما  نیا  هتبلا   . درادن یلصا  نانخس 

هن باتک  نیا  اریز  دشاب  هدوب  هبیرغ  مولع  رارسا  نآ  رد  هک  دشاب  هتشون  یباتک  وا  يارب  دهف  نبا  هکنیا 

تدابع دهز و  هب  هک  یناسک  نینچ  قح  رد  مدرم  یلو  نارگید  دزن  رد  هن  هدش و  ادیپ  دهف  نبا  شیپ 

باتک  . دنک 26 یم  قیدصت  دوز  مه  هدنونش  و   . دنزای یم  تسد  یتاملک  نینچ  هب  دندش  روهشم 

دیس موحرم  هناخباتک  رد  یلح  لکیه  نب  لضف  شدرگاش  طخ  هب  نآ  هخسن   . موتخلا هیعدالا و 

 . تسا دوجوم  هیمظاک  رد  ردص  نسح 

 (-- 15 --) 

زاین زار و  بادآ 

زاین یب  هاگرد  هب 

یعادلا هّدع  همجرت  ای 

 (-- 17 --) 

فلؤم همدقم 

دمتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هدننکزاب تسا  یکیرات  هدنرات  رون و  هدنناشفا  تسالب و  عفار  اعد و  ياونش  هک  ار  يادخ  دمح   ( 1 ) 

ار نامسآ  تسا  یپ  رد  یپ  ياه  تمعن  ناوارف و  ياهاطع  خارف و  ياه  تمعن  هدنهد  دیما و  همشچ 

 . تشادهگن ار  نیمز  تشدنهپ  تشارفارب و 

دراد يو  هب  صاصتخا  اهاعد  همه  هک  دمحم  ناگدیزگرب  ياقآ  ناربمایپ و  شخبنایاپ  رب  دورد  و 

باستنا هب  هک  شلآ  رب  دورد  و   . تساهینامسآ اه و  ینیمز  تّجح  تسا  صوصخم  هدیزگرب  وا  و 

هیاس یبآ  نامسآ  هک  ماگنه  نآ  هب  ات  دیدرگ  بجاو  ناشیا  زا  يوریپ  دندش و  لیان  يو  صلاخ 
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 . ءازج ثعب و  ماگنه  هب  ات  تسا  هدرتسگ  یکاخ  نیمز  دنکفا و  یم 

دناوخ و ارف  نآ  هب  ار  ام  تخومآ و  ار  اعد  شیوخ  نایاپ  یب  مرک  زا  یلاعتم  ناحبس و  يادخ  دعب  و 

ماهلا رشب  هب  ار  تساوخرد 
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بیغرت اعد  رب  مادقا  شیوخ و  اب  هلماعم  رد  دومن و  صیرحت  نآ  رب  درک و 

داهن ار  اهاطع  اه و  ششخب  دیلک  شیاعد  رد  داد و  رارق  شیوخ  اب  تاجانم  رد  ار  يراگتسر  هار  درک و 

اه هدننکاعد  فانصا   ( 2 اهاعد (  تیصوصخ   ( 1 زا (  دنترابع  هک  داد  رارق  ییاه  هار  اعد  تباجا  يارب  و 

دراوم نیمه  رد  ار  باتک  نیا  رطاخ  نیمه  هب   . نآ تاقوا   ( 5 اعد و (  ياهناکم   ( 4 ناشیا (  تالاح   ( 3 ) 

همدقم و کی  ياراد  باتک  نیا  و   . میتشاذگ مان  یعاسلا  حاجن  یعادلا و  هّدع  ار  نآ  میتشاگن و 

 . تسا باب  شش 

 (-- 18 --) 

اعد مییوگ  یم  سپ  میزادرپ  یم  همدقم  هب  نونکا  تساعد  بیغرت  فیرعت و  رد  باتک  همدقم   ( 1 همدقم ( )  ) 

همجرت هب  تحص  هتیدان و  اذا  انالف  توعد  ییوگ  تسا  شهاوخ  ادن و  يانعم  هب  تغل  رد 

تساوخرد حالطصا  رد  اعد  و   . يدناوخ يدز و  ادص  ار  وا  هک  یتقو  مدرک  اعد  ار  ینالف  ییوگ 

يراز عرضت و  ینتورف و  اب  هک  یتروص  رد   . تسا يراک  ماجنا  يارب  رتالاب  ماقم  زا  رت  نییاپ  صخش 

 . دشاب هارمه 

ادخ هب  نظ  نسح  نآ و  رب  صیرحت  اعد و  رد  بیغرت  باتک  نیا  فیلأت  زا  فدـه  نوچ  و   ( 2 نیموصعم ( ]  هیحان  زا  اعد  رب  دیکأت  ]
و

هدمآ اعد  دیکات  رد  راهطا  همئا  زا  يرابخا  هک  نادب  نیا  رب  انب  دشاب  یم  تسادخ  دزن  رد  هک  هچنآ  تساوخ 

 . دنزاس یم  نومنهر  نآ  هب  ار  اهناسنا  دنیامن و  یم  بیغرت  نآ  هب  هدرک و  یفرعم  ار  اعد  هک 

 ( 3 ) 

هب بوقعی  نب  دمحم  زا  قودص 
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تیاور مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  شدانسا 

هدمآ تیاور  نآ  رد  هک  تسنامه  وا  باوث  دنک  لمع  نآ  هب  دسرب و  وا  هب  يریخ  لمع  هک  سک  ره  درک 

 . تسا هدیسر  يو  هب  هک  هدوبن  هنوگ  نآ  هب  لمع  نآ  باوث  عقاو  رد  هچ  رگا  تسا 

وا هب  سک  ره  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  زا  ناوفص  زا  شدانسا  هب  قودص  نینچمه  و   ( 4 ) 

 . دشاب هدومرفن  ص )  ادخ (  لوسر  هچرگ  دسر  یم  نآ  رجا  هب  دیامن  لمع  نآ  هب  دسرب و  يریخ  لمع 

قداص ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ریمع  نبا  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  بوقعی  نب  دمحم  و   ( 5 ) 

دهد ماجنا  ار  نآ  دسرب و  يو  هب  یلمع  رب  باوث  زا  يزیچ  سک  ره  دومرف  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع 

 . تسا هدیسر  يو  هب  هک  دشابن  تروص  نآ  هب  باوث  نآ  هچرگ  دسر  یم  يو  هب  رجا  نآ 

زا هک  تسا  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  یناولح  نمحرلا  دبع  هعوفرم  تیاور  هماع  قرط  زا  و   ( 6 ) 

نادب دریگب و  ار  نآ  وا  دسرب و  وا  هب  یتلیضف  سک  ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ص )  ربمایپ ( 

شاداپ نآ  یلاعت  يادخ  دشاب  یهلا  شاداپ  هب  راودیما  دراد و  ادخ  هب  نامیا  هک  یلاح  رد  دیامن  لمع 

 . تسا یعامجا  نیقیرف  نیب  انعم  نیا  نیا  رب  انب   . دشابن هنوگ  نآ  باوث  نآ  هچرگ  دنک  یم  اطع  وا  هب  ار 

 (-- 19 --) 

 (-- 20 --) 

 (-- 21 --) 

اعد رب  صیرحت  رد  لوا  باب 

 . دنیامن یم  صیرحت  نآ  رب  لقن  لقع و 

1 دنک ( )  یم  اعد  رب  صیرحت  لقع  ) 
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زا دناد و  یم  بجاو  ناکما  تردق و  تروص  رد  ار  سفن  هب  ررض  زا  يریگولج  لقع   ( 1 لقع (  ( 

هک دنا  يروما  ریگرد  راچان  اهناسنا  اریز  تسا  یمتح  ایند  راد  رد  ناسنا  يارب  يراتفرگ  شیادیپ  یفرط 

لماوع نیا   . دشاب یم  ناشیا  لاح  هب  ّرضم  هدش و  يرکف  تیلوغشم  رطاخ و  شیوشت  ثعاب 

تیذا و لثم  یجراخ  ای  دنک و  یم  لیلع  ار  رشب  جازم  هک  يرامیب  لثم  دنتسه  یلخاد  ای  شیوشت 

ناما رد  اهنیا  همه  زا  مه  رگا  دسر  یم  وا  هب  هیاسمه  ای  هارمه و  زا  هک  یتامیالمان  ای  رگمتس و  رازآ 

اهشیوشت زا  ناسنا  هنوگچ  درامش  یم  لمتحم  وا  اب  ار  اهینارگن  نیا  طابترا  عوقو و  لقع  زا  دشاب 

تسا تارییغت  ینوگرگد و  شوختسد  هک  ثداوح  نیمزرس  رد  ناسنا  هک  یتروص  رد  دشاب  یلاخ 

ررض سپ  تسین  ادج  كاندرد  ثداوح  زا  هدنیآ  رد  هچ  لاح و  رد  هچ  یناسنا  چیه  دنک و  یم  یگدنز 

رد دتفا و  قافتا  وا  يارب  یثداوح  دور  یم  راظتنا  هکنآ  ای  تساهناسنا و  ریگنابیرگ  ای  ثداوح 

ناوت زین  سک  همه  دنک و  یم  هدروآرب  ار  ضرغ  نیا  اعد   . درب نیب  زا  دیاب  ار  ررض  ود  ره  ناکما  تروص 

 . درک اعد  دیاب  نیا  رب  انب  دراد  شیاین  اعد و 

دنا هدومرف  هدرک و  دزشوگ  ار  انعم  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  تاولص  نییصولا  دیس  نینمؤملا و  ریما   ( 2 ) 

تسین ندرک  اعد  زا  تیفاع  رد  صخش  زا  رتراوازس  دشاب  گرزب  وا  يالتبا  هچرگ  ییالتبم  چیه 

 . تسین نمیا  الب  زا  تیفاع  رد  صخش  هک  اریز 

دنتسه و اعد  هب  دنمزاین  تیفاع  رد  هچ  دنمدرد و  هچ  همه  هک  دومن  نشور  تیاور  نیا  رب  انب 

هدیاف
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بلج اعد  ای  دشاب و  یم  دنیآ  یم  دورف  هک  لمتحم  ياهررض  عفد  دوجوم و  يالب  عفر  اعد 

همئا اریز  دیامن  یم  نآ  لاوز  زا  يریگولج  ماود و  دوجوم و  ریخ  ظفح  ای  بولطم  تعفنم 

ررض مه  دوش و  یم  تعفنم  بلج  مه  حالس  هلیسو  هب  دندرک و  فصو  حالس  هب  ار  اعد  مالسلا  مهیلع 

تامیالمان زا  هک  تسا  یعافد  هلیسو  رپس  دنتشاذگ و  مان  رپس  ار  اعد  ناشیا  زین  دوش و  یم  يریگولج 

 . دنک یم  يریگولج 

هک منک  ییامنهار  یحالس  هب  ار  امش  هک  دیهاوخ  یم  ایآ  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ   ( 3 ) 

 (-- 22 --) 

دیامن یم  دایز  ار  ناتیزور  دهد و  یم  تاجن  نانمشد  زا  ار  امش 

اریز دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  زور  بش و  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  يا  هلب  دندرک  ضرع 

 . تساعد نمؤم  حالس 

نآ یبوکب  دایز  ار  يا  هناخ  رد  هاگ  ره  تسا و  نمؤم  رپس  اعد  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 1 ) 

 . ددرگ یم  زاب  رد 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  و   ( 3 تسا (  رت  هدنور  ورف  زیت  هزین  زا  اعد  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 2 ) 

اما مدیمهف  ار  رّدقم  متشاد  هضرع  دیوگ  یم  يوار   . دنادرگ یم  رب  ار  رّدقم  ریغ  رّدقم و  اعد  دومرف 

و  ( 4 دریگن (.  قلعت  نآ  هب  ریدقت  هک  تسنآ  رّدقم  ریغ  زا  روظنم  دومرف  تسیچ  رّدقم  ریغ  زا  دوصقم 

هک یئالب  ینعی  دنادرگ  یم  زاب  ار  الب  یلاعت  يادخ  زا  شهاوخ  اعد و  اریز  اعد  هب  داب  امش  رب  دومرف 

هدنب هک  یتقو  نیا  رب  انب   . تسا هدشن  اضما  هکنآ  زج  هدیدرگ  مامت  نآ  لوزن  هب  مکح  هدش و  رّدقم 

دناوخب ار  يادخ 
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 . دنادرگ یم  زاب  ار  نآ  ادخ  دنادرگزاب  ار  الب  نآ  هک  دنک  تساوخرد  وا  زا  و 

هک يزیچ  هب  ار  امش  ایآ  دومرف  ترضح  نآ  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  زا  هرارز   ( 5 ) 

هلب میدرک  ضرع  منکن  ییامنهار  هَّللا )  ءاش  نا  تفگن  ینعی  درکن (  انثتسا  ار  نآ  ص )  ادخ (  لوسر 

مهب ار  شیوخ  ناتشگنا  ترضح  نآ  دنادرگ و  یم  زاب  هدش  مکحم  هک  ار  ییاضق  اعد  دومرف 

 ( . تسا هدشن  لزان  یلو  هدیدرگ  مکحم  یهلا  مکح  يازجا  مامت  هکنآ  زا  هیانک  دینابسچ ( 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ناگدننک  تدابع  ياقآ  دیس و  نیدباعلا و  نیز  ماما  زا  و   ( 6 ) 

نآ زا  و   ( 2  ( ) 7 دنادرگ (.  یم  زاب  ار  هدش  مکحم  يالب  اعد  یلو )  دنمه (  مزالم  تمایق  ات  الب  اعد و  دومرف 

1 دنادرگ .  یم  رب  ار  لزان  ریغ  لزان و  يالب  اعد  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح 

هب ملع  هکلب  نظ  میدرکن  لقن  مالک  هلاطا  رطاخ  هب  هک  یناوارف  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  زا  سپ 

 . میراد نایوگتسار  ربخ  یتسرد  هب  عطق  اریز  دوش  یم  ادیپ  ررض  عفد 

 . دنتسه تنس  باتک و  دیامن  یم  اعد  رب  صیرحت  هک  یلقن  هلدا 

اُؤَبْعَی ام  ُْلق  دومرف  یلاعت  يادـخ  هلمج  زا  دـنراد  تلالد  نآ  رب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  باتک  اما   ( 8 دـنک (  یم  صیرحت  اعد  رب  نآرق 
یِّبَر ْمُِکب 

---------------

لثم دنک  یم  ناسآ  ار  نآ  اعد  دش  لزان  الب  یتقو  هک  تسا  نیا  دنادرگ  یم  زاب  ار  لزان  يالب  اعد  هکنیا  زا  دوصقم   ( 1 ) 

تسا هدوبن  راک  رد  ییالب  الصا  هکنآ 
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.

 (-- 23 --) 

ِینوُعُْدا دومرف  و   ( 1 دوبن (  امش  ياعد  رگا  درک  یمن  یئانتعا  امش  هب  مراگدرورپ  وگب  ْمُکُؤاعُد 1  َْول ال 

دیناوخب ارم  َنیِرِخاد 2  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ 

رد يراوخ  تلذ و  اب  دوز  دننک  یم  یشکرس  ضارعا و  اعد )  نم (  تدابع  زا  هک  ینانآ  منک  یم  ناتتباجا 

هب دنکن  تدابع  ربکت  ببس  هب  هک  یسک  داد و  رارق  تدابع  ار  اعد  یلاعت  يادخ  سپ   . دنوش خزود 

 ( 3 تسا (.  هدش  یقلت  رفاک  هلزنم 

قح راتفگ  و   ( 3 دیناوخب (  ار  وا  دیما  سرت و  اب  ًاعَمَط 3 و  ًافْوَخ َو  ُهوُعُْدا  یلاعت َو  قح  راتفگ  زین  و   ( 2 ) 

ِیل َو اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلَا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  یلاعت َو 

شهاوخ مکیدزن و  نم  سپ  دنهاوخب  ار  يزیچ  نم  زا  مناگدنب  یتقو  َنوُدُشْرَی 4  ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل 

نامیا نم  تباجا )  هب (  دننک و  تباجا  بلط  سپ  مروآ  یم  رب  دومن  اعد  هک  یماگنه  هب  ار  هدننکاعد 

 . دنوش راگتسر  دیاش  دنروایب 

دنراد تلالد  يروما  رب  تایآ  نیا  هک  نادب   ( 4 هیآ ( )  زا  هدافتسا  ) 

اعد هب  ار  ناگدنب  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  راتفگ َو  نیا  اب  احیولت  یلاعت  يادخ  لوا 

 . درک توعد  دوخ  زا  تساوخ  و 

فقوتم ار  دوخ  باوج  و   . تسا فوطعم  تباجا  رد  تعرس  هب  یلاعت  قح  هجوت  تیاهن  مود 

هب وگب  دومرفن  مکیدزن و  نم  ینعی  بیرق  یناف  دومرف  هکلب   . تسا هدرکن  ص )  ربمایپ (  غیلبت  رب 

 . مکیدزن نم  هک  ناشیا 

تسا هدمآ  ءاف  اب  بیرق  یناف  باوج  موس 
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ندش تباجا  رب  تلالد  سپ )  يانعم  هب  ءاف (  هک 

 . دنک یم  هلصاف  نودب 

نادب هکنآ  ات  دنک  یم  تباجا  وا  دوخ  هکنیا  هب  دومرف  فّرشم  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  مراهچ 

 . دنک دزشوگ  ناشیا  هب  شدوخ  دزن  رد  ار  نآ  لحم  فرش و  اعد و  تلزنم 

 . دراد میظع  یماقم  تلزنم و  ادخ  دزن  رد  اعد  اریز  وشن  هتسخ  اعد  زا  دومرف  ع )  رقاب (  ماما   ( 5 ) 

نآرق دایز  دوب  هدیسرپ  هک  بهو  نب  هیواعم  نب  دیرب  لاؤس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و   ( 6 ) 

---------------

 . --------------- ناقرف 77  25  ( . 1 ) 

 . --------------- رفاغ 60  40  ( . 2 ) 

 . --------------- فارعا 56  7  ( . 3 ) 

 . هرقب 186  2  ( . 4 ) 

 (-- 24 --) 

یِّبَر ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  هیآ  سپس  تسا  رتهب  دایز  ياعد  دومرف  دایز  ياعد  ای  تسا  رتهب  ندناوخ 

 . دومرف تئارق  ار  ْمُکُؤاعُد  َْول ال 

همه کیدزن  تشاد  ناکم  رگا  اریز  درادن  ناکم  یلاعت  يادخ  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  مجنپ 

 . دوبن ناگدننک  تاجانم 

بلط نم  زا   ] سپ یل  اوبیجتسیلف  شنخس  نیا  رد  دومرف  اعد  هب  رما  یلاعت  يادخ  مشش 

 . دیناوخب ارم   [ ینعی دینک  تباجا 

دومرف نآ  يانعم  رد  قداص  ماما   . دنروآ نم  هب  نامیا  ِیب و  اُونِمُْؤْیل  یلاعت َو  يادخ  راتفگ  متفه   ( 1 ) 

هک درک  رما  سپ  مراد  ار  ناشیا  تساوخرد  ياطعا  رب  تردق  نم  هک  دنسرب  بلطم  نیا  هب  ناگدنب  ینعی 
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 ( 4 دننک (.  ادیپ  یلاعت  قح  تباجا  رب  تردق  هب  داقتعا  ناشیا 

ناشراودیما تسا و  دوجوم  وا  رد  تردق  تفص  هک  درک  هاگآ  ار  ناشیا  دراد  هدیاف  ود  مالک  نیا 

ناشیا هک  درک 
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هب دننک و  یم  ادیپ  تسد  دوخ  ياهدارم  هب  دنسر و  یم  هاوخلد  ياه  هتساوخ  هب 

عفد رب  ياناوت  ار  دوخ  داد  رارق  هلماعم و  فرط  ناسنا  یتقو  اریز  دندرگ  یم  لیان  دوخ  شهاوخ 

دنک یم  ادیپ  وا  اب  هضواعم  رد  تبغر  ددرگ و  یم  وا  اب  هلماعم  يارب  هزیگنا  نامه  تسناد  ضوع 

ادیپ وا  اب  هلماعم  تبغر  هزیگنا و  رگید  تسا  ضوع  تخادرپ  زا  زجاع  وا  هک  دنادب  رگا  هک  نانچ 

 . دننک یم  بانتجا  سلفم  اب  هلماعم  زا  مدرم  اذل  دنک و  یمن 

هب ار  ناسنا  هک  یتیاده  هار  ینعی  داشر  تسا  هداد  تراشب  داشر  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  متشه 

 . داد تراشب  اعد  تباجا  هب  ار  ناشیا  راگنا  دناسر  یم  بولطم 

سک ره  دومرف  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  راتفگ  نآ  دننامه  و   ( 2 ) 

اطع وا  هب  زیچ  نآ  هکنآ  رگم  دریم  یمن  تسا  یضار  نادب  یلاعت  يادخ  هک  دنک  ار  يزیچ  يوزرآ 

 . دوشن

زین ثیدح  نیمه  و   ( 5 تسا (  هناخ  رد  هبوت  بولطم  هک  رادنپ  يدرک  اعد  یتقو  دومرف  ترضح   ( 3 ) 

 . تسا هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا 

يانعم سپ   . دنک یمن  تباجا  يادخ  یلو  دنناوخ  یم  ار  يادخ  مدرم  زا  يرایسب  لاکشا   ( 4 دسر ( )  یمن  تباجا  هب  ام  ياعد  ارچ  ) 
هچ هیآ 

ناعد اذا  عاّدلا  هوعد  بیجأ  دومرف  هک  دوش  یم 

طیارش ناشیا  هک  تسا  نیا  دنک  یمن  تباجا  ار  ناشیا  ياعد  یلاعت  يادخ  هکنیا  تلع  خساپ   ( 5 ) 

 (-- 25 --) 

لاؤس هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  اعد  طیارش  هب  لالخا  تاعارم و  مدع  نیا  دندرکن و  تاعارم  ار  اعد 

طیارش عماج  اعد و  بادآ  اب  هارمه  ناشیا 
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اب دیاب  هک  دراد  یطیارش  بادآ و  اعد  نوچ  تسا  هدوبن  نآ 

 . دیآ یم  ادعب  هَّللا  ءاش  نا  هک  دوش  ماجنا  طیارش  نآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  زا  هدرک  ثیدح  ار  يو  هک  یثدحم  زا  یسیع  نب  نامثع   ( 1 دسر (  یمن  تباجا  هب  اعد  مادک 

ار ود  نآ  يانعم  هک  تسادخ  باتک  رد  هیآ  ود  هک  متشاد  هضرع  ماما  تمدخ  هک  درک  تیاور 

هیآ تشاد  هضرع  تسمادک  هیآ  ود  نآ  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  مبای  یمن  یلو  میوج  یم 

نیا وت  رظن  ایآ  دومرف  ماما  منیب  یمن  ار  تباجا  یلو  منک  یم  اعد  اریز  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعُْدا 

هچ يارب  سپ  دومرف  ریخ  متشاد  هضرع  تسا   ( 6 هدرک (  هدعو  فلخ  یلاعت  يادخ  هک  تسا 

رماوا تعاطا  سک  ره  میوگ  یم  وت  اب  نم  یلو  دومرف   . مناد یمن  مدرک  ضرع  دوش  یمن  تباجا 

تسا مادک  اعد  هار  مدیسرپ   . دنک یم  تباجا  یلاعت  يادخ  دناوخب  اعد  هار  زا  ار  وا  سپس   . دنک یهلا 

روآدای هداد  وت  هب  هک  ار  ییاه  تمعن  ینک و  یم  عورش  يادخ  دمح  شیاتس و  هب  ار  اعد  دومرف 

تاولص یتسرف (  یم  دورد  شلآ  ربمایپ و  رب  هاگنآ  ییامن  یم  شرکش  سپس  يوش  یم 

رافغتسا اهنآ  زا  سپس  ینک  یم  رارقا  نادب  يوش و  یم  تناهانگ  روآدای  سپس  و  یتسرف )  یم 

راتفگ متشاد  هضرع  تسا  مادک  رگید  هیآ  دیسرپ  ترضح  نآ  سپس  تساعد  هار  نیا   . ییامن یم 

ناحبس قح 

شیاجب يادخ  ینک  جرخ  هچنآ  َنِیقِزاَّرلَا 1  ُْریَخ  َوُه  ُهُِفلُْخی َو  َوُهَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو 

 . منیب یمن  يزیچ  نآ  ياج  رد  منک و  یم  جرخ  نم  و   . ناگدنهد يزور  نیرتهب  تسوا  دروآ و  یم 

ضرع تسا  هدرک  هدعو  فلخ  یلاعت  يادخ  هک  يرادنپ  یم  ایآ  دیسرپ  ترضح 
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دومرف ریخ  مدرک 

لام بسک  لالح  هار  زا  یسک  رگا  دومرف   . مناد یمن  مدرک  ضرع  تسیچ  ینیزگیاج  مدع  تلع  سپ 

رگید یمهرد  شیاج  هب  يادخ  هکنآ  زج  درک  یمن  جرخ  یمهرد  دنک  جرخ  لالح  هار  رد  دنک و 

ای وا  يارب  زیچ  نآ  تسین و  نآ  رد  وا  حالص  هک  تسا  هدرک  تساوخرد  ار  يزیچ  هک  نیا  ای  و   . داد یم 

هدناوخن دوخ  حالص  دروم  رد  شتمکح  قبط  رب  ار  یلاعت  يادخ  سک  چیه  اریز   . دراد هدسفم  نارگید 

ای نابز  رد  ار  اعد  تیحالص  هک  تسا  نآ  هدننکاعد  هفیظو  درک و  تباجا  ار  نآ  ناحبس  قح  هکنآ  زج 

تباجا ار  نآ  یلاعت  يادخ  تسا  نآ  تباجا  رد  تحلصم  رگا  سپ  دریگب  رظن  رد  شیوخ  یبلق  تین  رد 

---------------

 . ابس 39  34  ( . 1 ) 

 (-- 26 --) 

دومرف یلاعت  يادخ  دزادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  نآ  تسا  تباجا  ریخأت  رد  تحلصم  رگا  هکنآ  ای   ( 1 دنک (.  یم 

تبوقع هب  ادخ  رگا  ْمُُهلَجَأ 1 و  ْمِْهَیلِإ  َیِضَُقل  ِْریَْخلِاب  ْمَُهلاْجِعتِْسا  َّرَّشلَا  ِساَّنِلل  ُهَّللَا  ُلِّجَُعی  َْول  َو 

همه دومرف  یم  لیجعت  تاریخ  دننامب  دننک  یم  دوخ  قح  رد  هک  يرش  ياعد  مدرم و  تشز  لمع 

نم ای  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  همئا  ياعد  رد  و   . دندش یم  تکاله  گرم و  شوختسد  مدرم 

بیغ ملع  نوچ  دنهد و  یمن  رییغت  ار  وا  تمکح  لیاسو  هک  یسک  يا  لئاسولا  هتمکح  ّریغی  ال 

هدش هبتشم  لقع  اب  هیناسفن  تالایخ  هداتفا و  رد  لقع  اب  هیوهش  ياوق  اسب  هچ  تسا  هدیشوپ  هدنب  زا 

رارصا لاؤس  رد  دهاوخ و  یم  ادخ  زا  درادنپ و  یم  حالص  ار  دوخ  داسف  بجوم  رما  هدنب  هاگنآ 

دنک و لیجعت  تباجا  رد  یلاعت  يادخ  رگا  و   . دزرو یم 
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و  . دسر یم  تکاله  هب  هدنب  دیامن  هدروآرب  ار  نآ 

ییاه هتساوخ  اسب  هچ   . تسا هدش  عقاو  مه  دایز  و   . دهاوخ یمن  نایب  تسا و  نشور  ناگمه  رب  نیا 

و  ( 2 میهاوخ (.  یم  ار  نآ  سپس   . مییوج یم  يرود  يروما  هچ  زا  و   . میرب یم  هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  سپس  میراد 

نآ رب  صیرح  ناسنا  هک  يراک  اسب  هچ  دومرف  هک  تسا  هدش  لمح  ع )  یلع (  نخس  نیا  ینعم  نیمه  رب 

یفاک ار  وت  ناحبس  قح  راتفگ  و   . دوب هدیسرن  نادب  هک  دراد  تسود  دسر  یم  نآ  هب  یتقو  اما  تسا 

ُهَّللَا ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَع  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  هک  تسا 

يزیچ اسب  هچ  تسا و  نآ  رد  امش  ریخ  یلو  دیایب  ناتدب  يزیچ  زا  اسب  هچ  َنوُمَْلعَت 2  ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو 

 . دینادیمن امش  دناد و  یم  يادخ  تسا و  نآ  رد  امش  دب  دیرادب و  تسود  ار 

رطاخ هب  ای   . دنک یمن  تباجا  ار  نآ  دوخ  رایسب  ياه  تمعن  ناوارف و  مرک  زا  یلاعت  يادخ  سپ   ( 3 ) 

هدروآ رطاخ  نیا  هب  ار  اعد  تسوا و  بضغ  زا  لبق  یهلا  تمحر  اریز  هتفرگ  تقبس  وا  تمحر  هکنیا 

قلخ و زا  زاین  یب  وا  دشاب و  هداد  رارق  ءازج  باوث و  ضرعم  رد  ار  وا  هدرک و  تمحر  وا  هب  هک  تسا 

ار هچنآ  ایوگ  تسا  شیوخ  لاح  حالصا  اعد  زا  هدنب  دوصقم  هک  دناد  یم  هکنآ  ای  تسا  ناشیا  باقع 

وا يارب  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  هکلب  تسین  شدوصقم  قلطم  روط  هب  تسا  هدرک  بلط  رهاظ  رد  هک 

وا بلق  رد  طرش  نیا  سپ  دشاب  هتشاد  تعفنم 
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هدرواین نابز  هب  ار  نآ  اعد  لاح  رد  هچرگ  تسا  زوکرم 

هب یبرع  ظفل  هک  تسا  یمجع  لثم  يا  هدنب  نینچ  نیا  سپ   . دشاب هدرکن  روطخ  شبلق  هب  یتح  ای  و 

زا ار  نآ  تسا و  يزیچ  مان  هک  هدرک  نامگ  هدینش و  ار  یظفل  ای  دناد  یمن  ار  نآ  يانعم  وا  هدش و  نیقلت  وا 

وا هب  ار  دوصقم  نامه  دنادب  ار  شدوصقم  یتقو  اناد  نآ  هتساوخ  دناد  یم  ار  شدوصقم  هک  ییاناد 

هک تسا  طولغم  ياعد  نامه  يانعم  هجو  نیا  دراد و  تلالد  وا  رب  شظفل  رهاظ  هچنآ  هن  دهد  یم 

---------------

 . --------------- سنوی 11  10  ( . 1 ) 

 . هرقب 216  2  ( . 2 ) 

 (-- 27 --) 

 . تسا هدمآ  رابخا  زا  یضعب  رد  هک  هچنآ  رب  انب  دنک  یمن  لوبق  ار  نآ  یلاعت  يادخ 

بسح و رد  رفن  ود  رگا  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  رفعج  یبا  ماما  زا  لاکشا   ( 1 تسیچ ( ]  حیحص  ياعد  يانعم  ]

تسا يرگید  زا  رتهب  ادخ  دزن  رد  دشاب  رتالاب  تایبدا  رد  یکی  اما  دنشاب  ربارب  رگیدمه  اب  نّیدت 

سلاجم و رد  مدرم  دزن  رد  ار  بیدا )  يرترب (  موش  تیادف  متشاد  هضرع  ماما  تمدخ  تفگ  يوار 

يرترب دومرف  باوج  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ  يارب  ادخ  دزن  رد  وا  تلیضف  اما  مدیمهف  ناشلفاحم 

تسا طولغم  ریغ  ياعد  رطاخ  هب  هدش و  لزان  هک  هوحن  نامه  هب  نآرق  تئارق  رطاخ  هب  ادخ  دزن  رد  وا 

 . دنک یمن  دوعص  لج  زع و  يادخ  فرط  هب  طولغم  ياعد  اریز 

دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  راتفگ  نیا  هیبش   ( 2 ) 

ار ام  نخس  یتقو  میروآ  نابز  حیصف و  یمدرم  ام 
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 ( راکشآ و  لقن (  تسرد  ار  اهنآ  دینک  یم  لقن 

 . دینک

رد ام  هک  تسا  نیا  لاکشا  تسا  ناشرهاظ  يانعم  ثیدح  ود  نیا  زا  دوصقم  رگا  نیا  رب  انب 

هک یناسک  عرو و  اب  حلاص و  مدرم  ناوارف  مینیب و  یم  باجتسم  ار  طولغم  ياهاعد  دراوم  يرایسب 

رگا زین  و   . دنناد یمن  يزیچ  وحن  زا  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  تسا  تباجتسا  ناظم  رد  ناشیا  ياعد 

صخش اریز  تسین  مه  اعد  هب  رومام  نیا  رب  انب  تسین  اعد  رد  يا  هدیاف  دوشن  عومسم  صخش  ياعد 

هکلب ددرگ  یم  يوحن  ره  ام  نابیدا  هجوتم  اهنت  مه  اعد  هب  رما  تسا و  هدیاف  یب  شیاعد  بیدا  ریغ 

دنمزاین ندرک  اعد  تسرد  اریز  دنوش  یم  هابتشا  راچد  هیعدا  زا  یضعب  رد  زین  يوحن  نابیدا  اسب  هچ 

تساعد لوغشم  ادخ  هب  هجوت  عوشخ و  اب  هک  یصخش  تسا و  فذح  ریدقت و  رامضا و  ندروآ  هب 

فالخ تسردان و  نانخس  نیا  هک  یتروص  رد  درادن  یهجوت  نآ  نیناوق  تایبدا و  هوجو  هب 

ناشیا تاشرافس  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  نانخس  زا  هک  هچنآ  فالخ  تسا و  تادهاشم 

ییامنهار تسا  نآ  رد  دابع  حلاصم  هک  ییاهزیچ  همه  هب  ار  مدرم  ناشیا  اریز  دشاب  یم  میناد  یم 

یهاوخ انشآ  اهنآ  اب  باتک  نیا  رد  هک  دندرک  نایب  ار  نآ  طیارش  اعد و  بادآ  زا  يرایسب  هلمج  زا   . دندرک

بدا ملع  تخانش  زا  هن  تسین و  يربخ  ندناوخ  حیحص  بارعا و  زا  ناشیا  تانایب  رد  یلو  دش 

تایاور نیا  يانعم  سپ  دشابن  هروکذم  هوجو  نیا  تیاور  ود  نیا  حیحص  يانعم  یتقو   . وحن و 

تسیچ

نیا رهاظ  فالخ  رب  تیعقاو  نوچ  دنک  دییات  ار  وت  يادخ  هک  نادب  سپ   [ باوج  ( ] 3 ) 
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 (-- 28 --) 

هک تسا  نیرفن  نامه  طلغ  حیحصان و  ياعد  دنتفگ  یضعب  دندرک  لیوأت  ار  ود  نآ  اذل  دوب  ربخ  ود 

قح راتفگ  زا  دنک و  یم  نیرفن  ار  شدوخ  هدش  شهجوتم  هک  يررض  لیلد  هب  یگنت  لاح  رد  ناسنا 

ْمِْهَیلِإ َیِضَُقل  ِْریَْخلِاب  ْمَُهلاْجِعتِْسا  َّرَّشلَا  ِساَّنِلل  ُهَّللَا  ُلِّجَُعی  َْول  دومرف َو  هک  هدروآ  دهاش  یلاعت 

دروایب مدرم  يارب  ار  يدب  تعرس  هب  دنوادخ  رگا  ینعی  دنتفگ  هیآ  يانعم  رد  نیرسفم  ْمُُهلَجَأ 1 

ار ناشیا  نیرفن  ادخ  دننک  یم  نیرفن  ناشلها  دوخ و  هیلع  یگنت  مشخ و  ماگنه  هب  مدرم  یتقو  ینعی 

اهیبوخ رد  ناشیا  هک  يا  هلجع  دننامه  درادرب  امش  نیب  زا  ارم  ادخ  دیوگب  ناسنا  الثم  دنک  تباجا 

ناشیا دوخ  یتقو  دنک  یم  تباجا  ریخ  رد  ار  ناشیا  ياعد  تعرس  هب  ادخ  هک  هنوگ  نامه  ینعی  دنراد 

تفای یم  تغارف  ناشیا  تکاله  زا  ینعی  مهلجا  مهیلا  یضقل  دنهاوخب  تعرس  هب  ار  تباجا 

 . دنیامن هبوت  ات  دهد  یم  تلهم  ناشیا  هب  هکلب  دنک  یمن  ناشیا  تکاله  رد  هلجع  ناحبس  يادخ  یلو 

دنزرف زا  مشخ  لاح  رد  ردپ  نیرفن  نامه  حیحصان  ياعد  دنتفگ  تیاور  هیجوت  رد  يا  هدع   ( 1 هدراو ( ]  تایاور  هیجوت  ]

تسود نیرفن  یلاعت  يادخ  هک  درک  تساوخرد  لج  زع و  يادخ  زا  ص )  ربمایپ (  اریز  تسا  دنزرف  رب 

 . دنکن تباجا  تسود  هیلع  ار 

 . دشابن دجاو  ار  اعد  طیارش  همه  هک  تسا  ییاعد  حیحصان  ياعد  دنتفگ  يا  هدع  و 

دنک یمن  نآ  رب  تلالد  تیاور  همدقم  اریز  تسا  یلاخ  قیقحت  تقیقح و  زا  یناعم  نیا  میوگ )  ) 

هک تسا  نیا  تیاور  تسرد  يانعم  هکلب  تسا  هدش  دراو  وحن  بدا و  شیاتس  رد  ماما  مالک  نوچ 

لوق زا  دارم  مییوگب 
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نیا دونش  یمن  لج  زع و  يادخ  ار  حیحصان  ياعد  دومرف  هک  لوا  ربخ  رد  ماما 

دیوگ و خساپ  حیحصان  ياعد  هب  هک  يروط  هب  دونش  یمن  حیحصان  ار  اعد  ادخ  ینعی  هک  تسا 

رد دراوان  يدرم  زا  هک  نانچ  دهد  یم  خساپ  ار  اعد  زا  ناسنا  دوصقم  هکلب  دریگب  ار  اعد  ظفل  رهاظ 

تملظ و تلتق و  ّکنأ  دهشا  دناوخ  یم  روط  نیا  هک  دش  هدینش  مالسلا  هیلع  موصعم  ترایز 

هک تسا  نشور  يدرک  بصغ  يدرک و  متس  یتشک و  وت  ینعی  دناوخ  مولعم  تروص  هب  هک  تبصغ 

ریزعت دادترا و  هب  مکح  دوش  تواضق  نآ  رب  دوش و  هدینش  اعد  نیا  حیحصان  تروص  نیمه  هب  رگا 

رد يو  ظفل  رهاظ  هب  هک  دراد  تلالد  نیمه  سپ   . تفگن نینچ  سک  چیه  هکنآ  لاح  دوش و  یم  وا 

 . دوش یمن  هجوت  دشاب  نآ  ریغ  شدوصقم  هک  یتروص 

هک دنک  فذق  یظفل  هب  ار  يرگید  یسک  رگا  هک  دندرک  قافتا  داب  یلاع  ناشتاجرد  هک  اهقف  زین  و   ( 2 ) 

---------------

 . سنوی 11  10  ( . 1 ) 

 (-- 29 --) 

رد ظفل  نیا  هچرگ  تسین  وا  هجوتم  یتبوقع  تسا و  هدرکن  فذق  وا  تسین  فذق  دنیوگ  فرع  رد 

تباجا و طرش  اعد  رد  ظافلا  حیحص  ظفلت  بارعا و  هک  دش  مولعم  سپ   . دشاب فذق  نارگید  فرع 

تسرد هجو  نیا  رب  انب   . تسا تبترم  ولع  تلزنم و  لامک  تلیضف و  مامت  طرش  هکلب  تسین  تبوثم 

طلغ هکنیا  لیلد  هب  شیاعد  نحلی و  ثیح ال  نم  هَّللا  هئاعد  دومرف و  هک  ع )  داوج (  ماما  نخس 

حوضو هب  دشاب  تسرد  اعد  یتقو  اریز  تسا  يوحن  بیدا  حدم  رد  مالک  نیا  هک  تسا  نیا  تسین 

رب
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یظافلا زا  رتهب  دننک  نایب  ار  دوخ  دصاقم  ینشور  هب  هک  یظافلا  و   . دراد تلالد  دوصقم  يانعم 

مالک و   ( 7 زاجم (  زا  رتهب  تقیقح  رطاخ  نیمهب  دننک  نایب  ار  دوصقم  لیوأت  حرش و  اب  هک  دنتسه 

 . تسا نشوران  لمجم و  مالک  زا  رتهب  نشور 

راهطا همئا  زا  اعد  رگا  اصوصخم  تسا  دوصقم  اعد  رد  تحاصف  رت و  حیصف  حیحص  ياعد  زین  و   ( 1 ) 

راهظا اعد  رد  دناسر و  یم  ار  همئا  يروآ  نابز  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لوقنم  مالسلا  مهیلع 

 . دوش یم  مه  موصعم  تلیضف 

يوحن بیدا  اریز  دوش  یمن  رجزنم  نآ  زا  بیدا  هدنونش  دوش  ادا  حیحص  ظفل  یتقو  نینچمه  و 

دنمدرد ّملأتم و  نآ  زا  اسب  هچ  دوش و  یم  رجزنم  نآ  زا  شتعیبط  دونشب  حیحصان  ار  یمالک  رگا 

 . دوش یم 

نیا تفگ  تسا  تسردان  شتالمج  یلو  دیوگ  یم  نخس  هک  دید  ار  يدرم  بیدا )  شمعا ( 

نیا ایآ  تفگ  يرگید  هب  يدرم  هک  هدش  لقن  و   . دوش یم  ّملأتم  نآ  زا  مبلق  دیوگ و  یم  نخس  هک  تسیک 

رگا مسق  ادخ  هب  تفگ  درم  نآ   . دهد تیفاع  ار  وت  ادخ  هن  تفگ  باوج  رد  یشورف  یم  ار  سابل 

 . دهد تیفاع  ار  وت  يادخ  هن و  وگب  هنوگ  نیا  ییوگ  یم  هچ  یتسناد  یم 

هن تفگ  دوب  هدیسرپ  ار  يزیچ  وا  زا  هک  ناگرزب  زا  یضعب  لاؤس  خساپ  رد  يدرم  هک  هدش  تیاور  و   ( 2 ) 

واو نیا  هاگیاج  زا  رتهب  ار  يواو  هاگیاج  نم  تفگ  گرزب  نآ  داهد  وت  هب  ینالوط  رمع  يادخ  و 

 . مدیدن

هب حیحصان  هک  تسنآ  دور  یمن  ادخ  يوس  هب  حیحصان  ياعد  دومرف  هک  ماما  راتفگ  يانعم  و   ( 3 ) 

دور یمن  ادخ  يوس 
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ظفاح هکیالم  دهد  رییغت  ار  دوصقم  يانعم  حیحصان  ياعد  رگا  هک  يروطب 

باوث و هکلب  دوش  هداد  باوث  تسردان  تروص  نامه  هب  دنهد و  حیحصان  ياعد  هب  تداهش  اعد 

 . دریگ یم  قلعت  اعد  زا  دارم  دوصقم و  هب  شاداپ 

قداص ماما  زا  ینوکس  زا  یلفون  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  بوقعی  نب  دمحم  تیاور   ( 4 ) 

دومرف ص )  ربمایپ (  هک  دومرف  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  ترضح  نآ  دنک  یم  دییأت  ار  نآ  مالسلا  هیلع 

 (-- 30 --) 

الاب ار  نآ  یبرع  تروص  هب  هکیالم  یلو  دناوخ  یم  نآرق  یمجع  نابز  اب  نم  تما  زا  یمجع  درم 

ار ناش  یناعم  هک  میبای  یم  ار  یظافلا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهاعد  رد  ام  هکنآ  هوالع   . دنرب یم 

دیاوف و تاجاح و  ضارغا و  اهمسق و  اهمسا و  هلمج  نآ  زا  تسا  ناوارف  ظافلا  نآ  و   . میناد یمن 

ار ایشا  نآ  وا  زا  میهد و  یم  مسق  امسا  نآ  هب  ار  ادخ  ام  هک  تسا  هدمآ  اهاعد  نآ  رد  ییاه  هتساوخ 

رد اعد  نینچ  نیا  تفگن  سک  چیه  میناد و  یمن  ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  یلاح  رد  میهاوخ  یم 

ظافلا یناعم  داوس  یب  هکنآ  هوالع   . تسا دودرم  دشابن  اسر )  حیحص و  و  برعم (  هک  یتروص 

ار یبرع  ياهاعد  هک  دناد  یم  يوحن  بیدا  زا  رتهب  تسا  نآ  ریسفت  هب  انشآ  هک  ار  حیحصان 

هب دنوادخ  سپ  دناد  یم  ار  نآ  بارعا  اهنت  هکلب  درادن  ییانشآ  نآ  تاغل  ریسفت و  اب  دناوخ و  یم 

لامعا يازج )  تاّینلاب (  لامعالا  دومرف  ص )  ربمایپ (  هک  نوچ   ( 1 دهد (  یم  باوث  تین  دصق و  هزادنا 

دومرف و   ( 2 تسا (  نآ  ياه  تین  رطاخ  هب 
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 . تسا شلمع  زا  رتهب  نمؤم  تین  هلمع  نم  ریخ  نمؤملا  هّین 

زا هدننکاعد  سپ  تسا  هتفرگ  قلعت  تین  رب  شاداپ  اریز  تسا  باب  نیا  رد  حیرص  تیاور  نیا  و 

 . تسا هدش  كاله  هدننکاعد  دشاب  حیحصان )  ظفل  يرهاظ (  لمع  رب  ازج  رگا  تسا و  هدرب  تعفنم  نآ 

رد لالب  هکنآ  حیضوت  تسا (.  نیش  ادخ  دزن  رد  لالب  نیس  دومرف  هک  تسا  ربمایپ ص  لوق   ( 3 رگید (  لیلد 

 ( . تفگ یم  دهسا  ار  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  ناذا 

زورما لالب  نینمؤملا  ریما  يا  تشاد  هضرع  دیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يدرم   ( 4 ) 

تسرد ینالف  درک و  یم  نایب  ار  شبلاطم  حیحصان  ظافلا  اب  درک و  یم  هرظانم  وگتفگ و  ینالف  اب 

 . دیدنخ یم  لالب  راتفگ  زا  تفگ و  یم  نخس 

یتسرد يارب  نخس  یتسرد  مالک و  تّحص  ادخ  هدنب  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

تسردان شلامعا  هک  یتروص  رد  شنخس  یتسرد  ینالف و  مالک  تحص  تسا  نآ  بیذهت  لامعا و 

وحن هب  شیاهراک  هک  یتروص  رد  لالب  ظافلا  یتسردان  دراد و  یعفن  هچ  وا  يارب  دشاب  حیبق  و 

هک دش  تباث  ثیدح  نیا  زا  سپ  دراد  لالب  لاح  هب  يررض  هچ  دشاب  هزیکاپ  تسرد و  نسحا 

لیلد هب  ررض  نیا  رب  انب  دوش  یم  تسردان  مه  ظافلا  هک  نانچ  تسا  لمع  یتسردان  یهاگ  یتسردان 

 . تسا تسردان  شظافلا  هکنآ  رطاخ  هب  هن  دوش  یم  وا  ریگنماد  لمع  رد  یتسردان 

تسا ص )  ربمایپ (  راتفگ  لثم  انعم  نیا  و   ( 5 تسا (  ماکحا  لقن )  رد (  یتسردان  مود  تیاور  زا  دارم  و 

نم راتفگ  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ  دومرف  هک 
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هب هدینش  ار  نآ  هک  روط  نامه  دمهفب و  ار  نآ  دونشب و  ار 

و  ( 6 تسین (.  نآ  هب  ياناد  یلو  دنک  یم  لمح  ار  یشناد  ظفل )  هک (  یسک  اسب  هچ  اریز  دناسرب  نارگید 

سپ دیدرک  تیاور  ام  زا  یتقو  دومرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  نومضم  انعم  نیمه 

 (-- 31 --) 

راتفگ نیا  ایآ   ( 1 دوش (  یم  نوگرگد  مالک  بارعا  رییغت  اب  ماکحا  اریز  دینک  ظفلت  حیحص  تسرد و  ار  نآ 

رد هک  يدنفسوگ  واگ و  هدام و  رتش  حبذ  دروم  رد  ترضح  نآ  زا  یتقو  هک  ینیب  یمن  ار  ص )  ربمایپ ( 

ربمایپ میروخب  ای  میزادنایب و  ار  نینج  ام  ایآ  هک  دش  لاؤس  دوب  نینج )  نانآ (  مکش 

تسوا ردام  هیکذت  نینج  هیکذت  اریز  دیروخب  ار  نینج  دیتساوخ  رگا  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

 . هما هاکذ  نینجلا  هاکذ  ّناف 

ردام هیکذت  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  تیاور  يانعم   . دندناوخ عوفرم  ار  مود  هاکذ  یضعب 

انعم تروص  نیا  رد  دندناوخ  بوصنم  ار  مود  هاکذ  یضعب  دیامن و  یم  نینج  هیکذت  زا  تیافک 

درک و حبذ  هدح  یلع  ار  نینج  دیاب  نیا  رب  انب  تسوا  ردام  هیکذت  لثم  نینج  هیکذت  دوش  یم  روط  نیا 

قیمع و یبلطم  اریز  مهفب  یتسرد  هب  ار  بلطم  نیا   . دنک یمن  لالح  ار  نینج  تشوگ  ردام  هیکذت 

 . تسا قیقد 

یسک وا  دهد  یمن  ماجنا  تمکح  ياضتقم  فالخ  رب  ار  يراک  ناحبس  قلاخ  لاکـشا   ( 2 دراد ( ]  تافانم  یهلا  ردـق  اضق و  اب  اعد  ]
هک تسا 

رگا یتح  دشاب  تحلصم  فالخ  رب  يراک  رگا  نیا  رب  انب   . دننک یمن  نوگرگد  ار  وا  تمکح  لیاسو 

هدنب
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شماجنا ادخ  دشاب  تحلصم  قبط  رب  رگا  دهد و  یمن  شماجنا  دنک  اعد  شماجنا  يارب 

قلخ هدروآ و  دیدپ  ار  ناسنا  ناسحا  تمحر و  هب  یلاعت  يادخ  اریز  دنکن  اعد  هدنب  رگا  یتح  دهد  یم 

تسیچ دشاب  هتشادن  يا  هدیاف  هک  یتروص  رد  اعد  يانعم  سپ  تسا  هدرک 

میهد یم  ار  نآ  خساپ  هار  دنچ  زا  لاکشا )  خساپ  ) 

نآ زا  لبق  دشاب و  تحلصم  اعد  زا  دعب  ناسنا  لوئسم  ماجنا  هک  تسین  رود  هکنآ  تسخن 

 . دشابن تحلصم 

يا دومرف  هیبنت  بلطم  نیمه  هب  زیزعلا  دبع  نب  رسیم  هب  شنخس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 3 ) 

گرزب یتلزنم  يادخ  دزن  رد  اریز  تفریذپ  نایاپ   ( 8 ریدقت (  راک  وگن  ناوخب و  ار  يادخ  رسیم 

يادخ زا  دنکن و  زاب  اعد  هب  بل  يا  هدنب  رگا  و   . دسر یمن  نآ  هب  اعد  نودب  ناسنا  هک  تسا  دوجوم 

يا  . دهد یم  وت  هب  يادخ  هاوخب  يادخ  زا  سپ  دهد  یمن  يزیچ  وا  هب  یلاعت  يادخ  دبلطن  ار  يزیچ 

 . دوش هدوشگ  يدوزب  هکنآ  زج  دوشن  بابلا  قد  يرد  چیه  رسیم 

زا ار  شیزور  ادخ و  لضف  هک  یسک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عیمج  نب  ورمع  و   ( 4 ) 

 . دوش یم  دنمزاین  دهاوخن  ادخ 

 (-- 32 --) 

ار تباجا  رد  یلو  دنک  زاب  ار  اعد  باب  یلاعت  يادخ  هک  تسین  نینچ  هدش  تیاور  ع )  یلع (  زا  و   ( 1 ) 

 . دنام یمن  مورحم  تباجا  زا  دوش  اعد  هب  قفوم  سک  ره  دومرف  و   ( 2 ددنبب (. 

راهظا اعد  رد  اریز  دننک  یم  تدابع  نآ  هب  ار  يادخ  ادخ  ناگدنب  هک  تسا  تدابع  دوخ  اعد  مود 

دوجو زاین  عوشخ و 
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یلاعت يادخ   ( 3 تسا (.  ناگدنب  زا  لج  زع و  يادخ  بولطم  دوخ  نیا  دراد و 

ار يو  هکنآ  زج  میدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و  ِنوُُدبْعَِیل 1  َّالِإ  َْسنِْإلَا  َّنِْجلَا َو  ُْتقَلَخ  ام  دومرف َو 

ینعی دّبعم  قیرط  دوش  یم  هتفگ  تسا  يراوخ  ّتلذ و  يانعم  هب  تغل  رد  تدابع  و   . دننک تدابع 

حالطصا رد  تسا و  هدش  عقاو  نآ  رد  رورم  روبع و  دایز  هک  یهار  ینعی  راومه  هدش و  راوخ  هار 

 . دنیوگ تدابع  ار  دوبعم  لباقم  رد  عوشخ  ّتلذ و  تیاهن 

هب یلاعت  يادخ  ظعاوم  زا  یکی  و   ( 5 تسا (.  تدابع  زغم  اعد  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 4 ) 

ارم اهتولخ  رد  نک  راوخ  نم  يارب  ار  تبلق  یسیع  يا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

لاح نیا  رد  تسا و  تلذ  راهظا  صبصبت و  یناکت و  مد  رد  نم  تیاضر  هک  نادب  نک و  دای  رایسب 

شابن هدرم  شاب و  هدنز 

نآ يارب  ترخآ  رد  دوش و  یم  هدوزفا  وا  لمع  رب  نمؤم  ياعد  هک  تسا  هدش  تیاور  موس   ( 6 ) 

 . دنهد باوث  وا  هب  شلمع  رب  هک  نانچ  دوش  یم  هداد  باوث 

رگا دش و  دهاوخ  هلجع  دشاب  نآ  لیجعت  رد  تحلصم  دشاب و  تحلصم  تباجا  رگا  مراهچ 

رب هوالع  اعد  هدیاف  تروص  نیا  رد   . دش دهاوخ  ریخأت  دشاب  تباجا  رد  ریخأت  یتضقم  تحلصم 

تحلصم هب  هاگ  چیه  اعد  رگا  و   . دشاب یم  زین  تدم  نیا  رد  ربص  رجا  تفایرد  دوصقم  هب  لوصو 

وا زا  نآ  دننامه  يا  هثداح  هکنآ  ای   . دریگ یم  قلعت  باوث  اعد  هب  دشاب  هدسفم  تباجا  رد  دشابن و  هدنب 
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دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  دیعس  وبا  تیاور   . دوش یم  رود 

هب ار  ناحبس  يادخ  هک  تسین  ینمؤم  چیه  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  دیوگ  يردخ  دیعس  وبا   ( 7 ) 

اعد نآ  لباقم  رد  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دوبن  هانگ  محر و  عطق  رب  لمتشم  اعد  نآ  هک  دناوخ  ییاعد 

هریخذ وا  يارب  هکنآ  ای   ( 2 درک (  تباجا  تعرس  هب  ار  وا  ياعد  هکنآ   ( 1 ای (  دهد  تلصخ  هس  نمؤم  هب 

دایز ام  نیا  رب  انب  ادخ  لوسر  يا  دنتشاد  هضرع   . دنک رود  وا  زا  ار  اعد  نآ  دننامه  يدب  هکنآ  ای   ( 3 دنک (. 

ترضح هک  هدمآ  کلام  نب  سنا  تیاور  رد  و   ( 8 نک (  اعد  دایز  هک  دومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  مینک  اعد 

هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  امن و  ینالوط  نک و  اعد  دایز  دومرف  هبترم  هس 

ياطع ددرگ و  گرزب  هدننکاعد  رجا  هکنآ  ات  دتفا  یم  ریخأت  هب  يا  هدنب  ياعد  تباجا  یهاگ  دومرف 

---------------

 . تایراذ 56  51  ( . 1 ) 

 (-- 33 --) 

 . دوش رایسب  راودیما 

يادخ  ( 1 دزن (  رد  تسا و  هتسیاش  يا  هدنب  نوچ  دتفا  یم  ریخأت  هب  يا  هدنب  تباجا  یهاگ  مجنپ 

ار وا  يادص  دراد  تسود  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  تباجا  ریخأت  تلع  دراد و  گرزب  یهاگیاج 

1 دونشب . 

وا شیادخ  دناوخ و  یم  ار  يادخ  يا  هدنب  دومرف  ص )  ربمایپ (  هک  هدش  تیاور  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا   ( 1 ) 

اریز زادنایب  ریخأت  هب  یلو  روآرب  ار  هدنب  نیا  تجاح  دیوگ  یم  لیئاربج  هب  سپ  دراد  تسود  ار 

يا هدنب  مونشب و  ار  شیادص  هشیمه  مراد  تسود 
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نمشد ار  وا  یلاعت  يادخ  دناوخ و  یم  ار  يادخ 

زا اریز  دروآرب  هلجع  هب  ارم  هدنب  نیا  تجاح  لیئربج  يا  دیامرف  یم  لیئربج  هب  نیا  رب  انب  دراد 

 . دیآ یم  مدب  شیادص 

يدید ار  تباجا  هناشن  رگا  سپ   . ینیب یمن  ای  ینیب  یم  ار  تباجا  راثآ  ای  ینک  یم  اعد  امش  یتقو   ( 2 یهاگآ ( 

رطاخ هب  وت  ياعد  تباجا  تلع  هک  نکم  نامگ  هدم و  هار  دوخ  هب  يدنسپدوخ  بجع و  شاب و  مارآ 

دیآ و یم  شدب  وت  زا  يادخ  هک  یشاب  یناسک  زا  وت  دیاش   . تسا هدوب  وت  سفن  تراهط  حالص و 

هدافتسا دروم  وت  هیلع  یلیلد  ناونع  هب  تمایق  زور  رد  وت  ياعد  تباجا  درادن و  تسود  ار  تیادص 

یلو يدوب  يرود  هتسیاش  يدناوخ و  ارم  هک  يدوبن  وت  ایآ  دیامرف  یم  وت  هب  يادخ  دریگ  یم  رارق 

لمع و رد  تدایز  رکش و  فرص  وت  تمه  هک  تسا  راوازس  هکلب   . مدرک تباجا  ار  وت  ياعد  نم 

و  . ینک اعد  هک  تسا  هدرک  بیغرت  ار  وت  هدومن و  دایز  ار  وت  دیما  هک  ییاه  فطل  زا  رکش   . ددرگ حالص 

دوخ تمحر  ياهشزو  زا  یشزو  فطل و  باوبا  زا  یباب  ار  تباجا  رد  تعرس  نآ  هک  هاوخب  ادخ  زا 

شلها وت  هک  ار  عیرس  تباجا  تمعن  شیپ  زا  شیب  رکش  قیفوت  هک  دنک  ماهلا  وت  هب  دهد و  رارق 

دشاب و هدوبن   ( 9 جاردتسا (  باب  زا  تباجا  رد  تعرس  نیا  دهدب و  وت  هب  دوب  شلها  ادخ  يدوبن و 

تمعن و تمحر  تباجا و  رد  تعرس  تلع  رگا  سپ  ینک  ناوارف  رافغتسا  دمح و  هک  تسوت  هفیظو 

دشاب يادخ  تنم  تمعن و  لباقم  رد  دمح  دشاب  هدوب  ّتنم 
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ینمشد جاردتسا و  نآ  ببس  رگا  .و 

يدیدن ار  تباجا  ياه  هناشن  رگا  و   [. دشاب هانگ  لباقم  رد  رافغتسا  هک   ] ینک رافغتسا  تسا  هدوب 

---------------

دیوگ یم  يولوم   ( 1 ) 

تسوا زازعا  نیا  هک  نک  عرضت  سپ  تسود  میراد  یمه  نمؤم  هلان 

نم يوک  ات  ناشکوم  شدیشک  نآ  نم  يوس  تلفغ  شدروآ ز  تجاح 

دوش قرغتسم  هچیزاب  نآ  رد  مه  دوز  ار  وا  شتجاح  مرآرب  رگ 

 (-- 34 --) 

دزادنا یم  ریخأت  ار  تباجا  یلاعت  يادخ  اسب  هچ  اریز  وش  تیالوم  مرک  هب  راودیما  شابن و  سویأم 

امن رارصا  سپ   . دونشب ار  وت  يادص  اعد و  هک  دراد  تسود  يادخ  اریز 

هک ییاجنآ  رد  يربب  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  زا  یبیصن  هکنیا  يارب  الوا   [. تسا مزال  رارصا  سپ   ( ] 1 اعد ( ]  رب  رارصا  دیاوف  ]

 . درک نآ  رد  رارصا  تساوخ و  يزیچ  يادخ  زا  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  يادخ  دیامرف  یم 

تسود نوچ  تخادنا  ریخأت  ار  تباجا  یلاعت  يادخ  اریز  یسرب  یلاعت  يادخ  یتسود  هب  ایناث 

 . رادن رب  تسد  رارصا  زا  سپ   . دونشب ار  وت  يادص  هک  تشاد 

هب تتجاح  اعد  رارکت  اب  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  رب  انب  هک  تسا  نآ  رارصا  موس  هدیاف  و 

يادخ دیاش  وگب  نزب و  ماگل  یلاعت  يادخ  زا  فوخ  اب  ار  هراما  سفن  دوش و  یم  هدروآرب  تعرس 

هکیالم ارم  لمع  دوب و  بوجحم  نم  ياعد  هک  لیلد  نیا  هب  درکن  تباجا  ار  میاعد  هلالج  ّلج 

تخس و تفس و  نم  بلق  هکنآ  ای  دندوب  دایز  نآ  لابو  ملاظم و  ای  مهانگ  اریز  دندربن  الاب  یهلا 

همه تسین و  وکین  مراگدرورپ  هب  نم  نامگ  ای   . تسا لطاب  هب  لوغشم 
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ار اعد  يولج  روما  نیا 

رگا دندادن و  وت  هب  اذل  يدوبن  تساوخرد  دروم  لامک  هتسیاش  هکنآ  ای  دیایب  هک  نانچ  دنریگ  یم 

لصاح فوخ  وت  يارب  نیا  رب  انب   . داد یم  وت  هب  تساوخرد  نودب  میحر  میرک  يدوب  نآ  هتسیاش 

هک تسا  يزیچان  هدنب  ماقم  وت  ماقم  یتفرگ و  رارق  نیرّصقم  هاگیاج  رد  هک  یمهف  یم  دوش و  یم 

هدیناشن و شیاج  رس  ار  وا  شلامعا  هدومن و  درط  ار  وا  شناهانگ  هدرک و  رود  ار  وا  شبویع 

نیگنس ار  وا  ناهانگ  راب  هتخاس و  مورحم  ار  وا  شتاوهش  هتخاس و  سوبحم  ار  وا  شیاهوزرآ 

 . تسا هتشگ  عنام  ناراگتسر  تاجرد  هب  یقرت  زا  هتشاد و  زاب  ناکلاس  اب  یهارمه  زا  ار  وا  هدومن و 

رد تناهانگ  نیگنس  راب  هطساوب  يریگنیمز  تیالوم و  زا  يرود  يزیچان و  نیا  اب  وت  هک  نادب 

ار اعد  رگا  يدش  نیشنمه  ادخ  نانمشد  نیلوذخم و  اب  يدنام و  زاب  ناماگشیپ  نیقباس و  زا  هک  یلاح 

تصرف ناطیش  دیاش  ینامزاب  تیاده  تساوخرد  زا  ینکن و  تیالوم  هب  هثاغتسا  يراذگاو و 

یباین ییاهر  رب  تردق  یتفایب و  ناطیش  روت  رد  وت  دریگب و  شیاهلاگنچ  رد  ار  وت  دبای و  يزوریپ 

هکنآ زا  لبق  تسا  ناوارف  دایرف  هثاغتسا و  وت  هفیظو  هکلب  يوش  قحلم  باذع  رد  يایقشا  هب  و 

نابز هب  دوش و  هتشادرب  وت  زا  هدرپ  دیاش  امن  بابلا  قد  هتسویپ  یتفایب و  ناطیش )  روت (  لخاد 

دوج زا  نم  هک  هچنآ  رگا  يالوم  يدّیس و  یهلا و  وگب  رابج  کلم  تاجانم  رد  یگتسکش  تلاجخ و 

نآ تباجا  زا  عنم  رد  تحلصم  تسین و  بوخ  نم  يایند  نید و  يارب  متساوخ  وت  مرک  و 
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تساعد

يدرک ریخأت  ار  هچنآ  هکنآ  ات  امن  كرابم  نم  رب  ار  دوخ  ردق  امن و  تدوخ  ياضق  هب  یضار  ارم  سپ 

 (-- 35 --) 

یضار و ارم  سفن  منکن و  ریخأت  يدرک  لیجعت  وت  ار  هچنآ  منک و  لیجعت  هک  مشاب  هتشادن  تسود 

زا رت  ینتشاد  تسود  نم  دزن  رد  ار  نآ  نک و  رایتخا  نم  يارب  وت  هدب و  رارق  دسر  وت  زا  هچنآ  هب  نئمطم 

تاهابتشا دایز و  ناهانگ  رگا  هدب و  رارق  روما  ریاس  زا  نآ  رگباختنا  ارم  هدب و  رارق  اهزیچ  رگید 

وت هب  لسوتم  نم  سپ  هدیدرگ  نم  زا  وت  ضارعا  ثعاب  هتشاد و  زاب  نم  زا  ار  وت  تباجا  ناوارف 

رهاط بیط و  تیب  لها  هب  تسا و  نم  ربمایپ  هک  ص )  دمحم (  هب  ینم و  راگدرورپ  هک  وت  هب  موش  یم 

هکنیا هب  وت و  هب  میدنمزاین  مدوخ و  زا  وت  يزاین  یب  هب  موش  یم  لّسوتم  نم  دننم و  نایاقآ  هک  وا 

وت زا  میدرگ و  زاب  هک  هب  وت  زا  تروص  نیا  رد  دسرپ و  یم  دوخ  ياقآ  زا  هدنب  متسه و  وت  هدنب  نم 

تمحز و هب  ار  وا  ششخب  دیازفاین و  وا  رب  تمعن  عنم  رگا  هک  یتسه  یسک  وت  میور و  اجک  هب 

 . ینیمحارلا محرا  نیمرکالا و  مرکا  وت  دزادناین و  جنر  يراوشد 

رد يوش و  یم  شتاجانم  رد  ع )  نیدباعلا (  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مالک  روآ  دای  سپس   ( 1 داجس ( ]  ماما  ياعد  ]

 . ینک یم  رکف  تسا  دیما  رپ  ندوشگ  رب  لمتشم  هک  شمالک 

نیب نم  کبیس  ینتعنم  دافصالا و  یف  ینتنرق  ول  کلالج  کتّزع و  یهلا و  دومرف 

تللد داهشالا و 
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نیب ینیب و  تلح  راّنلا و  یلا  یب  ترما  دابعلا و  نویع  یحیاضف  یلع 

 . یبلق نع  کّبح  جرخ  کنع و ال  وفعلل  یلیمات  تفرص  کنم و ال  یئاجر  تعطق  ام  راربالا 

 . ّیلا کعیض  نسح  اینّدلا و  راد  یف  ّیلع  كرتس  يدنع و  کیدایا  یسنا  انا ال 

تیاطع زا  مدرم  نیب  رد  يدنبب و  اهریجنز  رد  ارم  رگا  وت  لالج  تزع و  هب  مسق  نم  يادخ 

دنرب و شتآ  يوس  هب  ارم  ینک  رما  ینک و  تلالد  نم  ياهیدب  هب  ار  ناگدنب  ياه  مشچ  ینک و  مورحم 

منکن و نوگرگد  ار  وفع  يوزرآ  منک و  یمن  عطق  وت  زا  ار  مدیما  نم  يوش  لیاح  نابوخ  نم و  نیب 

رتس و منک و  یمن  شومارف  ار  وت  ياه  تمعن  نم  ایادخ  دش  دهاوخن  جراخ  نم  بلق  زا  وت  یتسود 

 . مرب یمن  دای  زا  ایند  راد  رد  ارت  يوکین  راتفر  ششوپ و 

دنک و فوخ  بناج  هب  دیما  بناج  زا  ادابم  نک  دایز  ار  دوخ  دیما  نآ  لاثما  تاملک و  نیا  اب  و   ( 2 نمؤم ( ]  رد  اجر  فوخ و  ]

تمحر زا  ناهارمگ  زج  َنوُّلاَّضلَا 1  َّالِإ  ِهِّبَر  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  دوش َو  يدیماان  هب  رجنم 

---------------

 . رجح 56  15  ( . 1 ) 

 (-- 36 --) 

بیرف و هب  اریز  دورن  هدوهیب  يوزرآ  اجر و  بناج  هب  وت  دیما  و   . دنوش یمن  دیماان  ناشراگدرورپ 

دومرف ص )  ادخ (  لوسر   ( 1 دش (.  دهاوخ  رجنم  تهافس 

یسک زجاع  قمحا و  دنک و  یم  شالت  گرم  زا  دعب  يارب  دزاس و  یم  عیطم  ار  دوخ  سفن  كریز 

 ( 2 دنک (  ترفغم  يوزرآ  يادخ  زا  هاگنآ  دیامن و  دوخ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  هک  تسا 
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همئا زا  و 

دیما و زا  یلاب  دشاب  یم  لاب  ود  ياراد  تسا و  هدنرپ  دننام  نمؤم  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع 

 . سرت زا  یلاب 

زا يرطس  ود  وا  بلق  رب  دوش  هتفاکش  ینمؤم  نوردنا  رگا  مرسپ  تفگ  ناهام  شرسپ  هب  نامقل  و   ( 3 ) 

دوشن نوزفا  يرگید  رب  یلدرخ  هناد  ینیگنس  هب  مادک  چیه  دننک  نزو  ار  ود  نآ  رگا  هدش  هتشون  رون 

یشیب فوخ  رب  دیما  دیاب  توم  ضرم  اصوصخم  ضرم  لاح  رد  هلب   . فوخ يرگید  اجر و  یکی 

 . تسا هدیسر  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  تیاور  هراب  نیا  رد  دریگ و 

عمسی ریمضلا و  یف  ام  يری  نم  ای   ( 1 اه ( ]  یتخس  رقف و  عفد  يارب  یتاجانم  ]

عّقوتی ام  لکل  ّدعملا  تنا 

اهّلک دئادّشلا  یف  یجری  نم  ای 

عزفملا یکتشملا و  هیلا  نم  ای 

نک هلوق  یف  هکلم  نئازخ  نم  ای 

عمجا كدنع  ریخلا  ّناف  ننما 

هلیسو کیلا  يرقف  يوس  یلام 

عفدا يرقف  کیلا  راقتفالاب 

هلیح کبابل  یعرق  يوس  یلام 

عرقا باب  ّياف  تددر  نئل  و 

همساب فتها  وعدا و  يّذلا  اذ  نم 

عنمی كریقف  نع  کلضف  ناک  نا 

ایصاع ّطنقت  نا  كدجمل  اشاح 
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عسوا بهاوملا  لزجا و  لضفلا 

 (-- 37 --) 

دونش یم  دنیب و  یم  دور  یم  ریمض  رد  هچنآ  هک  یسک  يا   ( 1 ) 

ینک یم  هدامآ  دور  یم  نادب  دیما  هک  ار  هچنآ  ره  وت 

دوش یم  هتسب  دیما  ودب  دیادش  همه  رد  هک  یسک  يا 

ییوت اهنت  هانپ  تسوت و  هب  تیاکش  هک  یسک  يا 

تسا هتفهن  وا  نک  راتفگ  رد  شتکلمم  نیازخ  هک  یسک  يا 

تسوت شیپ  اهیبوخ  همه  راذگب  تنم  ام  رب 

وت هب  یهار  دوخ  رقف  زج  نم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


مرادن

منک یم  عفد  ار  دوخ  زاین  وت  هب  زاین  هب 

مرادن يا  هراچ  وت  رد  ندیبوک  زج 

مبوکب ار  رد  نیمادک  ینادرگ  مزاب  رگا  و 

منک دایرف  ار  شمسا  مناوخب و  ار  یسک  هچ 

دوش هتفرگ  وت  هب  دنمزاین  زا  وت  لضف  رگا 

يزاس دیماان  ار  ییصاع  هک  تسوت  یگرزب  زا  رود 

 . تسا عیسو  وت  يایاطع  رایسب و  وت  لضف  و 

بنذ یلع  یلثم  بیذعت  نع  کّلجا   ( 1 رگید (  تاجانم 

یبر ای  كرصن  ریغ  یل  رصان  و ال 

مکنأش مظع  یف  روقحملا  كدبع  انا 

برت نم  یلصا و  تأشنا  ءاملا  نم 

هفطن مدآ  رهظ  نم  ینبّلقت  و 

بلصلا نم  جیرح  رعق  یف  رّدحا 

مکّنمب رعق  قیض  نم  ینتجرخا  و 

بحرلا عساولا  یلا  يوها  مکناسحا  و 

یلعلا کناش و  میظعت  یف  كاشاحف 

یبر مکناسحاب  اروقحم  بّذعت 

 (-- 38 --) 

امّظعم مانألا  یف  انیأر  ّانال 
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برّضلا سبحلا و  یف  روقحملا  نع  یّلخی 

هلتق ءاش  ول  الام و  هدفرا  و 

برا یلع  ابرا  فیسلاب  هعّطقل 

اعئاط یلثم و  تبّذع  اذا  اضیا  و 

یبخی نمل  کنم  وفعلاف  همّعنت 

هتیار ذنمف  یل  ّالا  وه  امف 

بنذّلل وحملا  هتددعا  همش  مکل 

ارفاغ کتیار  اّمل  ینتعمطا  و 

بتکلا یف  کسفن  تیّمس  دق  باّهو  و 

یحراوج ناعا  ناطیش  ناک  ناف 

یبلق الخ  ام  مکدیحوت  نمف  مکتصع 

دمحم لآ  هیف و  مکدیحوتف 

ّبللا بلقلا و  هّبح  یف  هب  متنکس 

اهلک حراوجلا  يذه  مکناریج  و 

بنجلا يذ  راجلاب  تیصوا  دقف  تنا  و 

اهلیزن یمحت  برعلا  انیار  اضیا  و 

بطخلا نم  نیعباتلا  اهناریج و  و 

ینملا هیاغ  ای  کیف  یجرا  ملف ال 

برعلا نم  اذه  ّحص  نا  اعنام  امح 

ینآ زا  رتگرزب  وت   ( 1 ) 
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ینک باذع  مهانگ  رب  ارم  دننامه  هک 

مرادن مراگدرورپ  يا  وت  زج  يروای  هک  یلاح  رد 

متسه يزیچان  هدنب  نم  وت  تمظع  لباقم  رد 

تسا لگ  بآ و  زا  شا  هشیر  هک 

يداد لقن  یگفطن  لاح  رد  مدآ  تشپ  زا  ارم  و 

 (-- 39 --) 

متفرگ رارق  محر  يانگنت  رد  مدمآ و  نییاپ  وا  تشپ  زا  و 

یتخاس جراخ  دوخ  تنم  هب  محر  یگنت  رد  ارم  و 

دروآ زاب  عیسو  يایند  هب  ارم  وت  ناسحا  و 

تولع تیگرزب و  زا  تسا  رود  و 

هتفای شرورپ  وت  ناسحا  هب  هک  ینک  باذع  ار  يریقح  هک 

میدید ار  یگرزب  ياهناسنا  ام  اریز 

دنرذگ یمرد  هنایزات  ریز  سبح و  رد  ریقح  زا  هک 

دنشکب ار  وا  دنتساوخ  یم  رگا  دنیامن و  یم  ششخب  وا  هب  و 

دندرک یم  شا  هراپ  هراپ  ریشمش  اب 

ار یعیطم  ینک و  باذع  ارم  دننامه  رگا  زین  و 

هدش هریخذ  یسک  هچ  يارب  وت  وفع  سپ  یهدب  تمعن 

مدید هک  ینامز  زا  سپ  تسین  نم  يارب  زج  توفع  سپ 

ما هدرمش  مناهانگ  وحم  ار  نآ  تسامش  شور  وفع  هک 

مدید هک  هاگنآ  زا  یتخادنا  عمط  هب  ارم  و 
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يدیمان باهو  رفاغ و  اهباتک  رد  ار  نتشیوخ 

درک مکمک  هانگ  ماجنا  رد  نم  حراوج  رد  نم  ناطیش  رگا 

دشن یلاخ  وت  دیحوت  زا  نم  بلق  اما 

دمحم لآ  تسا و  نم  بلق  يادیوس  رد  وت  دیحوت 

تسا هتفرگ  ياج  مناج  بلق و  نورد  رد 

دنتسه مدقتعم  بلق  هیاسمه  نم  راکهانگ  ياضعا  نیا  و 

يدرک شرافس  هیاسمه  هب  ییوکین  هب  وت  و 

نامهم زا  اه  برع  هک  میدید  زین  و 

دنک یم  عافد  مهم  تارطخ  ماقم  رد  دنعبات  هک  یناگیاسمه  و 

تیاهن يا  هنوگچ  سپ 
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مشابن راودیما  اهوزرآ 

دشاب برع  تداع  نیا  رگا  دشاب  اهیدب  زا  عنام  هک  یعافد  هب 

 (-- 40 --) 

ریخ و رب  ار  ندشن  تباجا  یهد و  یهلا  اضق  هب  اضر  داتفا  ریخأت  هب  تباجا  رگا  هک  تسا  هتسیاش   ( 1 تحیصن ( 

ضیوفت تیاهن  راک  نیا  دوب و  وت  حالص  نیع  هدش  لصاح  وت  يارب  هچنآ  هکنیا  ینک و  لمح  یبوخ 

هک دش  تیاور  ص )  ادخ (  لوسر  زا  اریز   ( 2 دراد (.  قح  وت  رب  رادقم  نیا  یلاعت  يادخ  تسادخ و  هب  روما 

نات تشیعم  يزور و  رد  رگا  دینکن و  لیمحت  ادخ  رب  دیریگن و  مشخ  یهلا  ياه  تمعن  رب  دومرف 

گرم ثعاب  لاؤس  تساوخرد و  نیا  دیاش  دیهاوخن  ار  يزیچ  دییوگن و  ینخس  سپ  دیدش  التبم 

مهد یم  مسق  شکاپ  لآ  دمحم و  هاج  هب  ار  وت  ایادخ  دییوگب  روط  نیا  دیاب  یلو  دشاب  امش  تکاله  و 

ربص ارم  سپ  تسا  نم  نید  عفن  هب  تسا و  نم  حالص  هب  مرادن  تسود  نم  هک  ار  تلاح  نیا  رگا  هک 

فالخ رگا  امرف و  کبس  نم  رب  ار  ینیگنس  نیا  منک و  لمحت  ار  تلاح  نیا  هک  هدب  توق  نم  هب  هد و 

تیاضق هب  لاح  ره  رد  ارم  شخبب و  نم  هب  ار  نآ  دوخ  لضف  هب  سپ  تسا  نم  حالص  هب  تلاح  نیا 

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  انعم  نیمه  و   ( 3 تسوت (.  نآ  زا  اهنت  ساپس  نادرگب  یضار 

يا هک  نیا  تسا  هدرک  یحو  نارمع  نب  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دومرف  تسا 

نم مدرکن و  قلخ  منمؤم  هدنب  زا  رت  بوبحم  ار  یقلخ  نم  یسوم 
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هک ییالب  هب  منادرگ  یم  التبم  ار  وا 

مناد یم  یلو  تسا  نآ  رد  وا  حالص  هک  مهد  یم  يزیچ  رد  زا  تیفاع  وا  هب  تسا و  نآ  رد  وا  تحلصم 

دیامن رکش  نم  ياه  تمعن  رب  دنک و  ربص  نم  يالتبا  رب  سپ   . تسا نم  هدنب  حالص  هب  يزیچ  هچ  هک 

دنک و لمع  نم  تیاضر  هب  هکنآ  طرشب  مهد  یم  رارق  دوخ  دزن  نیقیدص  هرمز  زا  ار  وا  تروص  نیا  رد 

 . دیامن 1 ارم  رما  تعاطا 

---------------

 . تسا تیاور  نیا  بسانم  يولوم  راعشا  نیا   ( 1 ) 

دنک وس  نآ  بناج  ور  ار  وت  ات  دنک  وخدب  همه  وت  اب  ار  قلخ 

ناهن دمآ  رز  جنگ  ینادب  رگ  ناهج  رد  وت  رب  قلخ  يافج  نیا 

شین جنر و  زا  دنک  یم  تیاکش  دص  شیوخ  درد  زا  قح  هب  دلان  یم  هدنب 

درک تسار  نانک و  هبال  ارت  رم  درد  جنر و  رخآ  هک  دیوگ  یمه  قح 

تست يوجلد  عفان و  يایمیک  تست  يوراد  ودع  ره  تقیقح  رد 

تسا تایبا  نیا  تیاور  نیا  بسانم  زین  ادخ و  لضف  زا  ییوج  تناعتسا  الخ  رد  يزیرگ  ردنا  وا  زا  هک 

تسا رتمل  تفر و  بوچ  مخزب  وک  تسا  رغسا  شمان  هک  یناویح  تسه 

دوش یم  هبرف  بوچ  مخز  وا ز  دوش  یم  هب  ینزیم  شبوچ  هک  ات 

نیمس تسا و  تفز  بوچ  مخزب  وک  نیقی  دمآ  يرغسا  نمؤم  سفن 

تسا رتنوزفا  ناهج  قلخ  همه  زا  تسکش  جنر و  ایبنا  رب  ببس  نیز 

 (-- 41 --) 

ششرع يالاب  زا  لج  زع و  يادخ  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و   ( 1 ) 

هب ار  ناتدوخ  حلاصم  دینک و  تعاطا  ارم  رماوا  نم  ناگدنب  يا  دومرف 
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هب نم  اریز  دیزوماین  نم 

يا تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2 منک (.  یمن  غیرد  امش  زا  ار  امش  حلاصم  مرتاناد و  امش  حلاصم 

بیبط ار  نارامیب  حالص  تسا و  بیبط  ناسب  نایملاع  يادخ  دینارامیب و  دننامه  امش  ادخ  ناگدنب 

رما سپ  دشاب  وا  تساوخ  رامیب و  ياهتشا  عبات  رامیب  حالص  هکنآ  هن  دنک  یم  ریبدت  ار  نآ  دناد و  یم 

1 دیوش .  یم  راگتسر  تروص  نیا  رد  دیراذگاو  وا  هب  ار  ادخ 

یمکح يادخ  منک  یم  بجعت  ناملسم  درم  زا  نم  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 3 ) 

دشاب ضارقم  اب  وا  ندش  هکت  هکت  ادخ  مکح  رگا  تسنآ  رد  يو  حالص  هکنآ  زج  درادن  وا  دروم  رد 

رد وا  حالص  زاب  دشاب  برغم  ات  قرشم  زا  نیمز  رب  تموکح  ادخ  مکح  رگا  تسا و  نآ  رد  وا  حالص 

 . تسا نآ 

فرط زا  يزور  ندمآ  نم  هدنب  رگا  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  قداص (  ماما  زا  و   ( 4 ) 

هلمج زا  و   ( 5 میاشگب (.  وا  رب  ار  ایند  زا  يرد  منک و  بضغ  وا  رب  نم  هکنیا  زا  دسرتب  درامش  یم  دنک  ارم 

دروآ هانپ  نم  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ 

دناوخب ارم  سک  ره  مشخب و  یم  وا  هب  دنک  تساوخرد  نم  زا  سک  ره  منک و  یم  تیافک  ار  وا  نم 

هکنآ اب  ار  تباجا  ققحت  یلو  مزادنا  یم  ریخأت  ار  وا  ياعد  تباجا  ققحت و )  منک و (  یم  شتباجا 

نم ياضق  مهاوخ  یم  اریز  مروآ  یم  رد  قیلعت  تروص  هب  هدش  تباجا 
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نم ياضق  یتقو  ددرگ و  مامت 

ياعد هکنآ  اب  مزادنا  یم  ریخأت  هب  ار  وت  ياعد  نم  مولظم  هب  وگب   . منک یم  ذافنا  ار  تباجا  دوش  مامت 

یتاهج هب  ملاظ  هیلع  نم  ياضق  مهاوخ  یم  هکنیا  يارب  مدرک  تباجا  ار  ملاظ  قح  رد  وت  نیرفن  وت و 

تنیرفن وا  يدرک و  ملظ  یسک  هب  وت  هکنیا  ای  منایضاق  نیرتهب  نم  دوش و  مامت  تسا  یفخم  وت  رب  هک 

تباجا دروم  وت  ررض  هب  هن  وت و  عفن  هب  هن  تفرگ  رارق  نیرفن  نآ  لابق  رد  وت  نیرفن  نیا  سپ  تسا  هدرک 

ملظ نودب  وت  هک  دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  تشهب  زا  يا  هجرد  وت  يارب  متس  نیا  هکنآ  ای  و   . تفرگن رارق 

منک و یم  ناحتما  ناشیاهناج  لاوما و  رد  ار  مناگدنب  نم  اریز  يدیسر  یمن  هجرد  نآ  هب  وت  رب  وا 

---------------

دیوگ يولوم   ( 1 ) 

دوش یم  شوخ  یفیاط  میدا  نوچ  دوش  یم  شکالب  وراد  زا  تسوپ 

وب كاپان  شوخان و  تشگ و  هدنگ  وا  رد  يدیلام  زیت  خلت و  هن  رو 

نارگ تشز و  هدش  اه  تبوطر  زا  ناد  تسوپ  نآ  نوچ  زین  ار  یمدآ 

هرف اب  فیطل و  كاپ و  دوش  ات  هد  رایسب  شلام  زیت و  خلت و 

رایتخا یب  دهد  تجنر  ادخ  هک  رایع  يا  هد  اضر  یبات  یمن  رو 

تسامش ریبدت  يالاب  وا  ملع  تسامش  ریهطت  تسود  يالب  هک 

 (-- 42 --) 

نم دزن  یتخس  رد  شیاعد  ندینش  دوش و  یم  مک  شتمدخ  زامن و  منک و  یم  رامیب  ار  يا  هدنب  اسب  هچ 

منز و یم  شیورب  ار  زامن  نم  دناوخ و  یم  زامن  يا  هدنب  یهاگ  تسا و  نارازگزامن  زامن  زا  رتهب 

نآ تسیک  هدنب  نیا  ینادیم  ایآ  دواد  يا   . منادرگ یم  بوجحم  ار  شیادص 
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هب دب  مشچ  اب  هک  يا  هدنب 

تسد رد  ار  یتموکح  رگا  هک  درذگ  یم  وا  رطاخ  رد  هک  تسا  يا  هدنب  وا  دنک و  یم  هاگن  نینمؤم  نانز 

شاک يا  نک  هحون  هدرم  دنزرف  نز  دننامه  تناهانگ  رب  دواد  يا   1 مشکب .  ار  هانگیب  مدرم  دریگب 

هک یلاح  رد  دننک )  یم  تبیغ  دنروخ (  یم  ناشاهنابز  اب  ار  مدرم  هک  ار  یصاخشا  يدید  یم 

سپس منز  یم  هتخادگ  نهآ  اب  ار  ناشنابز  ياه  هرانک  ما و  هدومن  نهپ  تسوپ  دننامه  ار  ناش  ياهنابز 

نابز دب  شاحف  صخش  نالف  نیا  شتآ  لها  يا  دیوگ  یم  هک  مدرک  طلسم  ناشیا  رب  ار  يرگشنزرس 

نم دزن  رد  هک  درازگ  هیرگ  لیصفت و  لوط و  هب  رازگزامن  يدایز  تاعکر  هچ   . دیسانشب ار  وا  تسا 

ار ینز  دوش و  غراف  زامن  زا  رگا  هک  منیب  یم  منک  یم  رظن  وا  بلق  هب  هک  ینامز  اریز  دزرا  یمن  يزیشپ 

وا هب  دنک  هلماعم  وا  اب  ینمؤم  رگا  دنک و  یم  تباجا  ار  وا  دنک  هضرع  وا  رب  ار  دوخ  نز  نآ  دنیب و 

 . دنک یم  تنایخ 

هک دننک  یم  اعد  رب  صیرحت  بیغرت و  رب  تلالد  هک  تسا  دوجوم  يرایـسب  تایاور   ( 1 دـنک ( )  یم  بیغرت  اعد  رب  تایاور (  اّما  و 
ار همه  رگا 

---------------

دیوگ يولوم  قلخ  ناحتما  رد   ( 1 ) 

گنرد تعاس  کی  درک  مخ  نآ  ردنا  گنر  ّمخ  ردنا  تفر  یلاغش  نآ 

دسر یم  اجنیا  هب  هکنآ  ات  هدش  نییلع  سواط  منم  هک  هدش  نیگنر  نیتسوپ  دمآ  رب  سپ 

شیرخ زا  هدیرپ  یسیع  زا  رترب  شیر  هدرک  عصرم  نوعرف  وچمه 

داتف رد  یهاج  یلام و  مخ  رد  داز  هدام  لاغش  لسن  زا  مه  وا 

هدجس شلام  هاج و  نآ  دید  هک  ره 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


دروخب وا  ار  نایسوسفا  هدجس  درک 

قلخ ياهریحت  زا  دوجس و  زا  قلد  هدنژ  يادگ  نآ  کتسم  تشگ 

تساهدژا قلخ  هدجس  لوبق و  نا  تساهرهز و  يو  رد  هک  دمآ  رام  لام 

نکم یسواط  چیه  یلاغش  وت  نکم  یسومان  نوعرف  يا  ناه 

يوش اوسر  هولج و  زا  يزجاع  يوش  ادیپ  رگا  ناسواط  يوس 

دندز تیور  رس و  رب  هولج  ّرپ  دندب  ناسواط  وچ  نوراه  یسوم و 

تییالاب زا  يداتفا  نوگنرس  تییاوسر  دش و  ادیپ  تیتشز 

بلک تشگ  ادیپ  تفر و  يریش  شقن  بلق  وچ  یتشگ  هیس  يدید  کحم  نوچ 

شوپم دوخ  رب  ار  ریش  نیتسوپ  شوج  صرح و  زا  تشز  نیگرگ  گس  يا 

 . ناگس قالخا  هگنآ  ریش و  شقن  ناحتما  دهاوخب  تریش  هرغ 

 (-- 43 --) 

منک یم  افتکا  ریز  رابخا  لقن  رب  سپ  دروآ  یم  یگدزلد  ددرگ و  یم  ینالوط  مینک  لقن 

تسا رتهب  تدابع  مادک  متشاد  هضرع  ع )  رفعج (  یبا  هب  دیوگ  درک  تیاور  ریدس  نب  ناّنح  لّوا   ( 1 ) 

دراد ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  هک  تسین  ادخ  زا  تساوخرد  زا  رتهب  ادخ  دزن  رد  يزیچ  چیه  دومرف 

ادخ زا  دیوج و  یم  رابکتسا  ادخ  تدابع  رد  هک  یسک  زا  رت  ضوغبم  ادخ  دزن  رد  سک  چیه  میهاوخب و 

 . تسین دنک  یمن  تساوخرد 

دیامرف یم  لج  زع و  يادخ  دومرف  ترضح  هک  درک  تیاور  ع )  رفعج (  یبا  زا  هرارز  مّود  تیاور   ( 2 ) 

یشکرس نم  تدابع  زا  هک  ینانآ  َنیِرِخاد 1  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ 

نیرتهب تساعد و  نامه  هیآ  زا  دارم  دومرف   . تفرگ دنهاوخ  ياج  يراوخ  هب  منهج  رد  دننک  یم 

ٌبِینُم ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  متشاد  هضرع  تفگ  هرارز  تساعد  تدابع 
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هاّوا زا  روظنم  دومرف   2

 . تسا هدننکاعد  رایسب 

نینمؤملا ریما  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  زا  حادق  نبا  موس  تیاور   ( 3 ) 

ترضح و   . تسا یکاپ  فافع و  تدابع  نیرترب  تساعد و  نیمز  رد  ادخ  دزن  لامعا  نیرتهب  دومرف 

 . دوب هدننکاعد  رایسب  يدرم  دوخ  نینمؤملا  ریما  دومرف 

دنک یم  لقن  ع )  هَّللا (  دبع  یبا  زا  يدرم  زا  شردپ  زا  هرارز  نب  دیبع  مراهچ   ( 4 ) 

ار ادخ  ِیتَدابِع 3  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یتدابع  نامه  اعد 

 . دش يراج  تفای و  نایاپ  یهلا  ردق  ياضق و  هک  وگن  هاوخب و  وا  زا  ناوخب و 

قرف ایآ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا   ( 5 هک (  درک  تیاور  حادق  نومیم  نب  هَّللا  دبع  مجنپ 

مهلم التبا  ماگنه  هب  یتقو  دومرف   . ریخ متشاد  هضرع  دیناد  یم  ار  هاتوک  يالتبا  زا  ینالوط  يالتبا 

تسا هاتوک  التبا  تدم  هک  دینادب  سپ  دیدش  اعد  هب 

رب دوش و  یم  لزان  نمؤم  هدنب  رب  هک  تسین  ییالب  چیه  دومرف  ع )  نسحلا (  وبا  هک  تفگ  دّالو  متفه   ( 6 ) 

هدنب رب  هک  تسین  ییالب  چیه  دوش و  یم  فرط  رب  يدوزب  الب  نآ  هکنآ  رگم  دوش  یم  ماهلا  اعد  وا  بلق 

امش رب  ییالب  رگا  سپ  تسا  ینالوط  الب  تدم  هکنآ  رگم  دتسیا  زاب  اعد  زا  دوش و  یم  لزان  نمؤم 

 . دینک لج  زع و  يادخ  يوس  هب  عرضت  اعد و  هک  داب  امش  رب  سپ  دش  لزان 

دیربب و هانپ  ادخ  هب  دوخ  جیاوح  رد  دومرف  هک  هدش  تیاور   ( . ص ربمایپ (  زا  متشه   ( 7 ) 
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هب دیادش  رد 

---------------

 . --------------- رفاغ 60  40  ( . 1 ) 

 . --------------- دوه 75  11  ( . 2 ) 

 . رفاغ 60  40  ( . 3 ) 

 (-- 44 --) 

چیه تسا و  تدابع  زغم  اعد  اریز  دیناوخب  ار  وا  دینک و  يراز  ادخ  يوس  هب  دیوش و  یجتلم  ادخ 

عیرست ایند  رد  تباجا  ای  سپ   . دنک یم  تباجا  يادخ  هکنآ  زج  دناوخ  یم  ار  يادخ  هک  تسین  ینمؤم 

هزادنا هب  دریگ  یم  رارق  شناهانگ  هرافک  هکنآ  ای  دتفا و  یم  ریخأت  هب  ترخآ  ات  تباجا  هکنآ  ای  دوش  یم 

 . دشاب هدرکن  تیصعم  تساوخ  رد  ادخ  زا  هک  یمادام  شیاعد 

نیرتلیخب دشاب و  زجاع  اعد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتزجاع  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  مهن   ( 1 ) 

 . دنک یلیخب  مالس  رد  هک  تسا  یسک  مدرم 

نیرت و لیخب  نیرتدزد و  نیرت و  لهاک  رب  ار  امش  ایآ  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  مهد و   ( 2 ) 

اّما دومرف  ادخ  لوسر  يا  هلب  دنتشاد  هضرع  منکن  ییامنهار  مدرم  نیرتزجاع  نیرتراکافج و 

نیرتلهاک دنک و  یمن  شمالس  یلو  دروخ  یم  رب  ناملسم  يدرم  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلیخب 

یسک مدرم  نیرتدزد  دناوخ و  یمن  نابز  بل و  هب  ار  ادخ  یلو  درادن  يراک  چیه  هک  تسا  یسک  مدرم 

دننزب و شتروص  رب  دنناچیپب و  هنهک  سابل  ندناچیپ  ناسب  ار  زامن  نآ  ددزد و  یم  زامن  زا  هک  تسا 

مدرم نیرتزجاع  دتسرفن و  دورد  نم  رب  یلو  دوش  وا  دزن  رد  نم  دای  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراکافج 

 . دشاب زجاع  اعد  زا  هک  تسا  یسک 

يادخ یتقو  تساعد و  اهتدابع  نیرتهب  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  مهدزای   ( 3 ) 
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هب یلاعت 

 . دوش یمن  كاله  دنک  یم  اعد  هک  یسک  زگره  دیاشگب و  وا  رب  ار  تمحر  باب  داد  اعد  هزاجا  يا  هدنب 

رفن ود  متشاد  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  هب  تفگ  رامع  نب  هیواعم  مهدزاود   ( 4 ) 

دوب و شیاعد  زا  شیب  شنآرق  توالت  درک و  توالت  نآرق  ود  نآ  زا  یکی  دندش و  زامن  دراو  نامزمه 

دندش جراخ  زامن  زا  نامزمه  دوب و  شنآرق  توالت  زا  شیب  شیاعد  درک و  اعد  زامن  نآ  رد  يرگید 

منادیم نم  مدرک  ضرع   . دندرک يراکوکین  ود  ره  تسا و  یبوخ  ود  ره  رد  دومرف  دنرتهب  کیمادک 

رتهب اعد  دومرف  باوج  تسا  رتهب  راک  مادک  یلو  دندرک  وکین  ود  ره  تسا و  یبوخ  ود  ره  رد  هک 

ِیتَدابِع ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  دومرف  هک  ار  لج  زع و  يادخ  نخس  يدینشن  رگم  تسا 

تسا تدابع  اعد  مسق  ادخ  هب  تسا  تدابع  اعد  مسق  ادخ  هب   1 َنیِرِخاد .  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس 

هب تسین  تدابع  اعد  ایآ  تسا  لضفا  رتهب و  اعد  مسق  ادخ  هب  تسا  لضفا  رتهب و  اعد  مسق  ادخب 

نیرت میوق  اعد  مسق  ادخ  هب  تسین  تادابع  نیرت  میوق  اعد  ایآ  تسا  تدابع  اعد  هک  مسق  ادخ 

تسا تادابع  نیرت  میوق  اعد  مسق  ادخ  هب  تسا  تادابع 

هب يادخ  دومرف  یم  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  ابا  زا  تفگ  بیعش  نب  بوقعی  مهدزیس   ( 5 ) 

---------------

 . رفاغ 60  40  ( . 1 ) 

 (-- 45 --) 

اهنآ مراگدرورپ  درک  ضرع  منک  یم  عمج  مالک  راهچ  رد  ار  وکین  نانخس  وت  يارب  هک  دومرف  یحو  مدآ 

نیب یکی  تسوت و  نآ  زا  یکی  تسا و  نم  نآ  زا  یکی  دومرف  دنمادک 
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نیب یکی  تسوت و  نیب  نم و 

يادخ منادب  ات  امرف  نشور  نم  يارب  مراگدرورپ  تشاد  هضرع  مالسلا  هیلع  مدآ  تسا  مدرم  وت و 

تسوت لام  هکنآ  يزرون و  كرش  یتسرپب و  ارم  هک  تسا  نآ  تسا  نم  لام  هک  ینآ  دومرف  یلاعت 

نیب هکنآ  اّما  میهد و  شاداپ  وت  لمع  رب  يدنمزاین  شاداپ  هب  تقو  همه  زا  شیب  هک  يزور  رد  هکنیا 

مدرم وت و  نیب  هکنآ  اّما   . منک تباجا  هک  تسا  نم  هدهع  رب  تساعد و  وت  هفیظو  سپ  تسوت  نم و 

 . يدنسپب مدرم  يارب  يدنسپ  یم  دوخ  رب  هک  هچنآ  هکنیا  تسا 

زا دسر  یم  فیس  نب  نیسح  هب  طیاسو  اب  هک  رافص  نسح  نب  دمحم  ياعد  باتک  زا  مهدراهچ   ( 1 ) 

صخش نآ   . درک تیاور  رگید  يا  هطساو  زا  دوسالا  نب  نامثع  نب  نامیلس  زا  شردپ  زا  یلع  شردارب 

سپ دنداد  یم  ماجنا  راک  کی  ود  ره  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  رفن  ود  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  تفگ 

هب یلمع  هچ  هب  ار  الاب  ماقم  نیا  نم  يادخ  يا  دیوگ  یم  سپ  دنیب  یم  دوخ  زا  رتالاب  ار  يرگید  یکی 

وت تساوخ و  نم  زا  دیامرف  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوب  یکی  نامراک  هک  یتروص  رد  يداد  وا 

رد زیچ  چیه  اریز  دینک  اعد  دایز  دیهاوخب و  ادخ  زا  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  سپس  یتساوخن 

 . دریگ یمن  یشیپ  اعد  زا  تمظع 

تباجا ادخ  ات  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  دیاب  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  دانسا  نیمه  هب  مهدزناپ   ( 2 ) 

نارگید دنک و  یم  اطع  دهد و  یم  رجا  ناشیا  هب  ادخ  دننک  یم  لمع  هک  تسا  یناگدنب  ار  ادخ  دنک 

هناقداص
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ود نیا  سپس  دهد  یم  اطع  زین  اهنآ  هب  ادخ  سپ  دننک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  ادخ  دزن  رد 

ام هب  ناملمع  رطاخ  هب  ایادخ  دنیوگ  یم  دندوب  لمع  لها  هک  ییاهنآ  دنک  یم  عمج  تشهب  رد  ار  هورگ 

ناشیا دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  يدیشخب  ار )  هجرد  نیا  ناشیا (  هب  یلمع  هچ  هب  اّما  يدرک  ششخب 

نم زا  ناشیا  متساکن و  ار  يزیچ  امش  لامعا  زا  مداد و  امش  هب  ار  امش  رجا  دندوب  نم  ناگدنب 

 . مهد یم  مهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسا  نم  لضف  نیا  مدیشخب و  ناشیا  هب  دندرک و  تساوخرد 

 (-- 47 --) 

 (-- 48 --) 

 (-- 49 --) 

اعد تباجا  للع  مود  باب 

 ( 3 اعد (  نامز  رد  ای  و   ( 2 تساعد (  دوخ  رد   ( 1 ای (  اعد  تباجا  تلع  اریز   ( 1 دوش ( .  یم  میسقت  مسق  تفه  هب  اعد  تباجا  للع 
ای اعد و  ناکم  رد  ای  و 

نآ رد  اعد  هک  یتالاح   ( 5 هدننکاعد (  دوخ  تالاح   ( 4 تسا (  هوحن  ود  هب  تالاح  نیا  و   . تالاح رد 

دوش یم  بیکرت  اعد  ناکم و  زا  هکنآ  مشش  مسق   ( 6 دوش (  یم  مسق  جنپ  اهنیا  عومجم  دوش  یم  عقاو 

 . دش مسق  تفه  عومجم  دبای  یم  لیکشت  اعد  نامز و  زا  هکنآ  متفه  مسق   ( 7 ) 

 . هعمج زور  هعمج و  بش  لثم  ددرگ  یم  رب  تقو  هب  هک  لوا  مسق  اما   ( 2 اعد (  تقو  رد 

نخس  . تسا هدرکن  عولط  هعمج  زور  زا  رتهب  يزور  رب  دیشروخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 3 ) 

 . تسا یبوخ  زور  مالس  مالس  تسا  نیا  يرگید  اب  یکی  دروخ  رب  ماگنه  هب  زور  نیا  رد  ناگدنرپ 

4 ) 
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ناتسبات لصف  ماگنه  هب  یناتسمز  هناخ  زا  تساوخ  یم  ص )  ادخ (  لوسر  یتقو  هک  هدش  تیاور  ( 

هناخ لخاد  هعمج  زور  هب  ناتسمز  لصف  ندیسر  ماگنه  هب  دمآ و  یم  نوریب  هبنشجنپ  زور  دیآ  نوریب 

هعمج بش  دش و  یم  جراخ  هعمج  بش  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  و   ( 5 دش (.  یم 

 . دیدرگ یم  لخاد 

هعمج ات  دهد  هقدص  يزیچ  تساوخ  یم  هعمج  زا  لبق  یتقو  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و   ( 6 ) 

 . درک یم  ربص 

يالاب زا  نآ  رخآ  ات  هعمج  بش  ره  يادتبا  زا  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و   ( 7 ) 

ارم شیایند  ای  نید  يارب  هدیپس  ندیمد  زا  شیپ  ات  تسین  ینمؤم  هدنب  ایآ  دهد  یم  رد  ادن  شرع 

ات دنک  هبوت  شناهانگ  زا  رجف  عولط  زا  لبق  ات  هک  تسین  ینمؤم  دبع  ایآ  منک  شتباجا  نم  ات  دناوخب 

نم زا  رجف  عولط  زا  لبق  ات  دشاب  هدش  گنت  شیزور  هک  تسین  ینمؤم  هدنب  ایآ  مزرمایب  ار  وا  نم 

نمؤم دبع  ایآ  مهد  تعسو  وا  رب  منک و  دایز  ار  شیزور  نم  دنک و  تساوخرد  يزور  رد  تدایز 

نمؤم دبع  ایآ  مهد  افش  ار  وا  سپ  دنک  افش  تساوخرد  نم  زا  رجف  عولط  زا  لبق  هک  تسین  يرامیب 

مناهرب و ار  وا  نم  دنک و  نادنز  زا  يدازآ  تساوخرد  نم  زا  رجف  عولط  زا  لبق  ات  هک  تسین  يدنب  رد 

تساوخرد نم  زا  رجف  عولط  زا  لبق  ات  هک  تسین  يا  هدیشک  متس  نمؤم  هدنب  ایآ  منک  زاب  ار  شهار 

 (-- 50 --) 

مریگب ماقتنا  شیارب  منک و  يرای  ار  وا  نم  دنک و  ماقتنا 
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هنوگ نیا  هتسویپ  سپ  دومرف  ترضح  نآ 

 . دوش حبص  ات  دناوخ  یم  ار  مدرم 

تساوخرد ادخ  زا  نمؤم  هدنب  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  و   ( 1 ) 

هب هکنآ  ات   ] دزادنا یم  ریخأت  هعمج  زور  ات  ار  وا  تجاح  ياضق  تباجا و  يادخ  سپ  دنک  یم  تجاح 

 .[ دوش صوصخم  هعمج  زور  لضف 

تساهنآ همه  زا  رتگرزب  مایا و  دیس  ادخ  دزن  رد  هعمج  زور  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2 ) 

نآ رد  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ادخ   . دراد تیصوصخ  جنپ  تسا و  نابرق  دیع  زور  رطف و  زور  زا  رتگرزب  و 

هک تسا  یتعاس  نآ  رد  دناریم و  یم  ار  مدآ  زور  نآ  رد  داتسرف و  نیمز  هب  زور  نآ  رد  ار  مدآ  دیرفآ و  زور 

مارح زیچ  هک  یتروص  رد  دنک  تباجا  ادخ  هکنآ  زج  دنکن  تساوخرد  ادخ  زا  تعاس  نآ  رد  سک  چیه 

هکنآ زج  تسین  یتخرد  اههوک و  اهداب و  ینیمز و  نامسآ و  برقم و  هتشرف  چیه  دهاوخن و  ادخ  زا 

 . دنک مایق  نآ  رد  تمایق  زور  هکنیا  زا  دسرت  یم  هعمج  زور  زا 

دومرف هک  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  بوقعی  ترضح  نخس  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 3 ) 

ترضح دومرف  منک  یم  ترفغم  بلط  امش  يارب  ادخ  زا  يدوزب  یِّبَر 1  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس 

 . تخادنا ریخأت  هب  ار  اعد  هعمج  زور  رحس  ات  بوقعی 

ات هبطخ  زا  هعمج  ماما  غارف  تعاس  تسا   [ اعد تباجتسا  تعاس   ] تعاس ود  هعمج  زور  رد  و   ( 4 ) 

اعد هک  زور (  نایاپ  رگید  تعاس  مدرم و  فوفص  يرارق  رب 
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ماگنه هب  هدش  تیاور  و  دوش )  یم  تباجا 

هعمج رد  اعد  تباجتسا  تقو  يادتبا  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و   ( 5 دیشروخ (.  صرق  فصن  بورغ 

لوسر اریز  دوش  تظفاحم  نآ  رب  سپ  دشاب  یم  دعب  یتعاس  ات  رهظ  ینعی  باتفآ  لاوز  ماگنه  زا 

يادخ هکنآ  زج  دهاوخن  ادخ  زا  روکذم  تعاس  رد  ار  يریخ  چیه  يا  هدنب  چیه  دومرف  ص )  ادخ ( 

 . دنک یم  ءاطعا  وا  هب  یلاعت 

درک تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج   ( 6 ) 

رصع رهظ و  نیب  هبنش  راهچ  زور  رد  درک و  نیرفن  ار  بازحا  هبنش  هس  هبنشود و  زور  ص )  ربمایپ ( 

يراوشد رما  چیه  اب  دیوگ  رباج   . دش هدید  ترضح  نآ  نیبج  رد  یلاحشوخ  دیسر و  تباجا  هب 

 . دیسر تباجا  هب  هکنآ  زج  متشاذگ  نایم  رد  یلاعت  يادخ  اب  تعاس  نامه  رد  هک  مدشن  وربور 

زا یسک  هب  دهاوخب و  ادخ  زا  اشع  زامن  رد  دراد  یتجاح  سک  ره  هک  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 7 ) 

---------------

 . فسوی 98  12  ( . 1 ) 

 (-- 51 --) 

 . اشع تقو  ینعی  هدشن  هداد  تقو  نیا  نیشیپ  ياه  تما 

رد هک  یتایاور  تسا و  هدش  یفرعم  بش  مود  فصن  زا  لوا  مشش  کی  تقو  نآ  یتیاور  رد  و   ( 1 ) 

رد تسا  رکاذ  هک  یسک  دنباوخ و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دناوخب  بش  زامن  هک  یسک  شزرا  بیغرت و 

 . دنک یم  دییات  ار  يرخآ  تیاور  نیمه  تسا  هدمآ  دنلفاغ  مدرم  هک  یلاح 

زور تلاح  نامه  رد  مدرم  بش  لوا  همین  رد  یلو  دنباوخ  رد  مدرم  ماگنه  نآ  رد  هک  تسین  یکش   ( 2 ) 

دنتسه و
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ناج نیا  رب  انب  دنور  یم  نوریب  ناشیاهرفس  راک و  بسک و  يارب  مدرم  اسب  هچ  بش  نایاپ  رد 

اب ماگنه  نیا  هکنآ  هوالع  دراد  یگدامآ  تدابع  يارب  لد  هک  تسا  مدرم  تلفغ  تقو  نامه  بش 

نید و ناطلس  دابع و  کلام  اب  تولخ  مرن و  هاگیاج  ییادج  باوختخر و  زا  يرود  سفن و  اب  داهج 

 . تسا مأوت  داعم 

زا تفگ  تسا  هنیذا  نب  رمع  تیاور  نومضم  نیمه  تسا و  نیمه  بش  لد  زا  دوصقم  و   ( 3 ) 

هک تسین  ینمؤم  دبع  چیه  هک  تسا  یتعاس  بش  رد  دومرف و  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا 

هضرع دنک  تباجا  يادخ  هکنآ  زج  دنک  تساوخرد  يادخ  زا  درازگب و  زامن  تعاس  نآ  رد  اقافتا 

کی تشذگ و  بش  همین  یتقو  دومرف  تسا  بش  زا  تقو  مادک  تعاس  نیا  هَّللا  کحلصا  متشاد 

 . دمآ بش  مود  همین  لوا  زا  مشش 

دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ   . میراد رتاوتم  یتایاور  بش  رخآ  موس  کی  دروم  رد  اما  و   ( 4 ) 

ایآ مهد و  شباوج  هک  تسه  يا  هدننکاعد  ایآ  دیامرف  یم  ناحبس  يادخ  دوش  بش  رخآ  یتقو 

ایآ مشخبب  ار  وا  هک  تسه  يا  هدننکرافغتسا  ایآ  مهد  وا  هب  ار  شا  هتساوخ  هک  تسه  يا  هدنهاوخ 

منک لوبق  ار  يو  هبوت  هک  تسه  یبیات 

زا هّماع  هک  یثیدح  دروم  رد  امش  رظن  متشاد  هضرع  اضر  ماما  هب  تفگ  دومحم  یبا  نب  میهاربا   ( 5 ) 

هب بش  ره  رد  یلاعت  يادخ  دومرف  ربمایپ  هک  تسیچ  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا ار  نانخس  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  يادخ  دومرف  مباوج  رد  ترضح  نآ  دیآ  یم  ایند  نامسآ 
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كرابت و يادخ  دومرف  هکلب  دومرفن  هنوگ  نیا  ص )  ادخ (  لوسر  مسق  ادخ  هب  دنرب  یم  ردب  شیانعم 

دتسرف و یم  ایند  هب  نامسآ  زا  ار  يا  هتشرف  بش  لوا  زا  هعمج  بش  رد  بش و  ره  رخآ  ثلث  رد  یلاعت 

ایآ مهدب  ار  شا  هتساوخ  هک  تسه  یلئاس  ایآ  دنک  یم  دایرف  وا  سپ  دنک  ادن  هک  دنک  یم  رما  وا  هب 

ریخ ناهاوخ  يا  مزرمایب  ار  وا  هک  تسه  يا  هدننکرافغتسا  ایآ  منک  لوبق  ار  شا  هبوت  هک  تسه  یبیات 

نآ رد  دنک و  عولط  رجف  هکنآ  ات  دنک  یم  ادن  نآ  هب  هتسویپ  سپ  نک  هاتوک  نخس  ّرش  ناهاوخ  يا  ایب و 

 (-- 52 --) 

لوسر زا  مناردپ  زا  مدج  زا  مردپ  ار  نیا  ددرگ  یم  زاب  نامسآ  توکلم  رد  شهاگیاج  هب  ماگنه 

 . درک ثیدح  ص )  ادخ ( 

يارهز نادنزرف  و  ص )  ربمایپ (  راتفگ  هب  حیحص  داقتعا  نشور و  نامیا  هک  یسک  تسا  هتسیاش   ( 1 تحیصن ( 

نیا رد  هکنیا  دراد  دنناسر  یم  ناگدنب  هب  گرزب  راگدرورپ  زا  هک  نآرق  فراعم  زا  یلئاسم  رد  لوتب 

هداتسرف وا  رد  رب  هک  دشاب  یسک  دننامه  دتسرفب و  ادن  باوج  رد  ار  دوخ  ياه  تجاح  اه  تعاس 

دیوگب دنک و  هضرع  ار  دوخ  تاجایتحا  هک  تسا  نیا  ناهاوخ  وا  زا  هدمآ و  ناهاشداپ  زا  یهاشداپ 

هلیسو هب  یناوت  یم  ار  تدوخ  جیاوح  هک  مهد  ربخ  ار  وت  میآ و  وت  دزن  هب  هک  داد  هزاجا  نم  هب  هاشداپ 

هدافتسا تصرف  نیا  زا  وا  امتح   . دروآ رب  ار  اهنآ  ات  ینک  تساوخرد  وا  زا  ینک و  هضرع  وا  رب  نم 

دوخ زا  یتجاح  چیه  دنک و  یم  رکذ  ار  دوخ  ضارغا  مهم و  تاجاح  دنک و  یم 
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هجوت دروم  ناسک  و 

ناوارف ياطع  نداد  هب  هاشداپ  نآ  رگا  اصوصخ  دنک  یم  رکذ  لیصفت  هب  ار  همه  دراذگ و  یمناو  ار  دوخ 

هاشداپ هداتسرف  هب  زاین  هک  یسک  نینچ  دشاب و  فورعم  وکین  ياهراک  ماجنا  رد  دشاب و  فوصوم 

باطخ نیا  زا  دوصقم  دراذگ و  یمن  باوج  یب  ار  وا  دنادرگ و  یمن  يور  هاشداپ  يدانم  زا  زگره  دراد 

اب تسا و  هاشداپ  مشخ  هتسیاش  وا  سپ  دنک )  نینچ  رگا  و  دنک (  یمن  عیاض  یتسس  اب  ار  هداتسرف 

رد ای  ددرگ و  یم  زاب  َنیِرِخاد 1  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  باوج 

دریگ و رارق  نیمورحم  نایرکشل  ءزج  هکنآ  ات  دوش  یم  هدنادرگ  رب  يور  وا  زا  اهلفاغ  دننامه  وا  باوج 

كرت ار  ادخ  زا  تساوخ  رد  سک  ره   [ هک دوش  تیاور  نیا  لومشم   ] ددرگ و زاب  تیصعم  هانگ و  راب  اب 

 . ددرگ یم  ریقف  دنک 

نآ رد  یتساوخ  رگا  تفگ و  هیکزلا )  هحور  هَّللا  سدق  سواط (  نب  یسوم  نب  یلع  نیدلا  یضر   ( 2 ) 

هک يدانم  نیا  هب  و  ص )  دمحم (  تلاسر  تیمتاخ  وت و  تیبوبر  هب  قیدصت  نم  يادخ  وگب  ماگنه 

قیدصت هک  نم  لقع  یلو  دونش  یمن  ار  نآ  يادص  مشوگ  رگا  مدومن و  دهد  یم  ربخ  وت  دوج  زا 

يا هتشرف  يا  يدمآ  شوخ  میوگ  یم  نم  سپس  تسا  هدینش  ار  نآ  دراد  وت  هدعو  رب  لمتشم  رابخا 

ناملقع لاح  نابز  هب  ام  يدش  دراو  ام  رب  ام  هب  تبسن  راکوکین  داوج  میرک  میکح  کلام  فرط  زا  هک 

رد هک  تسه  یلئاس  ایآ  ییوگ  یم  هک  میدینش  نامتساوخ  رد  هدنروآ  رب  ندعم  زا  ار  وت  راتفگ 

---------------

 . رفاغ 60  40  ( . 1 ) 

53 --) 
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(--

نم هب  یلاعت  قح  لابقا  ماود  یضتقم  هک  ار  دوخ  تاجایتحا  مامت  امش  زا  نم  و   ( 1 مهدب (.  ار  شتساوخ 

نم هب  شناسحا  مشاب و  هتشاد  ار  وا  هب  يروآ  يور  قیفوت  هتسویپ  هک  مهاوخ  یم  مهاوخ و  یم  تسا 

یکین نم  هب  هلیسو  نآ  هب  هک  ار  هچ  ره  ارم و  هکنیا  دوش و  لماک  وا  هاگشیپ  رد  نم  بدا  ددرگ و  مامت 

نامیوزرآ هب  ار  ام  هک  تسنآ  لها  وا  هک  نامیالوم  دیس و  نابز  زا  ار  وت  راتفگ  دنک و  ظفح  دنک  یم 

مه منک و  یم  يرایتخا  هبوت  مه  نم  مریذپب و  ار  وا  هبوت  هک  تسه  يا  هدننک  هبوت  ایآ  هک  میدینش  دناسر 

مدنمزاین ار  شباوث  تیاضر و  متسه و  شباقع  بضغ و  زا  فیعض  زجاع و  نم  اریز  يرارطضا  هبوت 

شدوجو همه  اب  نم  لقع  لاح  نابز  ّالا  یناد و  وت  تسه  وگتسار  یقیقح  هبوت  رد  نم  سفن  رگا 

تسام شریذپ  ینابرهم و  لها  هک  نامناطلس  اقآ و  فرط  زا  هک  هتشرف  يا  ار  وت  نخس  تسا و  بیات 

همه زا  هک  متسه  وا  هدنب  نم  مزرمایب و  ار  وا  هکنآ  ات  تسه  يا  هدننکرافغتسا  ایآ  یتفگ  هک  میدینش  ار 

رد نم  نابز  بلق و  رگا  متسه و  وا  هب  هدنهانپ  وفع  يارب  منک و  یم  هبوت  دیآ  یم  شدب  وا  هک  ییاهزیچ 

یتخس و یگدنامرد و  تلاح  نم و  لقع  لاح  نابز  الا  بوخ و  رایسب  دنیوگ  یم  تسرد  رافغتسا 

رد نم  دنک و  یم  رافغتسا  نم  فرط  زا  وا  تمحر  وفع و  تلالج و  هاگشیپ  رد  نم  یگتسکش 

هبوت و هتساوخ و  نیا  راهظا  نم  هتشرف  يا  مزیچان و  راوخ و  وا  تفأر  تّزع و  هاگشیپ 
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رافغتسا و

مرک و ملح و  اب  ار  نآ  ات  مراپس  یم  وت  هب  تناما  ناونع  هب  ار  دوخ  یگتسکش  تلذ و  یگراچیب و 

هب ار  ندیسر  ياهرد  داتسرف و  ام  يوس  هب  ار  وت  داد و  تمعن  ام  رب  هک  یسک  هاگشیپ  هب  دوجو  تمحر 

 . يرادب هضرع  درک  زاب  ام  يور 

رد ار  نآ  يرادن  نآ  تئارق  يارب  یگدامآ  يدرکن و  ظفح  ار  اعد  نیا  رگا  تفگ  سواط  نب  یلع   ( 2 ) 

هک یتقو  نک  ظفح  تعاتم  نیرتهب  دننامه  ار  نآ  دشاب و  وت  رس  ریز  رد  ای  وت و  اب  هک  سیونب  يذغاک 

نیمحارلا و محرا  فرط  زا  هک  يا  هتشرف  يا  وگب  ریگب و  تیولج  دش  بش  ره  رخآ  ثلث 

بلق هن  مراد و  وگتفگ  نابز  هن  نم  منک  یم  میلست  وت  هب  هک  تسا  نم  هصق  نیا  يدمآ  نیمرکالا  مرکا 

 . هیلع هَّللا  همحر  ناشیا  نخس  نایاپ   . منک هضرع  وتب  مناوتب  يا  هتسیاش  مالک  هک  يا  هدامآ 

سپ یناوخب  دنداد  دای  وت  هب  دندومرف و  تیب  لها  هک  يا  هیعدا  تقو  نیا  رد  یناوت  یم  رگا  میوگ   ( 3 ) 

وگب ار  نخس  نیا  سپ  یناوت  یمن  رگا  تلاحب و  اشوخ 

وفع زا  ربخ  رد  ار  مهیلع  هَّللا  تاولص  شتیب  لها  تربمایپ و  مدروآ و  نامیا  وت  هب  نم  ایادخ  راب 

رد ارم  تسرفب و  شتیب  لها  دمحم و  رب  دورد  ایادخ  راب  مدرک  قیدصت  وت  سنا  فاطلا  هناراوگرزب و 

تسوت راوازس  هچنآ  هاگنآ  هدب و  رارق  کیرش  هدش  بش  نیا  رد  هک  ترخآ  ایند و  زا  یکین  ياهاعد 

 (-- 54 --) 

نادنزرف دمحم و  رب  تسرفب  دورد  نیرتنابرهم  يا  تسا  نم  راوازس  هک  هچنآ  هن  نک  راتفر  نم  اب 
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 . شکاپ

باوخ هک  ار (  مشچ  ّظح  مامت  هدومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نادب   ( 1 ) 

 . تسا ناگدننکرکش  نیرتمک  مشچ  نوچ  دیهدن  وا  هب  تسا ) 

زا بش  زامن  يارب  ادخ  تیاضر  رطاخ  هب  هدنب  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا   ( 2 ) 

شا هکیالم  رب  وا  هب  یلاعت  يادخ  تسباوخ  زا  رپ  زونه  شنامشچ  دزیخ و  یم  رب  نیریش  رتسب 

وا رب  نم  هک  یتدابع  يارب  تساخرب  رتسب  تذل  زا  دینیب  یمن  ارم  هدنب  ایآ  دیامرف  یم  دنک  یم  تاهابم 

 . مدیزرمآ ار  وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  مدرکن و  بجاو 

يده همئا  زا  یماما  هب  لّسوت  هجوت و  یتعاس  ره  رد  تسا و  تعاس  هدزاود  زور  هک  یناد  یم   ( 3 زور ( )  تاعاس  رد  اعد  هدیاف ( 

دیس و   . تسا هدروآ  ار  تعاس  ره  رد  دراو  ياعد  حابصم  رد  یسوط  خیش  هک  نانچ   ( 10 دوش (  یم 

مالسلا مهیلع  همئا  زا  یکی  ینامهم  هب  هتفه  مایا  زا  يزور  ره  هک  درک  رکذ  هیلع  هَّللا  همحر  نیدلا  یضر 

ینامهم و دیما  هک  یماما  يارب  صوصخم  یترایز  زور  ره  يارب  دراد و  صاصتخا  هلص  شهد  و 

یلوم نآ  زا  هبنش  کی  زور  تسا و  ص )  ربمایپ (  لام  هبنش  زور   . تسا هدش  دراو  دور  یم  وا  زا  هلص 

زور تسا و  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ماما  نآ  زا  هبنشود  زور  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع 

نآ زا  هبنش  راهچ  زور  تسا و  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیسحلا و  نب  یلع  نآ  زا  هبنش  هس 

داوج و ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما 
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ماما نآ  زا  هبنشجنپ  زور  و   . تسا مالسلا  مهیلع  يداه  ماما 

 . دشاب یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نآ  زا  هعمج  زور  تسا و  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

هس نیمه  رد  ردق  بش  اسب  هچ  تسا و  ناضمر  هام  رد  هتخانشان  تروص  هب  هک  ردق  بش  زین  و   ( 4 ) 

دیکأت ینهج  بش  ینعی  هس  تسیب و  بش  رد  دشاب و  هس )  تسیب و  کی و  تسیب و  هدزون  درف (  بش 

مهدزناپ بش  بجر  هام  بش  نیلوا  زا  دنترابع  اهبش  نآ  ایحا و  ياهبش  زین  تسا و  هدش  يرتشیب 

اهبش نیا  رد  هک  دمآ  یم  ششوخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   . رطف نابرق و  دیع  ياهبش  نابعش  هام 

رد رطاخ  نیمه  هب  تسا و  تساوخرد  اعد و  زور  هفرع  زور  اریز  هفرع  زور  زین  دشاب و  لابلا  غراف 

بیغرت هچ  رگ  تسا  هزور  زا  رتهب  زور  نیا  رد  راطفا  دراد  یم  زاب  اعد  زا  ار  ناسنا  هزور  هک  یتروص 

شراب رهظ و  لاوز  ماگنه  هب  اهداب و  شزو  ماگنه  هب  اعد  تسا و  هدش  دراو  نآ  هزور  رد  یناوارف 

 (-- 55 --) 

دراو مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ماّحش  دیز  زا  یتیاور  اریز   ( 1 دیهش (  نوخ  هرطق  نیلوا  شزیر  ناراب و 

شراب و  رهظ )  ینعی  هیاس (  لاوز  داب و  شزو  ماگنه  هب  دینک  اعد  تقو  راهچ  رد  دومرف  هک  هدش 

 . دوش یم  زاب  ماگنه  نیا  رد  نامسآ  ياهرد  اریز   . نمؤم دیهش  نوخ  هرطق  نیلوا  ناراب و 

دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 2 ) 

هدروآ رب  گرزب  ياه  تجاح  ددرگ و  یم  زاب  تشهب  نامسآ و  ياهرد  دش  رهظ  لاوز  یتقو 
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یمارآ هب  هک  يزامن  تعکر  راهچ  هزادنا  هب  دومرف  ترضح  ماگنه  هچ  رد  متشاد  هضرع  دوش  یم 

 . دوش هدناوخ 

 . تساعد تباجا  تقو  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  رگید  تقو 

 . رجف عولط  ماگنه  هب  تسا  هدش  تیاور  و 

وا زا  رایسب  هک  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  زا  ینانک  حابصلا  وبا  تیاور  و   ( 3 ) 

تروص نیا  رد  اریز  دینک  اعد  دیشروخ  عولط  ات  رحس  زا  نیا  رب  انب  دراد  تسود  دنک  یم  تساوخرد 

 . دوش یم  هدروآ  رب  گرزب  ياه  تجاح  ددرگ و  یم  میسقت  قازرا  دوش و  یم  زاب  نامسآ  ياهرد 

مود مسق 

اعد ياهناکم  رد 

هفرع نیمزرس  لثم 

يا دیوگ  یم  هکیالم  هب  زور  نآ  رد  ناحبس  يادخ  هک  تسا  ربخ  رد   ( 4 ) 

هدولآ رابغ  يوم و  هدیلوژ  ایند  رانک  هشوگ و  زا  هک  دینیب  یم  ار  منازینک  ناگدنب و  ایآ  نم  ناگتشرف 

دنهاوخ یم  هچ  دیناد  یم  ایآ  دندمآ 

دیشاب دهاش  دیامرف  یم  يادخ  سپ  دنراد  شزرمآ  تساوخرد  وت  زا  دنراد  یم  هضرع  ناگتشرف 

 . مدیزرمآ ار  ناشیا  نم  هک 

دنوش یمن  هدوشخب  رعشم  هفرع و  رد  زج  هک  دنتسه  یناهانگ  ناهانگ  هرمز  زا  دش  تیاور  و   ( 5 ) 

زا یتقو  ِمارَْحلَا 1  ِرَعْشَْملَا  َْدنِع  َهَّللَا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اذِإَف  دومرف  یلاعت  يادخ 

 . تسا یندنام  رادیب  ياهبش  زا  رعشم  بش  دیروآ و  دای  ار  يادخ  رعشم  رد  دیدش  هناور  تافرع 

نآ رب  سک  چیه  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   . تسا هبعک  مرح و  رگید  ناکم   ( 6 ) 

---------------
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 . هرقب 198  2  ( . 1 ) 

 (-- 56 --) 

دسر و یم  تباجا  هب  اهنآ  ترخآ  يارب  نینمؤم  ياعد  دش  تباجا  شیاعد  هکنآ  زج  هداتسیان  اههوک 

ياعد
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 . دسر یم  تباجا  هب  ناشایند  يارب  راّفک 

دصق دنک  دجسم  هب  نتفر  دصق  هک  یسک  تسادخ و  هناخ  دجسم  اریز  تسا  دجاسم  رگید  ناکم   ( 1 ) 

نم ياه  هناخ  هک  دینادب  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  و   ( 2 تسا (.  هدرک  وا  ترایز  ادخ و  يوس  هب  نتفر 

ترایز ما  هناخ  رد  ارم  سپس  دنک  ریهطت  شا  هناخ  رد  هک  يا  هدنب  لاحب  اشوخ  دندجاسم و  نیمز  رد 

 . دنادرگزاب یلاخ  تسد  ار  دوخ  ناهاوخ  ریاز و  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  يادخ  دنک و 

درک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  ملسم  نب  دیعس   ( 3 ) 

یتقو درک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نآ  رهظ  لاوز  ماگنه  هب  تشاد  يزاین  یتقو  مردپ 

دجسم هب  درک و  یم  مامشتسا  شوخ  يوب  داد و  یم  يا  هقدص  ادتبا  دنک  تساوخرد  تساوخ  یم 

 . درک یم  اعد  دوخ  تجاح  يارب  تفر و  یم 

دراد تلالد  زیچ  راهچ  رب  تیاور  نیا  و   ( 4 تیاور (  زا  هدافتسا 

 . تسا تجاح  تساوخرد  تقو  رهظ  لاوز  لوا 

 . دنهد هقدص  اعد  زا  رتولج  هک  تسا  بحتسم  مود 

 . شوخ يوب  مامشتسا  موس 

 . تسا تجاح  بلط  ناکم  دجسم  مراهچ 

تیاور  ( 6 تسا (  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هاگشیپ  رد  اعد  هاگیاج  نیرتهب  هکلب  اعد  نکاما  زا  و   ( 5 ) 

شربق كاخ  رد  داد  وا  هب  تلصخ  راهچ  ع )  نیسح (  ماما  تداهش  لابق  رد  ناحبس  يادخ  هک  هدش 

داد و رارق  وا  نادنزرف  زا  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  دنک و  یم  تباجا  وا  دبنگ  ریز  رد  ار  اعد  داد و  رارق  افش 

 . دروآ یمن  باسحب  ناشرمع  ءزج  دننک  یم  شربق  ترایز  نیریاز  هک  ییاهزور 

دش تیاور   ( 7 ) 
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ریجا ار  یصخش  هک  داد  روتسد  شناسک  هب  دش  رامیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

ترضح نآ  نایلاوم  زا  يدرم  سپ   . دننک اعد  وا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  هک  دننک 

ماما یلو  مور  یم  نم  تفگ  درم  نآ  تفگ  وا  هب  ار  ارجام  تفایرد و  رانک  رد  ار  یصخش  دمآ و  نوریب 

هک تسا  یماما  مه  قداص  ماما  هک  نانچ  تسا  بجاو  شتعاطا  هک  تسا  یماما  مالسلا  هیلع  نیسح 

 (-- 57 --) 

 . درک اعد  دیاب  ع )  نیسح (  ماما  ربق  رانک  رد  قداص  ماما  يافش  يارب  هنوگچ  سپ  تسا  بجاو  شتعاطا 

تسا روط  نیمه  دومرف  ترضح   . درک لقن  ار  وا  نخس  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیپ  هب  مالغ 

تباجا نآ  رد  اهاعد  هک  تسا  ییاهناکم  ار  یلاعت  يادخ  هک  دناد  یمن  ناشیا  یلو  دیوگ  یم  ناشیا  هک 

 . تسا هنکما  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هعقب  دوش  یم 

موس مسق 

 [ مظعا مسا  رب  لمتشم  ياعد   ] اعد تباجا  للع  زا 

1

اصخش ار  مسا  نآ  هاوخ  دنتسه  مظعا  مسا  رب  لمتشم  هک  تسا  ییاهاعد  اعد  تباجا  للع  زا 

ءایلوا ناربمایپ و  لثم  یصاخشا  زج  دناد  یمن  انیع  یسک  ار  مظعا  مسا  و   ( 1 مینادن (  ار  نآ  انیع  هاوخ  مینادب 

هنیمز نیا  رد  یتاراشا  تاحیولت و  و   ( 11 تسا (  هدرک  هاگآ  ار  ناشیا  يادخ  هک  مالسلا  مهیلع  یهلا 

هک یتیاور  تسا و  هدمآ  رشح  هروس  رخآ  رد  مظعا  مسا  دیوگ  یم  هک  یتیاور  لثم  تسا  هدش  دراو 

مویقلا یحلا  رد  مظعا  مسا  هک  دنتفگ   . دشاب یم  نارمع  لآ  لوا  یسرکلا و  هیآ  رد  مظعا  مسا  دیوگ  یم 

مسا ود  نیا  اریز  تسا 
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 ( ص ربمایپ (  زا  و   ( 2 دشاب (  یم  هروس  ود  نیا  رد  دوجوم  ود و  ره  كارتشا  هجو 

هک دنتفگ  نآ  يدیفس  هب  مشچ  یهایس  زا  تسا  رتکیدزن  میحرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  دومرف  هک  هدمآ 

---------------

دیامرف یم  مظعا  مسا  دروم  رد  شناوید  رد  ادفلا  هل  یحور  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  ترضح   ( 1 ) 

زاغآ تشگ  مظعا  مسا  زا  نخس  زار  دوب  دیاب  یم  هچ  رگ  هتفهن 

مهفاف تساراد  مه  دوجوم  ره  هک  مظعا  مسا  دمآ  لودج  نیا  ارت 

يدوهش تاماقم  یبای  یمه  يدوجو  ّرس  هصح  نیا  زا  وت 

مدآ بآ و  رب  هدز  یشقن  بجع  مظعا  مسا  نیا  زا  قداص  ماما 

مظعا مسا  دشاب  مسا  نیمادک  ملاع  بطق  نآ  زا  هدیسرپ  یکی 

ریسکا ریسکا و  ظفل  ناسب  ریثأت  هب  یلوق  زا  یلعف  باوج 

بآ زا  رپ  ضوح  نیردنا  ور  یم  هک  باحصا  عمج  دزن  داد  شلاثم 

شتایح زا  دیدرگ  سویأم  ات  هک  شتاجن  زا  عنم  هب  ار  نانآ  مه 

يرکف ياهیورت  زا  يربم  يرطف  دیحوت  وا  ّرس  ّرس  ز 

رواد دیدرگ  وا  رب  قح  مکح  هک  رواخ  دیشروخ  نوچ  تسا  هدرک  عولط 

درک اطع  مد  نآ  ماما  ار  شباوج  درک  ادن  ینثغا  هَّللا  ای  هب 

مدآ نبا  يا  ییوت  دوخ  ینعی  هک  مظعا  مسا  تسا  نیا  دومرف  ودب 

يدیسر هگنآ  تمظعا  مسا  هب  يدیماان  دیآرد  رد  ره  زا  وچ 

دیامرف یم  هاگنآ  دیحوت  ناطلس  تلود  یبایب  دیدرگ  عطق  تدیما  اج  ره  زا  وچ 

مولعم تشگ  مظعا  مسا  سپ  ارت  مویق  تسا و  ّیح  یبجاو  تاذ  وچ 

 (-- 58 --) 
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لالجلا اذ  ای  مظعا  مسا  هدش  هتفگ  مّویق و  ای  ّیح  ای  تسا  نخس  نیا  رد  مظعا  مسا 
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مارکالا و 

 . وه ّالا  وه  نم ال  ای  وه  ای  تسا  نخس  نیا  رد  دنتفگ  رگید  يا  هدع  تسا 

راگدرورپ روهشم  يامسا   ( 1 زا (  نآ  تسا و  هَّللا  نامه  مظعا  مسا  هکنآ  رگید  يا  هدع  نخس   ( 1 ) 

 . تسا امسا  همه  ماما  و   ( 4 دراد (  اعد  رکذ و  رد  ار  ماقم  نیرتالاب  2 و 3 )  تسا (. 

 . دوش یم  هداد  وا  هب  تداهش   ( 6 تسوا و (  هب  صتخم  صالخا  هملک  و   ( 5 ) 

مسا هَّللا  هک  تسا  نیا  نآ  لولدم  هک  یتایاور  اریز  تسا  کیدزن  باوص  هب  یلیخ  لوق  نیا  و 

 . تسا ناوارف  دشاب  یم  مظعا 

دراد ءامسا  رئاس  رب  یتازایتما  سدقم  مسا  نیا  هک  نادب  سپ   ( 2 هَّللا ( ]  تازایتما  ]

رب زاجم  ای  تقیقح و  هب  تسوا و  صوصخم  هک  تسا  قح  سدقم  تاذ  صاخ  مسا  هَّللا  لوا 

هَّللا مسا  هک  دیدید  ار  هَّللا  زج  ایآ  اّیمس 1  هل  ملعت  له  دومرف  یلاعت  يادخ   . دوش یمن  قالطا  نارگید 

 . دشاب هتشاد 

رداق لثم  دنراد  تلالد  رگید  یناعم  رب  ءامسا  یقاب  زا  مادک  ره  دراد و  تاذ  رب  تلالد  مسا  نیا  مود 

 . نآ لاثما  دراد و  تلالد  ملع  رب  هک  ملاع  دراد و  تلالد  تردق  رب  هک 

یهلا مسا  هب  الثم  دوش  یمن  هدیمان  يرگید  مسا  هب  وا  دوش و  یم  هدیمان  مان  نیا  هب  ءامسا  همه  موس 

میحر ای  روبص  يامسا  زا  یمسا  هَّللا  دنیوگ  یمن  تسا و  هَّللا  ءامسا  زا  یمسا  يو  هک  دنیوگ  یم  روبص 

 . دسر یم  هن  هب  مسا  نیا  تازایتما  عومجم  تشذگ  البق  هک  يزایتما  شش  اب  تسا و  روکش  ای 

تیاور و   ( 3 ایخرب (  فصآ  نامیلس و 
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کی اهنت  اهنآ  نیب  دیمهف و  ار  سیقلب  ندمآ  یتقو  مالسلا  هیلع  نامیلس  هک  تسا  هدش 

ار سیقلب  تخت  یک  َنیِِملْسُم 2  ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  دومرف  دوب  هدنام  خسرف 

ِّنِْجلَا 3 َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  دنیایب  میلست  هب  نایفارطا  سیقلب و  هکنآ  زا  لبق  دروایب  دناوت  یم 

ْنَأ َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  تفگ  دوب )  كریز  رایسب  هک  هّنجا  ناشکرس  زا  یکی  ینعی  نج (  زا  یتیرفع 

---------------

 . --------------- میرم 65  19  ( . 1 ) 

 . --------------- لمن 38  27  ( . 2 ) 

 . لمن 38  27  ( . 3 ) 

 (-- 59 --) 

نآ رد  هک  یسلجم  ینعی  دوخ  تخت  زا  هکنآ  زا  لبق  مروآ  یم  ار  وا  تخت  نم  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت 

رهظ ات  حبص  زا  نامیلس  ترضح  سلجم  و  دوش )  مامت  شسلجم  ینعی  يزیخرب (  ینک  یم  تواضق 

و اهالط (  رب  مراد و  وا  تخت  ندروآرب  توق  نم  نیما و  ّيوقل  هیلع  ّینا  و   . دیشک یم  لوط 

َلاق مهاوخ  یم  نآ  زا  رتعیرس  نم  دومرف  نامیلس   . نامیلس لاقف   . متسه نیما  نآ )  ياه  تنیز 

هک ایخرب  نب  فصآ  ینعی  دوب  وا  دزن  رد  باتک  زا  يرادقم  هک  یسک  نآ  ِباتِْکلَا 1  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلَا 

ینعی تسناد  یم  ار  مظعا  مسا  هک  دوب  قیدص  يدرم  وا و  رهاوخ  رسپ  نامیلس و  ترضح  ریزو 

نا لبق  هب  کیتآ  انا  تشاد  هضرع  دهد  یم  ار  شباوج  يادخ  دوش  هدناوخ  یتقو  هک  ار  یمسا 

نیا ترابع  نیا  يانعم  دنتفگ   . مروآ یم  ار  سیقلب  تخت  ندز  مهب  مشچ  کی  هب  نم  کفرط  ّدتری 

هدش هتفگ  دسرب و  وت  هب  تسا  رود  وت  زا  وت  زادنا  مشچ  هزادنا  هب  هک  یسک  هکنآ  زا  لبق  ینعی  هک  تسا 
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 . مروآ یم  یگتسخ  رطاخ  هب  وت  کلپ  تشگزاب  زا  لبق  هک  تسا  نیا  شیانعم 

همادا درک و  هاگن  تیاهن  ات  درک و  زاب  ار  شمشچ  نامیلس  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  سپ   ( 1 ) 

هب فصآ  دیوگ  یبلک   . دوب هدمآ  سیقلب  تخت  دتفایب  مهب  ددرگ و  هریخ  شمشچ  هکنآ  زا  لبق  داد و 

يولج رد  تفر و  ورف  نیمز  هب  تخت  درک و  تساوخرد  ادخ  زا  یهلا  مظعا  مسا  هب  داتفا و  هدجس 

نوریب نیمز  زا  نامیلس  يولج  دش و  هتفاکش  نیمز  دوب  تخت  هک  اجنآ  رد  دنتفگ  دش  زبس  نامیلس 

مه مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیا  و   . دش هدیدرون  مه  رد  تخت  يارب  نیمز  هک  هدش  هتفگ  و   ( 2 دمآ ( 

هتفگ تسا و  نامحر  دیآ  یم  هَّللا  زا  دعب  هک  يدعب  مسا  هَّللا و  نامه  مسا  نآ  دش  هتفگ  هدش و  تیاور 

 . تسا متسه )  هک  متسه  ایهارش (  ایهآ  يربع  نابز  رد  هک  تسا  مّویق  ای  ّیح  ای  مسا  نآ  هدش 

اهلإ یش ء  لک  هلا  انهلا و  ای  هدش  هتفگ  و   . تسا مارکالا  لالجلا و  اذ  ای  مسا  نآ  هدش  هتفگ   ( 3 ) 

 . تسا تنا  الا  هلا  ادحاو و ال 

ياه تجاح  يارب  يا  هیعدا  دنرثؤم و  اعد  تباجا  رد  ظافلا  تایصوصخ  هدش  تیاور  و 

هَّللا ای  دیوگب  راب  هد  هک  یسک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  لثم   ( 4 هدمآ (  صوصخم 

یتیاور نآ  ریظن  و   . دوش یم  هداد  وت  هب  وگب  ار  دوخ  تجاح  نم  هدنب  کیّبل  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  هَّللا  ای 

دیوگب هّابر  ای  هّابر  ای  راب  هد  هک  یسک  دروم  رد  هک  تسا 
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زین بر  ای  دروم  رد  هک  نانچ   . تسا هدمآ 

راب هس  دوخ  دوجس  رد  سک  ره  هک  هدش  تیاور  زین  و   ( 5 تسا (.  هادیس  ای  هادیس  ای  نآ  ریظن  و   . تسا نینچ 

 . دنهد یم  وا  هب  ار  روکذم  باوج  نامه  هادیس  ای  هابر  ای  هَّللا  ای  دیوگب 

يا دومرف  نم  هب  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  تفگ  هعامس   . تسا هعامس  تیاور  رگید  هنومن  و   ( 6 ) 

---------------

 . لمن 40  27  ( . 1 ) 

 (-- 60 --) 

كدنع امهل  ّناف  ّیلع  دّمحم و  ّقحب  کلأسا  ینا  مهّللا  وگب  یتشاد  یتجاح  یتقو  هعامس 

یلع یّلصت  نا  ردقلا  کلذ  ّقحب  نأّشلا و  کلذ  ّقحبف  ردقلا  نم  اردق  نأشلا و  نم  انأش 

مسق یلع  دمحم و  قح  هب  ار  وت  نم  ایادخ  راب  ینعی   . اذک اذک و  لعفت  نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  ناشدنلب  ماقم  نآ  قحب  دنراد و  عیفر  یماقم  وت  دزن  رد  ود  نآ  اریز  مهد  یم 

لسرم و ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  تمایق  رد  اریز  ینک  تباجا  ارم  تساوخرد  نالف  تسرف و 

 . تسا جاتحم  ناشیا  هب  زور  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  يا  هدش  ناحتما  نمؤم  هدنب 

زامن زا  دعب  تبون  هس  سک  ره  هک  تسا  رامع  نب  هیواعم  زا  ریمع  یبا  نبا  تیاور  رگید  هنومن  و   ( 1 زامن ( ]  زا  سپ  ياهاعد  ]

تساوخرد ادخ  زا  سپس  هریغ  دحا  ءاشی  ام  لعفی  ءاشی و ال  ام  لعفی  نم  ای  دیوگب  بجاو 

 . تسا هعمج  زور  رد  نید  يادا  دروم  رد  هک  یتیاور  رگید  هنومن  دوش و  یم  هداد  وا  هب  شا  هتساوخ  دنک 

كاوس و نّمع  کلضفب  کمارح و  نع  کلالحب  یننغا  مهّللا 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


یلک روطب  هک  هدش  تیاور 

دیوگب راب  هد  حبص  زامن  زا  دعب  يزور  شیاشگ  يارب  و   ( 2 دناوخب (  نینچ  تاجاح  همه  يارب 

هلضف نم  هلأسا  هَّللا و  رفغتسا  هدمحب  میظعلا و  هَّللا  ناحبس 

دیوگب اشع  زامن  زا  دعب  يزور  شیاشگ  تهج  رگید  هنومن   ( 3 اشع (  زامن  زا  دعب  ياعد 

لوجاف یبلق  یلع  رطخت  تارطخب  هبلطا  اّمنإف  یقزر  عضومب  ملع  یل  سیل  ّهنا  مهّللا 

ما ضرا  یف  ما  لبج  یف  ما  لهس  یف  يردا أ  ناریحلاک ال  بلاط  انا  امیف  انأف  نادلبلا  هبلط  یف 

كدنع و هملع  ّنا  تملع  دق  نم و  لبق  نم  نم و  يدی  یلع  رحب و  یف  ما  ّرب  یف  ما  ءامس  یف 

هلآ دّمحم و  یلع  ّلصف  مهللا  کتمحرب  هبّبست  کفطلب و  همسقت  يّذلا  تنا  كدیب و  هبابسا 

رّدقت مل  ام  بلطب  ینّنعت  ابیرق و ال  هذخأم  الهس و  هبلطم  اعساو و  یل  کقزر  ّبر  ای  هلعجا  و 

دج هلآ و  دّمحم و  یلع  ّلصف  کتمحر  یلا  ریقف  انا  یباذع و  نع  ّینغ  کناف  اقزر  هیف  یل 

اب مناد و  یمن  ار  دوخ  يزور  ياج  نم  ایادخ  میظع  لضف  وذ  ّکنا  کلضفب  كدبع  یلع 

بلط رد  مور و  یم  اهرهش  هب  يزور  بلط  رد  منک  یم  بلط  ار  نآ  درذگ  یم  مرطاخ  زا  هک  ییاه  هشیدنا 

نامسآ رد  ای  تسا و  نیمز  رد  هوک  رد  ای  تسا  تشد  رد  نم  يزور  مناد  یمن  متسه  هدز  تریح  نآ 

یناد و یم  وت  هک  مناد  یم  یسک و  هچ  بناج  زا  تسیک و  تسد  هب  ایرد و  رد  ای  تسا و  یکشخ  رد 

 (-- 61 --) 

دوخ فطل  هب  هک  یتسه  وت  تسوت و  تسد  رد  نآ  بابسا 
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دوخ ینابرهم  اب  ینک و  یم  شخپ  ار  نآ 

شبلطم ناوارف و  ارم  يزور  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ  ینک  یم  مهارف  ار  نآ  هلیسو 

نوچ نکن و  هتسخ  رّدقم  ریغ  يزور  تساوخ  هب  ارم  هدب و  رارق  کیدزن  ار  نآ  شیادیپ  لحم  ناسآ و  ار 

دمحم لآ  دمحم و  رب  دورد  سپ  متسه  تینابرهم  هب  دنمزاین  نم  ینم و  باذع  زا  زاین  یب  وت 

 . يراد میظع  یلضف  وت  امرف  شیاشخب  تا  هدنب  رب  تسرفب و 

ماگنه هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  نیا  هاش  رب  ندش  لخاد  رگمتس و  زا  سرت  عفر  يارب  و   ( 1 ) 

یّتلا کنیعب  ینسرحا  یتبرک  دنع  یثوغ  ای  یتّدش و  دنع  یتّدع  ای  وگب  روصنم  رب  لوخد 

ماگنه هب  مسر  دایرف  يا  تدش و  ماگنه  هب  نم  هریخذ  يا   . ماری يّذلا ال  کنکرب  ینفکا  مانت و  ال 

یگشیمه هک  تدوخ  نکر  هانپ  رد  نک و  تظفاحم  دنباوخ  یمن  زگره  هک  ینامشچ  اب  ارم  یتخس 

راد هگن  تسا 

لوسر زا  يزور  نم  دیوگ  لبج  نب  ذاعم  تسا  هدمآ  لبج  نب  ذاعم  تیاور  رد  نید  يادا  يارب  و   ( 2 نید ( ]  يادا  يارب  اعد  ]

عنام زیچ  هچ  ذاعم  يا  دومرف  ص )  ترضح (  مدرواین  اجب  ار  هعمج  زامن  وا  اب  مدنام و  زاب  ص )  ادخ ( 

زا مدنگ   ( 1 هیقوا (  کی  يدوهی  يانحوی  ص )  ادخ (  لوسر  يا  مدرک  ضرع  تسا  هدش  هعمج  زامن 

ایآ ذاعم  يا  دومرف  دراد  زاب  وت  زا  ارم  هک  مدیسرت  سپ  دیشک  یم  کیشک  نم  رد  رب  تشاد و  بلط  نم 

متفگ دنک  ادا  ار  تضرق  ادخ  هک  يراد  تسود 
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مهللا لق  وگب  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  يا  هلب 

ّلذت ءاشت و  نم  ّزعت  ءاشت و  نّمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نّمم  کلملا  یطعت  کلملا  کلام 

یف راهنلا  جلوت  راهنلا و  یف  لیللا  جلوت   . ریدق یش ء  ّلک  یلع  ّکنا  ریخلا  كدیب  ءاشت  نم 

ای باسح  ریغب  ءاشت  نم  قزرت  ّیحلا و  نم  ّتیملا  جرخت  ّتیملا و  نم  ّیحلا  جرخت  لیللا و 

یّنع ضقا  ءاشت  ام  امهنم  عنمت  ءاشت و  ام  امهنم  یطعت  امهمیحر  هرخآلا و  ایندلا و  نامحر 

رادتقا تزع و  یهاوخب  هک  ار  هک  ره  وت  یتسه  کلم  هاشداپ  يا  ایادخ  راب  ربمغیپ  يا  وگب   . ینید

زیچ ره  رب  وت  اهنت  تسا و  وت  تسدب  ییوکین  ریخ و  ره  ینادرگ  راوخ  یهاوخ  ار  هک  ره  یشخب و 

هدرم زا  ار  هدنز  يروآ  یم  نوریب  ینادرگ و  دیدپان  بش  رد  ار  زور  يزاس و  ناهن  زور  رد  ار  بش  ییاناوت 

یهدیم يزور  و  غرم )  زا  ار  غرم  مخت  لثم  هدنز (  زا  ار  هدرم  يروآ  یم  نوریب  و  ینم )  زا  ناسنا  لثم  ) 

باسح 1 نودب  یهاوخ  هک  ره 

---------------

 . نارمع 36 و 37 لآ   3  ( . 1 ) 

 (-- 62 --) 

مادک ره  زا  یهد و  یم  یهاوخب  ود  نآ  زا  مادک  ره  زا  ارس  ود  ره  میحر  ترخآ و  ایند و  هدنشخب  يا 

ضرق رگا  و   . نک ادا  میرک  يا  ارم  ضرق  تسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  ینک  یم  عنم  یهاوخب 

بارعا دزن  رد  هیقوا  هزادنا  و   . دنک یم  ادا  یلاعت  يادخ  دشاب  الط  زا  نیمز  هرک  همه  يرپ  هزادنا  هب  وت 

 . تسا یقارع  لطر  هس 

ظفاح تیوقت  يارب  و   ( 1 ) 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


ار هچ  ره  یهاوخ  یم  رگا  یلع  يا  تسا  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  اعد  نیا 

وگب زامن  ره  زا  دعب  ینک  ظفح  يونش  یم 

ناولاب ضرالا  لها  ذخأی  نم ال  ناحبس  هتکلمم  لها  یلع  يدتعی  نم ال  ناحبس 

یلع ّکنا  املع  امهف و  ارصب و  ارون و  یبلق  یف  لعجا  مهللا  میحرلا  فوءّرلا  ناحبس  باذعلا 

نآ تسا  هزنم  دنک  یمن  متس  دوخ  تکلمم  لها  رب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  ریدق  یش ء  لک 

تسا میحر  فوئر  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  دنک  یمن  باذع  باذع  عاونا  هب  ار  نیمز  لها  هک  ییادخ 

 . ییاناوت زیچ  همه  رب  وت  هدب و  رارق  ملع  مهف و  يانیب و  رون و  نم  بلق  رد  ایادخ  راب 

نسح ماما  درک  تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  هب  رازآ  مدرم  يا  هیاسمه  زا  يدرم   ( 2 ) 

دیدش ای  وگب  سپس  ناوخب  زامن  تعکر  ود  يدناوخ  ار  برغم  زامن  یتقو  دومرف  مالسلا  هیلع 

هدنریگ تخس  يا  تئش  امب  نالف  ّرش  ینفکا  تقلخ  ام  عیمج  کتزعب  تللذا  زیزع  ای  لاحملا 

زا یهاوخ  یم  هک  روط  ره  ار  ینالف  رش  يدرک  راوخ  لیلذ و  ار  تقلخ  همه  دوخ  تزعب  وت  زیزع  يا 

ینالف دنتفگ  دینش  يدایرف  يادص  بش  لد  رد  دش  بش  یتقو  درک  نانچ  درم  نآ   . نک مک  نم  رس 

سک ره  دوش  یم  مالک  هلاطا  ثعاب  نآ  همه  رکذ  هک  تسا  دایز  مسق  نیا  لثم  و   ( 12 درم (  بشما 

 . دنک جارختسا  اعد  ياهباتک  زا  دهاوخب 

مراهچ مسق 

نآ زا  دـعب  هک  تسا  بحتـسم  هدـش  دراو  هعمج  زور  رخآ  تعاس  رد  هک  تامـس  ياـعد  لـثم   ( 3 تسا (  نامز  اـعد و  زا  لکـشتم 
دیوگب

مهّللا
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نم هیلع  لمتشی  امب  ءامسالا و  نم  هنم  تاف  امب  اعدلا و  اذه  همرحب  کلأسأ  ینا 

وت زا  ایادخ  همجرت  اذک  اذک و  یب  لعفت  نا  تنا  ّالا  هب  طیحی  يّذلا ال  ریبدتلا  ریسفتلا و 

هدش رکذ  نآ  رد  هک  يریبدت  ریسفت و  هدش و  توف  نآ  زا  هک  ییامسا  اعد و  نیا  تمرح  هب  میهاوخ  یم 

 . روآرب ارم  ییاذک  تجاح  درادن  هطاحا  نآ  هب  وت  زج  یسک  هک 

ینک و یم  زاب  ار  نآرق  هک  تسا  ناضمر  هام  زا  مود  ثلث  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  لثم   ( 4 ) 

 (-- 63 --) 

كءامسا ربکالا و  مظعالا  کمسا  هیف  هیف و  ام  لزنملا و  کباتکب  کلأسأ  ّینا  مهللا  ییوگ  یم 

رانلا نم  کئاقتع  نم  ینلعجت  نا  یجری  فاخی و  ام  ینسحلا و 

وت و ربکا  مظعا  مسا  نآ  رد  تسا و  نآ  رد  هک  هچنآ  باتک و  نیا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادخ 

سپس یهدب  رارق  مهج  ياه  هدشدازآ  زا  ارم  هکنیا  تساجر  فوخ و  للع  ینسح و  يامسا 

 . دنک یم  رکذ  دهاوخ  یم  هک  ییاه  تجاح 

دهاوخ یم  هچنآ  هب  سپس  دناوخب  ار  ردق  هروس  راب  هعمج 15  بش  رخآ  ثلث  رد  هکنیا  نآ  ریظن  و 

 . دنک اعد 

مجنپ مسق 

یتجاح سک  ره  دومرف  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  لثم   ( 1 تسا (  ناکم  اعد و  زا  لکـشتم  هک  ییاهاعد 
ادخ زا 

یماقم دهشت  ّکنأ  دهشا  هَّللا  دبع  ابا  ای  دیوگب  دتسیاب و  نیسحلا  سأر  ماقم  رد  دهاوخ  یم 

يا  . یجئاوح ءاضق  یف  ّیبر  ّکبر و  هَّللا  لأساف  قزرت  ّکبر  دنع  ّیح  ّکنا  یمالک و  عمست  و 

مهد یم  تداهش  هَّللا  دبع  ابا 
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يزور تیادخ  هاگشیپ  رد  وت  يونش و  یم  ارم  مالک  ینیب و  یم  ارم  هک 

تجاح نآ  سپ  نک  تساوخرد  متجاح  ندروآرب  رد  نم  راگدرورپ  تراگدرورپ و  زا  يروخ  یم 

 . هَّللا ءاش  نإ  دوش  یم  هدروآرب 

هفیلخ اما   . درک یم  تفایرد  هفیلخ  زا  يرمتسم  لاس  ره  يدرم  هک  هدش  تیاور  و   ( 2 دوب ( ]  هدیدرگ  عطق  شا  يرمتسم  هک  يدرم  ]
مشخ وا  رب 

دمحم نب  یلع  نسحلا  یبا  یلوم  تمدخ  هب  درم  نآ  درک  عطق  ار  شا  يرمتسم  لاس  دنچ  تفرگ و 

ماگنه هب  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  دیناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  يرمتسم  عطق  دیسر و  مالسلا  هیلع  يداه 

هفیلخ بش  ماگنه  هب  تشگزاب  درم  نآ   . ددرگ يرمتسم  ددجم  يرارقرب  هطساو  هفیلخ  اب  تاقالم 

دنچ هک  دوب  هدیسرن  زونه  دیدرگ  هفیلخ  لزنم  هب  نتفر  هدامآ  درم  نآ  تساوخ  ار  وا  داتسرف و  ار  یسک 

 . دندرک تاقالم  ار  وا  هار  نیب  رد  زین  رگید  هداتسرف 

یلع ماما )  ایآ (  دیسرپ  نابرد  زا  دیسر  نابرد  هب  یتقو  دهاوخ  یم  ار  وت  هفیلخ  دنتفگ  یم  مادک  ره 

شیپ ار  وا  هفیلخ  دش  دراو  هفیلخ  رب  یتقو  ریخ  تفگ  نابرد  دمآ  اجنیا  مالسلا  هیلع  دمحم  نب 

وا هب  ار  وا  تدم  نیا  هداتفا  بقع  يرمتسم  زیاوج و  داد  روتسد  درک و  مارتحا  ار  وا  دناوخ و  شدوخ 

 (-- 64 --) 

ماما زا  هک  تساوخرد  وا  زا  دوب  حتف  شمان  هک  نابرد  دش  جراخ  هفیلخ  دزن  زا  یتقو   . دنزادرپب

نسحلا یبا  تمدخ  درم  نآ  یتقو  ادعب   . دزومایب ارم  هدناوخ  وت  تجاح  يارب  هک  ییاعد  ات  هاوخب 

تیاضر یلاحشوخ و  راثآ  وت  تروص  زا  دومرف  داتفا  وا  هب  ماما  مشچ  یتقو  دیسر  مالسلا  هیلع 

تسادیپ
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 . دیتفرن هفیلخ  شیپ  امش  دنتفگ  یلو  هلب  تشاد  هضرع 

وا زا  زج  میربن و  هانپ  وا  هب  زج  اهیتخس  رد  هک  داد  تداع  ار  ام  یلاعت  يادخ  دومرف  ماما 

 . دهد رییغت  ار  تمعن  نآ  دنوادخ  مهد  رییغت  ار  تداع  نیا  رگا  هک  مدیسرت   . مینکن تساوخرد 

امن میلعت  نم  هب  يدناوخ  متجاح  يارب  هک  ییاعد  نآ  دیوگ  یم  حتف  نم  ياقآ  يا  تشاد  هضرع 

هک تسا  دیفم  یسک  يارب  اعد  نیا  نطاب و  رد  هن  دنک  یم  یتسود  ياعدا  رهاظ  رد  حتف  دومرف  ترضح 

مناوخ و یم  میاه  تجاح  يارب  عقاوم  زا  يرایسب  رد  نم  دشاب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  زا 

دناوخب ار  نآ  مربق  رانک  رد  نم  زا  دعب  سک  ره  مدرک  تساوخرد  ادخ  زا  دوش و  یم  هدروآرب  متجاح 

 . دنک تباجا  ار  شیاعد 

دنسلا یفهک و  ای  دمتعملا و  یئاجر و  ای  ددعلا و  دنع  یتّدع  ای  تسا  نیا  اعد  نآ 

مل کقلخ و  نم  هتقلخ  نم  ّقحب  مهللا  کلأسأ  دحا  هَّللا  وه  لق  ای  دحا و  ای  دحاو و  ای  و 

 . اذک اذک و  یب  لعفت  نا  مهیلع و  یّلصت  نا  دحا  مهلثم  کقلخ  یف  لعجت 

يا مأجلم  هاگهانپ و  يا  مهاگ و  هیکت  نم و  دیما  يا  اه و  هریخذ  شرامش  ماگنهب  نم  هریخذ  يا 

يدحا يدرک و  ناشقلخ  هک  یناسک  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  دحا  هَّللا  وه  لق  يا  اتکی و  يا  یکی و 

 . يروآرب ار  تجاح  نالف  نم  يارب  یتسرف و  دورد  ناشیارب  هکنیا  تسین  ناشیا  ناسمه  تقلخ  زا 

 . مینک یم  افتکا  هراشا  رادقم  نیمه  هب  ام  هک  تسا  ناوارف  اعد  نیا  ریظن 

هک نادب   ( 1 تسا ( ]  تیالو  اعد  یلوبق  طرش  ]
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دشاب هتشاد  ار  ام  تیالو  هک  دراد  صاصتخا  یسک  هب  اعد  تباجتسا  دومرف  ماما  هکنیا 

رد و   . دراد بحتسم  هچ  بجاو و  هچ  لامعا  یلوبق  هب  هراشا  هکلب  تساعد  یلوبق  طرش  هب  هراشا 

متشاد هضرع  هدش  دراو  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  تیاور  انعم  نیا 

دنتسه نید  رما  رد  عوشخ  شالت و  یعس و  تدابع و  ياراد  هک  مینیب  یم  ار  امش  نیفلاخم  یضعب  ام 

تسا لیئارسا  ینب  زا  یتیب  لها  لثم  ام  لثم  دمحم  ابا  يا  دومرف  دشخب  یم  یعفن  ار  وا  لامعا  نیا  ایآ 

وا ياعد  هکنآ  رگم  درک  یمن  اعد  بش  لهچ  هداوناخ  نیا  زا  سک  چیه  هک  دوب  نیا  ناشیا  شور  هک 

زا یلو  دومن  اعد  دومن و  هدهاجم  دیشوک و  بش  لهچ  هداوناخ  نیا  زا  يدرم  دش و  یم  تباجا 

 (-- 65 --) 

دومن و ار  شیوخ  لاح  تیاکش  دمآ و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تمدخ  هب   . دیدن يرثا  تباجا 

درازگ و زامن  تفرگ و  وضو  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  سپ  دنک  اعد  شیارب  هک  تساوخ  وا  زا 

نم زا  دش و  دراو  نم  رد  زا  ریغ  يرد  زا  نم  هدنب  یسیع  يا  دومرف  یحو  وا  هب  يادخ  درک  اعد  سپس 

دنک اعد  ردقنآ  رگا  نیا  رب  انب  دراد  دوجو  کش  وت  تلاسر  هب  تبسن  يو  بلق  رد  یلو  درک  تساوخرد 

یسیع ترضح  سپ  منک  یمن  شتباجا  نم  دوش  ادج  مه  زا  شناتشگنا  دوش و  عطق  شندرگ  ات 

تسا كاش  شربمایپ  هب  تبسن  تبلق  یناوخ و  یم  ار  تراگدرورپ  ایآ  دومرف  وا  هب  دش و  وا  هجوتم 

هنوگ نامه  مسق  ادخ  هب  وا  هملک  ادخ و  حور  يا  تشاد  هضرع 
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نآ هک  هاوخب  ادخ  زا  سپ  یتفگ  هک  دوب 

و دومرف (  لّضفت  وا  هب  ادخ  درک و  اعد  وا  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح   . دوش لیاز  نم  زا  کش 

دننامه تیب  لها  ام  دمآرد و  شا  هداوناخ  هرمز  رد  و  دش )  هدروآرب  شتجاح  دش و  لیاز  شکش 

1 دنک .  یمن  لوبق  دراد  کش  ام  تیالو  رد  هک  ار  يا  هدنب  لمع  ادخ  میتسه  یسیع  ترضح 

مشش مسق 

نآ هک  درک  لـقن  ص )  ادـخ (  لوـسر  زا  نینمؤـملا  ریما   ( 1 زامن (  زا  دـعب  ياعد  لثم  تسا  لعف  هب  طوبرم  اـعد  تباجتـسا  لـلع  زا 
دنک ادا  ار  یبجاو  زامن  سک  ره  دومرف  ترضح 

ار مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دیوگ  یم  ماّحف  نبا   . دراد ادخ  دزن  باجتسم  ییاعد  نآ  زا  دعب 

زامن یتقو  تسا  تسرد  تیاور  دومرف  ترضح  مدرک  لاؤس  ربخ  تحص  زا  مدید و  باوخ  رد 

هنع يور  نم  قحب  هاور و  نم  قحب  کلأسأ  ّینا  مهللا  وگب  هدجس  لاح  رد  دش  مامت  تبجاو 

درک و تیاور  هک  یسک  قحب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  تیک  تیک و  یب  لعفا  مهتعامج و  یلع  ّلص 

 . روآرب ارم  تجاح  نالف  تسرف و  دورد  ناشیا  تعامج  رب  هدش  تیاور  وا  زا  هک  یسک  قح  هب 

بجاو امش  رب  تاقوا  نیرتهب  رد  ار  زامن  یلاعت  يادخ  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 2 ) 

 . دیهاوخب ادخ  زا  بجاو  ياهزامن  زا  دعب  ار  جیاوح  سپ  درک 

ادخ زا  هکنآ  زج  دباین  تغارف  شزامن  زا  يا  هدنب  چیه  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و   ( 3 ) 

وا هب  شتآ  زا  دنک و  تساوخرد  ار  تشهب 
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یبا زا  و   ( 4 دنک (.  شجیوزت  نیعلا  روح  هک  دهاوخب  درب و  هانپ 

---------------

دیوگ یم  یشاک  لضفا  اباب   ( 1 ) 

دوبن تناشن  يدمحم  نید  زا  دوبن  تناج  لد و  رد  یلع  رهم  رگ 

تیب 298 ص 98 لضفا  اباب  ناوید  دوبن  تناما  هدنزوس  خزود  زا  نیقی  هب  یشابن  رگا  يرشع  انثا 

 (-- 66 --) 

يا هدنب  یتقو  دومرف  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعج  ابا  ماما  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  یلامث  هزمح 

زامن زا  هک  یتقو  سپ  دندرگب  وا  فارطا  رد  هکنآ  ات  دتسرف  یم  ار  نیعلا  روح  يادخ  دتسیاب  زامن  هب 

كرت ار  وا  بجعت  لاح  رد  ناشیا  تساوخن  ار  يزیچ  نانیا  دروم  رد  يادخ  زا  تفای و  تغارف 

 . دننک یم 

هب نامز  راهچ  رد  اعد  دومرف  ترضح  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قابقب  لضف   ( 1 ) 

تیاور رد  برغم و  زامن  زا  دعب  رهظ و  زامن  زا  دعب  حبص و  زامن  زا  دعب  رتو  زامن  رد  دسر  یم  تباجا 

 . دنک اعد  شا  هدجس  رد  هک  برغم  زا  دعب  رگید 

 [ 1  ] لصف

نآ نودب  رگا  دناوخ و  ار  اعد  نآ  يراک  زا  دعب  دیاب  هک  تسا  ییاعد  لعف و  ياعد  هب  طوبرم  ]

شـشخب ماگنه  هب  یطعم  يارب  لـئاس  ياـعد  ددرگ  یمرب  لـعف  هب  هک  ییاـهاعد  هلمج  زا   ( 2 ددرگ ( ].  یمن  تباجا  دـنک  اعد  راـک 
هک تسا 

هب مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و   ( 3 دوش (  یمن  باجتسم  دنک  اعد  دوخ  هب  دوخ  لاح  نآ  رد  رگا 

ّدر ریقف  ياعد  دومرف  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ   ( 4 دنک (  اعد  ات  راد  هگن  ار  لیاس  یمک  دومرف  یم  شمداخ 

و  ( 5 دوش (  یمن 
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 . دیامن کین  ياعد  هک  هاوخب  وا  زا  يداد  يزیچ  ریقف  هب  یتقو  دومرف  یم  شمداخ  هب 

ناشیا هب  دیداد  يزیچ  ارقف  هب  یتقو  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  و   ( 6 ) 

تباجا ناشدوخ  يارب  یلو  دوش  یم  تباجا  امش  دروم  رد  ناشیا  ياعد  دینک و  اعد  نیقلت 

 . دوش یمن 

دندیسرپ نآ  ببس  زا  دیسوب  یم  هقدص  زا  دعب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و   ( 7 ) 

 . دریگ یم  رارق  ادخ  تسد  رد  دسرب  ریقف  تسد  هب  هکنآ  زا  لبق  هقدص  دومرف 

زا لبق  اریز  دیسوبب  ار  تسد  نآ  دیداد  يزیچ  ریقف  هب  یتقو  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   ( 8 ) 

َوُه َهَّللَا  َّنَأ  دریگ  یم  ار  اه  هقدص  ادخ  اریز  دریگ  یم  ار  هقدص  یلاعت  يادخ  دریگب  ار  هقدص  ریقف  هکنآ 

 . ِتاقَدَّصلَا 1 ُذُخْأَی  ِهِدابِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلَا  ُلَبْقَی 

تسد رد  البق  هکنآ  زج  دریگ  یمن  رارق  ریقف  تسد  رد  نمؤم  هقدص  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  و   ( 9 ) 

ِهِدابِع ْنَع  ََهبْوَّتلَا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللَا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  درک َأ  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دریگ  یم  رارق  ادخ 

---------------

 . هبوت 104  9  ( . 1 ) 

 (-- 67 --) 

 . ُمیِحَّرلَا 1 ُباَّوَّتلَا  َوُه  َهَّللَا  َّنَأ  ِتاقَدَّصلَا َو  ُذُخْأَی  َو 

باوت و ادخ  دریگ و  یم  ار  تاقدص  دنک و  یم  لوبق  شناگدنب  زا  ار  هبوت  ادخ  هک  یناد  یمن  ایآ 

همه دیامرف  یم  یلاعت  كرابت و  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا  زا  و   ( 1 تسا (.  میحر 

یتح مریگ  یم  ار  نآ  متسد  اب  تعرس  هب  نم  هک  هقدص  زج  دریگب  ار  نآ  يرگید  هک  مداد  تلاکو  نم  ار  ایشا 

درم و

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


شرورپ ار  نآ  مریگ و  یم  ار  نآ  نم  دهد و  یم  هقدص  نآ  همین  ای  امرخ و  کی  هزادنا  هب  ینز  ای 

هاگنآ دنهد  یم  شرورپ  هدش  ادج  شردام  زا  هزات  هک  ار  رتش  هچب  بسا و  هرک  مدرم  هک  نانچ  مهد  یم 

گرزب دحا  هوک  لثم  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  وا  يارب  ار  هقدص  نآ  دننک  یم  تاقالم  تمایق  رد  ارم  ناشیا 

 . تسا هدش 

 . دیشکب نیئاپ  هقدص  اب  ار  يزور  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 2 ) 

تسا هدنام  یقاب  رادقم  هچ  یجرخ  نآ  زا  مکرسپ  دومرف  دمحم  شدنزرف  هب  ع )  قداص (  ماما   ( 3 ادخ ( ]  اب  قداص  ماما  هلماعم  ]

نم اب  یقاب  يزیچ  نآ  زج  درک  ضرع  هدب  هقدص  ار  نآ  ورب و  دومرف  رانید  لهچ  تشاد  هضرع 

هک یناد  یمن  ایآ   . دنک یم  نیزگیاج  ار  نآ  یلاعت  يادخ  اریز  هدب  هقدص  ار  نامه  دومرف  تسا  هدنامن 

هقدص ار  نآ  سپ  تفگ  دمحم  هدب و  ار  شا  هقدص  سپ  تسا  هقدص  يزور  دیلک  دراد و  يدیلک  يزیچ  ره 

هقدص دومرف  و   . دیسر ترضح  نآ  هب  ییاج  زا  رانید  رازه  راهچ  هک  دوب  هتشذگن  زور  هد  زا  شیب  مداد 

هب نآ  ياج  هب  تکرب  دنک و  ییادا  ار  نید  هقدص  دومرف  زین  و   ( 4 دروآ (.  یم  تکرب  دنک و  یم  ادا  ار  ضرق 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  و   ( 6 دینک (  تراجت  ادخ  اب  هقدص  اب  دیدش  جاتحم  یتقو  دومرف  و   ( 5 دروآ (  یم  ناغمرا 

هقدص اریز  دنادرگ  یمرب  ار  ایند  ياهالب  زا  الب  داتفه   ( 13 دب (  گرم  عفد  رب  هوالع  هقدص  دومرف 

 . دریم یمن  دب  گرم  اب  زگره  هدنهد 

درم یسیع و  ترضح  ]
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و  . تشذگ ناشیا  رب  يدرم  دوب  هتسشن  شباحصا  اب  یسیع  ترضح  هک  یتقو  هدش  هتفگ   ( 7 نکش ( ]  مزیه 

حور يا  دنتفگ  تشگرب  مزیه  زا  يرابلوک  اب  درم  نآ  هک  تشذگن  یتدم  دریم  یم  وا  دومرف  ترضح 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح   . مینیب یم  هدنز  ار  وا  کنیا  دریم  یم  ناشیا  هک  دیداد  ربخ  امش  ادخ 

دید ار  هایس  يرام  ناهگان  درک  زاب  ار  مزیه  ترضح  نآ  تشاذگ  ار  مزیه  درم  راذگب  ار  تمزیه  دومرف 

---------------

 . هبوت 104  9  ( . 1 ) 

 (-- 68 --) 

ادخ و حور  يا  تفگ  يدرک  هچ  زورما  دیسرپ  وا  زا  یسیع  ترضح   . دوب هتفرگ  ناهد  رد  یگنس  هک 

 . مداد وا  هب  ار  یکی  تشذگ  نم  رب  يریقف  متشاد  نان  هدرگ  ود   ( 14 هَّللا (  هملک 

هکنآ رگم  دوبن  ایند  رد  هقدص  لها  یبوخ  هب  سک  چیه  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح   ( 1 ) 

 . دش دهاوخ  يو  زا  دعب  شنادنزرف  رب  يو  نیشناج  یبوخ  هب  یلاعت  يادخ 

ار تسود  ریقف و  دیروخب و  نآ  زا  سپ  َّرَتْعُْملَا 1  َِعناْقلَا َو  اوُمِعْطَأ  اْهنِم َو  اُولُکَف  هیآ  ریسفت  رد 

 . تسوت تسود  ّرتعم  تسا و  ریقف  صخش  عناق  دومرف  ترضح   ( 2 دینک (.  ماعطا 

هضرع دنهد  روگنا  وا  هب  هک  درک  رما  سپ  دمآ  يریقف  دوب  ینم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 3 ینم ( ]  رد  ریقف  درم  قداص و  ماما  ]
تشاد

ریقف دهد  هعسوت  ادخ  دومرف  ترضح  منک )  یم  لوبق  دشاب (  یمهرد  رگا  مرادن  روگنا  هب  يزاین  نم 

رد تفرگ و  روگنا  هناد  هس  ع )  قداص (  ماما  ترضح  دمآ  يرگید   . دادن يزیچ  وا  هب  ترضح  تفر و 

تسد

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هب  هک  ار  ییادخ  دمح  نیملاعلا  بر  هَّلل  دمحلا  تفگ  سپس  تفرگ و  ار  نآ  ریقف  تخیر  وا 

 . داد يزور 

 . داد وا  هب  درک و  روگنا  زا  رپ  ار  تسد  ود  تسیاب  دومرف  ترضح 

مالغ هب  ور  تسیاب و  دومرف  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترضح   . نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  تفگ  ریقف 

ای مهرد و  تسیب  کیدزن  میدز  سدح  ام  دیوگ  یم  يوار  يراد  مهرد  دنچ  مالغ  يا  دیسرپ  درک 

بر هَّلل  دمحلا  تفگ  سپس  تفرگ و  ار  نآ  ریقف   . هدب وا  هب  دومرف  ترضح  دوب  مالغ  شیپ  دودح  نیمه 

هک ینهاریپ  تسیاب  دومرف  ترضح  يرادن  یکیرش  نم  يادخ  يا  تسوت  زا  اهنت  اطع  نیا  نیملاعلا 

ارم هک  ار  ییادخ  دمح  تفگ  ریقف  دیشوپ  ار  نآ  ریقف  شوپب  دومرف  داد  وا  هب  دروآ و  رد  دوب  شنت  رد 

درکن يرگید  ياعد  اعد  نیا  زج  دهد  وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  ادخ  هدنب  يا  درک  ملاحشوخ  دیناشوپ و 

دیشخب یم  وا  هب  يزیچ  هراومه  ماما  درک  یمن  اعد  ار  ماما  رگا  هک  میدرک  رکف  ام  تفگ  يوار   . تفر و 

 . دیشخب یم  وا  هب  ترضح  درک  یم  ار  ادخ  دمح  ریقف  یتقو  اریز 

دروخن دشورفن و  ار  نآ  تشگزاب  وا  هب  سپس  داد  هقدص  هک  یسک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 4 ) 

هک تسا  هدش  دازآ  هدنب  هلزنم  هب  هدش  هداد  ادخ  يارب  يزیچ  رگا  درادن و  یکیرش  یلاعت  يادخ  اریز 

 . دروآ رد  تراسا  هب  يدازآ  زا  دعب  ار  نآ  ناوت  یمن 

هب هکنآ  ات  تفر  نوریب  هقدص  نداد  يارب  یسک  رگا  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 5 ) 

---------------

جح 36  22  ( . 1 ) 
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 (-- 69 --) 

 . دنادرگنزاب شلام  هب  دهدب و  يرگید  هب  ار  نآ  تسا  هتفر  ریقف  هک  دید  دعب  دهدب  ریقف 

 . تشذگ مسق  نیا  یلام و  هقدص  تسا  مسق  جنپ  رب  هقدص   ( 1 هقدص ( )  ماسقا  رد  هّمتت ( 

ترضح  ( 2 تسا (.  تیعقوم  وربآ و  هطساوب  نارگید  ندرک  تعافش  نآ  ماقم و  هقدص  مود 

ینابز هقدص  هَّللا  لوسر  ای  دندیسرپ  تسا  نابز  هقدص  اه  هقدص  نیرتهب  دومرف  ص )  ربمایپ ( 

يردارب هب  ار  يا  یکین  دنک و  ظفح  ار  ینوخ  دنک و  اهر  ار  يریسا  هک  یتعافش  دومرف  تسیچ 

 . تسا ود  نآ  رد  تاساوم  لام  هاج و  ذیوعت  هدش  هتفگ  دیامن و  عفد  ار  يا  يدب  دناسرب و 

هک یشناد  زا  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 3 دشاب (  یم  تروشم  زا  ترابع  نآ  تسا و  يار  هقدص  موس 

 . هدب هیده )  هقدص (  تردارب  هب  دنک  تسرد  ار  وا  هک  يرکف  دنک و  ییامنهار  تردارب 

حالصا فالتخا و  شتآ  ندرک  شوماخ  رد  شالت  مدرم و  نیب  تطاسو  هک  نابز  هقدص  مراهچ 

 . دشاب یم  مدرم  نیب 

يادخ ِساَّنلَا 1  َْنَیب  ٍحالْصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  َّالِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال 

یبوخ و ای  هقدص و  هب  هک  یسک  نآ  زج  درادن  يا  هدیاف  ناشیا  ياهیشوگرد  زا  يرایسب  دومرف  یلاعت 

 . دهد روتسد  مدرم  نیب  حالصا  ای 

 ( ص ربمایپ (  زا  و   ( 4 تسا (  نآ  ناگتسیاش  لها و  هب  ملع  ششخب  ملع  هقدص  ملع  هقدص  مجنپ 

و  ( 5 دهد (  دای  مدرم  هب  دریگب و  دای  یشناد  درم  هک  تسا  نآ  تاقدص  هلمج  زا  دومرف  هک  هدش  دراو 

تاکز دومرف 
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یتاکز زیچ  ره  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 6 تسا (.  نادان  هب  شناد  میلعت  ملع 

 . دوش هتخومآ  نآ  لها  هب  هک  تسا  نیا  ملع  تاکز  دراد و 

یلع نب  دیز  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  طیاسو  رکذ  نودب  تیقاویلا  یقتنم  باتک  بحاص   ( 7 ملع (  تلیضف 

یسوم شردپ  زا  اضر  ماما  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب 

نب یلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالسلا  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  شردپ  زا  رفعج  نب 

ثیدح نم  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردپ  زا  ع )  نیسحلا ( 

بجاو ناملسم  درم  نز و  ره  رب  شناد  بلط  دومرف  یم  هک  مدینش  ص )  ادخ (  لوسر  زا  دومرف  درک و 

---------------

 . ءاسن 114  4  ( . 1 ) 

 (-- 70 --) 

ادخ يارب  شناد  شزومآ  اریز  دییوجب  ملع  لها  زا  یسبق  دیهاوخب و  شهاگیاج  زا  ار  ملع  سپ  تسا 

هب نتخومآ  داهج و  نآ  هب  لمع  حیبست و  ملع  يوگتفگ  تسا و  تدابع  نآ  بلط  تسا و  يا  هنسح 

لالح و هب  ياه  هناشن  ملع  اریز  دشاب  یم  یلاعت  يادخ  هب  یکیدزن  نآ  لها  هب  ملع  لذب  هقدص و  نادان 

ییاهنت تبرغ و  رد  تسا و  ناسنا  سنوم  تشحو  رد  دنک و  یم  نشور  ار  تشهب  هار  تسا و  مارح 

شناد تسا و  یگنت  یگدوسآ و  يامنهار  دنک و  یم  وگتفگ  ناسنا  اب  تولخ  رد  تسا و  ناسنا  قیفر 

رد ار  ناشیا  درب و  الاب  ار  یهورگ  ملع  هطساوب  ادخ  تسا  ناتسود  دزن  تنیز  نانمشد و  هیلع  حالس 

داد رارق  ربهر  اهیبوخ 
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تسا و نارگید  يامنهار  يوگلا  اهنآ  لاعفا  دوش و  یم  سابتقا  ناشیا  راثآ  زا  هک 

سمل ار  ناشیا  ناشیاهرپ  اب  دنبغار و  ناشیا  اب  یتسود  رد  هکیالم  دوش و  یم  هدافتسا  ناشیا  راکفا  زا 

یکشخ رت و  ره  دنهد و  یم  تکرب  ار  نادنمشناد  ناشیاهاعد  رد  و   ( . دنیوج یم  كربت  و  دننک (  یم 

دننک یم  رافغتسا  ملاع  يارب  نایاپ  راهچ  نابایب و  ناگدنرد  ییایرد و  تادوجوم  ایرد و  نایهام  یتح 

هب ار  هدنب  دشاب و  یم  فعض  زا  ندب  يورین  یکیرات و  رد  مشچ  رون  ینادان و  زا  لد  تایح  شناد  و 

هزور اب  ملع  رد  رکفت  دناسر و  یم  ترخآ  ایند و  رد  یلاع  تاجرد  رایخا و  سلاجم  نابوخ و  هاگیاج 

تعاطا و راگدرورپ  شناد  هلیسو  هب  تسا  يواسم  يراد  هدنز  بش  اب  نآ  رد  يوگتفگ  تسا و  ربارب 

ملع دوش  یم  هتسناد  مارح  لالح و  دریگ و  یم  تروص  ماحرا  هلص  هطساو  نادب  ددرگ و  یم  شتسرپ 

نآ زا  ار  ایقشا  دنک و  یم  ماهلا  نادنمتداعس  هب  ار  ملع  ادخ  تسا  ملع  عبات  لمع  تسا و  لمع  ياوشیپ 

 . تسا هداد  وا  هب  ملع  زا  يا  هرهب  ادخ  هک  یسک  لاحب  اشوخ  دنک  یم  مورحم 

هنوگچ هک  دـنک  تمحر  ار  وت  يادـخ  نک  هاگن  تسا  ملع  عبات  لـمع  دومرف  هک  هلمج  نیا  هب   ( 1 دـننیرق ( )  لمع  ملع و  یهاگآ ( 
نآ

دیاب راچان  ملاع  درادن و  یعفن  يرگید  نودب  مادک  چیه  داد و  رارق  مه  نیرق  راب  ود  ار  ود  نیا  ترضح 

درک حیرصت  شراتفگ  رد  بلطم  نیمه  هب  و   ( 2 دهد (  یمن  تاجن  ار  ملع  لها  ییاهنت  هب  ملع  دنک و  لمع 

ددرگن شیب  وا  تیاده  یلو  دزومایب  ار  یملع  سک  ره  دومرف 
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تسا هدرکن  لصاح  يرود  زج  ادخ  زا 

دننامه دنک  لمع  تریصب  نودب  هک  یسک  دومرف  ترضح  نآ  اریز   ( 3 درادن (  يا  هدیاف  ملع  نودب  لمع  و 

رب يزیچ  هار  زا  يرود  زج  دیازفایب  ریسم  تعرس  رب  هچ  ره  دنک و  یم  تکرح  ههاریب  رد  هک  تسا  یسک 

دوش و یمن  تسرد  يرگید  نودب  مادک  چیه  هک   ( 15 دنمه (  نیرق  رای  ود  لمع  ملع و  سپ  دیازفاین  وا 

فینصت زا  هچ  ره  تسا و  هتفرگ  لکش  لمع  ملع و  ینعی  رهوگ  ود  نیا  رطاخ  هب  اهتیلاعف  همه 

هک یهلا  ناربمایپ  لاسرا  ینامسآ و  ياهباتک  لازنا  هکلب  نارکفتم  رکف  ناظعاو و  هظعوم  نافنصم و 

 (-- 71 --) 

بلطم نیمه  و   ( 1 تسا (  نآ  رطاخ  هب  نآ  رد  قیالخ  نیمز و  اهنامسآ و  هکلب  تسا  نآ  رطاخ  هب  ینیب  یم 

ِضْرَْألَا َنِم  ٍتاوامَس َو  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلَا  ُهَّللَا  مکی  دیآ  یم  تسدب  ریز  هیآ  ود  رد  رکفت  زا 

ْیَش ٍء ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللَا  َّنَأ  ٌریِدَق َو  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللَا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألَا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم 

قلخ نیمز  هقبط )  تفه  زا (  اهنامسآ  نآ  دننام  دیرفآ و  ار  نامسآ  تفه  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ  ًاْملِع 1 

اناوت و يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینادب  ات  دنک  لزان  نیمز  نامسآ و  تفه  نیب  رد  ار  دوخ  ذفان  رما  دومرف و 

دیحوت ملع  هژیو  هب  ملع  تفارش  رب  تلالد  رد  هیآ  نیمه  تسهاگآ  روما  همه  رب  یملع  هطاحا  هب 

 . تسا یفاک 

 . مدرکن قلخ  تدابع  يارب  زج  ار  سنا  ّنج و  ِنوُُدبْعَِیل 2  َّالِإ  َْسنِْإلَا  َّنِْجلَا َو  ُْتقَلَخ  ام  مود  هیآ   ( 2 ) 

رب لیلد  هیآ  نیمه  و 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


دزرون و لاغتشا  ود  نیا  هب  زج  هدنب  هک  تسا  راوازس  تسا و  تدابع  تفارش 

وغل و دنعفن و  یب  چوپ و  اه  تیلاعف  رگید  دنکن و  رکف  ود  نآ  رد  زج  دشکن و  ود  نآ  يارب  زج  تمحز 

 . تسا لمع  زا  لضفا  رتفیرش و  ملع  هک  یبای  یم  رد  يدیمهف  ار  نیا  هک  لاح  دنا و  هجیتن  یب 

دومرف ترضح  نآ  و   ( 4 دراد (.  تسود  رتشیب  لمع  لضف  زا  ار  ملع  لضف  يادخ  دومرف  ص )  ربمایپ (   ( 3 ) 

 . تسا ردب  بش  رد  ناگراتس  عیمج  رب  هام  لضف  لثم  دباع  رب  ملاع  لضف 

تعکر ود  یلع  يا  تسا  دباع  تدابع  زا  رتهب  ملاع  باوخ  یلع  يا  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 5 ) 

دومرف ص )  ترضح (  نآ  و   ( 6 دناوخ (  یم  دباع  هک  تسا  یتعکر  داتفه  زا  رتهب  دناوخ  یم  ملاع  هک  يزامن 

هلاس داتفه  تدابع  زا  رتهب  دنک  رکف  ملع  رد  دنیشن و  دوخ  ياج  رد  هک  دنمشناد  تعاس  کی  یلع  يا 

یلع زا  و   ( 7 تسا (.  تدابع  ملاع  هناخ  رد  هب  هاگن  هکلب  دشاب  یم  تدابع  ملاع  تروص  هب  هاگن  تسا و 

تدابع زا  ادخ  دزن  تسا  رتهب  املع  دزن  رد  تعاس  کی  نتسشن  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع 

ترایز دنوادخ  تسا و  رتهب  ادخ  هناخ  رد  فاکتعا  لاس  کی  زا  ادخ  دزن  ملاع  هب  رظن  لاس و  رازه 

هرمع جح و  داتفه  زا  رتهب  املع  ترایز  دراد و  رت  تسود  ادخ  هناخ  فاوط  داتفه  زا  ار  نادنمشناد 

تمحر درب و  یم  الاب  هجرد  داتفه  دنک  ملاع  ترایز  هک  ار  یسک  یلاعت  يادخ  تسا و  لوبقم  يوکین 

رب ار 
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هوالع ملاع  یلو   ( 8  ( ) 16 دش (  بجاو  وا  رب  تشهب  هک  دنهد  یم  تداهش  هکیالم  دنک و  یم  لزان  وا 

تخرد و ناسب  شناد  اریز  ددرگ  یم  اروثنم  ءابه  هدوهیب و  وا  ملع  ّالا  دنک و  تدابع  دیاب  ملع  رب 

هب تخرد  زا  عافتنا  یلو  تسا  لصا  تخرد  اریز  تسا  تخرد  زا  تفارش  تسا  هویم  هلزنمب  تدابع 

نیا رب  انب  تسا  ندینازوس  هتسیاش  درادن و  یتفارش  دشاب  هتشادن  يا  هویم  تخرد  رگا  تسا و  نآ  هویم 

---------------

 . --------------- قالط 12  65  ( . 1 ) 

 . تایراذ 56  51  ( . 2 ) 

 (-- 72 --) 

رطاخ هب  مکی  تسا  رتراوازس  میدقت  هب  لیلد  هس  هب  شناد  یلو  دشاب  هتشاد  ار  ود  ره  دیاب  صخش 

تسا و لمع  ربهر  ملع  دومرف  ترضح  اریز   ( 1 موس (  تسا  لمع  هشیر  شناد  هک  نوچ  مود  شتفارش 

 . دشاب یم  نآ  عبات  لمع 

تسا زیچ  ود  دوش  مدقم  دیاب  تسا و  عوبتم  ملع  هکنیا  ّتلع  و   ( 2 تسا ( ]  ملع  عبات  لمع  ارچ  ]

یسانش یمن  هک  ار  یسک  هنوگچ  ینک و  تدابع  ار  وا  سپس  یسانشب  ار  تدوبعم  هکنآ  مکی 

 . دوش یم  هدافتسا  هیلقع  هلدا  زا  دروم  نیا  ینک و  یم  تدابع 

داد ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  تسا و  مادک  هدش  بجاو  عرش  رد  هک  یتادابع  هک  ینادب  دیاب  مّود 

لوبق تدابع  دوش و  لالخا  تدابع  طرش  رد  هکنیا  ای  دوشن  عقاو  شلحم  ریغ  رد  تادابع  هکنآ  ات 

لمع ای  تسا  رتهب  ملع  ایآ  دندیسرپ  يدنمشناد  زا   ( 3 دوش (.  یم  هدافتسا  یلقن  هلدا  زا  بلطم  نیا  ددرگن و 

صخش هک  يدیمهف  اناد و  نآ  زا  لمع  تسا و  نادان  نآ  زا  ملع  تفگ 
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لمع هک  یتروص  رد  دنمشناد 

ددرگ یم  وا  ندرگ  لابو  هکلب  اروثنم  ءابه  شناد  نیا  رب  انب  دوش  یمن  رورهب  ترخآ  رد  شملع  زا  دنکن 

يذأتم لمع  یب  دنمشناد  دب  يوب  زا  نایخزود  دومرف  هک  يدینشن  ار  ص )  ربمایپ (  نخس  رگم   ( 4 ) 

هدناوخ ادخ  يوس  هب  ار  يرگید  هک  تسا  يدنمشناد  نآ  زا  ترسح  ینامیشپ و  نیرتشیب  دندرگ و  یم 

تشهب لخاد  درب و  نامرف  ار  یلاعت  يادخ  دومرف و  لوبق  صخش  نآ  زا  يادخ  درک و  تباجا  وا  و 

دراو یناسفن  ياوه  زا  ّتیعبت  یلمع و  یب  لیلد  هب  ار  ادخ  يوسب  هدننک  توعد  دنمشناد  یلو  دیدرگ 

دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  قداص  ماما  زا  درک  تیاور  دیعس  نب  ماشه  و   ( 5 درک (.  منهج 

دنوش و راسنوگن  شتآ  رد  مه  يورب  ناهارمگ  و  رافک )  ناشیا (  َنوُواْغلَا 1  ْمُه َو  اهِیف  اُوبِْکبُکَف 

دنتخانش و ار  تقیقح  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  ناهارمگ  نوواغ و  دومرف  مالسلا  هیلع  ترضح 

شیوخ رادرک  زا  هک  تسا  يدنمشناد  نآ  زا  باذع  نیرتشیب  دومرف  و   ( 6 دندرک (  راتفر  نآ  فالخ  رب 

اریز درادن  يا  هدیاف  هک  نوچ  دیزومایب  دیهاوخ  هچ  ره  دینک  یمن  لمع  رگا  دومرف  و   ( 7 درب (  یمن  يا  هرهب 

نادنمشناد تمه  اریز  دینک  لمع  نادب  هکنآ  رگم  دهد  یمن  امش  هب  ملع  تباب  يا  هرهب  یلاعت  يادخ 

 . دشاب یم  تیاور  رد  اهفس  تمه  تسا و  لمع )  و  تیاعر (  رد 

---------------

 . ارعش 94  26  ( . 1 ) 

 (-- 73 --) 

شیاتـس دروم  تنـس  باتک و  رد  يدید  هک  نانچ  شیاتـس  دروم  شناد  هک  نادب   ( 1 تسا ( ]  هدـش  دراو  ملع  حدـم  رد  هک  یتایآ  ]
رارق
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تسا و هتفرگ 

هکئالم و يادخ و  ِْملِْعلَا 1  اُولوُأ  ُهَِکئالَْملَا َو  َوُه َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللَا  َدِهَش  دومرف  هک  هیآ  نیا  ریظن 

يِوَتْسَی ْلَه  ناحبس  قح  راتفگ  لثم  و   . تسین يدوبعم  وا  زج  هک  دنهد  یم  تداهش  نادنمشناد 

و  ( 2 دنناسکی (.  دنناد  یمن  هک  ییاهنآ  اب   . دنناد یم  هک  ییاهنآ  ایآ  َنوُمَْلعَی 2  َنیِذَّلَا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلَا 

دنک یم  عمج  اج  کی  رد  ار  مدرم  ادخ  دسرب  تمایق  زور  هک  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ 

نادنمشناد ملق  دوش و  یم  هدیجنس  نادنمشناد  ملق  اب  ادهش  ياهنوخ  دوش و  یم  هتشاذگ  اهوزارت 

هک تسا  نآ  يرترب  نیا  تلع  دنتفگ  نادنمشناد  زا  یضعب   . دوب دهاوخ  نادیهش  نوخ  زا  رتنیگنس 

دروم زین  شگرم  زا  دعب  دنمشناد  ملق  یلو  دریگ  یمن  رارق  هدافتسا  دروم  شگرم  زا  دعب  دیهش  نوخ 

دریمب و نمؤم  یتقو  دومرف   ( 17 تسا (  ص )  ربمایپ (  راتفگ  راتفگ  نیا  ریظن  و   ( 3 دریگ (.  یم  رارق  هدافتسا 

هملک ره  هب  یلاعت  يادخ  دش و  دهاوخ  شتآ  وا و  نیب  رتاس  قرو  نآ  دراذگب  ياج  رب  شناد  زا  یقرو 

ریرقت لیاسم و  راضحتسا  ملع  نیا  زا  دوصقم  داد  دهاوخ  وا  هب  ایند  زا  رتعیسو  راب  تفه  يرهش  نآ 

شطاشن هب  ترخآ  راک  رد  دیازفیب و  ادخ  هدنب  فوخ  رد  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین  هلدا  ثحابم و 

 . دهد وا  هب  ایند  زا  يرود  سرد  دروآ و 

نآ نودب  هک  تسا  یشناد  وت  يارب  شناد  نیرت  هتسیاش  دومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترضح   ( 4 ) 

دش و یهاوخ  لاؤس  نآ  هب  ملع  زا  هک  تسا  یملع  ملع  نیرتمزال  دوش و  یمن  تسرد  لمع 

نآ شناد  نیرت  بجاو 
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ناشن وت  هب  ار  نآ  داسف  دنک و  یم  ییامنهار  بلق  حالص  هب  ار  وت  هک  تسا  شناد 

هب سپ  دیازفایب  وت  ینونک  لمع  رد  هک  تسا  یملع  تبقاع  ظاحل  هب  ملع  نیرت  هدوتس  دهد و  یم 

ینادان رد  نآ  كرت  هک  شابم  یشناد  زا  لفاغ  شابن و  لوغشم  دنز  یم  ررض  وت  هب  نآ  لهج  هک  یملع 

میدرک رکذ  املع  يارب  ام  هک  یفاصوا  نک  هاگن  هدش  دراو  ملع  حدم  رد  هک  یتایآ  هب  نونکا   ( 5 دیازفایب (.  وت 

ناگدنب اهنت  ُءامَلُْعلَا 3  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللَا  یَشْخَی  امَّنِإ  دومرف  یلاعت  يادخ  یبای  یم  تایآ  نآ  رد 

ًاِمئاق ًادِجاس َو  ِْلیَّللَا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  دومرف  و   ( 18 دنساره (  یم  يادخ  زا  ادخ  دنمشناد 

یسک ایآ  َنوُمَْلعَی 4  َنیِذَّلَا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیِذَّلَا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َهَمْحَر  اوُجْرَی  َهَرِخْآلَا َو  ُرَذْحَی 

هب دساره و  یم  ترخآ  زا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  اعد  هداتسیا  هدجس و  لاح  رد  هنابش  تاقوا  رد  هک 

---------------

 . --------------- نارمع 18 لآ   3  ( . 1 ) 

 . --------------- رمز 9  39  ( . 2 ) 

 . --------------- رطاف 28  35  ( . 3 ) 

 . رمز 9  39  ( . 4 ) 

 (-- 74 --) 

دنناسمه دننادیمن  هک  ینانآ  اب  دننادیم  هک  ینانآ  ایآ  وگب  تسا  هتسب  دیما  شراگدرورپ  تمحر 

یپ و رد  یپ  دوجس  عوکر و  هنابش و  مایق  هب  يراد  هدنز  بش  هب  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  سپس 

ْمُهَّنَأ ال ًانابْهُر َو  َنیِسیِِّسق َو  ْمُْهنِم  َّنَِأب  َِکلذ  دومرف  یلاعت  يادخ  دیاتس و  یم  اجر  فوخ و 

سیسق و   . دنزرو یمن  ّربکت  ناشیا  دنتسه و  ایند  ناکرات  نادنمشناد و  ناشیا  زا  اریز  َنوُِربْکَتْسَی 1 

ربک و كرت  هب  ار  نادنمشناد  سپ  تسا  دنمشناد 
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دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 1 دوتس (  رابکتسا 

تیشخ سرت و  زا  سک  ره  تسا و  نامیا  بلق  تفرعم و  وترپ  ملع  تسا و  شناد  ثاریم  تیشخ 

امَّنِإ دومرف  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنک  یفاکشوم  ملع  تاهباشتم  رد  هچرگ  تسین  ملاع  دش  مورحم 

 ( ص ربمایپ (   ( 2 دنساره (.  یم  ادخ  زا  يادخ  دنمشناد  ناگدنب  اهنت   2 ُءامَلُْعلَا .  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللَا  یَشْخَی 

ربکت هب  ینتورف  زا  ایر و  هب  صالخا  زا  کش و  هب  نیقی  زا  ار  امش  هک  دینیشنن  یعّدم  ره  شیپ  دومرف 

هک دیوش  کیدزن  يدنمشناد  هب  و   . دناوخ یم  ارف  ایند  رد  تبغر  هب  دهز  زا  ینمشد و  هب  تحیصن  زا  و 

هب ینمشد  زا  دهز و  هب  تبغر  زا  نیقی و  هب  کش  زا  صالخا و  هب  ایر  زا  ینتورف و  عضاوت و  هب  ربک  زا 

 . دناوخ یم  تحیصن 

مدرم نیب  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  یقش  دومرف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح   ( 3 ع ( ] )  یسیع (  ترضح  رظن  رد  یقـش  ملاع  ]
شناد هب 

رب هک  مدید  ار  یگنس  دومرف  هک  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 تسا (  لوهجم  لمع  رظن  زا  یلو  تسا  فورعم 

لمع شناد  هب  هک  سک  ره  دوب  هتشون  نآ  تشپ  رد  مدنادرگرب  ار  گنس  نادرگرب  ارم  دوب  هتشون  وا 

 . تسا دودرم  وا  شناد  تسا و  كرابمان  وا  رب  دناد  یمن  هک  یشناد  بلط  دنک  یمن 

نم ینطاب  تبوقع  داتفه  زا  تبوقع  نیرتمک  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  دواد  هب  یلاعت  يادخ   ( 5 ) 

زا ار  مرکذ  ینیریش  هک  تسا  نیا  دنک  یمن  لمع  شملع  هب  هک  يدنمشناد  هدنب  هب  تبسن 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


جراخ شبلق 

تسا یجنگ  دننامه  دوش  یمن  لمع  نآ  هب  هک  یشناد  دومرف  هک  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 6 منک (  یم 

نآ تعفنم  هب  یلو  هتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  عمج  رد  جنگ  بحاص  دوش و  یمن  جرخ  هک 

سپ تسا  نورقم  لمع  اب  شناد  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  و   ( 7 دیسرن (. 

شا هتساوخ  رگا  دبلط  یم  ار  لمع  شناد  تسناد و  درک  لمع  سک  ره  درک و  لمع  تسناد  هک  یسک 

 . ددنب یمرب  تخر  صخش  زا  ّالا  بوخ و  رایسب  دش  هدروآرب 

---------------

 . --------------- هدئام 82  5  ( . 1 ) 

 . رطاف 28  35  ( . 2 ) 

 (-- 75 --) 

ُءامَلُْعلَا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللَا  یَشْخَی  امَّنِإ  لج  زع و  قح  راتفگ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 1 دسرت ( ]  یم  ادخ  زا  ملاع  ]

شرادرک سک  ره  تسا و  ملاع  دنک  قیدصت  ار  شراتفگ  شرادرک  سک  ره  ینعی  دومرف  هک  تسا  هدمآ 

هب یلاعت  يادخ  دومرف  هک  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2  ( ) 19 تسین (.  ملاع  دنکن  قیدصت  ار  شراتفگ 

ملع لمع  ریغ  يارب  دنزومآ و  یم  ملع  نید  ریغ  يارب  هک  ینانآ  هب  وگب  دومرف  شیایبنا  زا  یضعب 

هک یلاح  رد  دنشوپ  یم  شیم  نیتسوپ  مدرم  يارب  دنهاوخ  یم  ترخآ  ریغ  يارب  ار  ایند  دنزودنا و  یم 

ایآ تسا  ربص  زا  رتخلت  ناشیاهراک  لسع و  زا  رتنیریش  ناشیاهنابز  تسا و  گرگ  دننامه  ناشیاهبلق 

رد میکح  هک  مریگ  یم  رظن  رد  امش  يارب  ار  یشیامزآ  دینک  یم  ازهتسا  ارم  دینک و  یم  يرگ  هلیح  نم  اب 

دومرف ص )  ربمایپ (   ( 3 دنام (.  یماو  نآ 
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یغارچ لثم  دنک  یمن  لمع  دناد و  یم  ار  یکین  هک  یسک  لثم 

 . دنازوس یم  ار  دوخ  یلو  دشخب  یم  ینشور  مدرم  هب  هک  تسا 

شناد زا  دـعب  دـیاب  هنوگچ  هکنیا  یتسناد و  ار  شراـگدرورپ  اـب  دنمـشناد  بدا  هک  لاـح   ( 4 مّلعتم ( ]  مـّلعم و  قوـقح   [ 2  ]] لصف
يزودنا

يریگارف و لاح  رد  دیاب  هنوگچ  هک  نادب  ار  شداتسا  اب  شبدأت  ّتیفیک  سپ  درک  راتفر  یلاعت  يادخ  اب 

هک درک  تیاور  مالسلا  هیلع  شدج  زا  وا  شردپ و  زا  یلع  نب  نسح  نب  هَّللا  دبع   ( 5 دنک (.  راتفر  نآ  زا  دعب 

دنکن لاؤس  دایز  وا  زا  زومآ  شناد  هک  تسا  نیا  زومآ  شناد  رب  راگزومآ  قوقح  هلمج  زا  دومرف  شدج 

ماگنه هب  ار  یمسر )  سابل (  دنکن  رارصا  دنادرگرب  يور  وا  زا  یتقو  دریگن  تقبس  وا  زا  باوج  رد  و 

يو لفحم  رد  درگنن و  وا  هب  مشچ  هشوگ  اب  دنکن  هراشا  وا  تمس  هب  تسد  اب  درواین و  رد  یگتسخ 

الم رب  ار  وا  زار  تسا و  هتفگ  وت  فالخ  رب  ینالف  هک  دیوگن  دیوجن و  وا  رارسا  زا  دنکن و  تروشم 

همه هب  امومع  دنک و  ظفح  ار  وا  داتسا  تبیغ  روضح و  نامز  رد  دنکن و  تبیغ  وا  دزن  رد  دنکن و 

زا دراد  يزاین  داتسا  رگا  دنیشنب و  شلباقم  رد  دیوگب و  دورد  ّتیحت و  ار  وا  اصوصخم  دنک و  مالس 

هک تسا  ییامرخ  دننامه  ملاع  دوشن  هتسخ  وا  تبحص  لوط  زا  دنک و  مایق  شتمدخ  هب  رتولج  همه 

راد هدنز  بش  راد  هزور  ناسب  دنمشناد  دزیر و  یم  ورف  نآ  زا  يا  هرهب  یک  ات  تسشن  دیاب  راظتنا  رد 

رد دهاجم 
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نآ تمایق  زور  ات  هک  دوش  یم  داجیا  یللخ  مالسا  رد  دریمب  يدنمشناد  یتقو   . تسادخ هار 

 . دننک یم  تعیاشم  ار  ملع  بلاط  نامسآ  برقم  هکیالم  رازه  داتفه  دوش و  یمن  ناربج  للخ 

 (-- 76 --) 

تفگ یمیکح  و   . مدیسر يداتسا  تّزع  هب  ات  مدیشک  ار  بلط  يراوخ  نم  تفگ  سابع  نبا   ( 1 ) 

زا و   ( 2 دنامب (  رهدلا  دبا  ینادان  يراوخ  رد  دزاسن  راومه  دوخ  رب  ار  بلط  زا  یتعاس  جنر  سک  ره 

 . شناد بلط  رد  رگم  تسین  نمؤم  قالخا  زا  یسولپاچ  دش  تیاور  ص )  ربمایپ ( 

هکنآ لوا   ( 20 متفای (  تلصخ  راهچ  رد  ار  نامدرم  شناد  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 3 دیفم ( ]  ملع   [ 3  ]] لصف

هچ وت  زا  ادخ  ینادب  هکنآ  موس  ینادب  دوخ  اب  ار  ادخ  راک  هکنآ  مود  یسانشب  ار  تراگدرورپ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 4 دنک (.  یم  نوریب  تنید  زا  ار  وت  زیچ  هچ  ینادب  هکنآ  مراهچ  دهاوخ و  یم 

تفرگ وا  زا  نامیپ  هس  هکنآ  زج  داتسرفن  ار  يربمایپ  یلاعت  يادخ  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ 

دنک و یم  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  یلاعت  كرابت  قح  هکنیا  ادخ و  زا  کیرش  علخ  یگدنب و  هب  رارقا 

 . دنک یم  تابثا  دهاوخب  هک  ار  هچنآ 

نیا ریغ  هک  نادـب  یتسناد  ار  لمع )  ملع و  رهوگ (  ود  نیا  تسافن  هک  یتقو   ( 5 تسیچ ( ]  يارب  ناملسم  بسک  راک و   [ 4  ]] لصف
دنلطاب و رهوگ  ود 

دنتسه يروما  ای  ود  نیا  ریغ  اریز  تسین  بترتم  اهنآ  رب  يا  هرمث  دنا و  هدوهیب  تسین و  اهنآ  رد  يریخ 

اذغ ریظن  تسین  نآ  ماجنا  زا  يا  هراچ  هک 
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 . دنترورض رب  دیاز  هک  يروما  ای  تسا و  یناسنا  ترورض  هک 

تدابع زا  قزر  بلط  هکلب  تسین  دنسپان  اذغ  بلط  اذغ و  توق و  لّوا  مسق  دش  مسق  ود  سپ 

نینمؤملا ریما  و   ( 7 تسادخ (.  هار  رد  دهاجم  لثم  لایع  يارب  شکتمحز  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 6 تسا (. 

مدینش ص )  ادخ (  لوسر  زا  اریز  دهد  یم  تکرب  امش  هب  ادخ  دینک  تراجت  دومرف  مالسلا  هیلع 

و  ( 8 تسا (.  نآ  ریغ  رد  تمسق  کی  تسا و  تراجت  رد  نآ  تمسق  هن  تسا  تمسق  هد  يزور  دومرف  یم 

ربمایپ  ( 9 دراذگ (.  یم  یجرخ  نودب  ار  شا  هلیاع  هک  سب  نیمه  درم  هانگ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دیاب نیا  رب  انب  دراذگب و  یجرخ  نودب  ار  شا  هلیاع  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دومرف  ص )  ) 

 . دوش زیچ  دنچ  تاعارم 

لام رب  مادقا  اریز  درک  كان  ههبش  لام  كرت  هکلب  مارح  كرت  لالح و  يزور  بلط  دیاب  لّوا 

زا هک  دنک  یمن  توافت  شیارب  هک  یسک  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 10 دنکفا (.  یم  مارح  رد  ار  ناسنا  هبتشم 

 . دنک منهج  شتآ  رد  لخاد  ار  وا  اجک  زا  هک  دنک  یمن  توافت  مه  یلاعت  يادخ  يارب  دنک  بسک  اجک 

کی زور  لوط  رد  هک  تسا  يراک  تعنص  رگا  دیامن  تعانق  دنک  یم  تیافک  ار  وا  هک  هچنآ  هب  مود 

 (-- 77 --) 

یقاب دنک  راک  ار  زور  موس  کی  تسا  یفاک  وا  يارب  رانید  موس  کی  هک  دناد  یم  دنک و  یم  راک  رانید 

رد رانید  کی  دنک  راک  ار  زور  مامت  رگا  هک  دراد  دیما  رگا  و   . دیامن فرص  تدابع  رد  ار  زور 
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دروآ و یم 

هب هک  تسا  زیاج  دنک و  فرص  ادخ  هار  تدابع و  رد  ار  رتشیب  تدابع  رد  ار  رگید  زور  ود 

 . تسا كانرطخ  نآ  زا  شیب  هریخذ  دنک و  هریخذ  لاس  یجرخ  هزادنا 

تسردنت سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  هک  دومن  تیاور  ءادردلا  یبا  هب  دوخ  دانساب  قودص   ( 1 ) 

هک تسنآ  لثم  دشاب  هتشاد  ار  شبش  زور و  نآ  ياذغ  دشاب و  رارق  رب  شهار  رد  تینما  دنک و  حبص 

دنک نامرد  ار  یگنسرگ  هک  تسا  سب  يزور  رادقم  نآ  مشعج  دنزرف  يا  تسا  هدرک  عمج  ار  ایند  همه 

راوس نآ  رب  هک  يا  هلیسو  رگا  بوخ و  رایسب  دهد  هانپ  ار  وت  هک  يا  هناخ  رگا  دناشوپب و  ار  وت  تروع  و 

هک تسا  یباسح  نآ  زا  رتشیب  تسا و  یفاک )  ار  وت  هزوک (  بآ  نان و  تروص  نیا  ریغ  رد  رتهب  هچ  يوش 

 ( . امش ندرگ  لابو  تسا (  یباذع  ای  هتفرگ و  رارق  وت  شود  رب 

كان ههبش  لام  هب  تعرس  هب  ار  شبحاص  تسا  مومذم  صرح  اریز  دنک  كرت  ار  صرح  موس   ( 2 نومضم ( ]  يزور  صرح و  ]

ار نآ  صیرح  ششوک  تسا و  هدش  تمسق  يزور  دنکفا و  یم  مارح  رد  ار  وا  اسب  هچ  دناسر و  یم 

هک یسک  هک  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  سپ   ( 3 دنک (  یمن  شمک  عناق  نتسشن  دنک و  یمن  دایز 

 . دنهدن شیزور  زین  هداتسیا  دوشن  هداد  شیزور  هتسشن 

زا دنک و  کیدزن  تشهب  هب  ار  امش  هک  دوبن  یلمع  چیه  دومرف  عادولا  هجح  رد  ص )  مرکا (  ربمایپ  و   ( 4 ) 

دنک رود  شتآ 
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دوبن یلمع  چیه  میدرک و  صیرحت  نآ  هب  لمع  رد  ار  امش  مداد و  ربخ  امش  هب  هکنآ  زج 

یهن نآ  زا  متشاد و  رذح  رب  ار  امش  هکنآ  زج  درک  یم  رود  تشهب  زا  درک و  یم  کیدزن  منهج  هب  ار  امش  هک 

هب ار  شا  يزور  هکنآ  زج  دریمن  سک  چیه  هک  دیمد  نم  بلق  رد  لیئربج  نیمالا  حور  هک  دینادب  مدرک 

دنکن راداو  ار  امش  يزور  ندمآ  رید  دشاب  لومعم  روط  هب  يزور  يارب  ناتششوک  سپ  دریگب  لامک 

عیزوت لالح  تروص  هب  مدرم  نیب  رد  ار  قازرا  یلاعت  يادخ   . دییوجب ار  نآ  ادخ  تیصعم  اب  هک 

دیآ یم  شیادخ  قزر  دیامن  ربص  دنک و  هشیپ  اوقت  یسک  رگا  سپ  درکن  تمسق  ار  یمارح  تسا و  هدرک 

مک شلالح  قزر  نآ  صاصق  هب  دریگب  لالح  ریغ  هار  زا  دیامن و  لیجعت  دنک و  يرد  هدرپ  سک  ره  و 

زا یضعب  هب  ص )  ربمایپ (   ( 5 دوش (.  یم  هدیشک  باسح  هب  نآ  رطاخ  هب  تمایق  زور  رد  دوش و  یم 

ناشنامیا یلو  دنروآ  یم  درگ  ار  دوخ  لاس  يزور  هک  یهورگ  نایم  رد  يا  هنوگچ  دومرف  شباحصا 

 (-- 78 --) 

زا دوخ  اب  يدرک  بش  یتقو  وگم و  نخس  بش  يزور  زا  دوخ  اب  يدرک  حبص  یتقو  تسا  فیعض 

 ( . يا هدرم  ای  يا  هدنز  تسیچ (  وت  مسا  یناد  یمن  ادرف  اریز  وگم  نخس  حبص  يزور 

يادخ اریز  شاب  رذح  رب  ریذبت  زا  نک و  لمع  باتک  تنس و  نوناق  هب  دوخ  بسک  رد  سپس   ( 1 ریذبت ( ]  زا  يرود  يور و  هنایم  ]

لوسر و   ( 2 دنناطیش (  ناردارب  ناگدننکریذبت  ِنیِطایَّشلَا 1  َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملَا  َّنِإ  دومرف  یلاعتم 

ص ادخ ( 
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هک یسک  دومرف  ص )  ترضح (  نآ  زین  و   ( 3 دنک (  شدنمزاین  يادخ  دنک  ریذبت  سک  ره  دومرف  ( 

يروخ رپ  زا  دنک و  جرخ  دوخ  دروم  رد  ادتبا  هک  تسا  بجاو  دوشن و  شیورد  دنک  يور  هنایم 

تسا یفاک  مدآ  دنزرف  يارب  يا  همقل  دنچ  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  اریز   ( 4 دنک (  بانتجا 

اه یندیشون  يارب  ار  موس  کی  اذغ و  يارب  ار  موس  کی  دروخ  دیاب  راچان  رگا  دنک  ظفح  ار  وا  هینب  هک 

مدرم همه  زا  شیب  مدرم  نیرتریس  دومرف  ترضح   ( 5 دهد (  صاصتخا  ندیشک  سفن  يارب  ار  موس  کی  و 

نیگنس تدابع  يارب  ار  اضعا  دنز و  یم  بلق  رب  تواسق  رهم  يریس  زین  و   . دنتسه هنسرگ  تمایق  رد 

رد وا  دنام و  یم  زاب  نالابکبس  مایق  بش و  زامن  زا  هک  سب  نیمه  ریس  تئاند  یتسپ و  رد   . دنک یم 

 . دندجاسم لخاد  لاب  کبس  مدرم  اّما  ددرگ  یم  اهحارتسم )  اه (  هلبزم 

بحتـسم دریگب و  تخـس  اهنآ  رب  هکنآ  نودب  دـهد  یجرخ  هنایم  هب  ار  شلایع  هکنآ  رگید   ( 6 لایع ( ]  لها و  نادـنزرف و  اب  راتفر  ]
هک تسا 

یسوم نسحلا  یبا  زا  و   ( 7 دزاس (.  لاحشوخ  شیاه  هدعو  ندروآ  رب  اب  ار  ناشیا  دهد و  هعسوت  اهنآ  رب 

لایخ ناشیا  اریز  دییامن  نآ  هب  يافو  دیداد  هدعو  ناکدوک  هب  یتقو  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع 

نانز و يارب  مشخ  دننامه  يزیچ  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ   . دیهد یم  يزور  ناشیا  هب  امش  هک  دننک  یم 

نینمؤملا ریما   ( 8 دیربب (  ناشیا  يارب  هویم  هعمج  ياهزور  رد  اصوصخم  دوش و  یمن  نیگمشخ  نادنزرف 
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هعمج زا  ناشیا  هکنآ  ات  دیربب  هویم  ناتنادنزرف  يارب  هعمج  بش  ره  هاگنابش  دومرف  مالسلا  هیلع 

 . دنشاب لاحشوخ 

نیرتهب دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   . ردام اصوصخم  دننک  مارکا  ار  نیدلاو  هک  تسا  بحتسم   ( 9 ردام ( ]  ردپ و  اب  راتفر  ]

---------------

 . ءارسا 27  17  ( . 1 ) 

 (-- 79 --) 

یتقو هک  تسا  هدش  تیاور   ( 1 تسادخ (.  هار  رد  داهج  ردام و  ردپ و  هب  یبوخ  تقو و  رد  زامن  لامعا 

زا درازگ و  یم  زامن  هک  دید  شرع  قاس  ریز  رد  ار  يدرم  درک  یم  تاجانم  شیادخ  اب  یسوم  ترضح 

دومرف يدرب  الاب  ماقم  نیا  هب  ار  تا  هدنب  زیچ  هچ  هب  اراگدرورپ  درک  ضرع  دروخ و  هطبغ  شناکم 

دمآ ص )  ربمایپ (  دزن  هب  يدرم   ( 2 درک (.  یمن  یماّمن  درک و  یم  ییوکین  شردام  ردپ و  هب  ناشیا  یسوم  يا 

لوبق نم  هبوت  ایآ  مشاب  هدادن  ماجنا  هک  دوبن  يدب  راک  چیه  ص )  ادخ (  لوسر  يا  تشاد  هضرع  و 

يرآ تشاد  هضرع  تسا  هدنام  یقاب  یسک  تردام  ردپ و  زا  ایآ  دومرف  وا  هب  ترضح  نآ  تسا 

و  ( 3 دوب (.  شردام  شاک  يا  دومرف  ترضح  تشگزاب  یتقو   . نک راتفر  ییوکین  هب  وا  اب  ورب  دومرف  مردپ 

هلص شردام  ردپ و  اب  سپ  دوش  هداشگ  وا  يزور  دوش و  زارد  شرمع  هک  دراد  تسود  سک  ره  دومرف 

درک ضرع  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  هب  يدرم  و   ( 4 تسادخ (.  تعاطا  ود  نآ  اب  طابترا  اریز  دنک  محر 

ششودب دوخ  یناوت  یم  رگا  دومرف   . میریگ یم  شود  رب  ار  وا  ام  دراد  يراک  یتقو  هدش  ریپ  مردپ 

ار راک  نیا  يریگب 
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ردپ و هب  هک  تسامش  عنام  زیچ  هچ  دومرف  و   ( 5 تسوت (.  تمایق  زور  رپس  اریز  نکب 

دیهد هقدص  ناشیا  تین  هب  دیروایب و  ار  ناشزامن  دینک  ییوکین  تامم  تایح و  لاح  رد  ناتردام 

نآ لثم  دوش  یم  بوسحم  ردام  ردپ و  يارب  هکنآ  رب  هوالع  لامعا  نآ  دیریگب و  ار  ناشا  هزور  و 

و  . دیازفا یم  نآ  رب  ار  یناوارف  هرهب  شمرک  هب  یلاعت  يادخ  ددرگ و  یم  بوسحم  زین  امش  يارب  لامعا 

وا زا  لبق  دورن و  هار  وا  زا  رتولج  دربن و  تحارص  هب  ار  ردپ  مان  دنزرف  هک  تسا  نآ  دنزرف  رب  ردپ  قح  زا 

وا رب  وکین  مسا  دومرف  تسیچ  مدنزرف  قح  ص )  ادخ (  لوسر  يا  تشاد  هضرع  يدرم   ( 6 دنیشنن (. 

 . یهدب وا  هب  یبوخ  تیعقوم  ینک و  شتیبرت  بوخ  يراذگب و 

دنزرف دومرف  و   ( 8 تسا (  حلاص  دنزرف  درم  تداعس  هلمج  زا  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  ترضح   ( 7 دنزرف (  اب  راتفر   [ 5  ] لصف

نیسح نسح و  نم  هناحیر  تسا و  هدرک  تمسق  ناگدنب  نایم  هک  تسا  ردپ  يارب  ادخ  هناحیر 

زا هّرق  یبا  نب  لضف  و   ( 9 متشاذگ (.  مان  ریبش  ّربش و  لیئارسا  ینب  طبس  ود  مسا  هب  هک  تسا  مالسلا  امهیلع 

دومرف ص )  ادخ (  لوسر  هک  دومرف  ترضح  نآ  درک و  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  یبا 

تشذگ نآ  زا  رگید  یلاس  دوب  باذع  رد  ربق  بحاص  هک  تشذگ  يربق  زا  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع 

ربق نیا  زا  هتشذگ  لاس  رد  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  دوش  یمن  باذع  رگید  يو  هک  دش  هجوتم 

وا متشذگ 
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دومرف یحو  ع )  یسیع (  هب  یلاعت  يادخ  دوش  یمن  باذع  لاسما  یلو  دش  یم  باذع 

هب رطاخ  نیمه  هب  داد  هانپ  ار  یمیتی  درک و  تسرد  ار  یهار  هک  دمآ  دوجوب  درم  نیا  زا  یحلاص  دنزرف 

 (-- 80 --) 

هدنب زا  یلاعت  يادخ  ثاریم  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  سپس  مدیزرمآ  ار  وا  شدنزرف  لمع  ببس 

قداص ماما  سپس   . دنک تدابع  ار  یلاعت  يادخ  ردپ  زا  دعب  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  شنمؤم 

ِلآ ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  هک  درک  تئارق  ار  ع )  ایرکز (  هیآ  مالسلا  هیلع 

لآ نم و  ثراو  هک  شخبب  يدنزرف  نم  هب  تدوخ  زا  اراگدرورپ  ایِضَر 1  ِّبَر  ُْهلَعِْجا  َبوُقْعَی َو 

 . هدب رارق  دوخ  تیاضر  دروم  ار  وا  ایادخ  دوش و  بوقعی 

يراذگ مان  نم  مان  هب  ار  مادک  چیه  دشاب و  هتشاد  دنزرف  راهچ  سک  ره  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 1 نادنزرف ( ]  يراذگمان  ]

مدینش ع )  نسحلا (  ابا  زا  تفگ  هک  هدش  تیاور  يرفعج  نامیلس  زا  و   ( 2 تسا (.  هدرک  افج  نم  هب  دنکن 

ای نیسح و  ای  نسح و  ای  یلع و  ای  دمحا و  ای  دمحم و  مان  نآ  رد  هک  يا  هناخ  لخاد  رقف  دومرف  یم 

هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  و   ( 3 دوش (.  یمن  دشاب  همطاف  ای  هللا و  دبع  ای  بلاط و  ای  رفعج و 

برس دننام  دونشب  دنز  یم  ادص  یلع  ای  دمحم و  مسا  هب  هک  ار  یسک  يادص  یتقو  ناطیش  دومرف 

هناخ نآ  لها  راگزور  دشاب  دمحم  نآ  رد  هک  هناخ  دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   . دوش یم  بوذ 
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هب

دلوتم ام  زا  يدنزرف  چیه  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 4 درذگ (.  یم  یبوخ 

ار وا  مسا  میتساوخ  رگا  تشذگ  زور  تفه  یتقو  میراذگ و  یم  دمحم  ار  وا  مان  هکنآ  زج  دوش  یمن 

تمایق زور  اریز  دیراذگب  وکین  ياهمان  دومرف  و   ( 5 میراذگ (  یم  یقاب  مسا  نامه  رب  ّالا  میهد و  یم  رییغت 

نالف يا  زیخرب و  ترون  يوس  هب  نالف  رسپ  نالف  يا  دنیوگ  یم  دننز و  یم  ناشیادص  اهمان  نآ  هب 

زا يرقنم  دمحا  نب  نسح  هب  طیاسو  اب  بوقعی  نب  دمحم   ( 6 يرادن (.  يرون  یلو  زیخرب  نالف  رسپ 

رب دراد و  مکش  رد  يدنزرف  امش  نز  رگا  دومرف  درک  تیاور  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا  ام  باحصا  زا  یضعب 

ّینإ مهّللا  دیوگب  دنز و  وا  يولهپ  رب  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  يو  اب  سپ  درذگب  هام  راهچ  دنزرف  نآ 

هب رگا   . دهد یم  رارق  رسپ  ار  وا  یلاعت  يادخ  متشاذگ  دمحم  ار  شمان  نم  ایادخ  ادّمحم  هتیّمس  دق 

رگا دنک و  یم  كرابم  وا  رب  ار  دنزرف  نآ  یلاعت  يادخ  تشاذگ  ار  مسا  نامه  درک و  لمع  شدوخ  هدعو 

رگا دراذگ و  یم  یقاب  ار  دنزرف  نآ  تساوخ  رگا  دراد  رایتخا  لاعتم  يادخ  داد  رییغت  ار  مسا  نآ 

دومرف درک  لقن  ماما  زا  طیاسو  هب  شباحصا  یضعب  زا  دایز  نب  لهس  زا  و   ( 7 دناریم (.  یم  تساوخ 

ای دمحم  ار  وا  مسا  هک  دنک  تین  رگا  دراد  شنز  مکش  رد  يا  هچب  سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر 

ماما هب  يدنزرف  تراشب  یتقو   ( 8 دش (.  دهاوخ  رسپ  وا  دنزرف  دراذگب  یلع 
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مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز 

---------------

 . میرم 6  19  ( . 1 ) 

 (-- 81 --) 

ملاس یتقو  تسا  ملاس  ایآ  دیسرپ  یم  هکلب  رتخد  ای  تسا و  رسپ  ایآ  هک  درک  یمن  لاؤس  دیسر  یم 

نم زا  هک  ار  ییادخ  دمح  اهّوّشم  ائیش  یّنم  قلخی  مل  يّذلا  هَّلل  دمحلا  دومرف  یم  دوب 

هک يدرم  دش  دنمتداعس  دومرف  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  و   ( 1 درکن (.  قلخ  هقلخلا  صقان  يدنزرف 

ناشن نم  هب  ارم  نیشناج  یلاعت  يادخ  دومرف  سپس  دراذگ  یم  ياجب  دوخ  زا  يدنزرف  دنیبب  ات  دریمن 

رطاخ هب  یلاعت  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 2 درک (  هراشا  مالسلا  هیلع  نسحلا  ابا  هب  و   . داد

قداص ماما  هللا  دبع  یبا  هب  راصنا  زا  يدرم  و   ( 3 دنک (.  یم  محر  ردپ  هب  دنزرف  هب  ردپ  ناوارف  یتسود 

 . دندرم ود  نآ  تشاد  هضرع   . تردام ردپ و  هب  دومرف  منک  ییوکین  یسک  هچ  هب  تفگ  مالسلا  هیلع 

 . نک ییوکین  تدنزرف  هب  دومرف 

دیشاب و هتشاد  تسود  ار  ناکدوک  دومرف  ادخ  لوسر  دومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 4 ) 

هب امش  هک  دننک  یم  رکف  ناشیا  اریز  دینک  افو  دیهد  یم  يا  هدعو  ناشیا  هب  رگا  دینک  محر  ناشیا  هب 

يراک تسرد  هب  هک  ار  يدرم  دزرمایب  يادخ  دومرف  ع )  ترضح (  نآ  و   . دیهد یم  يزور  ناشیا 

يارب دنک  یم  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  یتقو  درذگب و  شیاهیدب  زا  هکنیا  نآ  دنک و  کمک  شدنزرف 

سک ره  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  يا  هنسح  دسوبب  ار  شدنزرف  سک  ره  دومرف  و   ( 5 دنک (.  اعد  شدنزرف 

ره دنک و  یم  لاحشوخ  ار  وا  یلاعت  يادخ  دزاس  لاحشوخ  ار  وا 
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ردپ و دزومایب  نآرق  وا  هب  سک 

يدرم و   ( 6 دشخردب (.  تشهب  لها  تروص  نآ  رون  زا  هک  دنناشوپب  هلح  ناشیا  هب  دنهاوخب و  ار  شردام 

 ( ص ربمایپ (  تشگزاب  یتقو   . مدیسوبن ار  مدنزرف  زگره  نم  تشاد  هضرع  دمآ  ص )  ربمایپ (  تمدخ  هب 

زا یکی  هک  دید  ار  راصنا  زا  يدرم  ترضح  نآ  و   ( 7 تسا (.  شتآ  لها  يدرم  ام  دزن  رد  نیا  دومرف 

یصخش  ( 8 يدرکن (  تاواسم  ود  نآ  نیب  ارچ   . دومرف ترضح  درک  كرت  ار  يرگید  دیسوب و  ار  شنادنزرف 

ار وا  دومرف  ترضح  مدرک  تیاکش  مالسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  یبا  ماما  هب  مرسپ  زا  نم  درک  لقن 

دنزرف و رس  رب  ار  شتسد  دش  یم  حبص  یتقو  ص )  ربمایپ (  و   ( 9 هدم (.  شلوط  یلو  نک  رهق  وا  اب  نزم و 

دومن هاتوک  ار  زامن  رخآ  تعکر  ود  یلو  تشاذگ  یم  زامن  مدرم  اب  يزور  دیشک و  یم  شدنزرف  دنزرف 

زامن ماگنه  هب  ایآ  يدرک  هاتوک  ار  زامن  هک  میدید  ادخ  لوسر  يا  دنتشاد  هضرع  مدرم  دش  مامت  یتقو 

دومرف ترضح   . يدرک هاتوک  ار  زامن  رخآ  تعکر  ود  رد  دنتفگ  دوب  هچ  راک  دومرف  دمآ  شیپ  يراک 

شردپ رطاخ  هک  مدیسرت  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  دیدینشن و  ار  لفط  هلان  ایآ 

 . دوش لوغشم 

 (-- 82 --) 

وا هب  يرتخد  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  میهاربا  ترضح  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 1 نارتخد ( ]  يرادهگن  تلیضف  ]

نابرهم و دنتسه  یبوخ  نادنزرف  نارتخد  دومرف  ربمایپ   ( 2 دنک (.  هبدن  هیرگ و  وا  رب  شگرم  زا  دعب  هک  دهد 
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1 دنتسه .  هدنریگ  شپش  كرابم و  سنؤم و  هدنهد و  هانپ  يور  هداشگ 

 ( نارتخد ناشیارجا (  زا  دنکب  ار  شنارتخد  گرم  يوزرآ  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  و   ( 3 ) 

شدنزرف رب  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  ترضح  و   ( 4 دنک (  تاقالم  ار  يادخ  تیصعم  اب  دنام و  مورحم 

دنتمعن و نارسپ  دنتسه و  هنسح  نارتخد  دومرف  و   ( 5 دنک (  ریقف  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  نیرفن 

سک ره  دومرف  ص )  ربمایپ (   ( 6 دشک (.  یم  باسح  تمعن  زا  دهد و  یم  رجا  هنسح  رب  یلاعت  يادخ 

ادخ لوسر  يا  دندیسرپ  تسا  بجاو  وا  رب  تشهب  دهدب  ار  شرهاوخ  هس  ای  رتخد  هس  یجرخ 

و  ( 7 رفن (.  کی  دومرف و  رفن  کی  ادخ و  لوسر  يا  دنتفگ  رفن  ود  هلب و  دومرف  زین  ار  رفن  ود  جرخ 

ربص ناشیا  نداد  ياج  رب  دنک و  یتسرپرس  ار  رهاوخ  هس  رتخد و  هس  سک  ره  دومرف  ص )  ترضح ( 

هب تشگنا (  ود  نیا  دننامه  وا  نم و  دننک  ياج  ربق  رد  دنریمب و  هکنآ  ای  دننک  رهوش  هکنآ  ات  دنک 

ات ود  ادخ و  لوسر  يا  مدرک  ضرع  میراد  ياج  تشهب  رد  درک )  هراشا  طسو  تداهش و  تشگنا 

ماما ترضح  دش  دلوتم  يرتخد  ار  يدرم   ( 8 یکی (.  دومرف و  یکی  متشاد و  هضرع  ات  ود  دومرف و 

نم هک  درک  یم  یحو  وت  هب  یلاعت  يادخ  رگا  دومرف  وا  هب  دید  مشخ  لاح  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  قداص 

رد وت  ینک  رایتخا  تدوخ  يارب  تدوخ  ای  منک  رایتخا  وت  يارب 
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یتفگ یم  هچ  هناحبس  قح  باوج 

یلاعت يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  ترضح  نک  رایتخا  نم  يارب  وت  اراگدرورپ  متفگ  یم  نم  داد  باوج 

قح راتفگ  نیا  رد  تشک  ار  وا  یسوم  هارمه  ملاع  هک  يرسپ  ياجب  دومرف  سپس  درک  رایتخا  وت  يارب 

هک میتساوخ  ام  ًامْحُر  َبَْرقَأ  ًهاکَز َو  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ناحبس 

ردپ و نآ  هب  يرتخد  یلاعت  يادخ  دهد 2  ردام  ردپ و  نآ  هب  رت  میحر  رت و  حلاص  رتهب و  يدنزرف  ناشراگدرورپ 

 . دمآ دوجوب  ربمایپ  داتفه  رتخد  نآ  زا  هک  داد  ردام 

---------------

مهف هزادنا  هب  تیبرت  يارب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ایبنا و  نوچ  هک  تسنآ  دنا  هدنریگ  شپش  دومرف  هکنیا  تلع   ( 1 ) 

تبهوم نیا  ردق  دندرک و  یم  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  هک  یمدرم  رد  تبحم  ياقلا  يارب  اذل  دنتفگ  یم  نخس  مدرم 

ياه تبحم  زا  یکدنا  دوب  هدربن  ییوب  ّتیندم  زا  هک  یبارعا  نآ  هب  دنتسناد  یمن  تسا  نآ  هب  عون  ياقب  هک  ار  یهلا 

 . --------------- دومرف نایب  دوب  يو  دوهشم  هک  ار  نارتخد 

 . فهک 81  18  ( . 2 ) 

 (-- 83 --) 

ات دننانز  محر  نادرم و  بلص  رد  هک  یناسک  متما و  نابیاغ  نارضاح و  هب  دومرف  ص )  ربمایپ (   ( 1 محر ( ]  هلص  ]

نید زا  محر  هلص  اریز  دشاب  هار  لاس  کی  هچ  رگ  دنیامن  محر  هلص  هک  منک  یم  شرافس  تمایق  زور 

هلص هک  یسک  رگا  سپ   . دنتسه طارص  لپ  بناج  ود  رد  محر  تناما و  تمایق  زور  رد  دومرف  و   ( 2 تسا (. 

دوش و یم  در  نآ  زا  تمالس  هب  دنک  روبع  لپ  نآ  زا  دنک  یم  در  شبحاص  هب  ار  تناما  دنک و  یم  محر 

نیاخ یتقو 
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زا دشخب و  یمن  هدیاف  ار  ناشیا  یلمع  چیه  دننک  روبع  نآ  زا  محر  عطاق  تناما و  رد 

مدرک نامگ  نم  یتح  درک  یم  شرافس  نز  هراب  رد  لیئربج  دومرف  ترضح   ( 3 دنتفا (.  یم  شتآ  رد  طارص 

يادخ زا  میتی  نز و  فیعض  ود  رد  دومرف  و   ( 4 تسین (.  راوازس  راکشآ  هانگ  رطاخ  هب  زج  نز  قالط  هک 

دناشوپب و ار  وا  تروع  دنک و  فرط  رب  ار  وا  یگنسرگ  هک  تسا  نیا  درم  رب  نز  قح  دومرف  و   ( 5 دیسرتب (. 

 . دومن ادا  ار  وا  قح  مسق  يادخ  هب  درک  نینچ  یتقو  دشکن  مه  رد  يور  وا  زا 

نآ شزرا  راک و  بسک و   [ 6  ] لصف

نآ ندومن  جرخ  تیافک و  هب  يزور  بسک  دروم  رد  رادلایع و  بساک و  دروم  رد  هک  یبلاطم   ( 6 هراپ 1 ( ]  ]

قداص ماما  زا  دیزی  نب  رمع   ( 7 تسا (.  هدومرف  رما  مومع  روط  هب  عراش  هک  دوب  یلک  نوناق  یتسناد 

نم دورو  موش  یم  يراک  دراو  درک  شتیافک  ادخ  هک  يزاین  يارب  نم  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع 

ایآ منارذگ  یم  ار  زور  لالح  بلط  رد  هک  دنیبب  ارم  يادخ  مهاوخ  یم  هک  تسین  نآ  يارب  زج  راک  رد 

ِلْضَف ْنِم  اوُغَْتبِا  ِضْرَْألَا َو  ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُهالَّصلَا  ِتَیُِضق  اذِإَف  يدینشن  ار  یلاعت  يادخ  راتفگ 

رگا ایآ   . دینک بلط  ادخ  لضف  يزور و  زا  دیوش و  رشتنم  نیمز  رد  دیسر  نایاپ  هب  زامن  یتقو  ِهَّللَا 1 

درم نیا  دوش  یم  لزان  نامسآ  زا  نم  يزور  دیوگب  دعب  دریگب  لگ  ار  نآ  رد  دوش و  يا  هناخ  دراو  يدرم 

زا ییاعد  هک  دوب  دهاوخ  یصخش  هس  نآ  ءزج 
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رفن هس  نآ  متشاد  هضرع  تفگ   . دسر یمن  تباجا  هب  وا 

نز تمصع  اریز  دنک  یمن  شتباجا  يادخ  دنک و  یم  شنیرفن  دراد و  ینز  هک  يدرم  دومرف  دننایک 

دریگ و یمن  دهاش  دراد و  یقح  يرگید  رب  هک  يدرم  و   . دنک یم  اهر  ار  وا  دهاوخب  رگا  تسوا  تسد  رد 

یهلا رما  كرت  يو  اریز  دنک  یمن  تباجا  يادخ  دنک  یم  نیرفن  هاگنآ  دوش  یم  شقح  رکنم  صخش  نآ 

هک يدرم  و   ( . تسا هدرک  یطخت  ْمُِکلاجِر 2  ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتِْسا  هیآ َو  زا  ینعی  تسا (  هدرک 

---------------

 . --------------- هعمج 9  62  ( . 1 ) 

 . هرقب 282  2  ( . 2 ) 

 (-- 84 --) 

دنک یمن  يزور  بلط  دور و  یمن  نوریب  هناخ  زا  دنیشن و  یم  هناخ  رد  دراد و  لام  يرادقم 

نیا سپ   . دنک یمن  تباجا  یلاعت  يادخ  دنک  یم  اعد  سپس   . دروخ یم  ار  نآ  هکنآ  ات  دهاوخ  یمن 

 . تسا مدرم  همه  يارب  یلک  هفیظو 

لکوت يا  هدع  دنتسه و  بسک  هب  دبعتم  يا  هدع  يزور  بسک  دروم  رد  صاوخ  هفیظو  اما  و   ( 1 ) 

زا دسرب  نآ  هب  سک  ره  تسا و  نیقیدص  تافص  زا  یتفص  میظع و  يا  هجرد  لکوت  دندرک و  هشیپ  ار 

وا زا  باستکا  هزیگنا  دور و  یم  رد  وا  تسد  زا  يزور  بلط  مامز  دهر و  یم  يزور  هب  مامتها  دیق 

دنکفا یم  هیاس  وا  رب  شمارآ  دیپس  ربا  ددرگ و  یم  هدودز  شا  هرهچ  زا  مغ  ياهربا  دوش و  یم  لحمضم 

دومرف و هرکذ  ّزع  یلاعت  يادخ   ( 2 دوش (.  یم  باریس  شمارآ  ياهضوح  زا  دنیشن و  تیاضر  هرفس  رب  و 

دومرف و   ( 3 تسا (.  یفاک  ار  وا  يادخ  دنک  لکوت  يادخ  رب  سک  ره  ُُهبْسَح 1  َوُهَف  ِهَّللَا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم 

ُساَّنلَا ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلَا 
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ُهَّللَا َو اَُنبْسَح  اُولاق  ًانامیِإ َو  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلَا  َّنِإ 

ار ناشیا  مدرم  هک  ینانآ  ٌءوُس 2  ْمُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  ِهَّللَا َو  َنِم  ٍهَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  ُلیِکَْولَا  َمِْعن 

ناشیا نامیا  دیسرتب  ناشیا  زا  سپ  دندش  عمج  امش  اب )  هزرابم  يارب (  نانمشد  دنتفگ  هدیناسرت 

تمعن و رد  سپ  تسا  یبوخ  لیکو  ادخ  تسا و  یفاک  ار  ام  یلاعت  يادخ  دنتفگ  دیدرگ  تدایز 

 . دسر یمن  ناشیا  هب  يدب  هک  دنتفرگ  رارق  يادخ  زا  یلضف 

هفطن زا  سپس  مدیرفآ  كاخ  زا  ار  وت  مدآ  دنزرف  يا  هک  تسا  هدش  دراو  هتشذگ  یحو  بتک  رد  و   ( 4 ) 

منک هناور  وت  يوسب  هک  نان  يا  هدرگ  رطاخب  ایآ  مدشن  هدنامرد  زجاع و  وت  تقلخ  زا  سپ  مدرک  قلخ 

موش هدنامرد 

دننامه ارم  هکنیا  درک  یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و   ( 5 ) 

رب وش و  کیدزن  نم  هب  لفاون  اب  هدب و  رارق  تداعم  يارب  ارم  رکذ  نک و  هدایپ  دوخ  رد  دوخ  دصاقم 

الب رب  یسیع  يا  مهناو  ار  وت  سپ  نکن  یتسود  نم  ریغ  اب  منک و  یم  تیافک  ار  وت  نک  لکوت  نم 

نایصع موش و  تعاطا  هک  تسا  نیا  نم  ترسم  اریز  شاب  ارم  تیاضر  وش و  یضار  اضق  هب  نک  ربص 

 . دشاب وت  بلق  رد  نم  یتسود  نک و  مدای  نابزب  یسیع  يا   . موشن

هتشون هانگ  وا  يارب  دوش  نیگهودنا  شیزور  يارب  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 6 ) 

 . دوش یم 

---------------

 . --------------- قالط 3  65  ( . 1 ) 

 . نارمع 173 لآ   3  ( . 2 ) 

 (-- 85 --) 

 [ هاچ هت  رد  لایناد  ]
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ار لایناد  يو  درک  یم  یگدنز  يزواجتم  رگمتس  هاشداپ  نامز  رد  لایناد  هک  تسا  هدش  تیاور  و   ( 1 ) 

لایناد کیدزن  ناگدنرد  تخادنا  هاچ  نآ  رد  ار  یناگدنرد  درک و  ینادنز  یهاچ  رد  درک و  ریگتسد 

لایناد يارب  هک  درک  یحو  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  دنتخاسن  حورجم  ار  وا  دندشن و 

وت شیپ  هب  يراتفک  ور  نوریب  هد  زا  دومرف  تساجک  لایناد  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  ربب  ییاذغ 

لایناد دیناسر  هاچ  نآ  هب  ار  وا  راتفک  تفگ   . دناسر یم  لایناد  هب  ار  وت  يو  ورب  راتفک  لابند  دیآ  یم 

ییادخ دمح  تفگ  دید  دوخ  شیپ  ار  ماعط  لایناد  یتقو  داتسرف و  ورف  هاچ  هب  ار  ماعط  دوب  هاچ  نآ  رد 

زاب یلاخ  تسد  ار  شا  هدننکاعد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دنک و  یمن  شومارف  ار  شا  هدننکدای  هک  ار 

ره هک  ار  يادخ  دمح  دنک و  یم  شتیافک  دنک  وا  رب  لکوت  سک  ره  هک  ار  ییادخ  ساپس  دنادرگ و  یمن 

ناسحا يازج  رد  هک  ار  يادخ  ساپس  دهد و  یمن  شا  هلاوح  نارگید  هب  دنک  دامتعا  وا  هب  سک 

 . دناسر یم  ار  تاجن  ربص  اب  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  دنک و  یم  ناسحا 

لباق ریغ  هار  زا  زج  ار  نیقتم  قازرا  هک  دراد  ابا  یلاعت  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

 . دریذپ یمن  ناشیا  همکحم  رد  ار  شناتسود  تداهش  نارگمتس  تلود  رد  و   . دهدب راظتنا 

عطقنم نم  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  دومرف  یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتاملک  هلمج  زا  و   ( 2 ) 

 . منک یم  شتیافک  دوش 

لیئاربج دومرف  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  هطساو  نودب  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 3 لکوت ( ]  ]

ربمایپ رب 
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يا هیده  اب  هارمه  ارم  یلاعت  يادخ  ص )  ادخ (  لوسر  يا  تشاد  هضرع  دش  لزان  ص )  ) 

تسیچ هیده  نآ  مدیسرپ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   . دادن وت  زا  لبق  يدحا  هب  هک  داتسرف  وت  يارب 

تعانق تفگ  تسیچ  ربص  زا  رتهب  مدیسرپ   . نآ زا  رتهب  تسا و  ربص  هیده  نآ  تشاد  هضرع  لیئربج 

مدیسرپ نآ  زا  رتهب  تیاضر و  تفگ  تسیچ  تعانق  زا  رتهب  مدیسرپ  ما  هدروآ  زین  ار  تعانق  زا  رتهب  و 

تشاد هضرع  تسیچ  دهز  زا  رتهب  مدیسرپ  نآ  زا  رتهب  دهز و  تشاد  هضرع  تسیچ  نآ  زا  رتهب  و 

نآ مدیسرپ   . نآ زا  رتهب  نیقی و  تشاد  هضرع  تسیچ  نآ  زا  رتهب  مدیسرپ و  نآ  زا  رتهب  صالخا و 

رب لکوت  ریسفت  لیئربج  يا  مدیسرپ  تسادخ  رب  لکوت  هب  همه  تشگزاب  تشاد  هضرع  تسیچ 

هن دشخب و  یم  یعفن  هن  دناسر و  یم  يررض  هن  قولخم  هکنیا  هب  ملع  تشاد  هضرع  تسیچ  ادخ 

 (-- 86 --) 

هنوگ نیا  هدنب  یتقو  دوش و  سویأم  اه  قولخم  زا  هدنب  هکنیا  و   ( 1 دنک (  عنم  دناوت  یم  هن  دشخب و  یم 

هب دساره و  یمن  ادخ  زا  زج  دوش و  یمن  فرحنم  شبلق  دنک و  یمن  راک  ادخ  زج  سک  چیه  يارب  دش 

 ( 21 ربص (  ریسفت  لیئربج  يا  متفگ  دومرف   . تسا لکوت  يانعم  نیا  دنک  یمن  عمط  ادخ  زا  ریغ  يدحا 

ربص یتسدگنت  رد  دنک و  یم  ربص  يزاین  یب  رد  هک  نانچ  دنک  ربص  یتخس  رد  تشاد  هضرع  تسیچ 

رد دنک و  یم  ربص  تیفاع  رد  هک  نانچ  دنک  ربص  یتخس  رد  دنک و  یم  ربص  يزاین  یب  رد  هک  نانچ  دنک 

متفگ  . دنکن تیاکش  شقلاخ  زا  قولخم  دزن  رد  هدراو  ياهالب 
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هضرع تسیچ  تعانق  ریسفت  سپ 

سپ متفگ   . دشاب رازگرکش  كدنا  يارب  دوش و  عناق  مک  اب   . دشاب عناق  دسر  یم  وا  هب  ایند  زا  هچنآ  تشاد 

دسرب يارب  هچ  دوش  یمن  كانمشخ  دوخ  ياقآ  رب  هک  دشاب  یضار  يروط  تفگ  تسیچ  اضر  ریسفت 

هضرع تسیچ  دهز  ریسفت  لیئربج  يا  متفگ  دوشن  یضار  كدنا  لمع  اب  شسفن  دسرن  ای  و 

دراد نمشد  شقلاخ  هک  ار  هچنآ  دراد و  یم  تسود  دراد  تسود  شقلاخ  هک  ار  هچنآ  دهاز  تشاد 

دراد و باسح  ایند  لالح  اریز  درادن  یهجوت  شمارح  هب  دریگ و  یم  هرانک  ایند  لالح  زا  دراد  نمشد 

يروما رد  مالک  زا  دیامن و  یم  محر  دوخب  هک  نانچ  دنک  یم  محر  ناناملسم  همه  هب  باقع و  شمارح 

دزیهرپ یم  يروخ  رپ  زا  دنک و  یم  يرود  مارح  زا  هک  نانچ  دیوج  یم  يرود  دروخ  یمن  شراکب  هک 

هک نانچ  دیوج  یم  يرود  نآ  تنیز  ایند و  عاتم  زا  دنک و  یم  يرود  وب  دب  رایسب  رادرم  زا  هک  نانچ 

يا متفگ   . دشاب یم  شنامشچ  شیپ  شگرم  دنک و  یم  هاتوک  ار  دوخ  ياهوزرآ  دیوج و  يرود  شتآ  زا 

هکنآ ات  دهاوخن  يزیچ  مدرم  زا  هک  تسا  نآ  صلخم  تشاد  هضرع  تسیچ  صالخا  ریسفت  لیئربج 

يادخ رطاخ  هب  ار  نآ  دنام  یقاب  يزیچ  وا  دزن  رد  یتقو  دوش و  یم  یضار  تفای  یتقو  دبایب و  دوخ 

دش یضار  تفای و  یتقو  درک و  رارقا  ار  یهلا  تیدوبع  سپ  دهاوخن  قولخم  زا  رگا  سپس  دشخب  یم 

وا هب  یلاعت  يادخ  یتقو  تسا و  یضار  وا  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسا و  یضار  ادخ  زا  وا  سپ 

یسک نیقی  اب  تشاد  هضرع  تسیچ  نیقی  ریسفت  سپ  متفگ   . دوب نآ  هتسیاش  سپ  درک  اطع 

تسا
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ار وا  ادخ  دنیب  یمن  ار  ادخ  وا  رگا  دنیب و  یم  ار  وا  هکنیا  لثم  دنک  یم  راک  ادخ  يارب  يروط  هک 

دیسرن وا  هب  يزیچ  رگا  دسرن و  تسناوت  یمن  دیسر  وا  هب  يزیچ  رگا  هک  دناد  یم  انیقی  دنیب و  یم 

 . دندهز ياههار  لکوت و  ياه  هخاش  اهنیا  همه  دسرب و  وا  هب  تسناوت  یمن 

ربص و هک  دومرف  رگنب و  نآ  دیاوف  هب  نک و  هاگن  ثیدح  نیا  ییابیز  هب  دنک  تمحر  ار  وت  يادخ   ( 2 ) 

یفاک ار  لکوت  حدم  نیمه  دنتسه و  لّکوت  زا  بعشنم  روما  زا  نیقی  صالخا و  دهز  اضر و  تعانق و 

دشخب یم  هن  دهد و  یم  عفن  هن  دناسر و  یم  يررض  هن  قولخم  دومرف  لکوت  فیرعت  رد  سپس  تسا 

 . تسا سویأم  مدرم  زا  لکوتم  دنک و  عنم  دناوت  یم  هن  و 

 (-- 87 --) 

نآ دشاب و  یم  یلمع  اهنآ  زا  یکی  تسا و  یملع  نآ  نکر  راهچ  هک  تسا  جنپ  لکوت  ناکرا  سپ   ( 1 لکوت (  ناکرا 

لکوت هرمث  دوش و  یم  بوسحم  لکوت  هیاپ  ناونع  هب  لمع  هکلب  درادن  یماوق  یمجنپ  نودب  راهچ 

لمع نودب  ملع  هک  میمهف  یم  اجنیا  زا  دوش و  یم  هدیچ  لمع  رد  نآ  هویم  دوش و  یم  رهاظ  لمع  رد 

تیاکش نادند  درد  زا  یسک  رگا  اریز   . دوش یمن  هتفرگ  يا  هرهب  نآ  زا  دبای و  یمن  دشر  درادن و  يا  هشیر 

دروآ و یم  درد  ار  شنادند  یشرت  دروخب  ار  یشرت  سپس  دراد  ررض  شیارب  یشرت  هک  دناد  یم  دنک و 

نیا هجیتن  هب  و   . تسا هدرک  كرت  ار  ملع  نیا  هب  لمع  نوچ  درادن  یعفن  وا  يارب  یشرت  ندوب  دب  هب  ملع 

ادخ يارب  زج  دشاب  هنوگ  نیا  هدنب  یتقو  رگنب  ترضح  راتفگ  رد  هناگجنپ  ناکرا 
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شبلق دنک و  یمن  راک 

یعفن ررض و  قولخم  هک  تسناد  یتقو  اریز  صالخا  لوا  تسا  رما  هس  نیا  دوش و  یمن  فرحنم 

خیب زا  راکایر  هزیگنا  سپ   . تسین وا  بلق  رد  یماقم  ناهاوخ  دنک و  یمن  لمع  قولخم  يارب  درادن 

تبرق دصق  هب  يو  يدابع  لامعا  و   . تفای تماقتسا  صالخا  هب  و   . دشن فرحنم  شبلق  دش و  هدنک 

 . تفرگ رارق  شیوخ  هتسیاش  ياج  رد 

سک ره  اریز  درب  یم  مدرم  زا  ار  دوخ  عمط  هکنیا  رد  مدرم  زا  يزاین  یب  لامک  اب  سفن  تزع  مود 

دامتعا شراگدرورپ  هب  شدیما  اب  ددنب و  یمن  دیما  ناشیا  هب  دنتسین  هد  يزور  مدرم  هک  دیمهف 

 . وا ریغ  هن  تسا و  هد  يزور  يادخ  اریز  دنک  یم 

نیمه هب  دساره و  یمن  يذوم  ناروناج  همه  تاقولخم و  عیمج  زا  دسر و  یم  تینما  هب  موس 

اریز  . دنسرت یمن  یلو  دنرذگ  یم  تاناویح  يولج  زا  حایس )  ناورهر (  نادباع و  نیصلخم و  رطاخ 

ناگدنرد دروم  رد  شداقتعا  دساره و  یمن  وا  زا  دناسر  یمن  ررض  قولخم  هک  دراد  نیقی  هک  سک  ره 

 . تسا هشپ  دروم  رد  شداقتعا  دننامه 

هب هک  مدوب  مهدا  نب  میهاربا  اب  نم  روصنم  نامز  رد  هک  درک  ثیدح  نسح  نب  رافغلا  دبع  مزاح  وبا   ( 2 ریش ( ]  قداص و  ماما  ]

دمآ نوریب  ع )  دمحم (  نب  رفعج  دمآ  هفوک  هب  زین  يولع  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  دمآ و  هفوک 

هلمج زا  دندرک و  تعیاشم  ار  ترضح  نآ  هفوک  لضف  لها  املع و   . ددرگرب هنیدم  هب  تساوخ  یم  و 

 . دندید هار  رد  ار  يریش  هاگان  دنداتفا  شیپ  ناگدننک  تعیاشم   . دندوب مهدا  نب  میهاربا  يروث و  ناشیا 

ات دیتسیاب  تفگ  ناشیا  هب  مهدا  میهاربا 
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ماما  . دنک یم  هچ  هک  میرگنب  سپ  دیایب  دمحم  نب  رفعج 

 (-- 88 --) 

ریش يوس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  دنتفگ  زاب  ار  ریش  هّصق  دمآ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 

يور ناشیا  هب  سپس  تخاس  رود  ریسم  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  ششوگ  دیسر و  ریش  کیدزن  ات  تفر 

ریش رب  ار  ناشیاهراب  دندرک  یم  تعاطا  تسازس  هک  هنوگ  نآ  ار  يادخ  مدرم  رگا  هک  دینادب  دومرف  درک 

 . دندرک یم  لمح 

ود ام  زج  میتفر  قارع )  لباب (  فرط  هب  نینمؤملا  ریما  اـب  تفگ  رّهـسم  نب  هیریوج   ( 1 سمش ( ]  ّدر  ریـش و  و  ع )  یلع (  ترـضح  ]
سک چیه  رفن 

میدید و هتسشن  هار  رد  ار  يریش  ناهگان  میتفر  یم  هار  راز  هروش  رد  ام  میتشذگ و  اجنآ  زا  سپ  دوبن 

بقع هب  ات  مدیشک  ار  بکرم  ماگل  دندوب  وا  رس  تشپ  ناگچب  ریش  شرس و  تشپ  رد  هدام  ریش 

يوم هک  تسین  يا  هدنبنج  چیه  تسادخ  گس  وا  ورب  ولج  هیریوج  يا  دومرف  ترضح   . مدرگرب

نآ فرط  هب  هک  مدید  ار  ریش  ناهگان  دنادرگ  یمن  ادخ  زج  ار  نآ  رش  دشابن و  ادخ  تسد  رد  وا  یناشیپ 

دیلام ترضح  ياپ  هب  ار  شتروص  دش و  ترضح  کیدزن  دهد و  یم  ناکت  مد  هدمآ و  ترضح 

نینمؤملا ریما  ای  کیلع  مالسلا  تفگ  هداشگ  زاب و  ینابز  اب  دروآ  نخس  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  سپس 

ریش تسیچ  وت  حیبست  هردیح  يا  مالسلا  کیلع  داد و  باوج  ترضح  نییبنلا  متاخ  یصو 

شناگدنب لد  رد  ارم  سرت  تباهم و  هک  یسک  تسا  هزنم  یهلا  ناحبس  یبر  ناحبس  داد  باوج 

داتفا و هارب  نینمؤملا  ریما  سپ  هناحبس  هناحبس  تخادنا 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


راز هروش  نیمز  نانچمه  مدوب و  وا  اب  مه  نم 

هیریوج يا  وت  رب  ياو  متفگ  مدوخ  اب   . دوب ندش  توف  هب  کیدزن  دیسر و  رصع  زامن  تقو  دوب و 

سپ  . يدید ار  ریش  ناتساد  هک  یلاح  رد  يزامن  هب  نینمؤملا  ریما  زا  رتصیرح  ای  یناد و  یم  رتهب  وت  ایآ 

کی رد  ار  شیاهاپ  ترضح  نآ  میدومیپ  ار  راز  هروش  نیمز  هکنآ  ات  مدوب  وا  اب  مه  نم  هداتفا و  هار 

هب هاگنآ  تفگ  هماقا  دنب  ود  دنب  ود  تفگ و  ناذا  دنب  ود  دنب  ود  سپ  دمآ  نییاپ  بکرم  زا  داد  رارق  فرط 

درک عولط  رصع  تقو  هاگیاج  نامه  زا  دیشروخ  درک و  هراشا  شتسد  اب  دنابنج و  ار  شنابل  یگتسهآ 

ترضح نآ  تماما  اب  ار  رصع  زامن  سپ  دش  دنلب  كانلوه  ییادص  دیشروخ  زا  تعجارم  ماگنهب  و 

مهب مشچ  دوب  شیوخ  لاح  هب  دیشروخ  متفرگ  الاب  ار  رس  دیسر  نایاپ  هب  زامن  هک  یتقو  مدروآ  اجب 

هب ور  دش و  راوس  هاگنآ   . دناوخ ار  برغم  تفگ و  هماقا  نآ  زا  سپ  دندیمد  ناگراتس  هک  تشذگن  یندز 

بورغ عولط و  یتقو  تسا و  يوگغورد  يرحاس  نیا  یتفگ  وت  ایآ  هیریوج  يا  دومرف  درک  نم 

دروم رد  ار  یناطیش  رکف  نالا  دیدرگ  هریخ  منامشچ  ای  تسا  رحس  هک  یتشادنپ  يدید  ار  دیشروخ 

ُءامْسَْألَا ِهَِّلل  دومرف َو  لج  زع و  يادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  منک  یم  نوریب  ترس  زا  شراتفگ  ریش و 

 (-- 89 --) 

لوسر هیریوج  يا   ( 1 دیناوخب (  نآ  اب  ار  يادخ  تسا  ینسح  يامسا  ار  يادخ  اِهب 1  ُهوُعْداَف  ینْسُْحلَا 

دوب و نم  نماد  رد  شرس  دوب و  یحو  تلاح  رد  ص )  ادخ ( 
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سپ مدوب  هدناوخن  ار  رصع  زامن  نم 

ار رصع  زامن  ایآ  دومرف  نم  هب  مدوب  هدرواین  اجب  زونه  ار  رصع  زامن  نم  درک و  بورغ  دیشروخ 

دوب لوغشم  تربمایپ  تجاح  وت و  تعاط  رد  یلع  ایادخ  راب  دومرف  ریخ  متشاد  هضرع  يدناوخ 

سپس مدرازگ  زامن  یمارآ  هب  نم  سپ  تشگزاب  نم  يارب  دیشروخ  دناوخ و  ار  يادخ  مظعا  مسا  هب  و 

داد دای  نم  هب  دناوخ  داب  شیادف  مردام  ردپ و  هک  وا  سپ  دوب  هدرک  عولط  هکنیا  زا  دعب  درک  بورغ 

ياقلا زا  رتنشور  نینمؤم  بولق  رد  تقیقح  هیریوج  يا  مدناوخ  نآ  اب  ار  يادخ  نالا  نم  سپ 

هچ دوخ  بلق  رد  دراد  رب  وت  بلق  زا  ار  یناطیش  ياقلا  هک  متساوخ  يادخ  زا  نم  انامه  تسا  یناطیش 

 . تفرب نم  بلق  زا  دیدرت  نآ  نم  ياقآ  يا  مدرک  ضرع  یبای  یم 

هدومن رارقا  تیدوبع  هب  دهاوخن  قیالخ  زا  هک  یتقو  دومرف  هک  ترضح  نآ  راتفگ  نیا  هک  نادب   ( 2 ) 

یتقو اریز  تسا  يوق  راودیما  نامیا  فیعض و  لئاس  نامیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا 

شدیحوت و   . ددرگ یم  نادرگیور  یلاعت  قح  ریغ  زا  تساوخرد  زا  درک  یفن  ار  ادخ  ریغ  ناگدنشخب 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتایاور  انعم  نیا  رد  و   ( 3 ددرگ (.  یم  لماک  شتیدوبع  دوش و  یم  صلاخ 

هب نامیا  مدرم  رثکا  َنوُکِرْشُم 2  ْمُه  َّالِإ َو  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  دومرف  هک  یلاعت  قح  راتفگ 

نخس نیا  زا  روظنم  دومرف  ماما  هک  هدش  دراو  دنتسه  كرشم  هک  یلاح  رد  زج  دنروآ  یمن  يادخ 

نانچ هب  نم  دوبن  ینالف  رگا  میدش و  یم  كاله  ام  دوبن  ینالف  رگا  دیوگ  یم  هک  تسا  يدرم 
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زیچ

رد ادخ  يارب  درم  نیا  هک  ینیب  یمن  ایآ  تفر  یم  تسد  زا  نم  لایع  دوبن  ینالف  رگا  مدیسر و  یمن 

روط نیا  رگا  ایآ  متشاد  هضرع  دنک  یم  عفد  ار  الب  دهد و  یم  يزور  هک  دش  لیاق  کیرش  شکلم 

نآ ریظن  روط و  نیا  دومرف  مدش  یم  كاله  تشاذگ  یمن  تنم  نم  رب  ینالف  هطساوب  ادخ  دیوگب 

 . درادن بیع 

دریمب و یگنسرگ  زا  ول  دنکن و  تساوخ  رد  يزیچ  مدرم  زا  هک  تسا  یسک  ام  هعیش  دومرف  و   ( 4 ) 

هک یسک  یهاوگ  تداهش و  دومرف  ص )  مرکا (  ربمایپ   ( 5 تسا (.  دودرم  ادگ  لئاس و  یهاوگ  رطاخ  نیمهب 

 . تسا دودرم  دنک  یم  زارد  تسد  مدرم  شیپ 

درکیم ییادگ  مدرم  زا  هک  درک  هاگن  يدرم  هب  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  و   ( 6 ) 

يور مدرم  هب  ناشیا  دندروآ و  يور  ادخ  هب  مدرم  دنتسه  ادخ  قلخ  مدرم  نیرتدب  ناشیا  دومرف 

---------------

 . --------------- فارعا 180  7  ( . 1 ) 

 . فسوی 106  12  ( . 2 ) 

 (-- 90 --) 

 . دندروآ

رد لاؤس و  هک  تسناد  یم  دنک  یم  لاؤس  مدرم  زا  هک  یسک  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبا  و   ( 1 ) 

دروم صخش  رگا  درک و  یمن  تساوخرد  یسک  زا  یسک  زگره  تسا  یگرزب  هانگ  هچ  مدرم  زا  تساوخ 

 . درک یمن  عنم  اطع  زا  ار  يرگید  یسک  زگره  دراد  یمیظع  باوث  هچ  هک  تسناد  یم  تساوخرد 

هک نانچ  تسا  تشز  نارگید  زا  تجاح  تساوخرد  ناشیا ]  تجاح  ندروآ  رب  نارگید و  زا  تجاـح  تساوخرد  هراپ 2 )  لصف ([ 
 . تسا دنسپان  نارگید  تساوخ  رد  ندرک  در 
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سک ره  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 2 ) 
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ماما و   ( 3 تسا (.  هدروخ  شتآ  هکنیا  لثم  دنک  لاؤس  زاین  نودب 

تسا هدرکن  زاب  دوخ  رب  ار  لاؤس  رد  سک  چیه  تسا  قح  هک  ییادخ  هب  مسق  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب 

رب نماض  نم  دومرف  ع )  داجس (  ماما  نیدباع  دیس  و   ( 4 تسا (.  هدرک  زاب  يو  رب  ار  رقف  رد  ادخ  هکنآ  زج 

روبجم ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  هدرکن  لاؤس  زاین  تجاح و  نودب  سک  چیه  هک  مشاب  مراگدرورپ 

 . دنک یم  تسا  دنمزاین  هک  یلاح  رد  نارگید  زا  تساوخرد  لاؤس و  هب 

لوسر يا  دنتشاد  هضرع  دینک  یمن  تعیب  نم  اب  ایآ  دومرف  شباحصا  هب  ص )  ربمایپ (  يزور  و   ( 5 ) 

دعب دیهاوخن  يزیچ  مدرم  زا  زگره  هک  دینک  تعیب  نم  اب  دومرف   . میدرک تعیب  امش  اب  ام  ص )  ادخ ( 

هب هک  تفگ  یمن  يدحا  هب  دمآ و  یم  نییاپ  بکرم  زا  نآ  يارب  داتفا  یم  یسک  تسد  زا  هنایزات  رگا  نآ  زا 

 . دیهدب نم 

دشورفب و دروایب و  دریگب و  مزیه  شتشپ  رب  نآ  اب  دریگب و  ینامسیر  یسک  رگا  دومرف  و   ( 6 ) 

 . دنک تساوخ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنک  ظفح  ار  شیوربآ 

ودب شنز  دیدرگ و  تخس  ص )  ادخ (  لوسر  باحصا  زا  يدرم  زور  لاح و  دومرف  قداص  ماما   ( 7 دنمزاین ( ]  درم  ادخ و  لوسر  ]

دمآ ربمایپ  شیپ  درم  نآ   . دوب بوخ  يدرک  یم  تساوخرد  وا  زا  یتفر و  یم  ربمایپ  شیپ  هب  رگا  تفگ 

وا ادخ  دنک  هشیپ  يزاین  یب  سک  ره  میهد و  یم  وا  هب  دهاوخب  ام  زا  سک  ره  دومرف  ترضح  هک  دینش 

زاین یب  ار 
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ربخ ارجام  زا  ار  وا  تشگرب و  شنز  يوس  هب  سپ  منم  شدوصقم  امتح  تفگ  درم  دنک  یم 

 . داد

 ( ص ربمایپ (  شیپ  هب  هرابود  نک  هاگآ  ار  وا  تلاح  زا  تسا  يرشب  زین  ص )  ادخ (  لوسر  تفگ  نز 

مینک و یم  ییاطع  وا  هب  ام  دنک  تساوخرد  ام  زا  سک  ره  دومرف  دید  ار  وا  ترضح  نآ  یتقو  دمآ 

 (-- 91 --) 

 ( دینش یم  ار  نیمه  راب  ره  دمآ (  راب  هس  درم  هک  نآ  ات  دنک  یم  زاین  یب  ار  وا  ادخ  دیوج  يزاین  یب  سک  ره 

درک و يروآ  عمج  یمزیه  تفر و  الاب  دمآ و  هوک  هب  سپس  درک  ضرق  ار  يربت  تفر و  درم  نآ  هاگنآ 

تخورف و ار  نآ  دروآ و  يرتشیب  مزیه  دیدرگ و  هناور  زین  ادرف  تخورف  درآ  كراچ  فصن  هب  دروآ و  ار  نآ 

دومن و زادنا  سپ  يرتشیب  يرادقم  سپس  دیرخ  يربت  هکنآ  ات  دومن  زادنا  سپ  يرتشیب  لام  هتسویپ 

 ( ص ربمایپ (  شیپ  هب  هاگنآ  دش  بوخ  شراب  راک و  جیردت  هب  دیرخ و  یمالغ  ناوج و  رتش  ود  نآ  اب 

فیرعت ترضح  نآ  يارب  ار  ترضح  نآ  راتفگ  دوخ و  ندمآ  هصق  درک و  علطم  ناتساد  زا  ار  وا  دمآ و 

دومرف ترضح  درک 

زاین یب  ار  وا  ادخ  دیوج  يزاین  یب  رگا  میهد و  یم  وا  هب  دهاوخب  ام  زا  سک  ره  هک  مدوب  هتفگ  نم 

 . دنک یم 

نیب زا  ار  ایح  دنک و  یم  تزع  بلس  مدرم  زا  تجاح  تساوخرد  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و   ( 1 ) 

تورث قلخ  زا  سأی  نیمه  تسا و  نینمؤم  تزع  ثعاب  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  سأی  و   . دربیم
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دیوج يزاین  یب  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2 تسا (.  دوجوم  رقف  عمط  تسا و  هدامآ  ایهم و 

ادخ زا  سک  ره  دنک و  یم  فیفع  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  هشیپ  تفع  سک  ره  دنک و  یم  زاین  یب  ار  وا  ادخ 

داتفه یلاعت  يادخ  دیاشگب  دوخ  رب  ار  تساوخرد  باب  سک  ره  دنک و  یم  اطعا  ار  وا  يادخ  دهاوخب 

 . دنک یمن  ناربج  يزیچ  ار  نآ  نیرتمک  هک  دیاشگ  یم  وا  رب  ار  رقف  رد 

هک داد  روتسد  ترضح   . مهاوخ یم  وت  زا  يادخ  هجوب  درک  ضرع  درک و  لاؤس  وا  زا  يدرم  و   ( 3 ) 

 . نکن لاؤس  میرک  يادخ  هجو  زا  هاوخب و  دوخ  میئل  هجوب  دومرف  سپس   . دننزب وا  هب  هنایزات  جنپ 

ریقف هدننکدر  زگره  دنتفگ  یمن  غورد  نایادگ  رگا   . دینکن در  ار  لئاس  تساوخرد  دومرف  و   ( 4 تسا ( ]  دنسپان  لئاس  در  ]

زا ریغ  یلئاس  اریز  دینک  در  ینابرهم  یمرن و  هب  ای  كدنا  لام  اب  ار  لئاس  دومرف  و   ( 5 دش (.  یمن  راگتسر 

 . دینک یم  راتفر  یهلا  يایاطع  رد  هنوگچ  امش  دنیبب  هب  ات  دنک  یم  لاؤس  امش  زا  سنا  نج و 

هناخ رد  هب  ییادگ  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  رد  رب  هاگحبص  ام  دیوگ  يوار   ( 6 ) 

نیلوا دومرف  درک و  رایسب  تمالم  ار  ناشیا  ترضح  دندرک  در  ار  وا  تساوخ  يزیچ  دمآ و  ترضح 

رگا دیراتخم  هاگنآ  دینک  ماعطا  ار  رفن  هس  دیدرک  در  ار  وا  امش  درک  لاؤس  دمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یلئاس 

کی دومرف  و   . دیدرک ادا  ار  زور  نآ  قح  ّالا  دینک و  هفاضا  دینک  هفاضا  دیتساوخ 
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ای رفن و  ود  ای  رفن و 

 . دیراتخم نآ  زا  دعب  دیهدب  ار  رفن  هس 

 (-- 92 --) 

و  ( 2 دینکن (.  در  ار  وا  دز  ار  امش  هناخ  رد  بش  رد  یلئاس  یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 1 ) 

 . دوش در  قحتسم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  میهد  یم  قحتسم  ریغ  هب  ام  دومرف  ترضح 

هب و   ( 4 دناشن (.  یم  ورف  ار  راگدرورپ  مشخ  بش  رد  هقدص  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  و   ( 3 ) 

اب تاقالم  ماگنه  هب  ار  وت  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  وت  گرم  یلاعت  يادخ  هک  یتساوخ  رگا  دومرف  هزمح  یبا 

ار رقف  دنیازفا و  یم  رمع  رب  اهنیا  اریز  امن  محر  هلص  هدب و  هقدص  ناهنپ  رد  نک و  یکین  دشخبب  قح 

 . دنزاس یم  فرط  رب  ار  دب  گرم  عون  داتفه  دنزاس و  یم  فرط  رب 

ناهنپ رد  وت  اب  هک  یماحرا  رب  هقدص  دومرف  تسا  لضفا  هقدص  مادک  دش  لاؤس  ربمایپ  زا  و   ( 5 ماحرا ( ]  رب  هقدص  یناهنپ و  هقدص  ]

هب ایآ  داد و  هقدص  دیاب  یسک  هچ  هب  هک  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 6 دنراد (.  ینمشد 

هب ار  هقدص  رگا  دومرف  دنهد  ناشیوخ  هب  دریگ و  زاب  ناشیا  زا  ای  دنیآ و  یم  هناخ  رد  هب  هک  یناسک 

داتفه دهد  هقدص  ناضمر  هام  رد  سک  ره  دومرف  و   . تسا رتشیب  لیماف  هب  هقدص  رجا  دنهد  ناشیوخ 

زور زا  لبق  یتقو  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و   ( 7 دوش (.  یم  رود  وا  زا  الب  عون 

ات دیهد  هقدص  دیتساوخ  هعمج 
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بآ ار  يا  هنشت  سک  ره  دومرف  و   ( 8 دیزادنایب (.  ریخات  هب  هعمج  زور 

نیرتهب دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 9 دهد (.  وا  هب  یتشهب  هدز  رهم  قیحر  زا  یلاعت  يادخ  دهد 

دنک باریس  ار  نآ  ریغ  ای  ناویح  زا  يا  هنشت  رگج  سک  ره  تسا و  هنشت  رگج  ندرک  باریس  هقدص 

 . دریگ یم  دوخ  هیاس  تحت  رد  ار  وا  دشابن  ادخ  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  یلاعت  يادخ 

مّود مسق 

نآ لالح  رد  تسا و  باقع  مارح  ياذغ  رد  اریز  تسا  شبحاص  ندرگ  لابو  هفاضا  ياذغ   ( 10 زاین ( ]  رب  داز  ام  تورث  ]

هب ایند  رد  نم  تما  دومرف  یم  هک  مدینش  ص )  ادخ (  لوسر  زا  هک  درک  تیاور  رمع  هللا  دبع   ( 11 باسح (. 

ظفح و رد  دنرادن و  تسود  ار  لاوما  هریخذ  يزودنا و  تورث  لوا  هقبط  دنوش  یم  میسقت  هقبط  هس 

زا زاین  یب  تسا و  تروع  رتس  عوج و  ّدس  رد  ناش  يویند  تیاضر  دننک و  یمن  ششوک  نآ  راکتحا 

یهودنا سرت و  دنا و  ّتینما  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا   . دنسرب ترخآ  راد  هب  هکنآ  ات   . دنتسه ایند 

 . دنرادن

ناردارب هب  دنیامن و  ماحرا  هلص  نآ  اب  هک  دنلالح  ياههار  زا  يزودنا  تورث  دنمقالع  مود  هقبط   ( 12 ) 

رتناسآ ناشیا  رب  دنهن  نادند  تخس  فاص و  گنس  رب  ناشیا  رگا  دننک  یهارمه  ارقف  اب  دننک و  ییوکین 

 (-- 93 --) 

زور ات  لاوما  نزاخ  هکنیا  ای  دننک  عنم  ار  یقح  ای  دنیامن  بسک  لالح  ریغ  زا  یمه  رد  هک  تسا 

زا رگا  دنوش و  یم  باذع  دوش  يریگ  هتکن  باسح  رد  رگا  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  دنشاب  ناشگرم 

ناشیا
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 . دننام یم  ملاس  دوش  وفع 

دنراد و تسود  ار  مارح  هاوخ  لالح و  زا  هاوخ  لام  عمج  هک  دنتسه  یناسک  موس  هقبط  اّما   ( 1 ) 

لخب و اب  دننک و  جرخ  ریذبت  فارسا و  هب  هک  دوش  یم  مزال  ناشیا  رب  دننک  یمن  ادا  ار  هیلام  تابجاو 

اب هکنآ  ات  هتفرگ  ار  ناشیا  بولق  مامز  ایند  هک  دنتسه  ینامه  ناشیا  دنیامن  لام  عمج  راکتحا 

 . دنوش شتآ  دراو  ناشناهانگ 

دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 2 ) 

یقاب گرم  زا  دعب  دبای و  یمن  تکرب  قافنا  زا  دوش و  یمن  هداد  رجا  هقدص  اب  مارح  لام  چیه 

 . دناشکب شتآ  هب  ار  مارح  بساک  هکنآ  زج  دنام  یمن 

ار ایند  هک  يدرم  دومرف  دش  هدیسرپ  یقش  نیرتگرزب  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و   ( 3 شلاوما ( ]  اب  رضتحم  درم  ]

رد یلو  دنک  تدابع  هک  يدرم  دنیب و  نایز  ترخآ  زا  دوش و  توف  وا  زا  ایند  سپ  دنک  كرت  ایند  يارب 

راچد دوش و  یم  مورحم  ایند  رطاخ  هب  ایند  تاذل  زا  يدرم  نینچ  دنک  ایر  هزور  ششوک و  داهتجا و 

دوش و یم  ترخآ  راد  دراو  سپس  دش  یم  شباوث  قحتسم  دوب  یم  هناصلاخ  رگا  هک  هدش  یتمحز 

ترسح دنیوگ  یم  وا  هب   . دنیب یم  اروثنم  ءابه  ار  نآ  یلو  تسا  نیگنس  وا  لمع  نازیم  هک  دنک  یم  نامگ 

يادخ دنیب  یم  يرگید  نازیم  وزارت و  رد  ار  دوخ  لام  هک  سک  نآ  دیوگ  یم  تسا  رتشیب  یسک  هچ 

دنتشاد هضرع   . دنک یم  تشهب  لخاد  لام  نآ  هطساوب  ار  وا  ثراو  دنک و  یم  منهج  رد  ار  وا  یلاعت 

فیرعت میارب  يدرم  زا  مناردارب  زا  یضعب  هک  نانچ  دومرف  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ 
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هک درک 

دص دروم  رد  وت  رظن  نالف  يا  تفگ  نم  هب  صخش  نآ  دش  يو  هناخ  دراو  یصخش  نداد  ناج  لاح  رد 

يارب تفگ  يدرک  عمج  هچ  يارب  متفگ  تسیچ  مدادن  ار  شتاکز  هک  تسا  قودنص  لخاد  هک  يرازه 

ثداوح زا  سرت  لایع و  يرادان  زا  سرت  لیماف و  رد  تاهابم  و  تایلام )  ناطلس (  قوقح  يادا 

نوریب شسفن  هک  دوب  هدشن  جراخ  شا  هناخ  زا  زونه  هاگنآ  دومرف  ترضح  مدرک  يروآ  عمج  نامز 

رد لطاب  لاوما  رطاخ  هب  ار  وا  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ   . دوب هدمآ 

 (-- 94 --) 

تخیر و هسیک  رد  هک  یلاوما  درک 1  جراخ  ایند  زا  دش  تمالم  قحتسم  هدیدرگ و  تمالم  هک  یلاح 

بآ و یب  ياهنابایب  رد  شعمج  يارب  دادن و  اهنآ  هب  ار  شنابحاص  قوقح  تسب و  مکحم  ار  شرس 

روخم بیرف  هاگآ  يا   . درک رفس  اهایرد  لد  رد  دومیپ و  هار  نازوس  کشخ و  ياهارحص  فلع و 

دروخ یم  یسک  تمایق  زور  رد  ار  ترسح  نیرتشیب  اریز  تسا  هدروخ  بیرف  زورید  تقیفر  هک  نانچ 

دزاس و یم  تشهب  دراو  لام  نآ  هب  ار  نیا  یلاعت  يادخ  دنیب و  یم  نارگید  يوزارت  رد  ار  دوخ  لام  هک 

 . دنک یم  شتآ  دراو  ار  وا  لام  نآ  هب 

اب ار  دایز  لام  هک  تسا  یسک  ترسح  درم  نیا  زا  رتراکنایز  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 1 تیالو ( ]  نودب  لامعا  ]

اب ار  دوخ  لام  سپس  دنک  عمج  ثداوح  لاوها و  اب  ندش  نابیرگب  تسد  هداعلا و  قوف  تمحز 

یلو دراذگب  اهزامن  تادابع و  رد  ار  دوخ  تّوق  یناوج و  دنک و  انف  ثاریم  تاقدص و 
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ترضح يارب 

کی هک  ار  یسک  دسانشن و  مالسا  زا  ار  وا  لحم  دشابن و  لیاق  ار  تیالو )  یقح (  بلاط  یبا  نب  یلع 

هلدا رب  دنادب  ترضح  زا  رتالاب  ار  وا  دشابن  وا  مهد  کی  زا  مهد  کی  هکلب  درادن  ار  وا  شزرا  مهد 

یلو دوش  یم  هّجاحم  وا  اب  رابخا  تایآ و  هطساوب  دنک و  یمن  رکف  نآ  دروم  رد  یلو  دوش  یم  فقاو 

زور رد  تسا و  رتشیب  یترسح  ره  زا  شترسح  نیا  دیازفا  یمن  شا  یهارمگ  هب  زج  دنک و  یم  ابا 

اهزامن و دزگیم و  ار  وا  دوش و  یم  لثمتم  وا  يارب  یعفا  ناسب  شتاقدص  دیآ و  یم  تمایق 

رب ياو  دیوگ  یم  دنناشک  یم  منهج  هب  ار  وا  دنوش  یم  لثمتم  یهلا  باذع  هکیالم  ناسب  شتادابع 

یلو مدرکن  زیهرپ  مدرم  نانز  لاوما و  زا  ایآ  مدوبن  ناکاپ  زا  نم  ایآ  مدوبن  نارازگزامن  زا  نم  رگم  نم 

يا هدیاف  وت  يارب  وت  لمع  یقش  يا  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  مدش  راچد  الب  تبیصم و  نیا  هب  ارچ 

هَّللا دبع  نب  دمحم  ترضح  توبن  هب  نامیا  ادخ و  دیحوت  زا  دعب  یهلا  تابجاو  مظعا  اریز  درادن 

ار دوخ  يدرک و  كرت  دوب  مزال  هک  ار  ادخ  یلو  ع )  یلع (  قح  تخانش  يدرک و  عیاض  ار  مالسلا  هیلع 

لوا زا  ار  يادخ  تلامعا  نیا  ضوع  هب  رگا  دوب  مارح  وت  رب  هک   . يدرک ادخ  نانمشد  تماما  هب  مزتلم 

نیمز رگا  هکلب  يداد  یم  هقدص  ار  ایند  لاوما  همه  تاقدص  لدب  يدرک و  یم  تدابع  شرخآ  ات  ایند 

وت يارب  ادخ  تمحر  زا  يرود  زج  تاقدص  لامعا و  نآ  يداد  یم  هقدص  ار  نآ  وت  دوب و  یم  الط  زا  رپ 

دروآ یمن  ناغمرا  هب  يزیچ 
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 . يدش یم  رت  کیدزن  ادخ  مشخ  هب  و 

---------------

دیامرف یم  دروم  نیمه  رد  یشاک  لضفا  اباب   ( 1 ) 

دنهدن سلطا  دیاب  میلگ  هک  ار  نا  دنهدن و  سکرک  هب  سواط  رپ  زگره 

ناوید ص 105 دنهدن  سک  ره  هب  تسا  زیزع  تاریخ  درکن  تاریخ  درم و  نالف  هک  ییوگ 

 (-- 95 --) 

تشاد و يدالوا  لاوما و  هک  دوب  يدرم  هتـشذگ  رد  دـیزیهرپب  لام  زا  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 1 دـنمتورث ( ]  درم  توملا و  کلم  ]
نآ

توسک رد  توملا  کلم  يزور  دوب  هدرک  هنیزخ  يروآ و  عمج  شلایع  دوخ و  يارب  ار  لاوما 

دیهاوخب ار  ناتیاقآ  دومرف  دندمآ  رد  يولج  نارازگتمدخ  دز و  رد  دمآ و  شا  هناخ  رد  هب  ناشیورد 

رد رانک  زا  دندز و  رانک  ار  وا  دیآ و  یم  رد  رانک  هب  وت  لاثما  يارب  ام  ياقآ  ایآ  دنتفگ  مراد )  راک  وا  اب  هک  ) 

ار ناتیاقآ  دومرف  دمآ و  رد  تشپ  هب  ناشیورد )  تلاح (  تبیه و  نامه  هب  رگید  راب  دندرک  شرود 

تسشن سرت  زا  دینش  ناشیاقآ  ار  نخس  نیا  یتقو   . دمآ توملا  کلم  هک  دینک  ربخ  ار  وا  دینزب و  ادص 

زا ریغ  بلط  رد  دیاش  دییوگب  وا  هب  دینک و  وگتفگ  یمرن  هب  وا  اب  تفگ  شباحصا  هب  دش و  میالم  و 

وا هب  دش و  لخاد  ریخ و  تفگ  ناشیا  هب  توملا  کلم  دنادرگ  كرابم  ار  وت  ادخ  یتسه  ام  ياقآ 

مریگ یم  هناخ  زا  جورخ  زا  لبق  ار  وت  حور  نم  اریز  نک  تیصو  یهاوخ  یم  هچنآ  وش و  دنلب  تفگ 

دینک و زاب  ار  اهقودنص  تفگ  درم  نآ  سپ  دندرک  هیرگ  دندز و  هحیص  شا  هداوناخ 
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ات دینادرگرب  ار  نآ 

داب وت  رب  ادخ  تنعل  تفگ  یم  داد و  یم  مانشد  ار  وا  درک و  شلام  هب  يور  سپس  دزیرب  شا  هرقن  الط و 

ورف ارم  ادخ  رما  هکنآ  ات  یتخاس  لفاغ  ارم  ترخآ  راک  زا  يدرب و  مدای  زا  ار  مراگدرورپ  لام  يا 

نم زا  شیب  وت  رب  تمالم  دیهد  یم  مانشد  ارم  ارچ  تفگ  دروآ و  نخس  هب  ار  لام  یلاعت  يادخ   . تفرگ

ياهرد رد  هب  ایآ  دندرب  الاب  ار  وت  نم  رطاخ  هب  مدرم  يدوبن  تسپ  مدرم  نامشچ  رد  وت  ایآ  تسا 

ناشیا يدش و  یم  لخاد  اهنآ  زا  لبق  دندمآ  یم  مه  نابوخ  يدش و  یمن  رضاح  ناگرزب  نیطالس و 

مه نابوخ  احلص و  یتساوخ و  یمن  ار  ناگرزب  نیطالس و  نارتخد  ایآ   . دندش یم  لخاد  وت  زا  دعب 

نم يدیشخب  یم  ارم  مه  تاریخ  هار  رد  رگا  دندرک  یم  در  ار  ناشیا  دنداد و  یم  وت  هب  اما  دنتساوخ  یم 

وت یهد و  یم  مانشد  ارم  ارچ  مدش  یمن  مک  نم  يدرک  یم  جرخ  میادخ  هار  رد  رگا  مدرک و  یمن  عانتما 

يرادلام هانگ  هب  وت  مدرگ و  یم  رب  كاخ  هب  هانگ  نودب  نم  میکاخ و  زا  ود  ره  نم  وت و  يرت  میئل 

دیوگ یم  شبحاص  هب  هنوگ  نیا  لام   . يوش یم  راپسهر 

نینچ تسا و  یگتـسکشرو  تورث  عمج  رد  شالت  يزودـنا و  لام  تبقاع  هک  نادـب   ( 2 يزودـنا ( ]  لام  تبقاع  هراپ 3 )  لصف ([ 
زا یناسنا 

دنک یم  متس  دوخ  هب  هکنآ  لوا  مینک  یم  نشور  ار  بلطم  یلیالد  هب  تسین  رادروخرب  میلس  لقع 

رارق یلاعت  قح  تنامض  دروم  تورث  نیا  هک  دوش  یم  تورث  هودنا  جنر و  لمحتم  دنمتورث  اریز 

 (-- 96 --) 

نآ هودنا  تسا و  نیگنس  تورث  راب  نوچ  تسا  هتفرگ 
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رکف دشاب  عمج  نایم  رد  دنمتورث  رگا   . دایز

زا یکی   ( 1 دزاس (.  یم  باوخ  یب  ار  وا  لام  ینابساپ  دشاب  اهنت  رگا  دزاس و  یم  لوغشم  ار  وا  تورث 

نادنمتورث و   . باسح یکبس  لاب و  تغارف  نیقی و  دندرک  باختنا  ار  زیچ  هس  ارقف  تفگ  نادنمشناد 

 . باسح یتخس  رطاخ و  لاغتشا  دوخ  جنر  دندرک  باختنا  ار  زیچ  هس 

رد زاورپ  هب  لوپ  هراب  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ  تسا  لام  لوغشم  هتـسویپ  وا  رکف  مود   ( 2 دنک ( ]  یم  رادیب  ار  هتفخ  ياهوزرآ  تورث  ]
رد دروآ  یم 

رگا اریز  دنک  ییوجماک  نآ  زا  دنک و  ظفح  ملاظ  دزد و  زا  دیامن و  شدایز  هنوگچ  دنک  هچ  نآ  اب  هکنیا 

يو لاوما  دزیر و  یم  مه  رد  ار  شیاهوزرآ  دیآ و  یم  شلجا  هاگان   . درک یمن  عمج  ار  نآ  تشادن  ییوزرآ 

 . دسر یم  ثرا  هب  نارگید  هب 

و  . دنک یم  كرت  ار  لام  دریم و  یم  هنوگچ  راد  ایند  رب  ياو  دومرف  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح   ( 3 ) 

ینمشد وا  اب  لام  دنک و  یم  دامتعا  لام  هب  وا   . دبیرف یم  ار  وا  لام  یلو  دهد  یم  هانپ  لام  هب  هنوگچ 

 . دنک یم 

ینیریش دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  یلدگنس  یهایس و  تسوزرآ و  دلوت  ثعاب  تورث  عمج  موس   ( 4 ) 

اب تقیقح  هب  دومرف  مالسلا  هیلع  یسیع   ( 5 تسا (.  تاکلهم  زا  نیمه  دنک و  یم  جراخ  لد  زا  ار  تدابع 

درب یمن  تذل  اذغ  زا  درد  تدش  زا  دنک و  یم  هاگن  اذغ  هب  رامیب  هک  روط  نامه  میوگ  یم  نخس  امش 

تقیقح هب  و   . دبای یمن  ار  نآ  ینیریش  درب و  یمن  تذل  تدابع  زا  ایند  ینیریش  اب  تورث  بحاص 

دنوشن بکرم  راوس  رگا  هک  يروط  نامه  میوگ  یم 
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شقالخا ددرگ و  یم  شومچ  دوش و  یم  فیعض 

کیرات و دوشن  مار  تدابع  اب  دوشن و  مرن  گرم  دایب  لد  یتقو  دننانچ  زین  اهلد  دوش  یم  نوگرگد 

دوش لسع  فرظ  تسا  نکمم  دوشن  هراپ  کیخ  رگا  میوگ  یم  امش  اب  تقیقح  هب  و   . ددرگ یم  تخس 

يدوزب دزاسن  کیرات  ار  نآ  ایند  ياه  تمعن  ای  دنکن  هدولآ  ار  وا  عمط  دردن و  ار  بولق  اهتوهش  رگا 

 . دوش یم  تمکح  فرظ 

ششوک و شالت و  اریز  تسا  هدش  عقاو  یمدآ  دوصقم  دارم و  سکع  تهج  رد  لام  مراهچ   ( 6 ) 

عمج اب  دیازفا و  یم  جنر  هودنا و  رب  لام  یلو  دریگ  رارق  یتحار  رد  هک  تسا  نیا  رد  لام  يروآ  عمج 

 . ددرگ یم  زاب  هرابود  هدننک  سراپ  ياهگس  هدنرد و  ناریش  زا  سرت  لام 

زیچ هس  نآ  دنتفگ   . دش راچد  نآ  هب  دنمتورث  دش و  تحار  زیچ  هس  زا  ریقف  دیوگ  یم  يدنمشناد   ( 7 ) 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما   ( 8 ناردارب (.  یسولپاچ  اه و  هیاسمه  دسح  ناطلس  متس  تفگ  تسیچ 

 (-- 97 --) 

 . تسا ناردارب  ّقلمت  ناطلس و  ملظ  هیاسمه و  متس  زا  رتهب  رقف  دومرف 

هسرحی اینّدلا  یف  لاملا  بلاط  و 

اهابقع لاملا  عمج  دنع  فخی  مل  و 

اهترتس هتّنظ  ّزقلا  هدودک 

اهدارأ ّتنظ  يّذلا  اهنیعت و 

 . دساره یمن  لام  يروآ  عمج  تبقاع  زا  يو  دنک  یم  ینابساپ  لام  زا  ایند  رد  بلط  ایند 

روصت رای  ار  وا  هکنآ  یلو  دنک  یم  کمک  ار  وا  يو  ششوپ  دنک  یم  نامگ  هک  مشیربا  مرک  دننامه 

 . دنک یم  شکاله  هدرک 

ترخآ ایند و  رد  رمع  شزرا  هکنآ  لاح  تسا و  هدروآ  تسدب  رمع  تمیق  هب  ار  تورث  مجنپ   ( 1 یگدنز ( ]  تمیق  هب  تورث  ]
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لام زا  شیب 
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لوبق یشورف  یم  ایند  یهاشداپ  هب  ار  دوخ  رمع  دنیوگب  یلقاع  هب  رگا  اریز  تسا 

اب ار  شرمع  زا  زور  کی  رگا  شحور  ضبق  يارب  توملا  کلم  یّلجت  ندید و  ماگنه  هب  هکلب  دنک  یمن 

ادف دهد  ماجنا  ار  یترخآ  هدشن  ماجنا  ياهراک  زور  نآ  رد  هک  دنهاوخ  ادف  دننک و  هلماعم  شلام  عیمج 

باطخ نب  رمع  گرم  یتقو  هک  درک  تیاور  راربالا  عیبر  باتک  رد  يرشخمز  هَّللا  راج  همالع   . دهد یم 

هیدف ار  نآ  مدوب  نیمز  هرک  هزادنا  هب  هرقن  الط و  کلام  نم  رگا  تفگ  شناکیدزن  نارسپ و  هب  دیسر 

رمع جیردتب  امش  لاح   . مبای ییاهر  منیب  یم  نونکا  هک  گرم  تارکس  ساره  لوه و  زا  ات  مداد  یم 

ینک یمن  رکف  ینیب و  یمن  ایآ  دینک  یم  ضوع  درادن  یتمیق  تیمها و  هک  مک  تسپ و  يایشا  اب  ار  دوخ 

ار لاس  دص  نیا  هک  دننک  وگتفگ  وا  اب  دوش و  ّریخم  رگا  تسا  لاس  دص  ابلاغ  ناسنا  یگدنز  تیاهن  هک 

ره شزرا  هک  شیدنایب  سپ   . دشورف یمن  ار  لاس  دص  نآ  دننک  هلماعم  الط  زا  رپ  نیمز  هرک  مامت  اب 

زور ره  رادقم  شزرا و  هاگنآ  دتفا و  یم  رادقم  هچ  تهام  ره  يارب  نک  هاگن  و   . تسا رادقم  هچ  وت  لاس 

زور نیا  سپس  يرامشب  ار  نآ  یناوت  یمن  هک  تسا  رازه  نارازه  نآ  شزرا  هک  ینیب  یم  جنسب  ار 

 . تسا رتشیب  نیا  زا  تراسخ  مادک  یشورف  یم  يرانید  فصن  يرانید و  یمهرد و  هب  ار  شزرا  رپ 

تیاهن تسین  نکمم  بسک  نودب  نآ  درادهگن و  ار  شندب  ات  تسا  اذغ  دنمزاین  ناسنا  لاکشا 

تراسخ سپ  تسا  يرانید  مه و  رد  دروآ  یم  تسدب  زور  کی  لالح  بسک  زا  ناسنا  هک  يزیچ 

98 --) 
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(--

 . تسا یمتح 

ترخآ يارب  راک  رد  شندب  هک  دشاب  ییاذغ  رادقم  بسک  زا  هدنب  دوصقم  رگا  میوگ  باوج  رد 

يزور بلط  اریز  تسا  تدابع  زور  زور  تسا و  هتخورفن  يرانید  مهرد و  هب  ار  زور  نآ  دنک  ادیپ  ناوت 

اریز تسین  هسیاقم  لباق  ایند  مامت  ربارب  نیدنچ  اب  كدنا  تدابع  تسا  تدابع  دصق  نیا  اب 

تسیچ تقوم  میاد و  تبسن  تسا و  تقوم  ایند  ياه  تمعن  تسا و  یگشیمه  ترخآ  ياه  تمعن 

تخرد هد  یلاعت  يادخ  هللا  ناحبس  دیوگب  سک  ره  دومرف  هک  ینیب  یمن  ار  ص )  ربمایپ (  راتفگ  ایآ   ( 1 ترخآ ( ]  ياه  تمعن  ]

دنیایب ایند  هب  رگا  تخرد  هد  نیا  تسا و  دوجوم  نآ  رد  اه  هویم  عاونا  زا  هک  دراک  یم  تشهب  رد  وا  يارب 

هدش تیاور  هک  نانچ  دنا  هدرک  زیچ  کی  زا  فلتخم  ياه  تذل  یمعط و  شوخ  زا  هک  یفیرعت  نآ  اب  و 

هک يدادعت  هب  نآ  زا  یتقو  ددرگ و  یم  روگنا  دروخب  شلیم  هزادنا  هب  دوخ  يولج  بطر  زا  صخش  هک 

مدآ هاگشیپ  رد  گنراگنر  ياه  هویم  تروص  هب  روط  نیمه  دوش و  یم  رانا  ای  ریجنا و  دروخ  تساوخ 

هک هنوگ  نامه  دشکب  ندیچ  تمحز  هکنآ  نودب  دیآ  یم  هویم  شبلاط  يوزرآ  قباطم  دریگ و  یم  رارق 

تساوخ رانا  رگا  دیآ و  یم  روگنا  درک  ادیپ  اهتشا  روگنا  هب  رگا  دیآ  یم  هویم  دشک  یم  شیاهتشا  ناسنا 

رکف دشورفب  ار  نآ  دهاوخب  یسک  دیایب و  ایند  هب  يروط  نیا  تخرد  کی  رگا  سپ   . دیآ یم  شیپ  هب  رانا 

هک دوش  فصو  رگا  دوب )  دهاوخ  ششزرا  هنوگچ (  زاب  دنزادرپب  نآ  يارب  غلبم  هچ  ناهاشداپ  ینک  یم 

هکلب دهاوخ  یم  تمحز  تبقارم و  هن  دراد و  نداد  بآ  هب  يزاین  هن 
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هک دشاب  نیا  تخرد  فصو  رگا 

لوسر  ( 2 تسیچ (  هشیمه  ات  دابآلا و  دبا  ات  لاس  رازه  هد  تبسن  دنام و  یم  یقاب  لاس  رازه  هد  رد 

لمحت ناشیا  نامشچ  دوش  هدنکفا  ایند  لها  رب  تشهب  لها  ياهسابل  زا  یسابل  رگا   . دومرف ص )  ادخ ( 

هنوگچ نآ  هدنشوپ  سپ  تسا  سابل  لاح  نیا  رگا  درم  دنهاوخ  هاگن  توهش  زا  درادن و  ار  شندید 

تسا

تشهب فاصوا  هب  ار  تبلق  مشچ  رگا  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  راتفگ  باب  نیمه  زا  و   ( 3 ) 

ترخآ و لها  هب  سلجم  نیا  زا  تحور  تخرد  نآ  لاصو  هب  قوش  ندیسر و  رد  لیجعت  زا  ییاشگب 

هنوگ نیا  يورخا  ياه  تمعن  فاصوا  رکذ  رگا  دنک  یم  زاورپ  نت  سفق  زا  ددنویپ و  یم  روبق  لها 

دوب دهاوخ  هنوگچ  دوش  وربور  تمعن  نآ  دوخ  اب  ناسنا  رگا  دزیگنا  یم  رب  ار  قایتشا 

ترخآ زیچ  ره  تسا و  شندید  زا  رتهب  شندینش  ایند  زیچ  ره  هدمآ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  و   ( 4 ) 

ًاْکُلم ًامیِعَن َو  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  دومرف َو  یلاعت  يادخ  و   ( 5 دشاب (  یم  شندینش  زا  رتالاب  شندید 

 (-- 99 --) 

 . ًارِیبَک 1

 . ییامن هدهاشم  گرزب  رایسب  تنطلس  تمعن و  ینیبب  ار  اجنآ  یتقو 

یمشچ هن  هک  ار  يزیچ  مدرک  هدامآ  شیوخ  ناگدنب  يارب  تسا  هدمآ  میدق  یحو  باتک  رد  و   ( 1 ) 

 . تسا هدرک  روطخ  يرشب  بلق  رب  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و 

كرت ترخآ  رهم  اریز  نک  كرت  ار  ایند  سپ  تسا  قاتشم  تمعن  نیا  هب  وت  سفن  رگا  هدنناوخ  يا   ( 2 ) 

دننامه ترخآ  ایند و  لثم  تسایند و 
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ار يرگید  ینک  یضار  رتشیب  ار  مادک  ره  تسا   ( 22 ووه (  ود 

کیدزن یکی  هب  هزادنا  ره  هب  هک  تسا  برغم  قرشم و  لاثم  دننامه  شلاثم  یتخاس و  كانمشخ 

ار ایند  ام  تسا  هلوقم  نیا  زا  مه  ع )  قداص (  ماما  ام  ياقآ  راتفگ  و   ( 3 يدرگ (.  یم  رود  يرگید  زا  يوش 

مدآ دنزرف  هب  ار  زیچ  چیه  دنهدب و  ام  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنهدن  ام  هب  هکنیا  میراد و  یم  تسود 

ایند ام  دومرف  هک  ترضح  شیامرف  يانعم   . دنراذگ مک  ار  يو  يورخا  تمعن  هکنآ  زج  دنهدن 

دوخ هب  هراشا  تسایند و  رد  نیفلکم  لاح  نابز  نیا  تسا و  ناسنا  عون  هب  هراشا  میراد  تسود  ار 

زا يویند  هرهب  رادقم  هب  ناشیا  اریز  درادن  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  شنادنزرف  ناردپ و  ترضح و 

رب راب  هس  لیئاربج  هکنآ  اب   ( 4 ددرگ (  مک  ناشیا  يورخا  ّظح  هنوگچ   . ددرگ یمن  هتساک  ناشیا  يورخا  ّظح 

ياه جنگ  دیلک  اهنیا  تفگ  یم  اهنآ  همه  رد  دروآ و  ار  ایند  ياه  جنگ  دیلک  دش و  لزان  ص )  ربمایپ ( 

هک ار  هچنآ  ترضح  نآ  درک و  ابا  ترضح  ددرگ  یمن  هتساک  تراگدرورپ  شیپ  تّظح  زا  تسایند و 

نیا دیرخ  لابق  رد  وت  يایند  یگدنز   . درک یم  ریقحت  دنک  ریقحت  تشاد  یم  تسود  یلاعت  يادخ 

نآ ياهیتخس  زا  یبای و  یمن  یتذل  هتشذگ  ياه  تمعن  زا  اریز  تسین  شیب  یتعاس  زج  گرزب  تمعن 

زا و   ( 5 یتسه (.  نآ  رد  هک  تسا  يا  هظحل  زا  ترابع  ایند  ینکن و  كرد  ار  هدنیآ  اسب  هچ  یشک و  یمن  يدرد 

دومرف هک  ناملس  هب  ع )  یلع (  یلوم  راتفگ  تسا  باب  نیمه 
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نیقی هب  اریز  هنورف  ار  ایند  ياهمغ 

زج تخورف  ترخآ  هب  ار  دوخ  يایند  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  هکنآ  اب  يوش  یم  ادج  نآ  زا  هک  یناد  یم 

ود ره  زا  هکنآ  زج  دشاب  هتخورف  ایند  هب  ار  ترخآ  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  درب و  دوس  ود  ره  زا  هکنآ 

تمدخ ارم  هک  سک  ره  دیامرف  یم  ایند  هب  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  ملسم  ایند  لها  نایز  دید  نایز 

يارب یلغش  رگا   . زادنایب تقشم  تمحز و  هب  ار  وا  دنک  تمدخ  ار  وت  سک  ره  نک و  تمدخ  ار  وا  دنک 

رگنهآ دباع  تیاکح  رگم  نک  تانسح  زا  رپ  ار  تلمع  همان  رامش و  تمینغ  ار  ادخ  دای  يراد  بسک 

الاو یتیصخش  هچ  هک  يدینشن  درک  یم  يادخ  رکذ  دوب و  يرگنهآ  لوغشم  رازاب  رد  هک  نآ  اب  ار 

 . دیایب رکذ  باب  رد  باتک  نیمه  رد  هَّللا  ءاش  نا  دیدرگ 

---------------

 . ناسنا 20  76  ( . 1 ) 

 (-- 100 --) 

دـش یم  غراف  داـهج  زا  یتقو  هک  دـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلوم  زا   ( 1 تشذـگ ( ]  یم  هنوگچ  نینمؤـملا  ریما  زور  ]
شزومآ يارب 

اب دیدرگ و  یم  راک  لوغشم  دوخ  ناتسوب  رد  دش  یم  غراف  نآ  زا  یتقو  تسشن و  یم  تواضق  مدرم و 

 . دومن یم  یلاعت  يادخ  دای  همه  نیا 

درک تیاکح  بیبح  نب  ریبج  زا  ناورم  نب  مکح   ( 2 دنک ( ]  یم  ییاشگ  لگشم  هفیلخ  زا  نینمؤملا  ریما  ]

فرط نآ  فرط و  نیا  هب  تسشن  یم  دش و  یم  دنلب  داتفا  قافتا  باطخ  نب  رمع  يارب  يا  هیضق 

دنتفگ دیراد  هچ  نآ  مکح  رد  نارجاهم  عمج  يا  تفگ  سپس  درک )  یم  يرارق  یب  داتفا (  یم  دز و  یم 

هاگهانپ و وت  نینمؤملا  ریما  يا 
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اُونَمآ َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  تفگ  دش و  نیگمشخ  یتسه  عجرم 

تسرد راتفگ  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ًادیِدَس 1  ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللَا َو  اوُقَِّتا 

دنتفگ تسا  مادک  نآ  هب  هاگآ  تسیک و  هیضق  نیا  درم  هک  مینادیم  نم  امش و  مسق  ادخ  هب   . دییوگب

يا هدازآ  نز  چیه  ایآ  مورب  اجک  هب  وا  زا  تفگ   . تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  تدوصقم  دیاش 

زا يا  هبترم  دنلب  هوک  يو  تفگ  رمع  تسرفب  وا  يوس  هب  ار  یسک  دنتفگ  تسا  هدییاز  ار  شدننامه 

وا هکنآ  هن  تفر  دیاب  وا  شیپ  هب  تسا  ملع  همتت  و  ص )  ادخ (  لوسر  زا  یشیوخ  مشاه و  نادناخ 

دز یم  لیب  شغاب  نورد  دوب  شیاپ  رد  هاتوک  يراولش  هک  یلاح  رد  ترضح  دنتفر  وا  يوس  هب   . دیایب

َناک َُّمث  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  ًهَفُْطن  ُکَی  َْمل  ًيدُس َأ  َكَْرُتی  ْنَأ  ُناْسنِْإلَا  ُبَسْحَی  دومرف َأ  یم  و 

رد هک  ینم  زا  هفطن و  زا  ایآ  دوش  یم  هتشاذگاو  هدوهیب  هک  هتشادنپ  ناسنا  ایآ   . يَّوَسَف 2 َقَلَخَف  ًهَقَلَع 

ار وا  ياضعا  درک و  شقلخ  يادخ  سپ و  دیدرگ  يا  هدش  هتسب  نوخ  سپ  دوبن  دوش  یم  هتخیر  محر 

دندمآ رد  هیرگ  هب  شا  هیرگ  رطاخ  هب  موق   . تخیر یم  تروص  رب  شنامشچ  زا  کشا  و   . درک تسرد 

درک و لاؤس  شا  هلأسم  زا  رمع  سپس   . دنتفرگ مارآ  هیرگ  زا  مه  مدرم  تفرگ و  مارآ  هیرگ  زا  سپس 

ار وت  یلاعت  يادخ  مسق  ادخ  هب  تفگ  درب و  ورف  مه  رد  ار  شناتسد  رمع  داد  ار  شباوج  ترضح 

ِلْصَْفلَا َمْوَی  َّنِإ  انه  نم  کیلع  ضّفخ  صفح  ابأ  يا  دومرف  دندرک  ابا  وت  موق  یلو  تساوخ 

---------------

بازحا  32  ( . 1 ) 
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 . --------------- 70

 . ات 38 تمایق 36   75  ( . 2 ) 

 (-- 101 --) 

ییادج زور  هک  تمایق  يادرف  اریز   [ وشن هیضق  نیا  لخاد   ] ربب ار  تیادص  اجنیا  زا  ًاتاقیِم 1  َناک 

هک يروط  هب  دوب  هدش  هایس  شیور  سپ  تشگرب  رمع  سپ   . تساجنآ ام  تاقیم  تسا  لطاب  زا  قح 

 . يدرک یم  هاگن  وا  هب  بش  ماگنه  هب  راگنا 

ایند هب  كدنا  ییاهمهرد  زیچان و  ییاهب  هب  یشورفن  ترخآ  ياه  تمعن  هب  ار  تیاه  هضحل  رگا   ( 1 ) 

یکدنا ياهب  اب  یتخورف  یمن  ایند  همه  ياهب  هب  هک  ار  ترمع  همه  سپس  تخورف  یهاوخ 

رعش 2  ( 2 دوش (  یمن  مه  نآ  زا  رتمک  هکلب  هرقن  هکلب  الط  هناخ  کی  هزادنا  هب  اهب  نیا  یشورف  یم 

جیردت هب  سپس  متخورفن  ار  نآ  ایند  مامت  هب  نم  درک  وگتفگ  نم  اب  مرمع  دیرخ  يارب  راگزور 

دیدرگ دیماان  نآ  هدنشورف  هک  دوش  عطق  الاک  نیا  تسد  ود  متخورف  ایند  هب  اهب  تفایرد  نودب 

ددع هب  صخش  رمع  مایا  زا  زور  ره  يازا  هب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هداد  ربخ  ص )  ربمایپ (   ( 3 ) 

دوش یم  زاب  نآ  ياهرد  تمایق  زور  رد  تسا  دوجوم  هنازخ  راهچ  تسیب و  زور  بش و  ياه  تعاس 

دریگ یم  رب  رد  ار  وا  رورس  يداش و  شندید  ماگنه  هب  هک  دنیب  یم  رورس  رون و  زا  رپ  ار  هنازخ  کی 

تعاس نیا  دننک و  یمن  شتآ  ساسحا  رورس  نآ  تمظع  زا  دننک  میسقت  نایخزود  رب  رگا  هک  يروطب 

کیرات و ار  نآ  دننک  یم  زاب  ار  يرگید  هنازخ  هدروآ  ياجب  ار  راگدرورپ  تعاط  نآ  رد  هک  تسا  یتعاس 

ار وا  يا  هلان  هآ و  نآ  هدهاشم  ماگنهب  دنیب  یم  كانسرت  وبدب و 
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تشهب لها  رب  رگا  هک  دریگ  یم  رب  رد 

سپس  . هدرک ینامرفان  تعاس  نآ  رد  هک  تسا  یتعاس  نآ  دوش و  یم  هابت  اهنآ  رب  تمعن  دوش  میسقت 

دیآ شدب  ای  دیآ و  ششوخ  هک  دنیب  یمن  نآ  رد  يزیچ  دبای و  یم  یلاخ  ار  نآ  دنیاشگب  ار  يرگید  هنازخ 

ساسحا ار  وا  سپ  هتشاد  لاغتشا  ایند  ياهلالح  هب  ای  هدیباوخ و  نآ  رد  هک  تسا  یتعاس  نآ  و 

زا تعاس  نآ  ندرک  رپ  رب  تردق  اریز  دریگ  یم  رب  رد  تعاس  نآ  نداد  تسد  زا  هب  فسأت  تراسخ و 

نآ ُِنباغَّتلَا 3  ُمْوَی  َِکلذ  تسا  یلاعت  قح  راتفگ  باب  نیمه  زا  هتشاد و  ار  فصو  لباق  ریغ  تانسح 

 . تسا نبغ  زور  زور 

ار تابجاو  میوش و  یم  معنتم  شتاحابم  زا  ایند  راد  رد  دنیوگ  یم  هک  ار  ییاهمدآ  نخس   ( 4 نابلط ( ]  ایند  هیجوت  هراپ 4 )  لصف ([ 
ماجنا

ِهِدابِِعل َو َجَرْخَأ  ِیتَّلَا  ِهَّللَا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  مینک  یم  ادا  ار  هیلام  قوقح  میهد و  یم 

---------------

 . --------------- أبن 17 هروس   78  ( . 1 ) 

 ( 2 ) 

اهیف ام  ایندلاب و  يرمع  تعب  ام  هل  تلقف  يرمع  ینمواس  رهدلا 

 --------------- اهیداش باخ  دق  هقفص  يدی  ّتبت  نمث  الب  جیردتب  هیرتشا  مث 

 . نباغت 9 هروس   64  ( . 3 ) 

 (-- 102 --) 

هدروآ نوریب  شناگ  هدنب  يارب  هک  ار  وکین  ياهقزر  ادخ و  ياه  تنیز  یسک  هچ  ِقْزِّرلَا 1  َنِم  ِتابِّیَّطلَا 

ياهسابل هزمشوخ و  ذیذل و  ياهیندروخ  ریظن  لالح  ياه  تمعن  زا  نم  سپ   . تسا هدرک  مارح 

نیا زا  هدافتسا  منک و  یم  هدافتسا  دنلب  ياهرصق  هدامآ و  ياه  هناخ  اهبنارگ و  ياهیراوس  تمیقنارگ و 
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ار نخس  نیا  دراد  یمن  زاب  تشهب  ناماگشیپ  اب  یماگشیپ  زا  ارم  اه  تمعن 
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نیا هک  نادب  هکلب  ریگن 

ریز لیالد  هب  تسا  ناگدروخ  بیرف  ناقمحا و  راتفگ 

تاهبش رد  ار  ناسنا  هک  تسین  ادج  کلهم  صرح  زا  تسا  قرغ  ایند  یگدنز  رد  هک  یسک  فلا 

 . دوش یم  كاله  راچان  دور  ورف  تاهبش  رد  سک  ره  دزادنا و  یم 

لد یکیرات  یلدگنس و  زا  دنامب  ملاس  دناوت  یم  هنوگچ  دنام و  ملاس  صرح  زا  رگا  ب 

َناْسنِْإلَا َّنِإ  َّالَک  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  هک  یلاح  رد  دنام  ملاس  هنوگچ  دنام  یمن  ملاس  ربکت  و 

 ( ص ربمایپ (  و   ( 1 دنیب (.  زاین  یب  ار  شیوخ  رگا  دنک  یم  نایغط  ناسنا  ریخ  ینْغَتِْسا 2  ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل 

 . دهن یم  لد  رب  تواسق  رهم  يروخرپ  اریز  مراد  یم  رذح  رب  يروخرپ  زا  ار  امش  دومرف 

دومرف هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداصلا  هَّللا  دبع  یبا  زا  ییحی  نب  ناسح  و   ( 2 ص ( ] )  ربمایپ (  روضح  رد  ریقف  دـنمتورث و  درم  ]
تمدخ ریقف  يدرم 

رد هک  يدنمتورث  درم   . تسشن ترضح  نآ  دزن  رد  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح 

دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر   . دیزگ يرود  وا  زا  درک و  عمج  ار  شسابل  دوب  هتسشن  اجنآ 

هب وت  تورث  ای  دبسچب و  وت  هب  ریقف  نیا  یتسدگنت  هک  يدیسرت  ایآ  دش  راتفر  نیا  ثعاب  زیچ  هچ 

 . دشاب وا  لام  نم  لام  فصن  يدومرف  ار  نیا  هک  الاح  ادخ  لوسر  يا  تشاد  هضرع  دوش  لقتنم  وا 

دیسرپ ترضح  ریخ  تشاد  هضرع  ینک  یم  لوبق  وا  زا  ایآ  تفگ  ریقف  درم  هب  ادخ  لوسر  ترضح 

دوش داجیا  مه  نم  رد  دوش  وا  راتفر  ثعاب  هک  هچنآ  مسرت  یم  درک  ضرع  هچ  يارب 
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قداص ماما  زا   ( 3 .) 

افیغر هادغ  ینقزرا  مهّللا  دومرف  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  هدمآ  لیجنا  رد  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع 

هدرگ هدب و  نم  هب  هاگحبص  ماگنه  هب  وج  ینان  هدرگ  ایادخ  ریعش  نم  افیغر  هّیشع  ریعش و  نم 

بآ رد  هک  یسک  روط  نامه  منک  یم  نایغط  نوچ  هدم  نیا  زا  شیب  هدب و  نم  هب  بش  ماگنه  هب  وج  ینان 

 . دنبای یم  یتخس  هدرپ و  ناشبلق  رد  زین  ایند  لها  دوش  یم  رتراچان  دور  یم  ورف 

تراشا نادب  ع )  یسیع (  ترضح  دوش و  یم  جراخ  اعد  تدابع و  ینیریش  يو  بلق  زا  ج   ( 4 ) 

---------------

 . --------------- فارعا 32  7  ( . 1 ) 

 . قلع 6 و 7  96  ( . 2 ) 

 (-- 103 --) 

 . یتسناد هک  نانچ  دومرف 

زا  ( 2 تسا (.  دنمتورث  سکع  ریقف  یلو  دننک  یم  ادیپ  دیدش  ترسح  ندرم  ماگنه  هب  نادنمتورث  ه   ( 1 ) 

رتشیب شترسح  گرم  ماگنه  هب  دشاب  هتخیمآ  رد  ایند  اب  سک  ره  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . دش دهاوخ 

تاصرع رد  زونه  باسح  يارب  اینغا  دـنریگ و  یم  رارق  تشهب  رد  همه  زا  لبق  ارقف  ه   ( 3 دـنور ( ]  یم  تشهب  هب  همه  زا  شیپ  ارقف  ]
تمایق

يدعب ماوقا  رظتنم  هتشذگ  ماوقا  دیدنویپب  ترخآ  هب  ات  دیوش  کبس  دومرف  نینمؤملا  ریما   ( 4 دنتسه (. 

 . دنتسه

هچ يارب  هللا  دبع  ابا  يا  دندیسرپ  وا  زا  دیشک  یترسح  هآ  شگرم  ماگنه  هب  یـسراف  ناملـس   ( 5 گرم ( ]  ماگنه  هب  یسراف  ناملـس  ]
فسأت

دومرف درک و  دهع  ام  اب  ص )  ادخ (  لوسر  یلو   ( 6 مدروخ (  یمن  فسأت  ایند  زا  دومرف  يروخ  یم 
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دیاب

همه نیا  نم  رانک  رد  مشاب و  هدرک  زواجت  دح  نآ  زا  هک  مسرت  یم  دشاب  يراوس  داز  هزادنا  هب  امش  داز 

ای و  دنسم (  کی  زا  ترابع  يو  هناخ  هیثاثا  و   . درک هراشا  شا  هناخ  هیثاثا  هب   . تسا دوجوم  هیثاثا 

 . دوب یبوچ  هساک  ریشمش و  و  هماج ) 

دایز ناگدننکدای  اهعضاوتم و  اهعشاخ و  اه و  هدنسرت  ایآ  تشاد  هضرع  هنع  هَّللا  یضر  رذ  ابا  و   ( 7 ) 

ياهندرگ دنیآ و  یم  نینمؤم  يارقف  هکلب  هن  دومرف  ترضح  دنور  یم  تشهب  هب  همه  زا  شیپ  ادخ 

دننکب ار  ناتباسح  ات  دینک  ربص  دنیوگ  یم  ناشیا  هب  تشهب  ناراد  هنازخ  دننک و  یم  دگل  ار  مدرم 

مییامن تلادع  ای  مینک و  متس  ات  میدوبن  هاش  ام  مسق  ادخ  هب  دنشک  باسح  ام  زا  هچ  يارب  دنیوگ  یم 

ار ام  گرم )  نیقی (  ات  میدرک  تدابع  ار  يادخ  یلو  مینک  فرصت  لخد و  نآ  رد  هک  دندادن  یلاوما  ام  هب 

يارقف دومرف  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  یبا  زا  بوقعی  نب  دمحم   ( 8  ( .) 23 تفایرد ( 

منزب امش  يارب  یلاثم  دومرف  سپس   . دندرگ یم  تشهب  ياهغاب  رد  زییاپ  لهچ  هب  اینغا  زا  لبق  نینمؤم 

دنیب یم  یلاخ  ار  نآ  دنک  یم  یکی  رد  رظن  وا  دنسرب  يریگجاب  هب  هک  تسا  یتشک  ود  نآ  لثم  نآ  لثم 

 . دیراد شهگن  دیوگ  یم  دنیب  یم  راب  زا  رپ  ار  وا  دنک  یم  هاگن  يرگید  رد  دورب و  دیهد  شهار  دیوگ  یم 

تمایق زور  یتقو  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  اهیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  زا  نامعن  نب  دواد   ( 9 ) 

ود نآ  زا  یکی  دنتسیا  یم  باسح  يارب  یتشهب  نمؤم  هدنب  ود  دسرب 
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رد يرگید  هدوب و  ریقف  ایند  رد 

 (-- 104 --) 

هن ایند  رد  ارم  وت  تزع  هب  مسق  یتشاد  هگن  ارم  ارچ  اراگدرورپ  دیوگ  یم  ریقف   . دنمتورث ایند 

مشاب هدادن  ای  هداد و  ار  نآ  قح  هک  يدادن  یلام  نم  هب  میامن  متس  ای  تلادع و  نآ  رد  هک  يداد  یتنطلس 

هگن ارم  يدرک  ردقم  میارب  ینادیم و  هک  نیمه  رطاخ  هب  ایآ  يدادن  نم  هب  فافک  يزور  زج  ایند  رد  و 

ددرگ و تشهب  دراو  ات  دینک  شیاهر  دیوگ  یم  تسار  ما  هدنب  دیامرف  یم  یلاعت  قح  ترضح  یتشاد 

دنشونب قرع  نآ  زا  رتش  لهچ  رگا  هک  تسا  يراج  وا  زا  لیس  دننامه  قرع  دنام و  یم  يرگید  نآ 

فقوت ثعاب  يزیچ  هچ  دیوگ  یم  ریقف  دوش  یم  تشهب  دراو  سپ  دندرگ  یم  رب  و   . دنوش یم  باریس 

دش و یم  حرطم  يزیچ  هتسویپ  باسح  ندش  ینالوط  دیوگ  یم  تسا  هدش  باسح  رد  وت 

ریقف یتسه  هک  وت  دسرپ  یم  سپس  درک  قحلم  ناراک  هبوت  هب  ارم  تفرگ و  رب  رد  ارم  یلاعت  يادخ 

ار وت  اه  تمعن  دیوگ  یم   . میدش باسح  دراو  مه  اب  نونکا  هک  متسه  يریقف  نامه  نم  دیوگ  یم 

 . متخانشن ار  وت  هک  تسا  هدرک  نوگرگد 

قداص ماما  و   ( 2 دنک (.  یم  دروخرب  تمایق  زور  رد  شینابرهم  يدنوادخ و  تمارک  اب  ریقف  ز   ( 1 ) 

هک نانچ  دنک  یم  یهاوخ  رذع  ایند  رد  جاتحم  نمؤم  هدنب  زا  لج  زع و  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع 

رد وت  رقف  تلع  ملالج  تزع و  هب  مسق  دیامرف  یم  سپس  دنک  یم  یهاوخ  رذع  شردارب  زا  يردارب 

هب ایند  ضوع  هب  هچنآ  رادرب و  ار  هدرپ  نیا  يدوب  رادقم  یب  نم  دزن  رد  وت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  ایند 

مداد وت 
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هچ ره  اراگدرورپ  دنک  یم  ضرع  دنک  یم  هاگن  ایند  ضوع  هب  درادیم و  رب  ار  هدرپ  سپ  نک  هاگن 

 . يداد نم  هب  هک  یضوع  لباقم  رد  دنز  یمن  نم  هب  يررض  یتشاد  رود  ارم  يویند  لانم  لام و  زا 

هب یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا   ( 4 تسا (  ناحلاص  هماج  ادخ و  ناتسود  تنیز  رقف  و   ( 3 ادخ ( ]  ناتسود  تنیز  رقف  ]

شوخ وگب  دیآ  یم  وت  يوس  هب  هک  يدید  ار  رقف  یتقو  هک  تسا  نیا  درک  یحو  یسوم  ترضح 

تبوقع هک  مدرک  یهانگ  وگب  دیآ  یم  وت  يوس  هب  هک  يدید  ار  انغ  یتقو  ناحلاص و  هماج  يا  يدمآ 

 . تسا يویند  نآ 

یتسدگنت و مالسلا و  مهیلع  ناربمایپ  ياهناتساد  هب  سپس   ( 5 دندرک ( ]  یم  یگدنز  هنوگچ  ایبنا  ریاس  یسیع و  یسوم و  ترـضح  ]
رگنب ناشیا  تخس  یگدنز 

یحو و يارب  ار  وا  یلاعت  يادخ  و   ( 24 تسا (  یلاعت  يادخ  تبحصمه  هک  یسوم  ترضح  نیا 

 (-- 105 --) 

هک ماگنه  نآ  هب  وا  بولطم  دوب و  ادیپ  شمکش  تسوپ  زا  هایگ  يزبس  يرغال  زا  دیزگرب  یتبحصمه 

يریخ هب  نم  اراگدرورپ  ٌریِقَف 1  ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ  ِّبَر  تفگ  دروآ و  هانپ  هیاس  هب 

اریز تسین  يرگید  زیچ  ندروخ  يارب  نان  زج  ریخ  زا  دوصقم   . مدنمزاین یتسرفب  میارب  هک 

قافص تسوپ  ندب  تشوگ  ندش  بآ  يرغال و  تدش  زا  دروخ و  یم  نیمز  ياهفلع  زا  هک  دوب  اهتدم 

تشاد هضرع  یلاعت  يادخ  هب  يزور  یسوم  ترضح  هک  هدش  تیاور   ( 1 دش (.  یم  هدید  مکش 

میاذغ ایادخ  تشاد  هضرع  مهاگآ  وت  یگنسرگ  زا  نم  دومرف  یلاعت  يادخ   . ما هنسرگ  نم  اراگدرورپ 

هدب
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 . مهاوخب ات  دومرف 

یسک ریقف  یسوم  يا  هک  تسا  نیا  دومرف  یسوم  ترضح  هب  هک  یلاعت  يادخ  یحو  هلمج  زا  و   ( 2 ) 

دشاب و هتشادن  بیبط  نم  لثم  هک  تسا  یسک  ضیرم  دشاب و  هتشادن  لیفک  نم  ناسب  هک  تسا 

يا هدمآ )  مه  تسود  یتیاور  رد  دشاب (  هتشادن  روای  سنؤم و  نم  لثم  هب  هک  تسا  یسک  بیرغ 

تتروع ندناشوپ  يارب  یسابل  هراپ  هب  وش و  عناق  دناشنب  ار  یگنسرگ  هک  وج  نان  يا  هراپ  هب  یسوم 

ِْهَیلِإ اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  وگب  يدید  روآ  يور  ار  ایند  یتقو  نک  ربص  اه  تبیصم  رب  نک و  هدنسب 

ار ایند  یتقو   . دهد ماجنا  ایند  رد  دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يویند  یتبوقع  َنوُعِجار 2 

نکم بجعت  میداد  نوعرف  هب  هک  هچنآ  زا  یسوم  يا  ناحلاص  هماج  هب  اشوخ  وگب  يدید  نادرگیور 

 . دوب ایند  تنیز  هفوکش و  اهنت  تفرگ  هرهب  نآ  زا  وا  هک  هچنآ  و 

نم و مداخ  نم  تسد  ود  دیامرف  یم  دوب  ادخ  هملک  حور و  هک   ( 25 مالسلا (  هیلع  یسیع  اّما   ( 3 ) 

هدروخ و باتفآ  نیمز  ناتسمز  رد  نم  شخبامرگ  گنس و  مشلاب  نیمز و  مرتسب  نم و  بکرم  میاهاپ 

نم ناحیر  هویم و  مشپ و  مسابل  سرت و  منیریز  نهاریپ  یگنسرگ  مشروخ  هام و  بش  رد  مغارچ 

ار هاگحبص  مباوخ و  یم  تسین  نم  اب  يزیچ  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  نایاپراهچ  تاناویح و  ياهفلع 

 . تسین رتدنمتورث  نم  زا  نیمز  يور  رب  سک  چیه  منک و  یم  عورش  يزیچ  یب  اب 

تفای ینالوط  رمع  ایند  رد  تسا و  ناربمایپ  ریپ  هکنآ  اب  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  اما  و   ( 4 ) 
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رد و   ( 5 .) 

نودب درک  تلحر  ایند  زا  تفای  رمع  لاس  دصناپ  رازه و  ود  ترضح  نا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب 

حبص دومرف  یم  درک  یم  بش  یتقو  منک  یمن  بش  دومرف  یم  درک  حبص  یتقو  دنک و  انب  يا  هناخ  هکنآ 

يدرم و   ( 6 دوب (.  هتشاذگن  رجآ  رب  رجآ  هک  تشذگ  رد  ایند  زا  یلاح  رد  دوب  نینچ  مه  ام  ربمایپ  و   . منک یمن 

---------------

 . --------------- صصق 24  28  ( . 1 ) 

 . هرقب 156  2  ( . 2 ) 

 (-- 106 --) 

میهاربا اّما   ( 1 دسر (.  یم  نیا  زا  رتدوز  رما  دومرف  تخاس  یم  هناخ  چگ  رجآ و  اب  هک  دید  ار  شباحصا  زا 

فیل زا  شسابل  ایرکز  نب  ییحی  اما  و   ( 2 نیوج (.  نان  شکاروخ  مشپ و  شسابل  مالسلا  مهیلع  ایبنا  ردپ 

نییوم سابل  تشاد  یهاشداپ  هکنآ  اب  نامیلس  اّما  و   ( 3 دوب (  تخرد  گرب  زا  شکاروخ  امرخ و 

داتسیا و یم  حبص  ات  هیرگ  اب  تسب و  یم  ندرگ  هب  ار  شناتسد  دیدرگ  یم  بش  هک  یتقو  دیشوپ و  یم 

ار ص )  دمحم (  رشب  دیس  ياذغ  سابل و  اّما  و   ( 4 دش (  یم  نیمأت  تفاب  یم  دوخ  هک  یلیبنز  زا  شیاذغ 

هک يدرم  اسب  هچ  دومرف  سپس  تسب  شمکش  رب  ار  یگنس  دش  هنسرگ  يزور  هک  دش  تیاور   ( 5 یتسناد (. 

تناها ار  دوخ  سفن  هک  يدرم  اسب  هچ  دیامن و  یم  تناها  ار  دوخ  سفن  یلو  درامش  یم  زیزع  ار  دوخ 

ترخآ رد  یلو  تسا  هنهرب  هنسرگ و  ایند  رد  هک  یسفن  اسب  هچ  درامش  یم  يزیزع  ار  نآ  یلو  دنک  یم 

معنتم سابل و  اب  ایند  رد  هک  یسفن  اسب  هچ  تسا  معنتم  ریس و 
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هنهرب هنسرگ و  تمایق  رد  یلو  تسا 

یلو هدیدرگ  مّعنتم  نآ  زا  هتفر و  ورف  هداد  شربمایپ  هب  يادخ  هک  یتمینغ  رد  هک  یسک  اسب  هچ   . تسا

لها راک  تسا و  تخس  راومهان و  نیمز  لثم  یتشهب  راک  هک  دیشاب  هاگآ   . درب یمن  يا  هرهب  ترخآ  زا 

ار ینالوط  هودنا  ینارتوهش  تعاس  کی  اسب  هچ  دشاب  هاگآ   . تسا راومه  تشد  نیمز  لثم  منهج 

 . دراد لابند  هب  تمایق  رد 

بر لوسر  یصو  نیفراعلا و  جات  نییـصولا و  دیـس  یلع  لاح  اما  و   ( 6 دیوگ ( ]  یم  نخـس  ع )  یلع (  ترـضح  زا  هلفغ  نب  دیوس  ]
دهز رد  مالسلا  هیلع  نیملاعلا 

دعب مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  دیوگ  یم  هلفغ  نب  دیوس   ( 7 دیآ (.  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  تعانق  و 

هناخ رد  یسک  دوب و  هتسشن  کچوک  يریصح  يور  رب  وا  مدش  دراو  تفالخ  هب  وا  اب  مدرم  تعیب  زا 

هیثاثا زا  وت  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  تسوت  تسد  رد  لاملا  تیب  نینمؤملا  ریما  يا  متشاد  هضرع  دوبن 

ام دنک  یمن  عمج  هیثاثا  تیراع  هناخ  رد  لقاع  هلفغ  رسپ  يا  دومرف   . تسین يربخ  هناخ  زاین  دروم 

 . تفر میهاوخ  نآ  يوسب  يدوزب  میدرک و  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  ياهعاتم  نیرتهب  هک  میراد  يا  هناخ 

یم رازاب  لخاد  درخب  ندیشوپ  يارب  ار  يا  هماج  تساوخ  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع   ( 8 درب ( ]  یم  ار  هماج  نیتسآ  هشیت  اـب  یلع  ]
دش و

سپس  . دیشوپ یم  ار  رت  تسپ  وا  درک  یم  باختنا  ربنق  ار  هماج  نیرتهب  یتقو  دیرخ و  یم  يا  هماج 

ار نیا  دومرف  یم  ربب و  ار  نآ  تا  هشیت  اب  تفگ  یم  دیشک و  یم  ار  اه  نیتسآ  زا  یکی  دمآ و  یم  راّجن  شیپ 

--)
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 (-- 107

یتقو دومرف  یم  تشاذگ و  یم  دوخ  لاح  هب  ار  هماج  رگید  نیتسآ  مینک و  یم  هدافتسا  يرگید  راک  رد 

نشور مشچ  اب  لقاع  رگا   ( 1 مزیر (  یم  نیتسآ  نیا  رد  مدیرخ  يزیچ  رازاب  رد  ع )  نیسح (  و  ع )  نسح (  يارب 

هک ناکریز  نیا  تسد  زا  دوب  يریخ  نآ  تدایز  ایند و  رد  رگا  هک  دبای  یم  رد  دنک  هاگن  ملاس  رکف  و 

يرود ایند  زا  ناشیا  سکع  رب  هکلب  تفر  یمن  رد  دندوب  مدرم  همه  رب  ادخ  ياه  تجح  قح و  ناصاخ 

 . دشابن یعوجر  نآ  رد  هک  مدرک  هقالط  هس  ار  وت  ایند  يا  دومرف  نینمؤملا  ریما  یتح   ( 2 دنتسج (  یم 

نییراوح هب  مالسلا  هیلع  یسیع   ( 4 تسین (.  ایند  رد  دهز  هزادنا  هب  یتدابع  چیه  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 3 ) 

عناق ایند  تمالس  اب  نید  مک  هب  ایند  لها  هک  نانچ  نید  رد  تمالس  اب  دیوش  عناق  ایند  تسپ  هب  دومرف 

 . دینک یضار  ناشیا  مشخ  اب  ار  يادخ  دییوجب و  ار  ادخ  یتسود  ناشیا  زا  يرود  اب  دندش و 

دروآ و ناتدای  هب  ار  يادخ  شندید  هک  یسک  دومرف  مینک  ینیشنمه  هک  اب  ادخ  حور  يا  دندیسرپ 

 . دنک بیغرت  ترخآ  رب  ار  امش  شلمع  دیازفایب و  امش  ملع  رب  شنخس 

رد دـنز  یم  زابرـس  ارقف  رقف و  اب  یتسود  زا  هنوگچ  لقاع   ( 5 دـندوب ( ].  نایدا  روحم  ارقف  هکنیا  ارقف و  اـب  یتسود  هراپ 5 )  لصف ([ 
رقف لاح  رد  ار  ایلوا  ایصوا و  هک  یلاح 

تزع نید و  ندرک  هدنز  نایدا و  نالوسر و  نیمارف  لاثتما  ادخ و  هب  تمدخ  هفیظو  هکلب  دنیب  یم 

ندیشخب
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ات مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  ناشیا  توعد  رشن  ناربمایپ و  يرای  هللا و  تاملک  هب 

يادخ تیاکح  ایآ   ( 6 دوب (.  نانیکسم  ارقف و  هطساو  هب  اهنت  ص )  دمحم (  ترضح  نامربمایپ  نامز 

هک درک  نایب  نآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  يدینشن  ار  شمیرک  ربمایپ  نابز  هب  شگرزب  باتک  رد  یلاعت 

یلاعت يادخ   ( 7 دندوب (.  ناربکتم  فارشا و  نافرتم و  نادنمتورث و  عناص  راکنا  نایدا و  راکنا  نایدصتم 

هک داد  ربخ  دندرک  ییوجبیع  شناوریپ  زا  دندومن و  شنزرس  ار  وا  هک  ماگنه  نآ  هب  حون  موق  دروم  رد 

َنُولَذْرَْألَا 1 َکَعَبَِّتا  ََکل َو  ُنِمُْؤن  دنتفگ َأ  دندرک  یم  ّربکت  رتخبت و  ناشراتفگ  رد  هک  یلاح  رد  ناشیا 

َنیِذَّلَا َّالِإ  َکَعَبَِّتا  َكاَرن  ام  دندرک َو  يوریپ  وت  زا  تسپ  مدرم  هک  یتروص  رد  میروایب  نامیا  وت  هب  ایآ 

دندوب ام  نیب  تسپ  ینامدرم  البق  هکنآ  زج  میدیدن  ار  وت  باحصا  ام  ِْيأَّرلَا 2 و  َيِداب  اُنلِذارَأ  ْمُه 

ام ٍزیِزَِعب 3  اْنیَلَع  َْتنَأ  ام  َكانْمَجََرل َو  َکُطْهَر  َْول ال  ًافیِعَض َو  انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  دنتفگ  بیعش  هب  و 

ام شیپ  وت  میدرک و  یم  نارابگنس  ار  وت  ام  دندوبن  وت  هلیبق  رگا  میبای و  یم  فیعض  يدرم  ار  وت 

---------------

 . --------------- ءارعش 111  26  ( . 1 ) 

 . --------------- دوه 27  11  ( . 2 ) 

 . دوه 93  11  ( . 3 ) 

 (-- 108 --) 

لسرم احلاص  ّنأ  نوملعت  دنتفگ أ  نمؤم  نافعضتسم  هب  حلاص  موق  ناربکتسم  و   ( 1 یتسین (.  تزع  اب 

ایآ نورفاک 1  هب  متنمآ  يّذلاب  ّانإ  اوربکتسا  نیّذلا  لاق  نونمؤم  هب  لسرأ  امب  ّانإ  اولاق  ّهبر  نم 

تسا شیادخ  هداتسرف  حلاص  هک  دیناد  یم 
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دنتفگ نیربکتسم   . میراد نامیا  شیربمایپ  هب  ام  دنتفگ 

ِفْوَأَف ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِج  دنتفگ َو  بوقعی  نادنزرف  و   ( 2 میرکنم (.  دیدروآ  نامیا  امش  ار  هچنآ  ام 

لیک سپ  میدروآ  یکدنا  تعاضب  ام   . َنِیقِّدَصَتُْملَا 2 يِزْجَی  َهَّللَا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َْلیَْکلَا َو  اََنل 

یسوم هک  یلاح  رد  نوعرف  و   ( 3 دهد (.  یم  شاداپ  ار  ناگدنهد  هقدص  یلاعت  يادخ  هدب  هقدص  ام  هب  مامت 

ارچ سپ   . ٍبَهَذ 3 ْنِم  ٌهَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  درک  یم  راختفا  وا  رب  درمش و  یم  راوخ  ار 

َءاج ْوَأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  دنتفگ  ص )  دمحم (  ترضح  هب   ( 4 دشن (  هداد  یسوم  هب  الط  ياهدنبتسد 

ُلُکْأَی ٌهَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  ْوَأ   . دوب یم  هارمه  وا  اب  يا  هتشرف  ای  دش  یم  لزان  وا  رب  یجنگ  رگا  ٌکَلَم 4  ُهَعَم 

َرِّجَُفتَف ٍبَنِع  ٍلیَِخن َو  ْنِم  ٌهَّنَج  ََکل  َنوُکَت  ْوَأ   . دروخ یم  نآ  زا  هک  دوب  یم  یغاب  ار  يو  ای  اْهنِم 5 

يراج بآ  ياهرهن  نآ  رد  هک  یتشاد  یم  روگنا  امرخ و  زا  یغاب  وت  رگا  ًاریِْجفَت 6  اَهلالِخ  َراْهنَْألَا 

زا گرزب  يدرم  رب  نآرق  ارچ  ٍمیِظَع 7  ِْنیَتَیْرَْقلَا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلَا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال   . یتخاس یم 

هریغم درم  ود  نآ  زا  یکی  زا  دوصقم  دندوب و  فئاط  هکم و  هیرق  ود  زا  روظنم   . دشن لزان  هیرق  ود  نیا 

دوعسم نب  هورع  دوعسم  وبا  رگید  درم  و   . تسا دیلو  شدنزرف  دوصقم  دنتفگ  يا  هدع  دوب  هکم  زا 

ناکرشم نخس  نیا  تلع  تسا  فئاط  زا  یفقث  ورمع  نب  بیبح  دوصقم  دنتفگ  تسا و  فئاط  زا  یفقث 

سپ  . دندوب ناشیا  گرزب  رایسب  نادنمتورث  دوخ و  موق  ناگرزب  زا  درم  ود  نیا  هک  تسا  نیا 
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تایآ نیا 

 . تسا تیافک  ترثک  فارشا و  تمذم  رد  ّتلق و  تنکسم و  رخف  حدم و  رد  نآ  لاثما  و 

یتسود نم  یسیع  يا  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یسیع  هب  یلاعت  يادخ  دشابن و  نینچ  هنوگچ   ( 5 ) 

هب ار  وت  دنرادب و  تتسود  يرادب و  ناشتسود  وت  هک  مدیشخب  وت  هب  ار  ناشیا  هب  تمحر  نیکاسم و 

هدوتس قالخا (  ود  نیا  يریذپب و  ار  ناشیا  وریپ  هباحص و  ناونع  هب  وت  دنهد و  اضر  يربهر  تماما و 

نم دزن  لامعا  نیرت  ینتشاد  تسود  نیرت و  هزیکاپ  هب  دنک  تاقالم  قالخا  نآ  اب  ارم  سک  ره  هک  تسا ) 

---------------

 . --------------- فارعا 76  7  ( . 1 ) 

 . --------------- فسوی 88  12  ( . 2 ) 

 . --------------- فرخز 53  43  ( . 3 ) 

 . --------------- دوه 12  11  ( . 4 ) 

 . --------------- ناقرف 8  25  ( . 5 ) 

 . --------------- ءارسا 91  17  ( . 6 ) 

 . فرخز 31  43  ( . 7 ) 

 (-- 109 --) 

راختفا نآ  هب  تسنم و  رخف  رقف  دومرف  ص )  دمحم (  ترضح  ام  ربمایپ  و   ( 1 تسا (.  هدرک  تاقالم  ارم 

 . منک 1 یم 

نادنمتورث زا  نامسآ  فارطا  میوگ  یم  تقیقح  هب  دومرف  هک  هدمآ  ع )  یسیع (  ترضح  زا  و   ( 2 ) 

 . تشهب رد  دنمتورث  دورو  زا  تسا  رتناسآ  نزوس  خاروس  زا  رتش  دورو  تسا و  یلاخ 

نیکاسم ارقف و  ار  نآ  نینکاس  نیرتشیب  مدیشک و  رس  تشهب  هب  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 3 تشهب ( ]  نینکاس  نیرتشیب  ]
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ندرکن تاساوم  اهنت  تورث  رد  رگا   ( 4 دوب (  نانز  نادنمتورث و  نآ  زا  رامآ  نیرتمک  متفای و 
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کمک ارقف و  اب 

دبای و یم  هک  ییاه  للخ  همه  ششوپ  يارب  دنمتورث  رگا  و   . دوب یفاک  ار  نآ  رطخ  نیمه  دوبن  افعض  هب 

زا شتورث  مامت  دنک  مایق  دوش  یم  علطم  نآ  زا  دبای و  یم  یهاگآ  نآ  رب  هک  اهترورض  همه  ندرک  رود 

قح تفگ  هک  تسا  هر )  ینرق (  سیوا  راتفگ  باب  نیمه  زا  و   ( 5 ددرگ (  یم  ریقف  فیعض و  دور و  یم  تسد 

 . تسا هتشاذگن  یقاب  ام  يارب  ار  يا  هرقن  الط و  یلاعت 

---------------

دیوگ رقف  ارقف و  حدم  نادنمتورث و  لام و  مذ  رد  يولوم   ( 1 ) 

هانپ دزاس  هلک  زک  نآ  دوب  لک  هالک  نوچمه  دوب  ار  رس  رز  لام و 

شدیآ رتشوخ  تفر  شهالک  نوچ  شدشاب  انعر  دعج و  فلز  هکنآ 

رظن هدیشوپ  هک  هب  هنهرب  سپ  رصب  دننامب  دشاب  قح  درم 

شوپ بیع  هماج  هدنب  زا  دنکرب  شورف  هدرب  نآ  ندرک  هضرع  تقو 

دنک يو  اب  هعدخ  هماجب  لب  دننک  یک  شا  هنهرب  یبیع  دوب  رو 

دمر وت  زا  وا  ندرک  هنهرب  زا  دبز  کین و  زا  تسا  هدنمرش  نیا  دیوگ 

شوپ بیع  شلام  تسلام و  ار  هجاوخ  شوگب  ات  هقرغ  تسبیع  رد  هجاوخ 

یعماج اهعمط  ار  اهلد  تشگ  یعماط  دنیبن  شبیع  عمط  زک 

ناکد رد  وا  هلاک  دباین  هر  ناکرز  نوچ  نخس  دیوگ  ادگ  رو 

تسس تسس  رگنمب  ناشیورد  يوس  تست  مهف  يارو  یشیورد  راک 

لالجلا وذ  زا  فرژ  دنراد  ییزور  لام  کلم و  يارو  ناشیورد  کناز 

همه دنـسر  نارادلام  نادنمتردق و  هب  یتقو  ایند  مدرم  هکنآ  هصالخ  زان  تسناهنپ و  ّزع  نارازه  دـص  زاجم  تسفازگ و  زن  يرخف  رقف 
قالخا دنهد و  تبسن  اهنآ  هب  ار  اهیبوخ 
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تشز و

تردق تورث و  لام و  هب  یتقو  دش  یمن  ییانتعا  اهنآ  هب  هک  يدارفا  اسب  هچ   . دنریگ یم  هدیدن  ار  اهنآ  دیلپ  يوخ 

زا هک  ار  تردق  دنداتفا و  تورث  زا  هک  لامک  لها  ياهناسنا  اسب  هچ  دندرک و  عمج  يو  رد  ار  ملاع  اهیبوخ  همه  دندیسر 

همه راگدیرفآ  اما  دوش  یم  هتفرگ  چیه  هب  اهنآ  تالامک  هدیدرگ و  بوسنم  اهنآ  هب  اهیدب  همه  دنداد  تسد 

ات 2414 تیب 2400  زا  لّوا  رتفد  نالدیب  رب  يرگمتسا  دنک  یک  نالداع  تسلداع و  یلاعت  قح 

 (-- 110 --) 

دوب هدرک  يرایبآ  ار  نآ  دوخ  دوب و  هتشاک  وا  يارب  ربمایپ  هک  ار  یغاب  ع )  یلع (  ترـضح   ( 1 دشورف ( ]  یم  ار  شغاب  ع )  یلع (  ]
هدزاود هب 

تفگ وا  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دمآ  شلایع  شیپ  داد و  هقدص  ار  همه  تخورف و  مهرد  رازه 

منک یم  رکف  دیسر و  تیاهن  هب  یگنسرگ  مدیشچن و  ار  ییاذغ  ام  هک  تسا  ییاهزور  هک  یناد  یم  ایآ 

هک ییاهتروص  دومرف  ترضح  یتشاذگن  یقاب  ار  يزیچ  لام  نآ  زا  ارچ  يا  هنسرگ  ام  لثم  مه  وت  هک 

تشاد زاب  راک  نیا  زا  ارم  مدیسرت  ناشلاؤس  تلذ  زا 

تفالخ زا  هیواعم  نب  دیزی  نب  هیواعم  هکنیا  تلع  هک  دـنتفگ   ( 2 دـمآ ( ]  نییاپ  تفالخ  زا  هیواعم  نب  دـیزی  نب  هیواعم  هکنیا  تلع  ]
مه اب  زینک  ود  هک  دوب  نیا  دمآ  نییاپ 

 . تسا هداد  ار  ناهاشداپ  ربک  وت  هب  تییابیز  تفگ  وا  هب  يرگید  دوب  ابیز  ود  نآ  زا  یکی  دندرک  یم  ثحب 

ناهاشداپ رب  ییابیز  تسا و  نایور  ابیز  تنطلس  هزادنا  هب  تنطلس  مادک  تفگ  يور  ابیز  زینک 

دنک یم  تموکح 
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یهاشداپ رد  يریخ  هچ  تفگ  رگید  زینک  تسا  يور  ابیز  یقیقح  هاشداپ  سپ 

یهاشداپ نینچ  تروص  نیا  رد  تسا  نآ  رکاش  دنک و  یم  ادا  ار  تنطلس  قوقح  ای  هاشداپ  اریز  تسا 

شیوخ و تاوهش  ریسا  هکنآ  ای  دشاب و  یم  صّغنم  ششیع  تسا و  بولسم  وا  زا  رارق  تذل و 

شتآ هب  وا  تبقاع  نیا  رب  انب  تسا  نادرگیور  نآ  رکش  زا  تسا و  قوقح  رگ  عیضت  تاذل و  رگباختنا 

شا هداوناخ   . درک راداو  تفالخ  زا  افعتسا  هب  ار  وا  تسشن و  هیواعم  ناج  رد  زینک  نخس   . تسا منهج 

مه هنوگچ  تفگ  ناشیا  هب  دنیشن  وت  ياج  ات  نک  یفرعم  نیشناج  ناونع  هب  ار  یسک  دنتفگ  وا  هب 

يارب ار  تفالخ  رگا   . مریگ ندرگ  رب  ار  نیشناج  یفرعم  لابو  مه  منک و  لمحت  ار  تفالخ  كرت  یخلت 

تسب و ار  هناخ  رد  تفر و  هناخ  هب  سپس  مدز  یم  هیکت  نآ  هکیرا  رب  دوخ  مدرک  یم  باختنا  یسک 

یتقو شردام  هک  دنتفگ   . درم درک و  یگدنز  بش  جنپ  تسیب و  نآ  زا  دعب   . دادن دورو  هزاجا  ار  يدحا 

مدوب و نامه  نم  شاک  يا  تفگ  باوج  رد  يدوب  یضیح  هکل  شاک  يا  تفگ  دینش  ار  شیافعتسا 

باتک بسانم  ثحابم  زا  باب  نیا  رد  هکنیا  تلع  و   . تسا راک  رد  یمنهج  تشهب و  هک  مدیمهف  یمن 

نیا رد  هک  تشاد  تسود  دید و  ار  نخس  يادتبا  هک  تسا  ناتسود  زا  یکی  داهنشیپ  میدش  جراخ 

 . میشاب هدرک  وا  هتساوخ  فالخ  هک  میتشادن  تسود  مه  ام  دیآ  هتفگ  نخس  رتشیب  دروم 

تئارق زا  دعب  تسا  بسانم  اعد  هک  ییاهاج  زا  و   ( 3 اعد ( ]  بسانم  تقو  هراپ 6 )  لصف ([ 
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بلق یمرن  ماگنه  هب  هماقا و  ناذا و  نیب  نآرق و 

 (-- 111 --) 

اریز دینک  اعد  دش  مرن  امش  بلق  یتقو  هک  درک  لقن  هللا  دبع  یبا  زا  ریصب  وبا   ( 1  ) 1 تسا .  کشا  شزیر  و 

 . دوش یمن  قیقر  ددرگن  صلاخ  ات  بلق 

دروآ و یم  ياج  هب  هرمع  هک  یـسک  یجاح و  وجگنج و  لثم  رگـشیاین  ياـه  تلاـح  رد   ( 2 رگـشیاین (  ياه  تلاـح  رد  متفه  مسق 
 . ضیرم

دومرف هک  میدینش  مالسلا  هیلع  قداص  هللا  دبع  ابا  ماما  زا  هک  درک  تیاور  یمق  هَّللا  دبع  نب  یسیع  اریز   ( 3 ) 

اب هنوگچ  هک  دیشاب  هجوتم  هدنروآ  ياج  هب  هرمع  یجاح و  تسا  باجتسم  سک  هس  ياعد 

راتفر وا  لایع  لها و  اب  هنوگچ  دینک  هاگن  سپ  ادخ  هار  يوجگنج  دینک و  یم  راتفر  شا  هداوناخ 

 . دیزاسم لدگنت  ار  وا  دیوشن و  ضیرم  ضرعتم  و   . ضیرم ياعد  و   . دینک یم 

ضیرم ياعد   ( 1 لصف ( 

وا زا  فـیلکت  ملق  دراد  تلـصخ  راـهچ  ضیرم  دوـمرف  ص )  ربماـیپ (   ( 4 تسا ( .  باجتـسم  دور  یم  شندـید  هب  هـک  یـسک  يارب 
هب يادخ  و   . دوش یم  هتشادرب 

---------------

دیوگ هآ  کشا و  دروم  رد  يونثم  رد  يولوم   ( 1 ) 

تسرپ هبوت  مد  دشاب  رت  کشا  تسر  کشا  زا  باتع  ناز  مدآ  کناز 

نیزح نالان و  نایرگ و  دوب  ات  نیمز  رب  مدآ  دمآ  هیرگ  رهب 

تفر رذع  يارب  زا  ناچام  ياپ  تفه  يالاب  زا  سودرف و  زا  مدآ 

وا بلط  رد  مه  شاب و  یم  بلط  رد  وا  بلص  زو  یمدآ  تشپ  رگ ز 

زات تسدیشروخ  ربا و  زا  ناتسوب  زاس  لقن  هدید  بآ  لد و  شتآ  ز 

وت

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگ هدیدان  نوچ  وت  ینان  قشاع  ناگدید  بآ  قوذ  یناد  هچ 

ینک یلالجا  ياهرهوگ  رپ ز  ینک  یلاخ  نانز  نابنا  نیا  وت  رگ 

نک زابنا  کلم  اب  شتآ  زا  دعب  نک  زاب  ناطیش  ریش  زا  ناج  لفط 

هریشمه نیعل  وید  اب  هک  ناد  هریت  لولم و  کیرات و  وت  ات 

لالح بسک  هدروآ  دوب  نآ  لامک  دوزفا و  رون  ناک  همقل 

دشک ار  یغارچ  نوچ  شناوخ  بآ  دشک  ام  غارچ  دیاک  ینغور 

لالح همقل  زا  دیآ  ّتقر  قشع و  لالح  همقل  زا  دیاز  تمکح  ملع و 

مارح ناد  ار  نآ  دیاز  تلفغ  لهج و  ماد  ینیب و  دسح  وت  همقل  نوچ ز 

دهد رخ  هرک  هک  یبسا  يا  هدید  دهد  رب  وج  يراک و  مدنگ  چیه 

اهشیدنا شرهوگ  رحب و  همقل  اهشیدنا  شرب  تسمخت و  همقل 

يزور دنچ  دمآ  هتفگ  یبوخ  هب  بلق  تواسق  تلع  تایبا  نیا  رد  ناهج  نآ  يوس  مزع  تمدخ  لیم  ناهد  ردـنا  لالح  همقل  زا  دـیاز 
كان و ههبش  كاپان و  ياذغ  زا  نک و  هبرجت  ار  لالح 

 . امن هدهاشم  ار  بلق  تقر  هاگنآ  نک  زیهرپ  مارح 

 (-- 112 --) 

ناهانگ سیونب و  وا  يارب  داد  یم  ماجنا  تمالس  لاح  رد  هک  یلامعا  نیرتهب  هک  دیامرف  یم  هتشرف 

 . دنک یم  یگدنز  هدیزرمآ  دنامب  هدنز  رگا  تسا و  هدرم  هدیزرمآ  دریمب  رگا  نک  كاپ  ار  شیاضعا  همه 

يارب یلاعت  يادخ  هداد  یم  ماجنا  تمالس  عقوم  رد  هک  یلمع  نیرتهب  دوش  ضیرم  یناملسم  یتقو 

دنک تدایع  ادخ  رطاخ  هب  ار  رامیب  هک  یسک  دزیر و  یم  تخرد  گرب  دننامه  شناهانگ  دسیون و  یم  وا 

 . دوش باجتسم  هکنآ  رگم  دهاوخن  يزیچ  شا  هدننک  تدایع  يارب  يادخ  زا  رامیب  و 

يرامیب رد  رامیب  شاداپ  رجا و  ]
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وا رب  تسا  نم  دنب  رد  ما  هدنب  هک  یمادام  دنک  یم  یحو  پچ  فرط  هتشرف  هب  یلاعت  يادخ   ( 1 [ ) 

دسج يرامیب   . سیونب هنسح  ار  ما  هدنب  ياه  هلان  هک  دیوگ  یم  تسار  فرط  هتشرف  سیونن و  يزیچ 

دش ضیرم  يا  هچب  هک  یتقو  دنک  یم  ادج  ار  نهآ  یصلاخان  هک  هروک  دننامه  دنک  یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار 

لوسر هک  دش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 2 دشاب (.  یم  شردام  ردپ و  ناهانگ  هرافک  شیرامیب 

دشاب و یم  منهج  زا  شیامرگ  تسا و  نیمز  رد  ادخ  نادنز  گرم و  هداتسرف  بت  دومرف  ص )  ادخ ( 

دهد یم  وا  هب  ار  يوضع  ره  يالب  تسا  يدرد  بوخ  بت  تسا و  بت  منهج  شتآ  زا  نمؤم  ره  هرهب 

وا زا  تخرد  گرب  دننامه  شناهانگ  دنک  بت  ینمؤم  رگا  درادن و  يریخ  دوش  یمن  التبم  هک  یسک  و 

فرط و نیا  تسا و  لیلحت  شدایرف  تسا و  حیبست  شا  هلان  دنک  هلان  شرتسب  رد  رگا  دزیر و  یم 

تدابع هب  يور  رگا  دگنج  یم  ریشمش  اب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  لثم  رتسب  رد  شندرک  فرط  نآ 

بت جنر  اریز  تسا  لاس  کی  هرافک  زور  کی  بت  وا و  لاح  هب  اشوخ  دشخب و  یم  ار  وا  يادخ  دنک 

بش کی  سک  ره  تسا و  دعب  لاس  لبق و  لاس  هرافک  نیا  رب  انب  دنام  یم  یقاب  لاس  کی  ات  ندب  رد 

هب لاس  کی   . تسا لاس  ود  ناهانگ  هرافک  دنک  ادا  ار  شرکش  دنک و  لوبق  ناج  هب  ار  نآ  دوش و  ضیرم 

هدننک و كاپ  نمؤم  يرامیب  و   . درک ربص  هک  نآ  رطاخ  هب  لاس  کی  هدرک و  لوبق  ار  درد  هکنیا  رطاخ 

تمحر
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هکنآ ات  تسا  نمؤم  ریگنماد  هتسویپ  يرامیب  و   . تسا تنعل  باذع و  رفاک  يرامیب  تسا و 

 . دنک یم  كاپ  ار  هریبک  ناهانگ  زج  ناهانگ  همه  بش  کی  درد  رس  دنامن و  یقاب  وا  رب  یهانگ 

هچ بئاصم  هک  تسناد  یم  نمؤم  رگا  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  ماما  زا  و   ( 3 ) 

تسا هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 4 دندرک (.  یم  هکت  هکت  ار  وا  ضارقم  اب  هک  درک  یم  وزرآ  تشاد  رجا  رادقم 

زجاع دوخ  لمع  زا  يریپ  رطاخ  هب  ای  دنک  ترفاسم  ای  دوش  ضیرم  تسا و  ریخ  هار  رد  هدنب  یتقو  هک 

ٌرْجَأ ْمُهَلَف  دناوخ  ار  هیآ  نیا  سپس  دسیون  یم  وا  يارب  شا  هتشذگ  لمع  دننامه  یلاعت  يادخ  دوش 

 (-- 113 --) 

دریمب نمؤم  یتقو  هک  دش  تیاور  ع )  قداص (  ماما  زا  و   ( 1 دنراد (.  نایاپ  یب  يرجا  ناشیا  ٍنُونْمَم 1  ُْریَغ 

یلاعت يادخ  يدناریم  ار  ینالف  اراگدرورپ  دنیوگب  سپ  دنور  الاب  لکوم  هتشرف  ود 

يارب دینک و  ریبکت  لیلهت و  ارم  دیتسرف و  دورد  وا  رب  شربق  شیپ  رد  دییآ و  دورف  نیمز  رب  دیامرف  یم 

 . دیرادب بوسحم  دیروآ  یم  اج  هب  هک  ار  لامعا  زا  هچنآ  وا 

تمدخ لال  رک و  يدرم  تفگ  هک  هدـش  لقن  رباج  زا  و   ( 2 دریگ ( ]  یم  تشهب  هب  دورو  زوجم  ربمایپ  تمدـخ  رد  لـال  رک و  درم  ]
اب داتسیا و  ص )  ادخ (  لوسر  ترضح 

هک هچ  ره  ات  دیهدب  يذغاک  وا  هب  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  ترضح   . درک هراشا  ترضح  نآ  هب  تسد 

الا هلا  نا ال  دهشا  تشون  سپ  دیسیونب  نآ  رد  دهاوخ  یم 
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نآ هَّللا  لوسر  ادمحم  نا  دهشا  هَّللا و 

یناملسم اریز  دیهد  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  نآ  رد  دیسیونب و  يذغاک  وا  يارب  دومرف  ترضح 

نآ رب  ار  يادخ  سپ  ددرگ  یم  تسد  ای  اپ  ای  شوگ  ای  نابز  ای  نامشچ  نداد  تسد  زا  راچد  هک  تسین 

وا دهد و  یم  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دهاوخ  يادخ  زا  ار  نآ  دزم  دیوگ و  یم  ساپس 

دنراد یتاجرد  ترخآ  رد  ایند  رد  الب  لها  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  سپس   . دزاس یم  تشهب  دراو  ار 

هعطق اه  ضارقم  اب  ایند  رد  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  هکنیا  یتح  دیسر  ناوت  یمن  نآ  هب  لامعا  اب  هک 

لمع یلاعت  يادخ  اریز  دننیب  یم  نمؤم  يالب  لها  يارب  ار  ادخ  يوکین  باوث  اریز  دندش  یم  هعطق 

 . دریذپ یمن  ار  ناملسم  ریغ 

لوبق و شلمع  حیبست و  شتوکس  تدابع و  راد  هزور  باوخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 3 تسا ( .  هزور  اعد  تالاح  زا  و 

دومرف ع )  رقاب (  ماما  و   ( 5 دوش (.  یمن  در  راد  هزور  ياعد  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 4 تسا (.  باجتسم  شیاعد 

یسک زا  رگا  دنک و  یم  تباجا  دنهاوخب  يادخ  زا  رگا  دنیادخ  هب  ناکیدزن  راد  هزور  رمتعم و  یجاح و 

نخس هب  ادتبا  ناشیا  اب  يادخ  دنوش  تکاس  رگا  دنک و  یم  لوبق  ار  اهنآ  تعافش  يادخ  دننک  تعافش 

هک یناسک  هلمج  زا  و   . دهد یم  ناشیا  هب  مهرد  رازه  رازه  یمهرد  لباقم  رد  یلاعت  يادخ  دنک و  یم 

اعد ناشناردپ  مسا  ناشاهمسا و  ندروآ  اب  نمؤم  ردارب  لهچ  يارب  هک  یسک   ( 6 تسا (  باجتسم  ناشیاعد 

زین دنک و 
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 . دشاب قیقع  هزوریف و  رتشگنا  وا  تسد  رد  هک  یسک 

زا نم  دومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  مرکا (  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 7 ) 

---------------

 . نیتلا 6  95  ( . 1 ) 

 (-- 114 --) 

و  ( 1 منک (  دیمون  ار  وا  هک  منک  یم  ایح  تسا  هزوریف  رتشگنا  شتسد  رد  دنک و  دنلب  ار  شتسد  هک  يا  هدنب 

قیقع يرتشگنا  نآ  رد  هک  یتسد  زا  رترادتسود  ادخ  يوس  هب  یتسد  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناونع نیا  نمض  رد  تایاور  نیا  زا  يرایسب  اعد  يالبال  رد  و   . تسا هدشن  دنلب  ادخ  شیپ  دشاب 

 . دیآ یم  تسا  باجتسم  ناشیاهاعد  یناسک  هچ  هک 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  وبا  هک  دـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا   ( 2 اـعد ( ]  تباـجا  رد  يرتشگنا  شقن   ( 2 لصف ([ 
یسک رگا  دومرف 

هدروآرب هجو  نیرتهب  هب  شتاجاح  دوش و  یمن  ریقف  دنک  تسد  رد  قیقع  نیگن  اب  هرقن  يرتشگنا 

وا هب  قیقع  يرتشگنا  دومرف  ترضح  تفر  یم  هار  مکاح  نامالغ  اب  شنامالغ  زا  يدرم  و   . دوش یم 

ترضح نآ  زا  و   ( 3 تسا (.  رفس  زرح  قیقع  دومرف  و   . دیدن یجنر  ناشیا  اب  تبحاصم  زا  وا  و   . دیهدب

ار وا  یسک  هکنآ  زا  لبق  دشاب و  شتسار  تسد  رد  هرقن  زا  قیقع  يرتشگنا  دنک و  حبص  سک  ره  تسا 

تنمآ دیوگب  سپس  دناوخب  رخآ  ات  ار  هانلزنا  انا  دنادرگرب و  تسد  لخاد  فرط  هب  ار  نآ  نیگن  دنیبب 

مهتیالو مهتّینالع و  دّمحم و  لآ  ّرسب  تنمآ  توغاّطلا  تبجلاب و  ترفک  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللاب 

تسا نینچ  یسراف  هب  نآ  يانعم  ) 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


هب مدروآ و  نامیا  درادن  یکیرش  تسا و  هناگی  هک  ییادخ  هب 

يادخ  ( . مدروآ نامیا  ناشتیالو  ناشراکشآ و  دمحم و  لآ  ّرس  هب  مدیزرو و  رفک  توغاط  تبج و 

ّرش ددرگ و  یمرب  نآ  يوس  هب  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  ینامسآ  يالب  رش  زا  زور  نآ  رد  یلاعت 

ظفح رد  دنک و  یم  شظوفحم  دوش  یم  جراخ  نآ  زا  دنک و  یم  تکرح  نیمز  رد  هک  ینیمز  ثداوح 

رد قیقع  رتشگنا  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 4 دنک (.  بش  ات  دریگ  یم  رارق  شلوسر  يادخ و 

 . دوب دیهاوخ  نمیا  الب  زا  دنک و  یم  كرابم  امش  رب  یلاعت  يادخ  هک  دینک  تسد 

 ( ص ترضح (   . درک تقرس  ارم  لاوما  هار  رد  ینزهار  هک  درک  تیاکش  ص )  ربمایپ (  هب  يدرم  و   ( 5 ) 

سک ره  و   . دنک یم  تسارح  يدب  عون  ره  زا  اریز  يدرکن  تسد  رد  قیقع  يرتشگنا  ارچ  دومرف 

دنک و یم  هاگن  یبوخ  رد  هتسویپ  تسوا  تسد  رد  هک  یماگنه  ات  دنک  تسد  رد  قیقع  يرتشگنا 

هللا ّیبن  دمحم  نآ  رد  دزاسب و  قیقع  زا  يرتشگنا  سک  ره  دشاب و  یم  شرادهگن  هتسویپ  یلاعت  يادخ 

دریمن و ترطف  رب  زج  دراد و  یم  هگن  دب  گرم  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  شقن  ار  هللا  یلو  یلع  و 

قیقع رد  سک  ره   . تسا هدشن  دنلب  ادخ  فرط  هب  تسا  قیقع  نآ  رد  هک  یتسد  زا  رتبوبحم  یتسد  چیه 

انیس روط  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اب  ادخ  یتقو   ( 6 درب (.  یم  نآ  زا  ناوارف  هرهب  دنک  تکراشم 

قلخ ار  قیقع  درک و  یهاگن  نیمز  هب  دومن  وگتفگ  وا  اب  تفگ و  نخس 
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هب دومرف  ناحبس  يادخ  درک و 

 (-- 115 --) 

باذع ار  نآ  دشاب  هتشاد  ار  ع )  یلع (  تالاوم  دشاب و  قیقع  وا  رد  هک  یتسد  هک  مدروخ  مسق  مدوخ 

نودب تعکر  رازه  اب  يواسم  دشاب  قیقع  نیگن  ياراد  هک  يرتشگنا  اب  زامن  تعکر  ود  دومرف  و   ( 1 منکن ( 

نآ هب  رظن  دننک  تسد  رد  هک  دشاب  کلملا  هللا  نآ  سفن  هک  هزوریف  يرتشگنا  دومرف  و   ( 2 تسا (  نآ 

هب ترضح  نآ  دومن و  ادها  ربمایپ ص  هب  لیئربج  هک  تسا  تشهب  رد  يرتشگنا  نآ  تسا و  هنسح 

یبرع هب  تسا ).  هزوریپ  شلصا  هک  یسراف  تسا  يا  هملک  هزوریف (  دیشخب و  نینمؤملا  ریما 

عزج دینک (  تسد  رد  ینامی  عزج  يرتشگنا  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 3 تسا (  رفظ  شیانعم 

نیطایش دیک  اریز  تسا )  مشچ  هیبش  تسا و  يدیپس  یهایس و  نآ  رد  هک  تسا  ینامی  زرح  زین  ینامی 

نآ رد  یتخس  هک  دروآ  یم  یناسآ  درمز  يرتشگنا  ندرک  تسد  رد  دومرف   ( 4 دنک (.  یم  یثنخ  ار  یصاع 

 . رولب تسا  ینیگن  بوخ  دومرف  و   . دنک یم  فرط  رب  ار  رقف  توقای  يرتشگنا  ندیشوپ   . تسین

 (-- 117 --) 

 (-- 118 --) 

 (-- 119 --) 

رگشیاین لاوحا  رد  موس  باب 

 ( 1 ) 

تسا مسق  ود  نآ  و 

دوش یم  باجتسم  شیاعد  هک  یسک  لوا 

راد و هزور  زا  دنترابع  اهنآ  و 

ردارب قح  رد  نمؤم  ياعد  مولظم و  رگداد و  ياوشیپ  ضیرم و  وجگنج و  رمتعم و  یجاح و 
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هک تساعد  جنپ  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللا  دبع   ( 2 شبایغ (.  رد  نمؤم 

بوجحم یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  زا 
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یلاعت يادخ  مولظم  ياعد  لداع و  ياوشیپ  ياعد  دوش  یمن 

ردپ و يارب  حلاص  دنزرف  ياعد  و   . مریگ یم  ماقتنا  وت  يارب  یتدم  زا  دعب  هچ  رگا  نم  دیامرف  یم 

یلاعت يادخ  وا  يارب  نمؤم  بایغ  رد  نمؤم  ياعد  شدنزرف و  يارب  حلاص  ردپ  شردام و 

يدرکن متیصعم  هک  ینابز  اب  دومرف  یسوم  هب  ناحبس  يادخ  و   ( 3 داب (  نآ  لثم  وت  يارب  دیامرف و  یم 

 . نک اعد  ارم  نارگید  نابز  هب  دومرف  منک  ادیپ  ار  ینابز  نانچ  اجک  تشاد  هضرع  نک  میاعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ  نب  نوراه   ( 4 درک ( ]  اعد  الب  لوزن  زا  لبق  دیاب  دشاب و  هتشاد  لومش  همه  هب  تبسن  هب  دیاب  اعد  ]
ياهزاین شیاسآ  ماگنه  هب  ياعد  دومرف  درک  لقن 

دومرف هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم   ( 5 دنک (  یم  هدروآرب  ار  الب  ماگنه  هب 

هاگنآ دوش و  لزان  وا  رب  الب  هک  یتقو  دنک  اعد  هدنب  یتقو  اریز  دینک  مادقا  اعد  رب  دومرف  یم  نم  دج 

وا هب  دشاب  هدناوخن  البق  ار  ادخ  صخش  یتقو  میسانش و  یم  ار  شیادص  هک  دوش  یم  هتفگ  دنک  اعد 

رب هک  دسرتب  ییالب  زا  یسک  رگا  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 6 يدوب (  اجک  البق  دنیوگ  یم 

 . دنک یمن  لزان  وا  رب  ار  الب  نآ  زگره  یلاعت  يادخ  دنک  مادقا  اعد  رب  دوش و  لزان  وا 

هب دنشاب  وت  لاح  هب  دیفم  هک  ار  یتاملک  ایآ  رذ  ابا  يا  دومرف  هک  تسا  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا   ( 7 ) 

ادخ دومرف  ادخ  لوسر  يا  هلب  تشاد  هضرع  مهدن  دای  وت 
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ظفح ار  وت  يادخ  نک  دای )  ظفح (  ار 

اب شیاسآ  ماگنه  هب  ار  تدوخ  یبای  یم  ار  وا  دوخ  يولج  رد  نک  دای )  ظفح (  ار  يادخ  دنک  یم  دای )  ) 

لاؤس یسک  زا  یتساوخ  یتقو   . دسانش یم  ار  وت  یتخس  نامز  رد  یلاعت  يادخ  هد  ییانشآ  يادخ 

هچنآ ره  ملق   . يوجب يرای  ادخ  زا  ییوجب  يرای  یسک  زا  یتساوخ  یتقو  نک  لاؤس  يادخ  زا  ینک 

ار نآ  يادخ  هک  دنناسر  يدوس  وت  هب  دنشوکب  قیالخ  مامت  رگا  تسا و  هتشون  دتفا  قافتا  تمایق  ات  هک 

 . دنناوت یمن  تسا  هدرکن  ردقم 

امش مولظم  نیرفن  زا  دومرف  ادخ  لوسر  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس   ( 8 ) 

 (-- 120 --) 

دیامرف یم  دنک  یم  هاگن  نآ  هب  ادخ  هکنآ  ات  دوش  یم  هدرب  ربا  يالاب  رب  نیرفن  اریز  مراد  یم  رذح  رب  ار 

زا ردپ  نیرفن  هک  مراد  یم  رذح  رب  ار  امش  ردپ  نیرفن  زا  و   . منک شتباجا  ات  دیروایب  الاب  ار  نیرفن 

ادخ زا  هک  تساعد  هس  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 1 تسا (.  رت  هدنرب  ریشمش 

رسپ هراب  رد  ردپ  نیرفن  دنک و  ردپ  هب  ییوکین  هک  شدنزرف  قح  رد  ردپ  ياعد   ( 1 تسین (  باجح  رد 

ملاظ زا  ار  وا  هک  شروای  يارب  مولظم  ياعد  ملاظ و  هیلع  مولظم  نیرفن   ( 2 دیامن (  شرازآ  هک  یتقو 

هدرک يرای  همئا  رطاخ  هب  ار  شنمؤم  ردارب  هک  یتقو  شنمؤم  ردارب  يارب  ینمؤم  ياعد  و   ( 3 دیناهر ( 

هب شردارب  يدنمزاین  يرای و  کمک و  رب  تردق  اب  یتقو  شنمؤم  ردارب  هیلع  نمؤم  نیرفن  دشاب و 

وا کمک 
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 . دشاب هتفاتشن 

وا نیرفن  زا  دوش و  یم  هدرب  ربا  يالاب  رب  اریز  ردپ  نیرفن  زا  دیزیهرپب  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد   ( 2 ) 

 . تسا رتارب  زیت  ریشمش  زا  اریز  دیزیهرپب 

شرـس زا  دورب و  ماب  تشپ  هب  شردام  دوش  ضیرم  يدنزرف  رگا  هک  تسا  هدـش  تیاور   ( 3 دنک ( ]  اعد  دـنزرف  يارب  ردام  هنوگچ  ]
يرسور

تنأ و هینتیطعا و  تنا  مهللا  دیوگب  هاگنآ  دوش  هدید  نامسآ  زا  شیوم  هک  يروطب  درادرب 

نم هب  ار  دنزرف  نیا  وت  ایادخ  ردتقم  رداق  ّکنا  هدیدج  یل  مویلا  کتبه  لعجاف  مهللا  یل  هتبه 

 . یتسه ردتقم  رداق  وت  امن  دیدجت  زورما  ار  دوخ  ششخب  يادخ  يدیشخب  نم  هب  يدرک و  اطع 

 . تسا هدش  بوخ  شدنزرف  هکنآ  رگم  دراد  یمن  رب  هدجس  زا  رس   . دنک هدجس  سپس 

هیکت ادخ  ریغ  هب  شیاه  يدنمزاین  رد  هک  یسک  تسا  باجتسم  ناشیاعد  هک  یناسک  هلمج  زا   ( 4 لصف ( 

َلَعَج ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللَا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللَا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  دیامرف َو  یم  یلاعت  يادخ  دنکن 

ار شرما  یلاعت  يادخ  تسا  یفاک  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  هیکت  ادخ  رب  سک  ره  ًارْدَق 1  ْیَش ٍء  ِّلُِکل  ُهَّللَا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح   ( 5 تسا (.  هداد  رارق  يا  هزادنا  زیچ  ره  يارب  دناسر و  یم  وا  هب 

سویأم مدرم  همه  زا  دوش  باجتسم  دینک  یم  ییاعد  ره  دیتساوخ  رگا  دومرف  تسا  هدرک  تیاور 

هچ ره  هاگنآ  تسناد  ار  نیا  تلد  زا  یلاعت  يادخ  یتقو  دیشاب  هتشادن  ادخ  زا  زج  يدیما  دیوش و 

 . دهد یم  وت  هب  دیهاوخب 

---------------

 . 3  . قالط  ( 1 ) 

 (-- 121 --) 

يادخ هک  ییاه  هظعوم  هلمج  زا   ( 1 ) 
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یسیع يا  هک  تسا  نیا  دومرف  ع )  یسیع (  ترضح  هب  یلاعت 

هاگنآ بلطن  نم  ریغ  زا  امن و  تساوخرد  نم  زا  درادن  یسردایرف  ادخ  زج  هک  یقیرغ  هدزمغ و  ناسب 

اعد لاح  رد  ناوخن و  ارم  هلان  لاح  رد  زج  دراد و  لابند  هب  ارم  تباجا  تسوکین و  اج و  هب  وت  ياعد 

 . منک یم  تتباجا  یناوخب  ارم  هنوگ  نیا  رگا  دشاب  زیچ  کی  فورصم  تتمه 

ار شتجاح  دنک و  هعجارم  شراگدرورپ  هب  شیوخ  ياه  يدنمزاین  همه  رد  هدنب  هک  تسا  هتسیاش   ( 2 یهاگآ ( 

ابا هناحبس  قح  هب  کچوک  زاین  عفر  زا  و   . کچوک هاوخ  دشاب و  گرزب  تجاح  هاوخ  دروآ  دورف  وا  رب 

یسدق ثیدح  رد  و   ( 3 تسا (.  کچوک  ياه  تجاح  یتح  اه  تجاح  همه  عفر  لکوت  تیاهن  اریز  دنکن 

زا و   ( 4 هاوخب (.  نم  زا  ار  تریمخ  کمن  نادنفسوگ و  فلع  یتح  يراد  زاین  هچ  ره  یسوم  يا  تسا  هدمآ 

هب اعد  لثم  اب  زج  امش  منک  یم  شرافس  اعد  هب  ار  امش  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار نآ  ادخ  زا  هکنیا  هب  راذگماو  یکچوک  لیلدب  ار  کچوک  تجاح  چیه  دش و  دیهاوخن  کیدزن  ادخ 

 . دراد مه  گرزب  ياه  تجاح  دراد  کچوک  ياه  تجاح  سک  ره  اریز  یهاوخن 

راسفا هب  هدش و  مأوت  تجاح  ندش  هدروآرب  اب  یلاعت  يادخ  هب  دامتعا  يدیمهف  هک  لاح   ( 5 تحیصن ( 

تحیضف یماکان و  اب  ادخ  زا  ینادرگیور  ندیبسچ و  نارگید  هب  هک  نادب  تسا  هدش  هتسب  يراگتسر 

تیارب ار  نالجع  نب  دمحم  تیاکح  هنیمز  نیا  رد  تسا  نامرح  ّدعم  یگداهناو و  ثعاب  تسا و  ماوت 

منک یم  فیرعت 

دمحم يراتفرگ  ]

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


انگنت رد  مدش و  دنمزاین و  تخس  تفگ  دوب  هتخاس  دنمدرد  ار  وا  راگزور  ثداوح  هک  یماگنه   ( 6 نالجع ( ]  نب 

رد راک  بلط  هک  درک  یم  ینیگنس  ما  هناش  رب  نیگنس  یضرق  هک و  متشادن  انگنت  نیا  رد  یتسود  مداتفا 

هب متشاد  دوب  هنیدم  ریما  زور  نآ  هک  دیز  نب  نسح  اب  هک  ییانشآ  رطاخ  هب   . دیزرو یم  رارصا  نآ  هبلاطم 

دش و هجوتم  ار  بلطم  نیسحلا  نب  یلع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  مییاد  رسپ  مداتفا  هار  شا  هناخ  فرط 

ار وت  زور  لاح و  تفگ  تفرگ و  ار  متسد  درک و  تاقالم  هار  رد  ارم  دوب  ییانشآ  میدق  زا  وا  نم و  نیب 

 (-- 122 --) 

وت زاین  نیا  رب  انب  تفگ  دیز  نب  نسح  متفگ  دنک  یم  فرطرب  ار  وت  زاین  یسک  هچ  وت  رظن  هب  مدیمهف 

هک یسک  هناخ  فرط  هب  ورب  یلو  دنک  یمن  وت  لاح  هب  یکمک  شا  هناخ  رد  هب  نتفر  دوش و  یمن  هدروآرب 

راظتنا دیز  نب  نسح  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  مدرم  نیرت  هدنشخب  دراد و  ار  تزاین  ندرک  هدروآرب  تردق 

زا وا  شدج و  زا  وا  شردپ و  زا  هک  مدینش  دمحم  نب  رفعج  میومع  رسپ  زا  نم  اریز   ( 1 هاوخب (  وا  زا  يراد 

 ( ص ربمایپ (  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  نیسح  شردپ 

هک دوب  نیا  دومرف  شناربمایپ  زا  یکی  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاه  یحو  هلمج  زا  دومرف  درک و  تیاور 

سویام ار  وا  هکنیا  هب  منک  یم  عطق  ار  مدوخ  ریغ  هب  هدننکوزرآ  ره  يوزرآ  ملالج  تزع و  هب  مسق 

شیپ ار  وا  منک و 
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ما هدنب  ایآ   . میامن شرود  دوخ  لضف  شیاشگ و  زا  مناشوپب و  يراوخ  سابل  مدرم 

رد دراد  نم  ریغ  هب  دیما  ایآ  تسا و  نم  تسد  رد  اهیتخس  هک  یتروص  رد  دراد  دیما  اهیتخس  رد  ارم  ریغ 

يارب مرد  تسا و  نم  تسد  رد  هدش  هتسب  ياهرد  ياهدیلک  مداوج و  زاین و  یب  نم  هک  یلاح 

وا دناوت  یمن  یسک  نم  زج  دتفا  قافتا  يا  هثداح  یسک  ره  يارب  هک  دیدیمهفن  ایآ   ( 2 تسا (.  زاب  اه  هدننکاعد 

رد هدش  نادرگیور  نم  زا  هتسب و  نارگید  هب  دیما  هک  منیب  یم  ار  وا  هنوگچ  سپ  دزاس  فرطرب  ار 

نم زا  نونکا  مدیشخب و  وا  هب  دوخ  مرک  دوج و  اب  دوخب و  دوخ  تساوخن  نم  زا  هک  ار  هچنآ  هک  یتروص 

متسه ییادخ  نم  هک  یتروص  رد  دنک  یم  تساوخرد  نم  ریغ  زا  شا  یتخس  رد  تسا و  هدش  نادرگیور 

ایآ تسا  لاحم  يروصت  نینچ  مشخبن  نم  دنهاوخب و  نم  زا  ایآ  مشخب  یم  تساوخرد  زا  لبق  هک 

همه نیمز  نامسآ و  تفه  لها  رگا  تسین  نم  تسد  رد  ترخآ  ایند و  ایآ  تسین  نم  زا  مرک  دوج و 

مک يا  هشپ  رپ  هزادنا  هب  نم  کلم  زا  مهدب  ناشیا  هب  ار  ناشیاه  تساوخرد  همه  دنهاوخب و  نم  زا 

دنک و نایصع  ارم  هک  یسک  لاح  هب  ياو  سپ   . دوش مک  متسه  نآ  مّیق  نم  هک  ییاراد  هنوگچ  دوش  یم 

راب هس  ناوخب  امن  رارکت  نم  يارب  ار  ثیدح  ص )  ادخ (  لوسر  دنزرف  يا  متفگ  وا  هب  سپ   . دسرتن

يادخ هک  تشذگن  یکدنا  مهاوخن  وا  زج  یسک  زا  زگره  نیا  زا  دعب  مسق  ادخ  هب  متفگ  سپ   . دناوخ

 . دیناسر ارم  يزور  یلاعت 

3 ) 
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هب هک  تسین  یقولخم  چیه  دومرف  لج  زع و  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  ( 

نم زا  رگا  منک و  عطق  وا  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  بابسا  هکنآ  زج  دیوج  کسمت  نم  زا  ریغ  یقولخم 

کسمت نم  هب  هک  تسین  یقولخم  چیه  منک و  یمن  شتباجا  دناوخب  ارم  رگا  مهد و  یمن  وا  هب  دهاوخب 

منک و شتباجا  دناوخب  ارم  رگا  منک و  شیزور  نماض  ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  زج  نارگید  هب  هن  دنک 

 . مرذگرد شناهانگ  زا  دنک  رافغتسا  بلط  نم  زا  رگا  مشخبب و  وا  هب  دهاوخب  نم  زا  رگا 

 (-- 123 --) 

يزیچ یسک  زا  يراد  لمحت  هک  یمادام  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرگسع  دمحم  یبا  زا  و   ( 1 ) 

دنک و یم  بلس  ار  یمدآ  شزرا  اه  هتساوخ  رد  رارصا  هک  نادب  دراد و  يا  هزات  يزور  زور  ره  اریز  هاوخن 

نآ رد  دورو  هک  دیاشگب  ار  يرد  وت  يارب  یلاعت  يادخ  ات  نک  ربص  ددرگ  یم  جنر  یتخس و  ثعاب 

هک اسب  هچ  يرارف  ناسرت  يارب  تینما  دنمدرد و  زا  ییاشگراک  تسا  کیدزن  هچ  دشاب  تحار 

هدیسرن زونه  هک  يا  هویم  هب   . تسا یبتارم  ياراد  يرو  هرهب  دشاب و  ادخ  بیدات  زا  یعون  ینوگرگد 

لاح هب  هتسیاش  نامز  زا  وت  ّربدم  هک  نادب   . تسا نکمم  ندیسر  ماگنه  هب  هویم  ندیچ  نکم  هلجع 

زا لبق  دوش و  یم  بوخ  تراک  لاح و  نک  نانیمطا  وا  هب  تروما  همه  رد  سپ  تسا  رتاناد  وت  زا  وت 

رد ار  وت  يدیماان  دوش و  یم  گنت  تناج  لد و  تروص  نیا  رد  هک  نکم  هلجع  تیاهزاین  يارب  تقو 

شیب رگا  دراد  يا  هزادنا  ایح  هک  نادب   . دریگ یمرب 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


يرادقم یشیدنا  رود  تسا و  فارسا  دشاب  رادقم  زا 

نئمطم مارآ و  ریگ و  هشوگ  ناسنا  اهلقاع  نیرتطایتحااب  تسا  رّوهت  دشاب  شرادقم  زا  شیب  رگا  دراد 

تسا نآ  رد  هک  یناوارف  بادآ  ثیدح و  نیا  هب   ( 2 دش (.  یم  بارخ  ایند  دندیمهف  یم  ایند  لها  رگا  و   . تسا

دندیمهف یم  ایند  لها  رگا  دومرف  اریز  تسه  زین  ایند  زا  يرود  رب  لمتشم  ثیدح  نیمه  نک و  هاگن 

دنامب بارخ  ایند  هک  دنک  یم  اضتقا  ملاس  لقع  هک  دنک  یم  تلالد  بلطم  نیا  اریز   . دش یم  بارخ  ایند 

 . درادن لقع  هک  دناسر  یم  دنک  دابآ  ار  نآ  دشاب و  ایند  شدوصقم  سک  ره  دوشن و  نآ  هب  ییانتعا  و 

مود مسق 

دوش یمن  تباجا  ناشیاعد  هک  یناسک 

تسا هدرک  تیاور  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا  میهاربا  نب  رفعج   ( 3 ) 

هب ایادخ  دیوگب  دنیشنب و  هناخ  رد  هک  يدرم  دوش  یمن  باجتسم  ناشیاعد  هک  دنسک  راهچ  دومرف 

شنیرفن دراد و  راکدب  ینز  هک  يدرم  میدرکن و  بلط  هب  رما  ار  وت  رگم  دنیوگ  یم  هدب  يزور  نم 

و هدب )  شقالط  یهاوخ  یم  رگا  میدادن (  وت  تسد  هب  ار  شرایتخا  رگم  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک  یم 

يور و هنایم  هب  نم  ایآ  دیوگ  یم  هد  میزور  ایادخ  دیوگ  یم  درک  هابت  ار  نآ  تشاد و  یلام  هک  يدرم 

اوُُرتْقَی َْمل  اُوفِرُْسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلَا  دومرف َو  سپس   . مدادن روتسد  ندومن  جرخ  رد  یتسرد 

هنایم ود  نیا  نیب  دنریگن و  تخس  دننک و  یمن  فارسا  دننک  قافنا  هک  ییاهنآ  ًاماوَق 1  َِکلذ  َْنَیب  َناک  َو 

درم نآ  تفرگن و  دوهش  داد و  ضرق  يرگید  هب  تشاد و  لام  هک  يدرم  و   . دننک یم  يور 
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هب درک  راکنا 

هک يدرم  تسا و  هدمآ  حیبص  نب  دیلو  تیاور  رد  و   ( 4 مدرکن (.  دوهش  هب  رما  ار  وت  رگم  دنیوگ  یم  وا 

---------------

 . ناقرف 66  25  ( . 1 ) 

 (-- 124 --) 

زا ندش  رود  نآ و  شورف  اب  ار  هناخ  ندرک  ضوع  هار  یلاعت  يادخ  دنک و  یم  نیرفن  شا  هیاسمه  رب 

هک مدینش  ع )  قداص (  ماما  زا  تفگ  درک و  تیاور  رامع  نب  سنوی  و   ( 1 تسا (.  هداد  وا  هب  ار  هیاسمه 

دهاوخ یم  ار  یلام  شلضف  زا  دناوخ و  یم  ار  یلاعت  يادخ  دنک و  یم  زاب  ار  شناتسد  هدنب  دومرف  یم 

رب هاگنآ  دنک و  یم  فرص  هدوهیب  هار  رد  ار  لام  نآ  هدنب  نیا  سپس  دومرف  دهد و  یم  وا  هب  ادخ 

نینچ و وت  اب  ایآ  مدادن  وت  هب  رگم  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دناوخ  یم  ار  ادخ  هرابود  ددرگ و  یم 

 . مدرکن نانچ 

 . دوش یمن  لوبق  دنک  یم  اعد  ادخ  ریغ  هب  لوغشم  تخس و  یلد  اب  هک  یسک  ياعد   ( 2 ددرگ ( ]  یمن  تباجا  نالدگنس  ياعد  ]

دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دومرف  یم  ع )  قداص (  ماما  زا  مدینش  هک  درک  تیاور  ورمع  نب  نامیلس   ( 3 ) 

فرط هب  ار  تبلق  ینک  اعد  یتقو   . منک یمن  تباجا  دشاب  لوغشم  نم  ریغ  هب  شلد  هک  ار  یسک  ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  زا  هریمع  نب  فیس  و   ( 4 امن 1 (  تباجا  هب  نیقی  سپس  نک  هجوتم  يادخ 

دنک و یمن  تباجا  دراد  تخس  یلد  هک  ار  یسک  ياعد  لج  زع و  يادخ  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  لقن 

دوش و یمن  هدینش  يو  ياعد  الب  لوزن  ماگنه  هب  دریگن  یشیپ  اعد  رب  سک  ره 
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یشیپ اعد  رد  سک  ره 

ادص نیا  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک و  تباجا  الب  لوزن  ماگنه  هب  ار  وا  ياعد  یلاعت  يادخ  دریگب 

ماگنه هب  یلاعت  يادخ  دریگن  یشیپ  اعد  رب  سک  ره  دوش و  یمن  بوجحم  نامسآ  زا  تسانشآ و 

 . میسانش یمن  ار  ادص  نیا  دنیوگ  یم  هکیالم  دنک و  یمن  تباجا  ار  وا  الب  لوزن 

دنک یم  اعد  لمع  نودب  هک  یسک  لثم  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 5 دوش (  یمن  تباجا  دراد  ناهانگ  رب  رارصا  هک  یسک  ياعد  و 
هّلچ نودب  هک  تسا  یناسنا  لثم 

وا هب  ادخ  هک  نیا  يارب  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 6 دزادنا (.  یم  ریت  نامک 

ایادخ تشاد  هضرع  دنک  یمن  تباجا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دید  یتقو  درک  یم  اعد  لاس  هس  دهد  يرسپ 

تباجا یلو  يونش  یم  وت  مکیدزن و  وت  هب  نم  هک  نیا  ای  يونش  یمن  ارم  نخس  هک  مرود  وت  زا  نم  ایآ 

شاّحف و ینابز  اب  ار  يادخ  نونکات  لاس  هس  زا  وت  تفگ  وا  هب  دمآ و  شباوخ  رد  یسک  ینک  یمن 

---------------

 ( 1 ) 

نک هلچ  ار  دوخ  شاب و  دوجو  فاّرص  نک  هلد  کی  لد  هلد  دص  هلد  کی  يا 

نک هلگ  هگنآ  دماین  رب  وت  ماک  رگ  ام  رد  رب  ایب  صالخا  هب  حبص  کی 

 (-- 125 --) 

كاپ ار  شیوخ  لد  رادرب و  تسد  تشحف  زا  یناوخ  یم  هدولآ  یتّین  شکرس و  یبلق  راکهانگ و  یلد 

يرسپ وا  هب  یلاعت  يادخ  درک  نانچ  لاس  کی  درم  نک )  اعد  هاگنآ  نک (  تسرد  ار  شیوخ  تین  امن و 

 . داد

راهچ اعد  تباجتسا  رد  ثیدح  نیا   ( 1 ) 
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یتخس لد  ندوبن  مود   . شحف زا  يرود  لوا  داد  رارق  طرش 

زا هبوت  مراهچ   . تسا راگدرورپ  هب  وکین  نامگ  اجنیا  رد  تین  نسح  زا  روظنم  تین و  نسح  موس 

 . امن كاپ  ار  تلد  ادخ  يارب  نک و  يرود  شحف  زا  دومرف  هک  تیصعم 

چیه  . تسا تباجا  نم  زا  اعد و  وت  زا  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد   ( 2 دوش (  یمن  تباجا  دشاب  ماوت  يراوخ  مارح  اب  هک  ییاعد  و 
بوجحم نم  زا  ییاعد 

دراد تسود  سک  ره  دومرف  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 3 ددرگ (.  یم  بوجحم  هک  روخمارح  ياعد  زج  دوش  یمن 

تشاد هضرع  هک  یسک  هب  و   ( 4  ( ) 26 دنک (.  هزیکاپ  ار  شبسک  كاروخ و  دوش  باجتسم  شیاعد  هک 

لخاد مارح  تمکش  رد  نک و  هزیکاپ  ار  تکاروخ  دومرف  دوش  باجتسم  میاعد  هک  مراد  تسود 

دراد تسود  سک  ره  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  طابسا  نب  یلع  و   ( 5  ( ) 27 نکم (. 

نم دزن  هب  مارح  همقل  کی  كرت  دومرف  و   ( 6 دنادرگ (.  هزیکاپ  ار  شیوخ  بسک  دوش  باجتسم  شیاعد  هک 

داتفه لداعم  ادخ  دزن  رد  مارح  گناد  کی  زا  بانتجا   ( 7 تسا (.  یبحتسم  زامن  تعکر  رازه  زا  رترادتسود 

 ( 28 تسا (.  لوبقم  جح 

هلمج زا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا   ( 8 تسا (  دودرم  شیاعد  دراد  ندرگ  رب  ار  ناگدنب  تاعبت  ملاظم و  هک  یسک 
ترضح هب  یلاعت  يادخ  هک  یظعاوم 

ار نات  يامه  تروص  وگب  لیئارسا  ینب  ناراکمتس  هب  یسیع  يا  هک  تسا  نیا  دومن  ع )  یسیع ( 

دیتسش
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ناتدوخ دیدرک  ادیپ  تأرج  نم  رب  ای  دیدش  رورغم  نم  هب  ایآ  دیدرک  هدولآ  ار  ناتیاه  بلق  و 

وبدب رادرم  زا  رپ  نم  هاگشیپ  هب  ناتمکش  هک  یتروص  رد  دیزاس  یم  وبشوخ  رطع  اب  ایند  لها  يارب  ار 

ار ناتشوگ  دیشکرد و  مارح  بسک  زا  مدق  وگب  ناشیا  هب  یسیع  يا  دیتسه  ناگدرم  ناسب  امش  تسا 

متس هب  یسیع  يا  مهاوخ  یمن  ار  ناتتروص  نم   . دییآ نم  شیپ  هب  ناتاهلد  اب  دیراد و  زاب  شحف  زا 

ياه هناخ  رد  اه  تب  اهمدق و  ریز  رد  مارح  هک  یتروص  رد  دیناوخن  ارم  وگب  لیئارسا  ینب  ناگشیپ 

ناشیا رب  تنعل  نم  تباجا  منک و  تباجا  دناوخ  ارم  هک  یسک  ياعد  هک  مدروخ  مسق  نم   . تسامش

 (-- 126 --) 

 . دندرگ قرفتم  هکنآ  ات  تسا 

ناگدنهد میب  ردارب  يا  ناربمایپ و  ردارب  يا  هک  دومرف  نم  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  ربمایپ (   ( 1 ) 

زا يا  هملظم  هک  یتروص  رد  دنوش  دراو  نم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  هک  ناسرتب  نیا  زا  ار  تدوخ  موق 

نآ هب  ات  منک  یم  تنعل  ار  وا  دراذگ  یم  زامن  نم  هاگشیپ  هب  هک  یماگنه   . تسا ناشندرگ  رد  يا  هدنب 

دونش و یم  هک  موش  یم  دبع  نیا  شوگ  ماگنه  نیا  رد  دنک  در  شبحاص  هب  ار  قح  نآ  هک  نامز 

هب تشهب  رد  نم  هیاسمه  دوش و  یم  نم  ناگدیزگرب  ناتسود و  زا  وا  دنیب و  یم  هک  مدرگ  یم  شمشچ 

یلاعت يادخ  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  نینمؤملا (  ریما  زا  و   ( 2 ددرگ (.  یم  ادهش  ناقیدص و  ناربمایپ و  هارمه 

زج دنوشن  نم  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  لخاد  وگب  لیئارسا  ینب  هب  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسیع  هب 

ناشیاهبلق عشاخ و  ناشنامشچ  هکنآ 
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نم هک  نک  هاگآ  ار  ناشیا  دشاب و  رهاط  ناشیاهتسد  كاپ و 

 . منک یمن  تباجا  دشاب  يدحا  هملظم  شندرگ  رد  هک  ار  یسک  ياعد 

 (-- 127 --) 

 (-- 128 --) 

 (-- 129 --) 

اعد تیفیک  رد  مراهچ  باب 

 . ددرگ یم  میسقت  مسق  هس  هب  هک  دراد  یبادآ  اعد   ( 1 ) 

لوا مسق 

تساعد زا  لبق  بادآ  اعد  بادآ  هلمج  زا 

يوب مامشتسا  دشاب و  تراهط  اب  هزیکاپ و  هکنیا  لثم   ( 2 ) 

ْيَدَی َْنَیب  اُومِّدَقَف  دومرف  یلاعت  يادخ  دهد  هقدص  دتسیاب و  هلبق  فرط  هب  دیامن و  شوخ 

ِیب 2 اُونِمُْؤْیل  دومرف َو  هک  ناحبس  قح  راتفگ  لیلد  هب  و   . دیهد هقدص  اوجن  زا  لبق  ًهَقَدَص 1  ْمُکاوَْجن 

رد ندروآرب  رب  تردق  نم  هک  دننادب  نیقی  هب  و  منک )  تباجا  ار  ناشیاعد  هک  دنروآ (  نامیا  نم  هب 

دنادب دناوخب و  ارم  سک  ره  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  و   ( 3 مراد (  ار  ناشتساوخ 

 . دریگ یم  رارق  تباجا  دروم  شیاعد  مهد  یم  عفن  مناسر و  یم  ررض  نم  هک 

لصف

تسا تباجا  رد  دابع  کلام  هب  ناگدنب  نظ  نسح  اعد  بادآ  زا 

ُهوُعُْدا دومرف َو  یلاعت  يادخ   ( 4  ( ) 29 ) 

نامگ ضحم  هب  نم  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  و   ( 5 دیناوخب (.  دیما  سرت و  هب  ار  وا  ًاعَمَط 3 و  ًافْوَخ َو 

دومرف ص )  ادخ (  لوسر   ( 6 دربن (  نم  هب  وکین  نامگ  زج  ینامگ  نم  هدنب  سپ  متسه  وا  دزن  هب  ما  هدنب 
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 ( 30 دیراد (.  تباجا  هب  نیقی  هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  يادخ 

 ) یسوم ترضح  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و   ( 7 ) 
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یسوم يا  هکنیا  درک  یحو  ع ) 

زا يدرم  زا  ءارف  نب  نامیلس   ( 8 مشخب (.  یم  ار  وت  نم  یشاب  نم  هب  راودیما  یناوخب و  ارم  هک  یمادام 

رد رب  ار  دوخ  تجاح  يدناوخ  ار  يادخ  یتقو  دومرف  ترضح  هک  درک  لقن  ع )  قداص (  ماما  هللا  دبع  یبا 

 . نادب هناخ  رد  رب  ار  دوخ  تجاح  روآ و  يور  ادخ  هب  تلد  اب  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و   ( 9 نادب (.  هناخ 

محرا نیمرکالا و  مرکا  ادخ  هک  یلاح  رد  یشاب  هتـشادن  يادخ  هب  وکین  نامگ  هنوگچ   ( 10  ( ) 31 ادخ (  هب  نظ  نسح   ( 1 لصف ( 
نیمحارلا

يادخ هک  تسا  هدش  تیاور  و   ( 11 تسا (.  هتفرگ  یشیپ  شبضغ  رب  شتمحر  هک  تسا  یسک  وا  تسا و 

---------------

 . --------------- هلداجم 13  58  ( . 1 ) 

 . --------------- هرقب 181  2  ( . 2 ) 

 . فارعا 56  7  ( . 3 ) 

 (-- 130 --) 

ادخ ماهلا  اب  درک  هسطع  تسشن  یتقو  دیدرگ  يرشب  مدآ  دیمد و  مدآ  رب  ار  دوخ  حور  یتقو  ناحبس 

نیا سپ   . دنک تمحر  ار  وت  ادخ  مدآ  يا  دومرف  یلاعت  يادخ  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  تفگ  مدآ 

هب ناحبس  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  و   ( 1 تسا (.  مدآ  هب  یلاعت  يادخ  باطخ  نیلوا  تمحر  باطخ 

وفع و هب  نم  هک  هد  ربخ  وا  هب  هدب و  هدعو  ار  وا  دومرف  نوعرف  هب  وا  نداتسرف  ماگنه  هب  یسوم 

ندش قرغ  ماگنه  هب  نوعرف  هک  تسا  هدش  تیاور   ( 2 تبوقع (.  بضغ و  ات  مراد  يرتشیب  باتش  ترفغم 

کمک ع )  یسوم (  ترضح  زا 
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یسوم هب  یلاعت  يادخ   . تساوخن کمک  یلاعت  يادخ  زا  تساوخ و 

يرای نم  زا  رگا  يدرکن و  قلخ  ار  وا  اریز  یتفاتشن  نوعرف  کمک  هب  وت  یسوم  يا  درک  یحو 

 . مدرک یم  کمک  ار  وا  نم  تساوخ  یم 

هب ع )  سنوـی (  یتـقو  دوـمرف  هک  درک  تیاور  ص )  ربماـیپ (  زا  شباـتک  رد  دـلاخ  نب  دـمحم  و   ( 3 نوراـق ( ]  سنوی و  ترـضح  ]
هک ییایرد 

زا مونش  یم  هک  یساره  لوه و  ادص و  نیا  تفگ  دوخ  لکوم  هتشرف  هب  نوراق  دیسر  دوب  نآ  رد  نوراق 

درک و سبح  یهام  مکش  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  سنوی  ترضح  نیا  تفگ  هتشرف  تسیچ 

ادص و رس و  نیا  تسا و  هدیسر  ایرد  نیا  هب  نونکا  دینادرگ و  هناگتفه  ياهایرد  رد  ار  وا  یهام 

ترضح هب  نوراق  مداد  هزاجا  تفگ  یهد  یم  وا  اب  وگتفگ  هزاجا  نم  هب  ایآ  تفگ   . تسوا زا  بارطضا 

هب نم  هبوت  داد  خساپ  نوراق  يدرکن  هبوت  تراگدرورپ  يوس  هب  ارچ  تفگ  مالسلا  هیلع  سنوی 

فرط هب  وت  رگا  تفریذپن و  نم  زا  یلو  مدرک  هبوت  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  نم  دوب و  طوبرم  یسوم 

ار شناگدنب  اب  شراتفر  نسح  ایآ  یبای  یم  يرادرب  هک  مدق  نیلوا  رد  ار  يادخ  يدرگ  زاب  ادخ 

1 تسا .  هتفرگ  قلعت  ناشیا  رب  تمحر  ناگدنب و  هب  ناسحا  هب  ناحبس  قح  تیانع  هنوگچ  هک  ینیب  یمن 

هک ییاجنآ  رد  دننک  اعد  رگید  یخرب  يارب  یخرب  هک  تسا  هدش  بیغرت  شرافس و  باب  نیمه  زا  و   ( 4 ) 

---------------

 ( 1 ) 

راب داتفه  ار  وت  یسوم  ای  دناوخ  راز  راز  نوراق  تفگ  یلاعت  قح 

يدادن وت 
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باطخ يدرک  مهر  کی  يرازب  رگ  باوج  ار  وا  راب  چیه 

یمدنکفا شرب  رد  نید  تعلخ  یمدنک  رب  وا  ناج  زا  كرش  خاش 

تاجن يداد  يدرک و  شهار  كاخ  كاله  شدرد  دصب  یسوم  يا  يدرک 

يا هدوب  هدیمرآ  شباذع  رد  يا  هدوب  هدیرفآ  ار  وا  وت  رگ 

دنک تمعن  یلو  ار  تمحر  لها  دنک  تمحر  ناتمحر  یب  رب  هکنآ 

غیم تسا و  کشا  ام  مرج  هاوخ  رذع  غیرد  یب  شلضف  ياهایرد  تسه 

یشیالآ زا  درآ  ّریغت  یک  یشیاشخب  نانچ  دشاب  ار  هک  ره 

دیمح دیمح  حیحصت  هب  راّطع ص 133  ریطلا  قطنم  دنک  نارابج  لیخ  زا  ار  شیوخ  دنک  ناراک  هنگ  بیع  وا  هک  ره 

 (-- 131 --) 

یلاعت يادخ  و   ( 1 تسا (  نارگید  نابز  نابز  نآ  يدرکن و  تیصعم  نآ  اب  هک  ناوخب  ینابز  هب  ارم  دومرف 

الصفم دوخ  ياج  رد  دشاب  شربارب  نیدنچ  وت  يارب  دیوگ  یم  دنک و  یم  تباجا  ار  ردارب  دروم  رد  اعد 

 ( 32 دیآ (.  یم 

تانسح هکنیا  دنهد و  تاوما  هب  ار  تاعاط  باوث  هک  هدش  بیغرت  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  و   ( 2 ) 

دوش و ناتسربق  لخاد  سک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  یتح  و   ( 3 ددرگ (  یم  ربارب  دنچ  نآ 

دنناتسربق رد  هک  یناسک  ددع  هب  دریگب و  کبس  ناشیا  رب  ار  زور  نآ  یلاعت  يادخ  دناوخب  سی  هروس 

هب یکین  اعد و  هقدص و  جح و  هزور و  زامن و  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 4 دهد (.  تانسح  وا  هب 

 ) ترضح نآ  و   ( 5 دنهد (  تیم  اهراک و  نیا  هدننک  هب  ار  شرجا  دسر و  یم  تیم 
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یناملسم ره  دومرف  ع ) 

نآ زا  ار  ّتیم  دیامن و  ربارب  دنچ  ار  يو  یشاداپ  یلاعت  يادخ  دهد  ماجنا  یلمع  یتیم  زا  تباین  هب 

َّالِإ َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  هک  شراتفگ  رد  دومرف  رما  ص )  ربمایپ (  هک  تسا  نآ  هلمج  زا  و   ( 6 دزاس (.  دنم  هرهب 

تسین و یلاعت  يادخ  زج  ییادخ  هک  نادب  سپ  ِتانِمْؤُْملَا 1  َنِینِمْؤُْمِلل َو  َِکْبنَِذل َو  ْرِفْغَتِْسا  ُهَّللَا َو 

هب رما  هنوگچ  یلاعت  يادخ  نک  هاگن  سپ   ( 7 نک (.  رافغتسا  تانمؤم  نینمؤم و  هانگ  تهانگ و  يارب 

نیا زج  ایآ  تسا و  ماکحا  رادم  مالسا و  ساسا  هک  تسا  هدرک  دیحوت  رب  تداهش  اب  مأوت  رافغتسا 

ار نایب  نیمه  سپس  دناسر  یم  ار  تلیضف  لامک  تمحر و  تیمامت  تیانع و  تیاهن  نیا  هک  تسا 

ار یناسک  متسه و  منمؤم  هدنب  نامگ  دزن  نم  هدروآ  نآ  رب  یناوارف  دهاوش  هکنآ  اب   . درک نشور  لاثم  اب 

 . تفرگ مشخ  ناشیا  رب  درک و  دیدهت  دنتسه  نامگدب  ادخ  هب  هک 

دیاب هک  دـشاب  یم  شرایـسب  تبحم  مرک و  هلدا  نیرتنـشور  زا  لکوت  هب  یلاعت  يادـخ  رما   ( 8 لکوت ( ]  ساـسا  ادـخ  هب  نظ  نسح  ]
وکین نامگ 

نیا رد  دنک  یمن  فّلخت  دروآ و  یم  رب  دشاب  وکین  رگا  ار  هدنب  نامگ  یلاعت  يادخ  درب و  هناحبس  قح  هب 

نیمه و   . دینمؤم رگا  دینک  لکوت  يادخ  رب  َنِینِمُْؤم 2  ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللَا  یَلَع  دومرف َو  هک  هیآ 

نامیا لها  سپس  تسناد  نامیا  طرش  ار  لکوت  اریز  تسا  یفاک  لکوت  رد  بیغرت  قیوشت و  يارب  هیآ 

هب دنک و  یم  تیافک  ار  ناشرما  دهد و  یم  شاداپ  ناشیا  هب  هک  داد  تراشب  ار 
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دنک و یم  ششخب  ناشیا 

ُلیِکَْولَا َمِْعن  ُهَّللَا َو  اَُنبْسَح  اُولاق  دنداد َو  شوگ  گرزب  يادن  نیا  هب  اریز  دنک  یم  ناشتیاعر 

---------------

 . --------------- دمحم 19  46  ( . 1 ) 

 . هدئام 23  5  ( . 2 ) 

 (-- 132 --) 

يادخ دنتفگ  ناشیا  ِهَّللَا 1 و  َناوْضِر  اوُعَبَِّتا  ٌءوُس َو  ْمُهْسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  ِهَّللَا َو  َنِم  ٍهَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف 

دسر یمن  نآ  هب  يدب  زگره  هک  یتلیضف  ادخ و  تمعن  هب  سپ  تسا  یلیکو  بوخ  تسا و  یفاک  ار  ام 

ناشیا یلاحشوخ  رب  رگید  تراشب  اب  سپس   . دندرک يوریپ  ار  يادخ  ناوضر  دندش و  لخاد 

یلاعت يادخ  َنِیلِّکَوَتُْملَا 2  ُّبُِحی  َهَّللَا  َّنِإ  دندش  فداصم  وا  ّتبحم  ادخ و  لوبق  اب  هک  دوزفا  یم 

اب هکنیا  دومرف  دندیسرپ  لکوت  فیرعت  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 1 دراد (.  تسود  ار  اه  لکوتم 

اب هک  یسک  اریز  تسا  راوتسا  ادخ  هب  نظ  نسح  رب  نآ  ساسا  لکوت و  دقع  سپ  دسرتن  يدحا  زا  ادخ 

اهناسنا تاداس  نانخس  هب  سپس  دشاب  هتشاد  ادخ  هب  نظ  نسح  دیاب  راچان  دسرت  یمن  يزیچ  زا  ادخ 

دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک )  ماما  ملاع (  زا   ( 2 نک (  هجوت  تسا  هدمآ  ینعم  نیا  رد  هک 

هب نظ  نسح  هیحان  زا  هکنآ  زج  تسا  هدشن  هداد  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  ینمؤم  هدنب  چیه  مسق  ادخ  هب 

هدوب نینمؤم  ندرک  تبیغ  زا  ندیشک  تسد  وکین و  قالخا  هیحان  زا  وا و  هب  شدیما  لج و  زع و  يادخ 

ادخ هب  نظ  ءوس  هکنآ  زج  دنک  یمن  باذع  رافغتسا  هبوت و  زا  دعب  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  و   . تسا

یلاعت يادخ  هب  يراودیما  رد  هتشاد و 
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و  . دشاب هدومن  نینمؤم  زا  تبیغ  یقلخ و  دب  هدرک و  ریصقت 

ادخ و هب  شدب  نامگ  هب  رگم  دنک  یمن  باذع  رافغتسا  هبوت و  زا  دعب  ار  يا  هدنب  چیه  یلاعت  يادخ 

نمؤم هدنب  هیحان  زا  ینظ  نسح  و   . نانمؤم زا  تبیغ  یقالخا و  دب  یلاعت و  يادخ  هب  دیما  رد  یهاتوک 

يادخ اریز  دنک  یم  ققحم  شدوخ  دروم  رد  ار  وا  نظ  نسح  ادخ  هکنآ  زج  تسین  لج  زع و  يادخ  هب 

یلاعت يادخ  هب  سپ   . دنک فلخت  شدیما  هدنب و  نظ  نسح  زا  هک  دنک  یم  ایح  تسا و  میرک  یلاعت 

ِءْوَّسلَا َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلَا  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ   . دینک تبغر  وا  هب  دیشاب و  نامگ  شوخ 

تسا و هدوب  ناشیا  رب  دب  ثداوح  ادخ  هب  نانامگدب  ْمِْهیَلَع 3  ُهَّللَا  َبِضَغ  ِءْوَّسلَا َو  ُهَِرئاد  ْمِْهیَلَع 

دشک باسح  هب  ار  قلخ  یتقو  یلاعت  يادخ  هک  دش  تیاور  و   ( 3 دشاب (.  یم  ناشیا  رب  يادخ  مشخ 

هب اررکم  وا  دنشک و  منهج  يوس  هب  ار  وا  هکیالم  دبرچب  شتانسح  رب  شناهانگ  هک  دنامب  يدرم 

تشپ هب  ارچ  دیامرف  یم  وا  هب  دننادرگرب  ار  وا  هک  دنک  یم  رما  یلاعت  يادخ  دنک و  یم  هاگن  رس  تشپ 

نیا وت  هب  نم  نظ  نسح  اراگدرورپ  دراد  یم  هضرع  سپ  تسا  رتاناد  يادخ  يدرک و  یم  هاگن  رس 

شوخ نامگ  هاگ  چیه  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  نم  هکیالم  دیامرف  یم  ناگتشرف  هب  يادخ  دوبن 

هتشاد نظ  نسح  نم  هب  هک  تسا  هدرک  اعدا  اریز  دیربب  تشهب  هب  ار  وا  یلو  تسا  هتشادن  نم  هب 

---------------

 . --------------- نارمع 174 لآ   3  ( . 1 ) 

 . --------------- نارمع 159 لآ   3  ( . 2 ) 

حتف  33  ( . 3 ) 
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 . 6

 (-- 133 --) 

تمایق زور  رد  ار  هدنب  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  تیاور  راسی  نب  ءاطع   ( 1 تسا (. 

لمع اه  تمعن   . دینک هسیاقم  وا  لمع  اب  نم  تمعن  نیب  دیامرف  یم  دنراد  یم  هگن  یلاعت  يادخ  شیپ 

نیب دیامرف  یم  دعب  مدیشخب  وت  رب  ار  دوخ  تمعن  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دریگ  یم  رب  رد  ار  وا 

ار وا  درب و  یم  نیب  زا  ریخ  اب  ار  رش  یلاعت  يادخ  دنوش  يواسم  ود  ره  رگا  دیجنسب  رش  ریخ و  لامعا 

رش رگا  دنک و  یم  اطع  ار  وا  دوخ  لضف  هب  یلاعت  يادخ  دشاب  ریخ  زا  هفاضا  رگا  دنرب و  یم  تشهب  هب 

سپ دشاب  هتسج  يرود  كرش  زا  هدیزرون و  كرش  ار  يادخ  دشاب  يوقت  لها  زا  مه  وا  دمآ و  تدایز 

ار وا  تساوخ  رگا  دشخب و  یم  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  تسا و  ترفغم  لها  زا  هدنب  نیا 

رد دنک  یم  عمج  ار  قیالخ  تمایق  زور  ناحبس  يادخ  هک  دش  تیاور  و   ( 2 دنک (  یم  تشهب  لخاد  وفع و 

دراد و یقوقح  ناشیا  رب  زین  یلاعت  يادخ  دنراد و  یقوقح  رگید  یضعب  رب  مدرم  زا  یضعب  هک  یلاح 

دییاشخبب مه  رب  دیراد  رگیدمه  زا  هک  یقوقح  مه  امش  مدیشخب  ار  دوخ  قوقح  مناگدنب  دیامرف  یم 

زا تمایق  زور  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 3  ( ) 34 دیوش (  تشهب  لخاد  نم  تمحر  هب  و 

اهنت مدیشخب و  امش  رب  مراد  نم  هک  یقح  ره  ص )  دمحم (  تما  يا  دهد  یم  ادن  يدانم  شرع  تحت 

دییاشخبب و ار  رگیدمه  سپ  تسا  هدنام  یقاب  رگیدمه  رب  امش  قوقح 
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تشهب لخاد  نم  تمحر  هب 

 . دیوش

ینب رد   . درک تیاور  ع )  قداص (  ماما  زا  ام  باحـصا  زا  یـضعب  زا  یقرب  دـلاخ  نبا  دـمحم   ( 4 دواد ( ]  ترـضح  راک و  ایر  دـباع  ]
لیئارسا

تفر و ایند  زا  دباع  نآ  سپس  تسا  راکایر  دباع  نآ  هک  درک  یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ  دوب  يدباع 

سپ دندش  رضاح  شا  هزانج  رب  لیئارسا  ینب  زا  رفن  لهچ  دشن  رضاح  شا  هزانج  هب  دواد  ترضح 

یبوخ زج  ام  ایادخ  هل  رفغاف  اّنم  هب  ملعا  تنا  اریخ و  ّالا  هنم  ملعن  ّانا ال  مهّللا  دنتشاد  هضرع 

زا ریغ  رگید  رفن  لهچ  دنتسش  ار  وا  یتقو  دومرف  زرمایب  ار  وا  سپ  یناد  یم  رتهب  وت  مینادیمن و  وا  زا 

یتقو هل  رفغاف  اّنم  هب  ملعا  تنا  اریخ و  ّالا  هنم  ملعن  ّانا ال  مهّللا  دنتفگ  دندمآ و  رفن  لهچ  نآ 

اریخ و ّالا  هنم  ملعن  ّانا ال  مهّللا  دنتفگ  دندمآ و  ناشیا  زا  ریغ  رگید  رفن  لهچ  دنتشاذگ  شربق  رد 

شزامن يارب  هکنیا  تلع  هک  درک  یحو  ع )  دواد (  هب  یلاعت  يادخ  هل  رفغاف  اّنم  هب  ملعا  تنا 

تسا راکایر  وا  هک  يداد  وت  هک  يربخ  نآ  هب  تشاد  هضرع  دواد  ترضح  تسیچ  يدشن  رضاح 

ناشیا تداهش  نم  دنداد و  تداهش  وا  عفن  هب  يا  هدع  هک  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  ربمایپ 

 . مدیزرمآ دنتسناد  یمن  اهنآ  متسناد و  یم  نم  هک  یناهانگ  مدرک و  لوبق  ار 

 (-- 134 --) 

هب امش  نظ  هک  دیناوت  یم  رگا  دومرف  ع )  نینمؤملا (  ریما   ( 2 دشاب (  مأوت  سرت  اب  دیما  هک  تسا  هتسیاش   ( 1  ( ) 35 تحیصن ( 

ادخ
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هزادنا هب  هدنب  نظ  نسح  اریز  دنیامن  عمج  ود  نآ  نیب  سپ  دبای  تدش  ناتسرت  دوش و  وکین 

هک درک  لقن  هراس  یبا  نب  نسح   ( 3 دشاب (.  یم  همه  زا  رتکانفوخ  ادخ  هب  رتنامگ  شوخ   . تسوا زا  شسرت 

فئاخ راودیما و  هکنآ  رگم  ددرگ  یمن  نمؤم  هدنب  دومرف  یم  مدینش  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا 

یثیدح رد  دمحم  نب  یلع  و   ( 4 دنک (.  اجر  فوخ و  لماوع  هب  لمع  هکنآ  رگم  دوش  یمن  راودیما  دشاب و 

یصاعم لخاد  امش  نایعیش  زا  يا  هدع  دنتشاد  هضرع  قداص  ماما  هب  تفگ  هک  درک  لقن  عوفرم 

یهورگ ناشیا  دنتسین  ام  هعیش  ناشیا   . دنتفگ غورد  دومرف   . میراودیما ام  دنیوگ  یم  دنوش  یم 

لمع نآ  يارب  دشاب  يزیچ  دیما  هب  سک  ره  تسج و  هبلغ  ناشیا  رب  ناشیا  ياهوزرآ  هک  دنتسه 

 . دنک یم  رارف  نآ  زا  دسرتب  يزیچ  زا  سک  ره  دنک و  یم 

يادـخ یتح  دـش  یم  هدینـش  لیم  کی  ات  وا  نیزح  هآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  میهاربا  زا   ( 5 زامن ( ]  رد  ایلوا  اـیبنا و  تلاـح  ]
یلاعت

هدنشک و هآ  رایسب  میلح و  میهاربا  ٌبِینُم 1  ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  هکنیا  هب  هدرک  حدم  ار  وا 

زا ادص  نیمه  دش و  یم  هدینش  ناشوج  گید  لغلغ  ناسب  وا  زا  ییادص  شزامن  رد  تسا و  هدننک  هبوت 

وضو یتقو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 6 دش (.  یم  هدینش  زین  ص )  ادخ (  لوسر  نامیاقآ  هنیس 

ادخ سرت  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  و   ( 7 دش (  یم  نوگرگد  ادخ  زا  سرت  تدش  زا  شتروص  گنر  تفرگ  یم 

زا دیدرگ  نوگرگد  شگنر  دش  مامت  شیوضو  یتقو  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  و   ( 8 دیزرل (  یم 
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دندیسرپ وا 

شگنر دوش  دراو  يدنمتردق  رب  دهاوخ  یم  هک  یسک  هک  تسا  راوازس  دومرف  تسیچ  نآ  تلع 

 . تسا هدش  لقن  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  نآ  لثم  و   ( 9 دوش (.  نوگرگد 

ترضح هک  درک  لقن  شردپ  زا  مردپ  دومرف  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم   ( 10 ) 

ياپ اب  دوب  شیوخ  راگزور  مدرم  نیرت  تلیضف  اب  نیرتدهاز و  نیرتدباع و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ثعب و رکذ  یتقو  درک  یم  هیرگ  دش  یم  گرم  دای  یتقو  تفر  یم  هار  هنهرب  اپ  یهاگ  درک و  یم  جح  هدایپ 

دای یتقو  دومن  یم  هیرگ  داتفا  یم  طارص  لپ  يور  زا  نتفر  دای  هب  یتقو  تسیرگ و  یم  دش  یم  روشن 

دزن رد  زامن  ماگنه  هب  تفر و  یم  شوه  زا  درک و  یم  يدایرف  درک  یم  ادخ  رب  لامعا  ضرع 

---------------

 . دوه 75  11  ( . 1 ) 

 (-- 135 --) 

زا دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  ناسب  درک  یم  منهج  تشهب و  دای  یتقو  دیزرل و  یم  شراگدرورپ 

ام اب  ص )  ادخ (  لوسر  تفگ  هشیاع   ( 1 درک (.  یم  هذاعتسا  منهج  زا  تساوخ و  یم  ار  تشهب  يادخ 

تخانش یمن  ار  ام  هکنیا  لثم  دش  یم  زامن  ماگنه  هب  یتقو  میدرک  یم  وگتفگ  وا  اب  ام  درک و  یم  وگتفگ 

تسا مدرم  رب  قح  نادهاش  نالوسر و  ءایبنا و  نابرقم و  تلاح  نیا  رگا  میتخانش و  یمن  ار  وا  ام  و 

 . دشاب هنوگچ  دیاب  ناراگهانگ  ناصقان و  لاح  سپ 

 ( 2 لصف ( 

دنکن و لاؤس  محر  عطق  دروم  رد  دهاوخن و  ادخ  زا  ار  یمارح  زیچ  هک  تسا  نآ  اعد  طورش  زا  و 

 . دشابن بدا  هئاسا  ییایح و  مک  رب  لمتشم  شیاعد 

ریسفت رد  نیرسفم   ( 2 ) 
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دومرف هک  یلاعت  قح  راتفگ 

تلذ عوشخ و  اب  ینعی  دنتفگ  دیناوخب  هتسهآ  يرازاب و  ار  يادخ  ًهَیْفُخ 1  ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا 

تسود ار  ناراکزواجت  ادخ  َنیِدَتْعُْملَا 2  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ریسفت  رد  و   . دیهاوخب ادخ  زا  افخ  رد 

لزانم شیوخ  ياعد  رد  الثم  دنکن  زواجت  اعد  رد  شیوخ  ردق  هزادنا و  زا  ینعی  دنتفگ   . دراد یمن 

ناکما هک  ار  يزیچ  يادخ  زا  هدننکاعد  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   ( 3 دهاوخب (.  ار  ایبنا 

قحتسم دنک  لاؤس  دوخ  هزادنا  زا  شیب  سک  ره  دومرف  و   ( 4 نکن (  لاؤس  تسین  لالح  درادن و 

 . تسا تیمورحم 

زا و   ( 6 تسا (.  هبوت  دیدجت  یگنسرگ و  نتفرگ و  هزور  اب  مکش  یگزیکاپ  اعد  بادآ  طورش و  زا  و   ( 5 ) 

ینارون ار  شبلق  زور  لهچ  ات  یلاعت  يادخ  دروخب  یلالح  ياذغ  سک  ره  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ ( 

رب دایرف  سدقملا  تیب  يالاب  رب  بش  ره  هک  دراد  يا  هتشرف  یلاعت  يادخ  دومرف  و   ( 7  ( ) 36 دنک (.  یم 

ار شا  هضیرف  هلفان و  ینعی  لدع  فرص و  یلاعت  يادخ  دروخب  ار  یمارح  ياذغ  سک  ره  دراد  یم 

هزور دیدرگ و  کشخ  بوچ  تروص  هب  هک  يروط  هب  دیناوخب  زامن  رگا  دومرف  و   ( 8 دنک (.  یمن  لوبق 

هدنراد زاب  ییاوقت  هکنآ  رگم  دنک  یمن  لوبق  امش  زا  یلاعت  يادخ  ددرگ  ات  ود  نات  تشپ  ات  دیریگب 

هسام يور  رب  انب  لثم  مارح  ياذغ  اب  تدابع  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 9 دیشاب (.  هتشاد 

و  ( 10 تسا (.  نتخاس  بآ  يور  رب  انب  لثم  تسا  هدش  هتفگ  و   . تسا
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رد کمن  لثم  یکین  اب  اعد  دومرف 

 . تسا ماعط 

اعد زا  دعب  نآ  ماود  رارمتسا و  تسا  زاین  اعد  يادتبا  رد  هک  روط  نامه  طورش  نیا  زا  یضعب  هک  نادب   ( 11 ) 

---------------

 . --------------- فارعا 53  7  ( . 1 ) 

 . فارعا 53  7  ( . 2 ) 

 (-- 136 --) 

 . دیآ یم  لیصفت  هب  اعد  زا  رخاتم  بادآ  مراهچ  باب  زا  موس  مسق  رد  تسا  مزال  زین 

مّود مسق 

تسا زیچ  دنچ  اعد  لاح  رد  بادآ   ( 1 درک (  تاعارم  اعد  لاح  رد  دیاب  هک  یبادآ  دروم  رد 

هتسخ اعد  زا  تسا  هدمآ  میدق  یحو  رد  هک  یثیدح  لیلدب   ( 3 دیامنن (.  اعد  تباجتسا  رد  هلجع  و   ( 2 دنک (  اعد  ّینات  اب  لّوا  رما 

دومرف هک  درک  تیاور  قداص  ماما  زا  لیوط  زیزعلا  دبع  و   ( 4 مدرگ (.  یمن  هتسخ  تباجا  زا  نم  اریز  وشن 

ترضح نآ  زا   ( 5 دنکن (  هلجع  هک  یمادام  دشاب  یم  وا  تجاح  كرادت  رد  هتسویپ  ادخ  دنک  اعد  یتقو  هدنب 

دیامرف یم  وا  هب  یلاعت  يادخ  دزیخرب  شزاین  يارب  دنک و  هلجع  هک  یتقو  هدنب  دومرف  هک  تسا  هدمآ 

شزامن رد  هدنب  یتقو  هدمآ  یتیاور  رد  و   ( 6  ( ) 37 مروآ (.  یم  رب  ار  اهزاین  نم  هک  دناد  یمن  نم  هدنب  ایآ 

يو ياهزاین  هک  دنک  یم  رکف  ایآ  درک  هلجع  نم  هدنب  دیامرف  یم  وا  هب  یلاعت  يادخ   ( 38 دنک (.  هلجع 

تسا نم  ریغ  تسد  رد 

هک دسرب  يزور  بش و  هک  نآ  زا  لبق  راذگب  زامن  ملع  هدنیوج  يا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   ( 7 ) 

يارب زامن  لثم  یشاب  هتشادن  ار  اهنآ  ماجنا  ییاناوت 
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دش دراو  یهاشداپ  رب  هک  تسا  يدرم  لثم  یلصم 

نطوم رد  زامن  ماگنه  هب  ناملسم  درم   . دیوگب ار  دوخ  ياهزاین  هکنآ  ات  دش  تکاس  وا  يارب  هاشداپ  و 

 . دوش مامت  شزامن  ات  دنک  یم  هاگن  وا  هب  یلاعت  يادخ  تسا  زامن  رد  ات  دراد و  رارق  يادخ  ییاونش 

زگره هک  زامن  اب  هدننک  عادو  دننامه  راذگب و  نآ  تقوب  ار  بجاو  زامن  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 8 ) 

تسار فرط  هک  یتسنادیم  رگا  رگنب  تهاگ  هدجس  هب  سپس  رازگب  زامن  يوش  یمن  نآ  يادا  هب  قفوم 

ار وت  یتسه  ادخ  هاگشیپ  رد  وت  هک  نادب  يدروآ  یم  یبوخ  هب  ار  تزامن  تسه  یسک  هچ  وت  پچ  و 

 . ینیب یمن  ار  وا  وت  دنیب و  یم 

رد سک  ره  ینز و  یم  ار  هاشداپ  رد  وت  یتسه  زامن  رد  هک  یمادام  رذ  ابا  يا  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 9 ) 

هکنآ زج  دوش  دنلب  زامن  يارب  هک  تسین  ینمؤم  رذ  ابا  يا   . دوش یم  زاب  وا  يورب  رد  دنزب  ار  وا 

يا دهد  رد  ادن  هک  درامگ  یم  ار  يا  هتشرف  یلاعت  يادخ  دنز  یم  جوم  شرع  نیب  وا و  نیب  تانسح 

زگره ییوگ  یم  نخس  یسک  هچ  اب  هک  یتسناد  یم  یتسناد و  یم  ار  تزامن  باوث  رگا  مدآ  دنزرف 

 . يدرک یمن  هجوت  يرگید  زیچ  هب  يدش و  یمن  هتسخ 

 (-- 137 --) 

یسوم يا  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  یحو  نارمع  دنزرف  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا   ( 1 ) 

دیما نم  ریغ  هب  امن و  ثکم  نم  دزن  رد  زامن  ماگنه  هب  زادنایب و  ریخات  هب  ار  هانگ  نک و  هلجع  هبوت  رد 

هدب رارق  تروما  تالکشم  هعلق  اه و  یتخس  رپس  ارم  رادم و 
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.

يرجه هبقع  نب  دیلو   ( 3 دراد (  تسود  ار  ّرصم  هدننکاعد  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 2 اعد (  رد  رارصا  مود  رما 

رب رارصا  هک  تسین  ینمؤم  هدنب  مسق  ادخ  هب  دومرف  یم  هک  مدینش  ع )  رقاب (  رفعج  ابا  زا  هک  درک  تیاور 

ماما زا  حابصلا  وبا   ( 4  ( ) 39 دروآ (.  یم  رب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دنک  ادخ  زا  شزاین  ندش  هدروآرب 

رد رارصا  یلو  دیآ  یم  شدب  رگیدمه  هب  مدرم  رارصا  زا  یلاعت  يادخ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 

شیپ هک  هچنآ  دوش و  تساوخرد  وا  زا  هک  دراد  تسود  یلاعت  يادخ  و   . دراد تسود  ار  شدوخ  دزن 

 . دوش تساوخرد  وا  زا  تسوا 

يادخ دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هللا  دبع  ابا  زا  ءارق  نب  هَّللا  دبع   ( 5 یلاعت (  يادخ  شیپ  تجاح  ندرب  مان  موس  رما 
ار دبع  دارم  یلاعت 

ار شتجاح  ینعی   . دتسرفب ادخ  شیپ  هب  ار  دوخ  ياهزاین  هک  دراد  تسود  یلو  دناد  یم  اعد  ماگنه  هب 

 . دنک رکذ 

سک ره  یسوم  يا  تسا  هتشون  تاروت  رد  تفگ  بعک  هک  تسا  هدش  تیاور  رابحالا  بعک  زا  و   ( 6 ) 

شتساوخرد رد  دشاب  راودیما  ارم  ياهیبوخ  سک  ره  درب و  یمن  مدای  زا  دشاب  هتشاد  تسود  ارم 

ياعد ياه  هلان  نم  هکیالم  هک  مراد  تسود  یلو  متسین  لفاغ  متاقولخم  زا  نم  دزرو و  رارصا 

مهد و یم  توق  ار  اهنآ  نم  هک  هچنآ  هطساوب  مدآ  ینب  هک  دننیبب  ظفاح  هکیالم  دنونشب و  ار  مناگدنب 

 . دنوش یم  کیدزن  نم  هب  متسه  نآ  ببسم 

يراک یفخم   ( 7 یناهنپ (  رد  ياعد  مراهچ  رما 
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ًاعُّرَضَت ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  یلاعت  قح  راتفگ  لیلد  هب  زین  و   ( 8 تسا (  رود  ایر  زا  نوچ  اعد  رد 

اضر ماما  زا  ماّمح  نب  لیعامسا  تیاور  رگید  لیلد  و   ( 9 دیناوخب (  ناهنپ  رد  هیرگ  اب  ار  يادخ  ًهَیْفُخ  َو 

رد و   . تسا راکشآ  رد  ياعد  داتفه  لداعم  یناهنپ  رد  هدنب  ياعد  کی  دومرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع 

زا  ( 10 دیروایب (.  راکشآ  رد  هک  تسا  ییاعد  داتفه  زا  رتهب  دوش  ماجنا  افخ  رد  هک  ییاعد  رگید  تیاور 

 (-- 138 --) 

رد هک  يدرم  دنک 1  یم  راختفا  هکئالم  رب  رفن  هس  هب  یلاعت  يادخ  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ ( 

هب راگدرورپ   . درازگ یم  زامن  دیوگ و  یم  هماقا  ناذا و  دنک و  یم  حبص  فلع  بآ و  یب  ینیمزرس 

ار وا  نم  ریغ  سک  چیه  هک  یلاح  رد  درازگ  یم  زامن  دینک  هاگن  نم  هدنب  هب  دیوگ  یم  شا  هکیالم 

يادرف ات  دنرازگ و  یم  زامن  شرس  تشپ  دنیآ و  یم  تعرس  هب  هکیالم  رازه  داتفه  سپ  دنیب  یمن 

درازگ یم  زامن  ییاهنت  هب  دوش و  یم  رادیب  بش  زامن  يارب  هک  يدرم  دننک و  یم  رافغتسا  وا  يارب  زور  نآ 

نم دزن  رد  شحور  دینک  هاگن  ما  هدنب  هب  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  درب  یم  شباوخ  هدجس  لاح  رد  و 

رارف شناتسود  یلو  دنک  یم  یگداتسیا  گنج  رد  هک  يدرم  و   . تسا هدجس  لاح  رد  شمسج  تسا و 

 . دوش هتشک  ات  دگنج  یم  وا  یلو  دننک  یم 

دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا   ( 1 دنک (  کیرش  اعد  رد  ار  همه  مجنپ  رما 
اعد یتقو 

 . تسا تباجا  قحتسم  ییاعد  نینچ  اریز  دینک  اعد  ار  همه  دینک  یم 

رما
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دوخ يادخ  هک  یناسک  اب  وت  ْمُهَّبَر 2  َنوُعْدَی  َنیِذَّلَا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربِْصا  دومرف َو  یلاعت  يادخ   ( 2 یعمج 1 (  ندرک  اعد  مشش 

و  ( 3 دینک (.  هلهابم  یعامتجا  تروص  هب  هلهابم  رد  دومرف  رما  یلاعت  يادخ  و   . نک ربص  دنناوخ  یم  ار 

دندرگ و عمج  هک  دنتسین  يا  هرفن  لهچ  هورگ  چیه  دومرف  هک  قداص  ماما  زا  درک  تیاور  دلاخ  وبا 

رفن لهچ  رگا  دنک و  یم  تباجا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دننک  اعد  يراک  رد  ار  یلاعت  يادخ 

رفن راهچ  رگا  دوش و  یم  تباجا  تروص  نیا  رد  دنناوخ  یم  راب  هد  ار  يادخ  دنرفن  راهچ  دنتسین و 

دنک یم  شتباجا  رابج  زیزع  يادخ  دناوخب  ار  یلاعت  يادخ  راب  لهچ  رفن  کی  سپ  دنوش  یمن 

عمج يراک  دروم  رد  هک  تسین  يا  هرفن  راهچ  عمج  چیه  دومرف  هک  درک  لقن  قداص  ماما  زا  یلعالا  دبع   ( 4 ) 

 . دسر یم  تباجا  هب  ناشیا  ياعد  ندش  قّرفتم  زا  لبق  هکنآ  زج  دنناوخب  ار  یلاعت  يادخ  دنوش و 

---------------

ملاع اب  رگشیاین  سفن  تبسانم  ار  تاوعد  تباجا  تمکح  رگا  لوا  همدقم  دراد  يرتشیب  رثا  یعمج  ياعد  ارچ   ( 1 ) 

هک یتیعمج  هکنآ  مّود  همدقم   . دوش یم  تباجا  رتهب  اعد  دشاب  رتشیب  تبسانم  نیا  هچ  ره  نیا  رب  انب  مینادب  توکلم 

قح رد  نکمم  تالامک  مامت  ياراد  کت  کت  هچ  رگا  دنتسه  یلامک  تافص  ياراد  مادک  ره  نوچ  دننک  اعد  رگیدمه  اب 

هب دوش و  یم  ادیپ  يرتشیب  تبسانم  هدش و  لامک  تیعمج  ثعاب  یعمج  هتسد  روط  هب  رگیدمه و  اب  اما  دنتسین  یلاعت 

 . --------------- دسر یم  تباجا  هب  رتدوز  عمج  ياعد  هجیتن   . تسا نوریب  شرامش  زا  تعامج  زامن  باوث  رطاخ  نیمه 

)
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 . فهک 28  18  ( . 2

 (-- 139 --) 

رفن ود  امش  ياعد  امُُکتَوْعَد 1  ْتَبیِجُأ  ْدَق  دومرف  یلاعت  يادخ  تسا  کیرش  اعد  رد  وگ  نیمآ   ( 1  ( ) 40 هلابند ( 

ترضح يرگید  درک و  یم  اعد  هک  دوب  ع )  یسوم (  ترضح  یکی  رفن  ود  نآ  و   . دش باجتسم 

 . امُُکتَوْعَد ْتَبیِجُأ  ْدَق  دومرف  داد و  تبسن  ود  ره  هب  ار  اعد  اذل  تفگ و  یم  نیمآ  هک  دوب  ع )  نوراه ( 

اهنز و درک  یم  نوزحم  ار  مردپ  يراک  یتقو  دومرف  هک  درک  لقن  هللا  دبع  ابا  زا  يدرم  زا  هبقع  نب  یلع   ( 2 ) 

 . دنتفگ یم  نیمآ  اهنآ  درک و  یم  اعد  درک و  یم  عمج  ار  ناکدوک 

وگ نیمآ  هدننکاعد و  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس   ( 3 ) 

 . دنکیرش اعد  رد 

و  ( 5 دیناوخب (.  یناهنپ  يراز و  اب  ار  يادخ  ًهَیْفُخ  ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعُْدا  دومرف  یلاعت  يادخ   ( 4 عوشخ (  راهظا  متفه  رما 

هب ناسنا  هکنآ  زج  تسین  وت  باذع  زا  رارف  يارب  یهار  چیه  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  همئا  اعد  رد 

 . دنک رارف  وت  يوس 

ارم یتقو  یسوم  يا  هک  تسا  نیا  درک  رما  ع )  یسوم (  هب  یلاعت  يادخ  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا   ( 6 ) 

امن و هدجس  ارم  تیاضعا  نیرتهب  اب  لامب و  كاخ  هب  ار  تتروص  شاب و  ناساره  ناسرت و  یناوخب 

 ( ع یسیع (  هب  یلاعت  يادخ   ( 7 نک (.  تاجانم  نم  اب  كانسرت  یبلق  اب  عوشخ و  اب  امن و  اعد  مایق  تلاح  رد 

ینیگهودنا قیرغ  تساوخرد  ناسب  یسیع  يا  درک  یحو 
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تبلق یسیع  نک  اعد  درادن  يروای  هک 

تسا و نم  هب  قلمت  صبصبت و  رد  نم  یلاحشوخ  هک  نادب  امن و  مدای  یناهنپ  رد  نک و  نم  لیلذ  ار 

ناونشب نم  هب  ار  دوخ  نیزح  يادص  و   . لد هدرم  هن  و   ( 41 شاب (  هدنز  لاح  نیا  رد 

ناشیا هب  داتسرف  نوعرف  يوس  هب  ار  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  یلاعت  يادخ  یتقو  و   ( 8 ) 

ایند یگدنز  لگ  زا  تسا و  نم  تسد  رد  شراسفا  هیصان )  اریز (  دناسرتن  ار  امش  نوعرف  سابل  دومرف 

امش هب  متساوخ  یم  مه  نم  رگا  دیاین  ناتشوخ  تسا  عّتمتم  نآ  زا  نوعرف  هک  نافرتم  ياه  تنیز  و 

امش يارب  ار  اهنآ  نم  یلو  تسا  جراخ  وا  تردق  زا  هک  دیمهف  یم  نوعرف  هک  مداد  یم  ییاه  تنیز 

زا ار  مناتسود  نم  منک و  یم  راتفر  مناتسود  اب  هنوگ  نیا  منک و  یم  رود  امش  زا  ار  ایند  مدنسپ و  یمن 

دنک و یم  رود  كانرطخ  ياهرازفلع  زا  ار  شنادنفسوگ  ناپوچ  هک  نانچ  منک  یم  رود  ایند  ياه  تمعن 

---------------

 . سنوی 89  10  ( . 1 ) 

 (-- 140 --) 

زا ار  شنارتش  زوسلد  راداوراچ  هک  نانچ  مراد  یم  زاب  ایند  يوس  هب  نتفر  زا  ار  مناتسود  نم 

دنرادن یشزرا  نم  دزن  رد  نم  يایلوا  نوچ  هکنآ  هن  دنک  یم  رود  یقالت )  اب  الثم  ابیرف (  ياهروخشبآ 

تلذ و نم  ناتسود  تنیز  دنوش  متمارک  زا  دنم  هرهب  یمامت  تمالس و  هب  هک  رطاخ  نیا  هب  هکلب 

 ( رقف تلذ (  سپ  دزیر  یم  ناشندب  رب  دیور و  یم  ناشاه  بلق  زا  هک  تسا  ناشیاهلد  ساره  عوشخ و 

لومأم تاجرد  هب  نآ  هطساوب  هک  تسا  تلذ  هب  ناشیا  تاجن  تسا و  ناشیا  نییور  نیریز و  سابل 
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هک تسادیپ  ناشیا  يامیس  زا  تلذ  دنسر و  یم  دننک  راختفا  نآ  هب  هک  یگرزب  هب  دنوش و  یم  زیاف  دوخ 

اب نک و  زاب  ناشیا  يارب  ار  تیاهرپ  يدرک  تاقالم  ار  ناشیا  یتقو  یسوم  يا   . دنوش یم  هتخانش  نآ  هب 

نم اب  دناسرتب  ارم  تسود  هک  ره  هک  نادب  زاس و  ناشیا  راوخ  ار  تنابز  بلق و  امن و  یمرن  ناشیا 

 . مریگ یم  ار  ناشیا  ماقتنا  تمایق  زور  رد  نم  سپس  تسا  هدرک  گنج  نالعا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  درک  لـقن  هریغم  نب  ثراـح   ( 1 دروآ (  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  حدـم و  اـعد  زا  لـبق  دـیاب  متـشه  رما 
شرافس ار  امش  دومرف  یم  هک  مدینش 

دیتسرفب شلآ  ربمایپ و  رب  تاولص  و   ( 42 حدم (  انث و  دیهاوخب  يزیچ  ادخ  زا  هکنآ  زا  لبق  هک  منک  یم 

ترضح  . درک تساوخرد  يادخ  زا  سپس  درازگ و  زامن  تعکر  ود  دش  دجسم  لخاد  يدرم  دومرف  و   ( 2 ) 

زامن تعکر  ود  يرگید  درک و  هلجع  شراگدرورپ  يوس  هب  هدنب  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر 

 ( ص ادخ (  لوسر  ترضح  داتسرف  دورد  شربمایپ  رب  تفگ و  انث  یلاعت  يادخ  رب  سپ  تشاذگ 

باتک رد  دومرف  هللا  دبع  یبا  هک  درک  تیاور  ملسم  نب  دمحم   ( 3 دهد (.  یم  وت  هب  هک  هاوخب  ادخ  زا  دومرف 

سپ یهاوخب  ار  يزیچ   ( 43 ادخ (  زا  یتساوخ  یتقو  تسانث  زا  دعب  اعد  هک  تسا  هدمآ  نینمؤملا  ریما 

برقا وه  نم  ای  دومرف  مینک  شدیجمت  هنوگچ  تشاد  هضرع  نک  تساوخرد  ادخ  دیجمت  زا 

نم ای  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  نم  ای  دیرولا  لبح  نم  هیلا 
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سیل نم  ای  یلعالا  رظنملاب  وه 

لیاح شبلق  درم و  نیب  هک  یسک  يا  يرتکیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  یسک  يا   ( 44 یش ء (  هلثمک 

زا رامع  نب  هیواعم   ( 4 تسین (  وا  لثم  یسک  هک  یسک  يا  یتسه و  الاب  هاگیاج  رد  هک  یسک  يا  يوش  یم 

هاگنآ هانگ  هب  رارقا  سپس  انث  سپس  حدم و  اعد  بادآ  زا  لوا  دومرف  هک  درک  تیاور  قداص  ماما 

تیاور مساقلا  یبا  نب  صیع   ( 5 تفرن (.  نوریب  رارقا  اب  زج  هانگ  زا  يا  هدنب  چیه  مسق  يادخ  هب  تساعد 

رب دنک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  ار  يزاین  یسک  یتقو  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  درک 

رد دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یتساوخرد  یهاشداپ  زا  یسک  رگا  دنک  حدم  ار  وا  دیوگ و  انث  شراگدرورپ 

يادخ دیراد  تجاح  یتقو   . دنک یم  هدامآ  نآ  يارب  ار  نکمم  نانخس  نیرتهب  دنک  نایب  ار  نآ  شروضح 

 (-- 141 --) 

نم ریخ  ای  یطعا  نم  دوجا  ای  دیئوگب   ( 45 دینک (  انث  حدم و  ار  وا  دینک و  دیجمت  ار  رابج  زیزع 

هل نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  نم  ای  دمص  ای  دحا  ای  دحاو  ای  محرتسا  نم  محرا  ای  لئس 

دیری و ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  نم  ای  ادلو و  هبحاص و ال  ذّختی  مل  نم  ای  دحا  اوفک 

سیل نم  ای  یلعالا و  رظنملاب  وه  نم  ای  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  نم  ای  ّبحا  ام  یضقی 

لاؤس وا  زا  هک  یسک  نیرتهب  يا  يا و  هدننکاطع  نیرتهب  هک  یسک  يا  ریصب  ای  عیمس  ای  یش ء  هلثمک 

يا دحاو  يا  هدننک  محر  نیرتهب  يا  هدش 
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هدشن هدییاز  هدییازن و  هک  یسک  يا  دمص  يا  دحاو 

دهاوخ یم  هچنآ  هک  یسک  يا  يدنزرف  هن  تفرگ و  رسمه  هن  هک  یسک  يا  درادن  يدننامه  تسا و 

درم و نیب  هک  یسک  يا  دنک  یم  رّدقم  دهاوخب  هک  هچنآ  دیامن و  یم  مکح  دهاوخ  یم  هچنآ  دنک و  یم 

يا تسین  یسک  وا  لثم  هک  یسک  يا  یتسه  یلعا  رظنم  رد  هک  یسک  يا  دوش و  یم  لیاح  شبلق 

 . انیب يا  اونش 

لآ دمحم و  رب  دورد  دنناوارف و  ادخ  يامسا  ایز  روایب  ار  ناحبس  يادخ  زا  يرتشیب  يامسا  و 

يّدوا یهجو و  هب  ّفکا  ام  لالحلا  کقزر  نم  ّیلع  عسوا  مهّللا  لق  وگب  تسرفب و  دمحم 

 . هرمعلا ّجحلا و  یلع  انوع  یل  نوکی  یمحر و  هب  لصا  یتناما و  نع  هب 

درک لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  اـبا   ( 1 درادـب (  مدـقم  اعد  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  لآ  ربماـیپ و  رب  تاولـص  مهن  رما 
شیپ هب  رگا  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  ترضح 

رود تشهب  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دتسرف  تاولص  نم  رب  هک  دورب  شدای  دوش و  هدرب  ممان  یسک 

دوب و هدیبسچ  ادخ  هناخ  هب  هک  دید  ار  يدرم  مردپ  درک  لقن  ترضح  نآ  زا  حادق  نبا   ( 2  ( ) 46 دنادرگ (  یم 

مک ار  ام  قح  نکن و  هدیرب  رتبا و  ار  تاولص  دومرف  ترضح  تسرفب  دورد  دمحم  رب  تفگ  یم 

هضرع قداص  ماما  هب  تفگ  میعن  نب  هَّللا  دبع   ( 3 هتیب (  لها  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  وگب  راذگن و 

دمحم و رب  هکنآ  زج  متشادن  رضاح  ار  ییاعد  مدش و  ادخ  هناخ  دراو  نم  متشاد 
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دورد شلآ 

 . درواین وت  ياعد  تمظع  هب  ییاعد  سک  چیه  هک  نادب  دومرف   . مداتسرف

دنام و یقاب  شتآ  رد  زییاپ  داتفه  يا  هدنب  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رباج   ( 4 دوب ( ]  شتآ  رد  زیئاپ  داتفه  هک  يدرم  ]
داتفه زییاپ 

زا یصالخ  يارب  ار  يادخ  تدم  نیا  رد  و   . تسا لاس  داتفه  لاس و  داتفه  لاس و  داتفه  لاس و 

قح هب  ار  يادخ  هدنب  نیا  دومرف  سپ  درک  یمن  شتباجا  یلاعت  يادخ  یلو  داد  یم  مسق  باذع 

 (-- 142 --) 

شیپ هب  هک  درک  یحو  لیئربج  هب  یلاعت  يادخ   . نک تمحر  ارم  هک  داد  مسق  شتیب  لها  دمحم و 

شتآ لخاد  هنوگچ  ایادخ  تشاد  هضرع  لیئربج  روایب  نم  يوس  هب  شتآ  زا  ار  وا  ورب و  نم  هدنب 

ایادخ تشاد  هضرع  ددرگ  تمالس  کنخ و  وت  رب  هک  مدرک  رما  شتآ  هب  نم  دومرف  یلاعت  يادخ  موش 

لیئربج دومرف  ترضح  تسا  نیّجس  رد  یهاچ  رد  شناکم  ناشیا  دومرف  مناد  یمن  ار  شیاج  نم 

دنک یم  لاؤس  وا  زا  تسا  هدش  هتسب  شیاپ  هب  شتروص  هک  یلاح  رد  دنیب  یم  ار  وا  دش  منهج  دراو 

دومرف ترضح  دروآ  مناوت  یمن  باسح  هب  ار  شرادقم  دیوگ  یم  يدنام  شتآ  رد  تدم  هچ 

ارم رادقم  هچ  نم  هدنب  دسرپ  یم  وا  زا  یلاعت  يادخ  دروآ و  یم  راگدرورپ  يوس  هب  ار  وا  لیئاربج 

رگا مسق  ملالج  تزع و  هب  هک  نادب  دومرف   . دروآ مناوت  یمن  هرامش  هب  دهد  یم  باوج  يداد  مسق 

اب هک  تسا  يدهع  یلو  مدرک  یم  ینالوط  شتآ  رد  ار  تیراوخ  يداد  یمن  مسق  ارم  شلآ  دمحم و  هب 

یناهانگ نآ  دهد  مسق  شتیب  لها  دمحم و  قح  هب  ارم  يا  هدنب  رگا  هک  مدرک  دوخ 
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تسوا نم و  نیب  هک 

مدینش ربمایپ  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  زا   ( 1 مدیشخب (.  ار  وت  زورما  مزرمایب و 

امش هب  گرزب  ياه  تجاح  یسک  یتقو  هک  تسنآ  زج  ایآ  دیامرف  یم  لج  زع و  يادخ  دومرف  یم  هک 

ار شتجاح  امش  دهد و  یم  رارق  عیفش  امش  دزن  ار  ناتناسک  نیرتزیزع  دیهد  یمن  وا  هب  امش  دراد و 

مدرم و نیرتزیزع  هک  دینادب  هاگنآ  تسا  زیزع  دراد و  تمارک  امش  دزن  عیفش  نآ  نوچ  دیروآ  یم  رب 

دابع لئاسو  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  همئا  و  ع )  یلع (  شردارب  و  ص )  دمحم (  نم  دزن  ناشیا  لضفا 

وا رب  يا  هثداح  ای  دوش و  هدروآ  رب  دهاوخ  یم  هک  هتخادنا  تمحزب  ار  وا  شزاین  سک  ره  سپ  دننم  دزن 

هلآ و  ص )  دمحم (  هطساو  هب  ارم  دوش  فرط  رب  هثداح  نآ  ررض  دهاوخ  یم  تسا و  هدمآ  دورف 

لوبق یسک  نیرتزیزع  زا  ار  تعافش  یسک  هک  یهجو  نسحا  هب  نم  دناوخب  نیرهاّطلا  نیبّیطلا 

 . مروآ رب  ار  شتجاح  دنک  یم 

يا دنتفگ  وا  هب  دندرک  یم  هرخسم  ار  ناملس  هک  هنیدم  لها  نیقفانم  نیکرـشم و  زا  يا  هدع   ( 2 دهاوخ ( ]  یم  هچ  ادخ  زا  ناملس  ]
هدنب

دهد رارق  هنیدم  درم  نیرتدنمتورث  ار  وت  هک  یهاوخ  یمن  شلآ  دمحم و  هطساو  هب  ادخ  زا  ارچ  ادخ 

یهاشداپ زا  لضفا  رتعفان و  رتگرزب و  یلیخ  ناشیا  هلیسوب  ادخ  زا  نم  دومرف  هنع  هللا  یضر  ناملس 

یبلق ناوخ و  انث  وگدمح و  ینابز  نم  هب  هک  متساوخ  ناشیا  هلیسو  هب  يادخ  زا  متساوخ  ایند  مامت 

یلاعت يادخ  دهدب و  گرزب  ثداوح  رب  رباص  یندب  اه و  تمعن  رکاش 
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زا نیا  درک و  تباجا  ارم  ياعد 

 . تسا رتالاب  راب  رازه  رازه  دص  نآ  ياهیبوخ  همه  ایند و  مامت  تنطلس 

 (-- 143 --) 

هزاجا اخیلز  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  قداص  ماما  هب  طیاسو  اب  هیوباب  یلع  نب  دمحم   ( 1 فسوی (  اخیلز و 

رطاخ هب  میربب  وا  شیپ  هب  ار  وت  هک  میرادن  تسود  ام  دنتفگ  وا  هب   . تساوخ فسوی  دزن  رد  روضح 

یتقو  . مسرت یمن  دسرت  یم  ادخ  زا  هک  یسک  زا  نم  تفگ  اخیلز   . یتشاد اور  وا  هب  وت  هک  ییاهیدب  نآ 

 . منیب یم  نوگرگد  ار  وت  يور  گنر و  ارچ  اخیلز  يا  دومرف  ع )  فسوی (  ترضح  دش  دراو  اخیلز 

هاشداپ تعاط  هب  ار  ناگدنب  تخاس و  هدنب  تیصعم  هب  ار  ناهاشداپ  هک  ار  يادخ  دمح  تشاد  هضرع 

يا تییابیز  رطاخ  هب  تشاد  هضرع  دوب  هچ  نم  اب  وت  ياهراک  نآ  تلع  دومرف  وا  هب  فسوی  درک 

شمان هک  يدید  یم  ار  وا  يدوب و  یم  نامزلا  رخآ  ربمایپ  نامز  رد  رگا  يدرک  یم  هچ  دومرف  فسوی 

تسار تشاد  هضرع   . دشاب یم  رت  هدنشخب  رت و  قلخوکین  رتابیز و  نم  زا  هک  تسا  ص )  دمحم ( 

ار وا  مان  هک  یتقو  نوچ  تفگ  میوگ  یم  تسار  نم  هک  يدیمهف  هنوگچ  دومرف  فسوی  ییوگ  یم 

تسار اخیلز  هک  دومرف  یحو  فسوی  هب  یلاعت  يادخ   . تفرگ ياج  نم  بلق  رد  وا  تبحم  يدرب 

فسوی هب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  مراد  تسود  ار  وا  شلآ  دمحم و  اب  وا  یتسود  رطاخ  هب  مه  نم  تفگ 

نک جیوزت  ار  وا  هک  درک  رما 

ادخ زا  ادخ  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  دومرف  هک  درک  تیاور  ع )  هللا (  دبع  ابا  زا  رباج   ( 2 ) 
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هک تساوخ 

زور ات  هتشرف  نیا  درک و  تباجا  ار  وا  تساوخرد  یلاعت  يادخ   . دونشب دنیوگ  یم  ناگدنب  ار  هچ  ره 

نآ هکنآ  زج  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  ّلص  دیوگ  یم  هک  تسین  ینمؤم  چیه  دتسیا و  یم  تمایق 

مالس وت  هب  ینالف  ص )  ادخ (  لوسر  يا  دیوگ  یم  هتشرف  سپس   . مالسلا کیلع  دیوگ و  یم  هتشرف 

صخش راهچ  هب  دومرف  ع )  نینمؤملا (  ریما   ( 3 مالسلا (  هیلع  دیامرف و  یم  ص )  ادخ (  لوسر   . دناسر یم 

درک مامت  ار  شزامن  هدنب  یتقو   . نیعلا روح  شتآ و  تشهب و  و  ص )  ربمایپ (  تسا  هدش  هداد  ییاونش 

هک دهاوخب  وا  زا  درب و  هانپ  شتآ  زا  ادخ  هب  دهاوخب و  ار  تشهب  ادخ  زا  دتسرف و  دورد  ربمایپ  رب  سپ 

هدرب الاب  وا  ياعد  دتسرفب  دورد  ص )  ربمایپ (  رب  سک  ره  اریز  دنک  جیوزت  وا  هب  ار  نیعلا  روح 

رد هدب  ار  تا  هدنب  تساوخ  ایادخ  دیوگ  یم  تشهب  دهاوخب  ار  تشهب  ادخ  زا  سک  ره  دوش و  یم 

منهج شتآ  زا  ار  هدنب  ایادخ  دیوگ  منهج  درب  هانپ  منهج  شتآ  زا  ادخ  هب  سک  ره  تساوخ و  هچنآ 

هک ار  هچنآ  تا  هدنب  هب  ایادخ  دنیوگ  یم  ناشیا  دهاوخب  نیعلا  روح  ادخ  زا  سک  ره  هدب و  تاجن 

نک اطع  تساوخ 

 ( 47 نازیم (  رد  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب و  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم   ( 4 ) 

 (-- 144 --) 

دوش و یم  هتشاذگ  نازیم  زا  يا  هفک  رد  درم  لمع  تسین  شلآ  دمحم و  رب  دورد  زا  رتنیگنس  يزیچ 

ار وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  سپس  دشاب  یم  کبس  نازیم 
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نیگنس نازیم  دنراذگ  یم  شنازیم  رد 

بوجحم اعد  هتسویپ  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه   ( 1 دوش (.  یم 

سک ره  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  و   ( 2 دوش (.  هداتسرف  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هکنآ  ات  ددرگ  یم 

اعد دنک  دای  ار  ص )  ربمایپ (  هک  یتقو  دنک  یم  زاورپ  وا  رس  رب  اعد  دنکن  رکذ  ار  ص )  ربمایپ (  دنک و  اعد 

دورد اب  دراد  یتجاح  ادخ  هب  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ترضح (  نآ  زا  و   ( 3 دور (  یم  الاب 

متخ شلآ  دمحم و  رب  دورد  اب  سپس  دهاوخب  ار  شتجاح  ادخ  زا  سپ  دنک  عورش  شلآ  دمحم و  رب 

لوبق ار  نآ  طسو  یلو  دنک  لوبق  ار  اعد  فرط  ود  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  لج  زع و  يادخ  اریز  دنک 

 ( 48 دوش (.  یمن  در  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  اریز  دنکن 

دراد بلق  ّتقر  رب  تلالد  هیرگ  هک  رطاخ  نیا  هب  ـالوا  تساـعد  لاـح  جوا  بادآ و  نیرتهب  نیا  و   ( 4 اعد (  لاـح  رد  هیرگ  مهد  رما 
هک

یتقو دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 5 ددرگ (.  یم  تباجا  اعد  صالخا  اب  تسا و  صالخا  رب  لیلد 

هب نورقم  ياعد  لاح  بایرد و  ار  تلاح  نآ  سپ  دش  ناساره  تبلق  یتسیرگ و  يدش و  نازرل 

تسا بلق  تواسق  زا  مشچ  یگشخ  هکنآ  رگید  لیلد  مود و   . تسا هدش  کیدزن  وت  هب  تباجا 

6 دهد (  یم  ناحبس  يادخ  زا  يرود  زا  ربخ  نیا  تسا و  هدش  دراو  تیاور  دروم  نیا  رد  هک  نانچ 
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زا و  ( 

ایند رد  ار  تدیما  یسوم  يا  هک  تسا  نیا  درک  یحو  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج 

ياعد و   . تسا رود  نم  زا  دشاب  لدگنس  هک  یسک  ددرگ و  یم  تخس  وت  بلق  اریز  زاسن  ینالوط 

دنک یمن  لوبق  دشاب  مأوت  یلدگنس  اب  هک  ییاعد  ادخ  دومرف و  ترضح  نآ  اریز   ( 7 تسا (  دودرم  لدگنس 

دایز يو  عوشخ  هدرک و  ادیپ  یلاعت  يادخ  هب  عاطقنا  صخش  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هیرگ  یناث  رد  و 

شبلق رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  يا  هدنب  ادخ  یتقو  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 8 تسا (.  هدیدرگ 

ار یسک  یلاعت  يادخ  دراد و  تسود  ار  نیزح  بلق  ره  یلاعت  يادخ  اریز  دراذگ  یم  مغ  زا  يرگ  هحون 

هب ینعی  ددرگ (  زاب  ناتسپ  هب  ریش  هکنآ  رگم  دزاس  یمن  شتآ  لخاد  دشاب  هتسیرگ  ادخ  سرت  زا  هک 

 . دوش یمن  عمج  مه  اب  نمؤم  غامد  رد  منهج  شتآ  دود  ادخ و  هار  رد  دهاجم  رابغ  و  لاحم )  ضرف 

دناریمب و ار  بلق  هکنآ  ات  دراذگ  یم  شبلق  رد  هدنخ  زا  یکبل  ین  دیایب  شدب  يا  هدنب  زا  ادخ  یتقو 

 . درادن تسود  ار  نالاحشوخ  یلاعت  يادخ 

هب یلاعت  يادخ  هک  ییاجنآ  رد  تسا  ایبنا  هب  راگدرورپ  شرافس  اب  قفاوم  هیرگ  هکنآ  موس   ( 9 ) 

 (-- 145 --) 

تاوما روبق  رب  روایب و  عشاخ  بلق  نک و  هیرگ  نم  يارب  یسیع  يا  تسا  هدومرف  ع )  یسیع ( 

نم وگب  يریگب و  ناشیا  زا  ار  تدوخ  هظعوم  دیاش  ناوخب  دنلب  يادص  اب  ار  ناشیا  تسیاب و 

عشاخ میارب  ار  تبلق  زیرب و  ورف  کشا  میارب  تنامشچ  زا  موش  یم  قحلم  ناشیا  هب  يدوزب 
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نادرگ

منک و یم  کمک  ار  هداتفا  ياهناسنا  نم  اریز  نک  هثاغتسا  نم  هب  تخس  ياه  تلاح  رد  یسیع  يا 

 . منیمحارلا محرا  نم  میامن و  یم  نیرطضم  تباجا 

ارم هک  یتقو  یسوم  يا  هکنیا  درک  یحو  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و   ( 1 ) 

ارم توضع  نیرتهب  اب  لامب و  كاخ  رب  ار  تتروص  شاب و  ناساره  هتخوسلد و  ناسرت و  یناوخ  یم 

تاجانم نم  اب  ناسرت  عشاخ و  بلق  اب  ناوخب و  اعد  مهاگشیپ  رد  هداتسیا  تلاح  رد  امن و  هدجس 

هب ارم  ياه  تمعن  زومایب و  نانادان  هب  ار  نم  دماحم  راد و  هگن  هدنز  ار  تاروت  يراد  رمع  ات  نک و 

كاندرد نم  باذع  نتفرگ و  اریز  دننامن  یقاب  دوخ  یهارمگ  رد  وگب  ناشیا  هب  امن و  يروآ  دای  ناشیا 

یسک دوش و  یم  تخس  تبلق  اریز  نادرگم  ینالوط  ار  تیوزرآ  ایند  رد  یسوم  يا   . تسا تخس  و 

شاب لد  هدنز  هماج و  هنهک  ناریمب  سرت  اب  ار  دوخ  بلق  تسا و  رود  نم  زا  دشاب  تخس  شبلق  هک 

نم هاگشیپ  رد  شاب  راد  هدنز  بش  نیشنب و  هناخ  رد  شاب  فورعم  اهینامسآ  رب  یفخم و  اهینیمز  رب 

کمک نم  زا  نآ  يارب  نزب و  دایرف  ناهانگ  ترثک  زا  نمشد  زا  يرارف  ناسب  ناوخب و  ار  نارباص  ياعد 

زرح ارم  یسوم  يا  دومرف  ادخ  هک  دش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   . متسه یبوخ  روای  رای و  نم  هاوخب 

راذگب تعیدو  هب  نم  دزن  ار  تدوخ  یقاب  حلاص  لامعا  جنگ  هدب و  رارق  تدوخ 

 ) تسین اعد  ریغ  تعاط  رد  هک  تسه   ( 49 یلئاضف (  تایصوصخ و  اعد  رد  مراهچ  لیلد   ( 2 ) 
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و  ( 3

روبع نآ  زا  ادخ  سرت  زا  ناگدننک  هیرگ  زج  هک  تسا  يا  هندرگ  منهج  تشهب و  نیب  هک  هدش  تیاور 

 . دننک یمن 

هب مسق  دومرف  داد و  ربخ  نم  هب  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  هک  تسا  هدش  لقن  هللا  یلص  ربمایپ  زا   ( 4 ) 

انب يرصق  دنلب  هاگیاج  رد  ناشیا  يارب  دنسر  یمن  ناگدننک  هیرگ  باوث  هب  نادباع  هک  ملالج  تزع و 

 . دشابن کیرش  ناشیا  اب  یسک  هک  منک 

هیرگ تدوخ  رب  یتسه  ایند  رد  هک  یمادام  هک  تسا  نیا  هدش  یسوم  هب  هک  ییاه  تیصو  هلمج  زا   ( 5 ) 

هب یلاعت  يادخ   ( 6 دهدن (.  بیرف  ار  وت  نآ  ياهییابیز  ایند و  یگدنز  تنیز  زیهرپب و  تکاله  زا  نک و 

اب هک  یسک  هیرگ  ناسب  نک  هیرگ  تدوخ  رب  لوتب  هرکاب  دنزرف  یسیع  يا  دومرف  یحو  ع )  یسیع ( 

هب شا  هقالع  دراذگ و  یماو  ایند  لها  يارب  ار  نآ  دنک و  یم  ینمشد  ایند  اب  دنک و  یم  عادو  شا  هداوناخ 

يادخ یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  نینمؤملا (  ریما  زا  و   ( 7 دشاب (.  شیادخ  دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ 

 (-- 146 --) 

دنک هیرگ  وت  سرت  زا  هک  یسک  شاداپ  ایادخ  تشاد  هضرع  ع )  یسوم (  تفگ  نخس  یسوم  اب  یلاعت 

نمیا ربکا  عزف  زور  رد  ار  وا  منک و  یم  ظفح  منهج  شتآ  زا  ار  شیور  یسوم  يا  دومرف  تسیچ 

هک یمشچ  مشچ  هس  زج  دننک  یم  هیرگ  تمایق  زور  رد  اهمشچ  همه  دومرف  ع )  قداص (  ماما   ( 1 منک (.  یم 

لد رد  هک  یمشچ   ( 50 دشاب (.  رادیب  ادخ  تعاطا  رد  هک  یمشچ  دیوج  يرود  ادخ  مراحم  زا 
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زا بش 

شزرا مشچ  کشا  ناسب  يزیچ  چیه  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 2 دنک (.  هیرگ  ادخ  سرت 

ورف ار  مشچ  کشا  یتقو   . دنک یم  شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  کشا  زا  يا  هرطق  درادن  تمیق  و 

رب ار  منهج  شتآ  یلاعت  يادخ  دزیر  ورف  کشا  یتقو  دریگ  یمن  ورف  یتلذ  یتخس و  ار  شتروص  دریگ 

نآ زا  و   ( 3 دنک (.  یم  تمحر  اهنآ  رب  یلاعت  يادخ  دنک  هیرگ  یتّما  رب  يا  هدننک  هیرگ  رگا  دنک  یم  مارح  وا 

یمشچ نآ  رگم  دنک  یم  هیرگ  تمایق  زور  رد  هکنآ  زج  تسین  یمشچ  چیه  تسا  هدمآ  ع )  ترضح ( 

تفرگن ارف  ار  وا  کشا  دشن و  کشا  زا  رپ  ادخ  سرت  زا  یمشچ  چیه  و   ( 4 دنک (.  یم  هیرگ  ادخ  سرت  زا  هک 

ورف شتروص  رب  یمشچ  چیه  کشا  و   ( 5 دنک (.  یم  مارح  شدسج  مامت  رب  ار  شتآ  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج 

دراد ینزو  لیک و  هکنآ  زج  تسین  يزیچ  چیه  و   ( 6 دوش (  يراوخ  یگنت و  راچد  تروص  نآ  هک  تخیرن 

هراب رد  يا  هدنب  رگا  و   ( 7 دنک (  یم  شوماخ  ار  شتآ  ياهایرد  نآ  كدنا  رادقم  اب  یلاعت  يادخ  هک  کشا  زج 

 . دشخب یم  هدنب  نآ  هیرگ  هب  ار  تما  نآ  یلاعت  يادخ  دنک  هیرگ  یتما 

لوسر شرافس  رد  دومرف  یم  مدینش  ع )  قداص (  ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  رامع  نب  هیواعم  زا  و   ( 8 ) 

شرافس ییاه  تلصخ  هب  ار  وت  یلع  يا  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  ع )  یلع (  هب  ص )  ادخ ( 

ایادخ دومرف  دعب  نک  ظفح  ار  اهنآ  منک  یم 
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زا مراهچ  درمش  ار  ییاه  تلصخ  نک و  کمک  ار  ع )  یلع ( 

هناخ رازه  یلاعت  يادخ  هیرگ  ره  ضوع  هب  هک  ادخ  زا  سرت  رطاخ  هب  ندرک  هیرگ  دایز  اه  تلصخ  نآ 

ادخ دزن  رد  يا  هرطق  چیه  درک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  ابا  زا  هزمح  وبا   ( 9 دزاس (.  یم  تشهب  رد 

و  ( 10 دوش (.  هتخیر  ایر  نودب  ادخ  سرت  زا  بش  یکیرات  رد  هک  تسین  یکشا  هرطق  زا  رت  ینتشاد  تسود 

رب اهکشا  منک و  هیرگ  ادخ  سرت  زا  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  تفگ  رابحالا  بعک 

ریمع یبا  نبا   ( 11 تسین (.  مهد  هقدص  ار  الط  زا  یهوک  هکنیا  زا  رت  ینتشاد  تسود  نم  شیپ  دزیرب  متروص 

یسوم هب  یلاعت  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ  درک  تیاور  شباحصا  زا  يدرم  زا 

هضرع ع )  یسوم (   . دنتسجن برقت  نم  هب  تلصخ  هس  زا  رت  ینتشاد  تسود  مناگدنب  دومرف  یحو 

سرت زا  هیرگ  یصاعم و  زا  عرو  ایند و  رد  دهز  یسوم  يا  دومرف  دنمادک  اهنآ  اراگدرورپ  تشاد 

یحو یلاعت  يادخ  تسیچ  دنک  نینچ  هک  یسک  يازج  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  یسوم   . نم

هاگیاج رد  نم  سرت  زا  ناگدننک  هیرگ  دنتسه و  تشهب  رد  ایند  رد   ( 51 نادهاز (  یسوم  يا  دومرف 

 (-- 147 --) 

مدرم زا  نم  سپ  یصاعم  زا  ناگدننک  يرود  اما  و   . درادن تکراشم  اهنآ  اب  سک  چیه  هک  دنتسه  يدنلب 

 . مشک یمن  باسح  ناشیا  زا  مشک و  یم  باسح 

يادخ شکشا  هرطق  ره  هب  دنک  هیرگ  ادخ  سرت  زا  سک  ره  دومرف  ص )  ربمایپ (  عادولا  هجح  رد   ( 1 ) 

دحا هوک  هزادنا  هب  ییازج  یلاعت 
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رد يا  همشچ  شکشا  هرطق  ره  هب  دشاب و  یم  شنازیم  رد  هک  دهد  یم 

شوگ هن  هدید  مشچ  هن  هک  دراد  دوجو  ییاهرصق  اهرهن و  شبناج  ود  رد  هک  دنک  یم  تیانع  تشهب 

مالسلا هیلع  میهاربا  هک  هدش  لقن  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 2 تسا (.  هدرک  روطخ  يرشب  بلق  هب  هن  هدینش و 

یلاعت يادخ  تسیچ  دوش  رت  کشا  زا  شتروص  وت  سرت  زا  هک  يا  هدنب  يازج  اراگدرورپ  دومرف 

هک درک  لقن  رامع  نب  قاحسا   ( 3 تسا (.  وا  شاداپ  تمایق  زور  رد  نم  تیاضر  ترفغم و  شاداپ و  دومرف 

زا اسب  هچ  دیآ و  یمن  یلو  منک  هیرگ  مراد  تسود  منک و  یم  اعد  متشاد  هضرع  ع )  قداص (  ماما  هب 

هلب دومرف  تسا  زیاج  ایآ  منک  یم  هیرگ  دوش و  یم  لصاح  ّتقر  منک و  یم  دای  ما  هداوناخ  ّتیم 

نک هیرگ  ادخ  يارب  دش  لصاح  ّتقر  یتقو  روآ  دای  ار  ناشیا 

دیآ یمن  تا  هیرگ  رگا  دومرف  ع )  قداص (  ماما  اریز  نزب  هیرگ  هب  ار  دوخ  دیآ  یمن  تا  هیرگ  رگا   ( 4 فیفخت (  یکیدزن و 

هب ار  مدوخ  اعد  رد  ایآ  متشاد  هضرع  قداص  ماما  هب  تفگ  راسی  نب  دیعس  زا  و   ( 5 نزب (  هیرگ  هب  ار  تدوخ 

ماما زا  هزمح  یبا  و   ( 6 دشاب (.  یسگم  رس  هزادنا  هب  هچ  رگ  هلب  دومرف  دشابن  یقیقح  هیرگ  یلو  منزب  هیرگ 

یتجاح ای  یسرت و  یم  يرما  زا  رگا  دومرف  ریصب  وبا  هب  ع )  قداص (  ماما  هک  درک  تیاور  قداص 

شلآ ربمایپ و  رب  تسا و  شراوازس  وا  هک  نانچ  نک  یهلا  يانث  دیجمت و  هب  عورش  سپ  یهاوخ  یم 

تسرفب دورد 
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دومرف یم  مردپ  اریز  دشاب  یسگم  رس  لثم  هچرگ  زادنایب  هیرگ  هب  ار  دوخ  و 

تا هیرگ  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  و   ( 7 تسا (.  هدجس  لاح  رد  هیرگ  ادخ  هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن 

هب اشوخ  سپ  هدش  جراخ  کشا  وت  زا  ینزوس  رس  هزادنا  هب  رگا  زادنایب  هیرگ  هب  ار  تدوخ  دیآ  یمن 

 . تلاح

یگدامآ يارب  یلو  دننک  یمن  تدعاسم  ار  وت  هیرگ  يارب  وت  نامشچ  یلو  يدش  اعد  هب  قفوم  رگا   ( 8 تحیصن ( 

امن مّالع  کلم  زا  مدرم  سرت  تمایق و  زور  رد  نآ  ياهییاوسر  گرزب و  ناهانگ  دای  کشا  شزیر  يارب 

رد هدش و  شوماخ  اهگناب  هدش  نالان  اه  نابز  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  دورف  قیالخ  رب  هک  هچنآ  نک  روصت  و 

 (-- 148 --) 

هک دنا  هدرک  ماحدزا  قیالخ  يدح  هب  دننک و  یم  وگتفگ  دندهاش و  هک  یتفرگ  رارق  ندب  ياضعا  نایم 

راکشآ صاخشا  ياهناهن  هک  يزور  هدیسر  شوگانب  ات  هدز و  ماگل  ار  ناشیا  ییایرد )  نوچ  قرع ( 

تافتلا رظن و  لاح  یسک  ددرگ و  یم  فشک  اهتوادع  دوش و  یم  نشور  ناشیا  ياهیناهنپ  دوش و  یم 

 . درادن

ار ناشیا  قرع  دننک  یم  ماحدزا  نایرع  هنهرب و  اپ  مدرم  تمایق  زور  رد  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 1 ) 

هدع هب  يا  هدع  ام  رب  ياو  تفگ  ص )  ادخ (  لوسر  رسمه  هدوس   . تسا هدیسر  شوگانب  هب  هدز و  ماگل 

ٍِذئَمْوَی ْمُْهنِم  ٍئِْرِما  ِّلُِکل  دننک  هاگن  هک  دنتسه  نآ  زا  رتلوغشم  مدرم  دومرف  ترضح   . دننک هاگن  رگید 

ییاناوت هنوگچ   . تسنآ لوغشم  لد  هک  تسا  راتفرگ  یتبیصم  رد  زور  نآ  رد  سک  ره  ِهِینُْغی 1  ٌنْأَش 

هدناشک ناشتروص  رب  يا  هدع  هک  یتروص  رد  دراد  هاگن 
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دنور یم  هار  ناشمکش  رب  يا  هدع  دنوش و  یم 

باسح ندش  مامت  ماگنهب  ات  شتآ  هبل  رب  يا  هدع  دنوش و  یم  هل  اهمدق  ریز  ناگچروم  ناسب  هدع  و 

نایاپ ماگنهب  ات  تسا و  هدز  هقلح  ناشیا  ندرگ  رد  رام  يا  هدع  دنا و  هدش  هتخیوآ  راد  هب  مدرم 

دننز و یم  دگل  ار  ناشیا  هک  دنراد  مس  تاناویح  راتفرگ  يا  هدع  دنز و  یم  شین  ار  ناشیا  یسرباسح 

دگل ار  ناشیا  ناشیاهاپ  اب  دننز و  یم  خاش  ار  ناشیا  هک  دنرادخاش  تاناویح  هب  التبم  يا  هدع 

 . تسا تداعس  ای  تواقش و  نآ  تلع  هک  نک  رکف  شدعب  لبق و  زور و  نآ  رد  مدرم  لاح  هب  و   ( 2 دننک (.  یم 

تصرف هاگنآ  دوش  یم  ادیپ  وت  رد  بلق  صالخا  تقر و  هیرگ و  هزیگنا  سرت و  تلع  تروص  نیا  رد 

نیرت هیامنارگ  تاظحل و  نیرتهب  هظحل  نیا  هک  نادب  نک و  هدافتسا  تصرف  نآ  زا  دیآ  یم  شیپ  اعد 

ضرعتم زیهرپب و  اهوزرآ  بلط  زا  وش و  هجوتم  لیلج  يادخ  هب  تلاح  نیا  رد  تسا و  رمع  تالاح 

يروآ يور  وت  بلط  تساوخرد و  ینک  یم  تساوخرد  يزیچ  وا  زا  رگا  وشن و  روما  هنوگ  نیا  لاؤس 

قح هاگشیپ  رد  ار  بدا  تاعارم  دشاب و  وا  رب  وت  ندروآ  يور  وت و  رب  هناحبس  قح  یگشیمه 

یلو دریگن  ار  وت  ندرگ  نآ  لابو  دنامب و  شیبوخ  هک  نک  لاؤس  يزیچ  نک و  تساوخرد  هناحبس 

ینام یم  یقاب  نآ  يارب  وت  هن  دنام و  یم  یقاب  وت  يارب  هن  لام 

نودب یلو  دنتسه  ینتشاد  تسود  یتافص  یلاعت  قح  هب  يراز  دایرف و  ناهانگ و  زا  هیرگ  هک  نادب   ( 3 یهاگآ ( 

تسین دیفم  اهنآ  زا  هبوت  ناهانگ و  زا  يریگ  هرانک 
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يا هیرگ  دومرف  ع )  نیسحلا (  نب  یلع  نیدباعلا  دیس   ( 4 .) 

زا سرت  هیرگ  دریگب  ار  یصاعم  يولج  هک  دشابن  يراکزیهرپ  عرو و  هارمه  یلو  دشاب  کشا  نآ  رد  هک 

---------------

 . سبع 37  80  ( . 1 ) 

 (-- 149 --) 

هب ع )  یسوم (  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا   ( 1 تسا (.  یبذاک  سرت  نیا  تسین و  ادخ 

لاح رد  ار  وا  مه  زاب  تشگرب  داد و  ماجنا  ار  شراک  تشذگ  هدجس  لاح  رد  شباحصا  زا  یکی 

 . مدرک یم  اور  ار  نآ  دوب  نم  تسد  رد  وت  تجاح  رگا  دومرف  ع )  یسوم (  ترضح   . دید هدجس 

هچنآ زا  رگم  دوش  عطق  شندرگ  هک  دنک  هدجس  ردقنآ  رگا  یسوم  يا  دومرف  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ 

دراو رگید  هار  زا  تیاور  و   . ددرگرب تسا  نم  تیاضر  دروم  هک  هچنآ  يوس  هب  تسا  نم  مشخ  دروم 

هدنب ایادخ  دومرف  درک  یم  هیرگ  تشاد  وا  زاب  تشگرب  سپس   . تشذگ نایرگ  يدرم  زا  یسوم  هک  هدش 

ار وا  نم  دیآ  دورف  شنامشچ  کشا  اب  شرس  زغم  رگا  یسوم  يا  دومرف   . دنک یم  هیرگ  وت  سرت  زا  وت 

 . دراد یم  تسود  ار  ایند  وا  اریز  مزرمآ  یمن 

وگتسار نابز  كاپ و  بلق  اب  یسوم  يا  هدش  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  هک  ییاه  یحو  هلمج  زا  و   ( 2 ) 

تسا يراگتسر  دنبندرگ  تداعس و  دیلک  اعد  دومرف  هک  هدش  تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  و   ( 3 ناوخب (  ارم 

تسا و تاجن  تلع  تاجانم  دوش و  رداص  راگزیهرپ  بلق  كاپ و  هنیس  زا  هک  تسا  نآ  اعد  نیرتهب  و 

دایز هآ  هلان و  یتقو  تسا  صالخ  تلع  صالخا 
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 . تسا هاگهانپ  یلاعت  يادخ  دش 

مهدزای رما 

تسا مزال  ادخ  زا  تساوخرد  زا  لبق  ناهانگ  هب  رارقا 

ادخ هب  ندرب  هانپ  عاطقنا و  رب  لمتشم  نوچ   ( 4 ) 

دنلب ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  عضاوت  دیامن و  تسپ  ار  دوخ  سک  ره  و   . تسا سفن  ندرک  تسپ  و 

لاس داتفه  يدباع  هک  تسا  هدش  تیاور   ( 5 دراد (.  ياج  ناگتسکشلد  دزن  رد  یلاعت  يادخ  دنک و  یم 

ار یتجاح  یلاعت  يادخ  زا  سپس  درک و  یم  حبص  تدابع  هب  اهبش  تشاد و  یم  هزور  اهزور 

ادخ وت  رطاخ  هب  سفن  يا  تفگ  دروآ و  يور  دوخ  هب  سپ   . دشن هدروآرب  وا  تجاح  درک  تساوخ  رد 

هب ار  يا  هتشرف  یلاعت  يادخ  دنداد  یم  وت  هب  ار  وت  تجاح  دوب  یم  يریخ  وت  رد  رگا  دادن  ارم  تجاح 

زا رتهب  نم  دزن  رد  يدرمش  کچوک  ار  تسفن  هک  هظحل  نیا  مدآ  دنزرف  يا  تفگ  داتسرف و  وا  يوس 

یسوم هب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 6 دشاب (  یم  تا  هتشذگ  ياه  تدابع 

ریخ اراگدرورپ  تشاد  هضرع  مدیزگرب  وگتفگ  يارب  ار  وت  نم  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف  یحو 

مدیدن مدوخ  يارب  رتراوخ  وت  ناسب  ار  سک  چیه  مدرک  ور  ریز و  ار  مناگدنب  نم  یسوم  يا  دومرف 

ور ریز و  ار  مناگدنب  نم  رگید  تیاور  رد  و   . يراذگ یم  كاخ  رب  ار  تتروص  يرازگ  یم  زامن  یتقو  وت 

 . مربب الاب  قیالخ  نیب  ار  وت  هک  متشاد  تسود  سپ  مدیدن  دوخ  شیپ  وت  زا  رت  سفنراوخ  ار  یسک  مدرک 

هک درک  یحو  ع )  یسوم (  ترضح  هب  ناحبس  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  و   ( 7 ) 
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يالاب نم  تاجانم  يارب 

 (-- 150 --) 

هک تشاد  دیما  درمش و  یم  رتدنلب  ار  دوخ  مادک  ره   . تشاد دوجو  اجنآ  رد  هوک  نیدنچ  ورب و  هوک 

زا رتکچوک  نم  تفگ  درمش و  کچوک  ار  دوخ  هک  کچوک  یهوک  زج   . دور وا  يالاب  یسوم  ترضح 

یسوم هب  یلاعت  يادخ  سپ   . دور نم  يالاب  رب  نیملاعلا  بر  اب  تاجانم  يارب  ادخ  ربمایپ  هک  منآ 

 . تسین لئاق  یتیمها  دوخ  يارب  وا  اریز  دور  الاب  کچوک  هوک  نیمه  هب  هک  دومرف  یحو 

يا هدارا  اهنآ  دروم  رد  یبوخ  زج  یلاعت  يادخ  هک  تسا  زیچ  هس  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا   ( 1 ) 

راوخ درادن و  وا  ندومن  گرزب  زج  يا  هدارا  یلاعت  يادخ  هک  ندرمش  تسپ  ار  دوخ  عضاوت و  درادن 

انغ زج  يادخ  يراگزیهرپ و  و   . تسا هدرکن  يا  هدارا  وا  يارب  تزع  زج  یلاعت  يادخ  هک  سفن  نتشاد 

نتسکش و سفن و  نتشاذگ  ورف  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  تسا و  هدرکن  هدارا  وا  يارب 

هب یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا   ( 2 تسا (.  هناحبس  قح  تیاضر  نآ  ندرک  نیگمشخ 

متشاذگ و رگید  زیچ  جنپ  رد  ار  زیچ  جنپ  نم  دواد  يا  دومرف  یحو  دواد  ترضح 

شالت یگنسرگ و  رد  ار  ملع   . دنبای یمن  ار  نآ  دنیوج و  یم  ود  نآ  ریغ  زیچ  جنپ  رد  مدرم 

رد ار  يزاین  یب  دنبای و  یمن  ار  تزع  سپ  دنیوج  یم  تحار  يریس و  رد  ناشیا  مداهن و 

رد ار  شیوخ  ياضر  دنبای و  یمن  دنیوج و  یم  لام  يدایز  رد  ناشیا  مداهن و  تعانق 

رد ار  تحار  دنبای و  یمن  ار  نآ  دنیوج و  یم  سفن  يدونشخ  رد  ناشیا  مداهن و  سفن  مشخ 

متشاذگ تشهب 
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 . دنبای یمن  دنیوج و  یم  ایند  رد  ناشیا  و 

ماما  ( 4 دوش (.  یم  هدوزفا  ناسنا  بلق  تقر  سرت و  هک  تسا  نیا  ناهانگ  يروآ  دای  دیاوف  زا  و   ( 3 ناهانگ ( ]  هب  رارقا  دیاوف  ]

تلاح رد  اهنت  بلق  اریز  دینک  اعد  هاگنآ  دیدرک  ادیپ  بلق  تقر  امش  یتقو  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص 

تساعد بادآ  زا  دوخ  نیا  تسا و  کشا  شزیر  هیرگ و  تلع  نیمه  و   . دوش یم  كاپ  صالخا 

 . تسا هدش  اعد  يارب  يرگید  بدا  ندش  ادیپ  ثعاب  اعد  بدا  کی  ندرک  ادیپ  يارب  یگدامآ  نیا  رب  انب 

سپس یهلا  يانث  سپس  يادخ  حدم  زا  دنترابع  اعد  بادآ  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  و   ( 5 ) 

هتفرن نوریب  نآ  هب  رارقا  اب  زج  هانگ  زا  سک  چیه  مسق  ادخ  هب   . ادخ زا  تساوخرد  هاگنآ  ناهانگ  هب  رارقا 

تسا دوجوم  هدیاف  جنپ  ناهانگ  هب  رارقا  رد  نیا  رب  انب   ( 6 تسا ( 

 . یلاعت يادخ  هب  عاطقنا  لوا 

 . يدیمهف ار  نآ  تلیضف  بلق و  یگتسکش  مود 

ققحت تباجا  ماگنه  نآ  هب  تسا و  صالخا  هناشن  نآ  دوش و  یم  لصاح  تقر  اسب  هچ  موس 

 (-- 151 --) 

 . دبای یم 

 . تساعد بادآ  نیرتهب  نیا  دوش و  یم  هیرگ  ثعاب  اسب  هچ  هانگ  هب  رارقا  مراهچ 

 . دنک یم  تقفاوم  ع )  قداص (  ماما  رما  اب  مجنپ 

مهدزاود رما 

یلاعت قح  يوس  هب  لد  ندروآ  يور 

 . تسین ندرک  ور  هتسیاش  دنکن  ور  وت  هب  هک  یسک  اریز   ( 1 ) 

اب يوگتفگ  زا  شلد  اب  تسا و  لفاغ  شیوگتفگ  زا  وا  هک  ینادیم  وت  دنک و  وگتفگ  وت  اب  یسک  هک  نانچ 

ینادرگیور قحتسم  مه  وا  تسا  هدش  نادرگیور  وت 
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زا ینکن و  وگتفگ  وا  اب  هکنیا  هب  تسوت 

 . يوش نادرگیور  شباوج 

هاگیاج دمهفب  ادخ  دزن  ار  دوخ  هاگیاج  هک  دهاوخ  یم  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 2 ) 

هدنب دزن  دوخ  هاگیاج  دننامه  یهاگیاج  هب  ار  هدنب  یلاعت  يادخ  درگنب  دوخ  شیپ  هب  ار  یلاعت  قح 

تسادخ ریغ  هجوتم  هک  یلد  ياعد  یلاعت  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 3 دناشن (.  یم 

هب نیقی  ای  تسین و  يّدج  هتساوخ  هک  تسنآ  شیانعم  ندرک  اعد  یبلق  هجوت  نودب   . دریذپ یمن 

 . دناد 1 یم  ناوتان  هللااب  ذوعن  ار  يادخ  ای  درادن و  تباجا 

هجوتم ار  تلد  ینک  اعد  یتقو  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هریمع  نب  فیس  و   ( 4 ) 

 . امن هناحبس  قح 

هک تسا  نیا  هدرک  یحو  ع )  یسیع (  ترضح  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و   ( 5 ) 

زیچ کی  فورصم  وت  تمه  ییامن و  يراز  هیرگ و  هک  یتروص  رد  زج  ناوخن  ارم  یسیع  يا 

 . منک یم  تباجا  ار  وت  یناوخب  ارم  هنوگ  نیا  یتقو  دشاب 

یلد اب  بش  کی  نتشاد  هدنز  زا  رتهب  ربدت  اب  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  همئا  زا   ( 6 ) 

وت لاح  هب  یعفن  بلق  روضح  نودب  زامن  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا   ( 7 تسا (.  لوغشم 

راکفا اه و  هرطاخ  دیدش  زامن  لوغشم  یتقو  هک  تسا  مالسلا  هیلع  سیردا  ياه  تنس  زا  و   ( 8 درادن (. 

اب عوضخ و  اب  وا  زا  دیناوخب و  طاشن  اب  هزیکاپ و  یلاح  اب  ار  يادخ  دیزاس و  زامن  هجوتم  ار  دوخ 

---------------

1 ) 
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تسج هک  يزیچ  یبلاط  دبایب  ات  تسر  جاتحم  یپ  زا  دییور  هچ  ره 

تمحرم لصا  تسا و  درو  شا  هیام  تبقاع  دبایب  دش  ایوج  هک  ره 

دور اجنآ  بآ  تسا  یتسپ  اجک  ره  دور  اجنآ  اود  يدرد  اجک  ره 

تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات  تسدب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

وا ریش  ناتسپ  ددرگ ز  ناور  یک  ولگ  كزان  کلفط  دیازن  ات 

 (-- 152 --) 

یتقو هکنیا  تاملک  نآ  هلمج  زا  و   . دیهاوخب ار  دوخ  عفانم  حلاصم و  یگداتفا  تعاط و  عوشخ و 

فاص ياهبلق  اب  ادخ  يارب  دینک و  كاپ  تساجن  شحف و  یگدولآ و  زا  ار  ناتسوفن  دیدش  هزور  لخاد 

ياه تین  هدولآ و  ياهلد  یلاعت  يادخ  اریز  دیریگب  هزور  تشز  تالایخ  دب و  راکفا  زا  هزیکاپ  و 

 . درامش یم  سجن  ار  زیمآ  كرش 

دای وت  هب  ینانخـس  ایآ  رذ  ابا  يا  دومرف  رذ  ابا  هب  ص )  ادـخ (  لوسر   ( 1 دشاب (  هتـشاد  هقباس  تجاح  زا  لبق  دیاب  اعد  مهدزیـس  رما 
یتعفنم یلاعت  يادخ  هک  مهدن 

يادخ نک  دای )  ظفح (  ار  يادخ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  يا  هلب  تشاد  هضرع  دناسرب  وت  هب  نآ  زا 

تدوخ شیاسآ  رد   . یبای یم  تدوخ  يولج  ار  وا  نک  دای )  ظفح (  ار  يادخ  دنک  یم  دای )  ظفح (  ار  وت 

ادخ زا  ینک  یم  تساوخرد  یتقو  دسانش  یم  یتخس  رد  ار  وت  يادخ  ناسانشب  ادخ  هب  ار 

ات تفریذپ و  نایاپ  ثداوح  ریدقت  هاوخب  کمک  ادخ  زا  یهاوخ  یم  یکمک  یتقو  نک  تساوخرد 

وت هب  دومرفن  ردقم  یلاعت  يادخ  هک  یعفن  هک  دننک  ششوک  قلخ  مامت  رگا   . دیدرگ هتشون  تمایق  زور 

دنناوت یمن  دنناسرب 
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شیاسآ رد  اعد  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجراخ  نب  نوراه  و   ( 2 ) 

دسرتب ییالب  زا  سک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 3 تسالب (  ماگنه  هب  اعد  تباجتسا  ثعاب 

يادخ  . دنکن التبم  نآ  هب  ار  وا  ادخ  هک  دیامن  تساوخرد  یلاعت  يادخ  زا  دنک  تباصا  وا  هب  ادابم  هک 

الب هکنآ  زا  دعب  اعد  دومرف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دیس  ماما  و   ( 4 دنک (  یمن  لزان  وا  هب  ار  الب  نآ  زگره  یلاعت 

 ( 51 درادن (.  يا  هدیاف  دش  لزان 

تیاور ع )  قداص (  رفعج  ماما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  زا  ریمع  یبا  نبا   ( 5 ناشیا (  زا  اعد  سامتلا  ناردارب و  يارب  اـعد  مهدراـهچ  رما 
نمؤم لهچ  سک  ره  دومرف  درک 

زا دعب  و   . دنک باجتسم  ار  شیاعد  یلاعت  يادخ  دنک  اعد  دوخ  يارب  سپس  دنک  اعد  شیپاشیپ  ار 

رشعلا و یلایّللا  رجفلا و  ّبر  ّمهّللا  دیوگب  هدجس  لاح  رد  هک  تسا  بحتسم  بش  زامن  نایاپ 

هلآ و دّمحم و  یلع  ّلص  یش ء  لک  کیلم  یش ء و  ّلک  ّبر  رسی و  اذا  لیّللا  رتولا و  عفّشلا و 

هرفغملا يوقّتلا و  لها  ای  هلها  نحن  ام  انب  لعفت  هلها و ال  تنا  ام  نالفب  یب و  لعفا 

بش درف و  تفج و  راگدرورپ  و  هجحلا )  يذ  لوا  هناگهد (  ياهبش  رجف و  راگدرورپ  اراگدرورپ 

شلآ دمحم و  رب  دورد  همه  هاشداپ  همه و  راگدرورپ  دوش و  یم  لدبم  نشور  زور  هب  هک  ماگنه  نآ 

 (-- 153 --) 

وت هک  زامن  نآ  ینالف  نالف و  هب  نم و  هب  تسرفب و 
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يا مینآ  راوازس  ام  هک  هچنآ  هن  یتسه و  شراوازس 

اب نم  زا  یسوم  يا  دومرف  یحو  یسوم  هب  ناحبس  يادخ  هدش  تیاور  و   ( 1 ترفغم (  يوقت و  لها 

تسا نکمم  يزیچ  نینچ  اجک  تشاد  هضرع   . هاوخب هانگ  نودب  نابز 

هب ییاعد  چیه  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  و   ( 2 امن (  اعد  نارگید  نابز  اب  ارم  دومرف  یلاعت  يادخ 

درک لقن  ع )  رقاب (  ماما  زا  راسی  نب  لضف  و   ( 3 تسین (.  بیاغ  قح  رد  بیاغ  ياعد  تباجا  تعرس 

 . تسوا بایغ  رد  شردارب  يارب  نمؤم  ردارب  ياعد  تباجا  هب  اعد  نیرتعیرس  نیرتکیدزن و 

نمؤم ردارب  بایغ  رد  نمؤم  ردارب  ياعد  تباجا  هب  اعد  نیرتعیرس  هدش  تیاور  ع )  رقاب (  ماما  زا   ( 4 ) 

داب نآ  ربارب  ود  وت  يارب  نیمآ و  دیوگ  یم  لکوم  هتشرف  درک  اعد  هب  عورش  یتقو  تسا 

ردارب قح  رد  نمؤم  ردارب  ياعد  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  ع )  رقاب (  ماما  زا  نانس  نب  هللا  دبع   ( 5 ) 

هک درک  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 6 دنک (.  یم  عفد  ار  اهیدب  دشک و  یم  نییاپ  ار  قزر  شبایغ  رد  نمؤم 

هب یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دنک  اعد  ینمؤم  يارب  هک  تسین  ینمؤم  چیه  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر 

ایند يادتبا  زا  نمؤم  نانز  نادرم و  مامت  هزادنا  هب  تسا  هدرک  ناشیا  يارب  هک  اعد  نآ  باوث  دننامه 

منهج شتآ  يوس  هب  ار  وا  دوش  یم  شتآ  هب  رما  يا  هدنب  دهد و  یم  وا  هب  تمایق  زور  ات  شیاهتنا  ات 

يا هدنب  نامه  نیا  اراگدرورپ  دنراد  یم  هضرع  تانمؤم  نینمؤم و  دنشک  یم 
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اعد ام  يارب  هک  تسا 

ادیپ تاجن  شتآ  زا  سپ  دریذپ و  یم  ار  ناشیا  تعافش  یلاعت  يادخ  و   . دننک یم  تعافش  ار  وا  درک 

ار یفقوم  مدید  تافرع  فقوم  رد  ار  بدنج 1  نب  هَّللا  دبع  تفگ  درک  تیاور  شردپ  زا  یلع  و   ( 7 دنک (.  یم 

رب کشا  بالیس  دوب و  هدرک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شناتسد  هتسویپ  اریز  مدیدن  وا  فقوم  زا  رتهب 

نم دمحم  ابا  يا  متفگ  دنتشگزاب  مدرم  یتقو  داتفا  یم  نیمز  رب  هک  يروط  هب  تخیر  یم  شتروص 

ماما اریز  مدرکن  اعد  مناردارب  يارب  زج  مسق  ادخ  هب  تفگ  مدیدن  وت  فقوم  زا  رتهب  ار  یفقوم 

شرع زا  دنک  اعد  يو  يارب  شنمؤم  ردارب  بایغ  رد  سک  ره  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا 

ار هدش  تنامض  ياعد  رازه  دص  هک  دماین  مشوخ  سپ   . دشاب وت  يارب  ربارب  رازه  دص  هک  دنهد  رد  ادن 

 . هن ای  تسا و  باجتسم  مناد  یمن  هک  مریگب  ار  ییاعد  منادرگرب و 

اعد وا  مدوب و  فقوم  رد  بهو  نب  هیواعم  اب  نم  دومرف  درک  تیاور  یسرن  دیز  زا  ریمع  یبا  نبا   ( 8 ) 

ياهاج زا  مدرم  کت  کت  يارب  هک  مدید  دیامن و  دوخ  يارب  ییاعد  مدیدن  مدش  واکجنک  درک  یم 

هاگنآ دنداتفا  هار  رعشم  فرط  هب  مدرم  هکنیا  ات  دنک  یم  اعد  ناشناردپ  ناشیا و  ندرب  مان  اب  فلتخم 

---------------

اب بسانم  يو  نأش  ولع  یگرزب و  رطاخ  هب  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  اضر  مظاک و  قداص و  ماما  باحصا  تاقث  زا   ( 1 ) 

 . تسا ربارب  رازه  دص  يو  ياعد  هک  دومرف  شلاح 

 (-- 154 --) 

تلع تفگ   . مدید یبیجع  زیچ  وت  زا  ناجومع  مدیسرپ 
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رد ار  تناردارب  متفگ  تسیچ  وت  بجعت 

نیا زا  هداز  ردارب  تفگ  نم  خساپ  رد  يدرک  دقفت  ار  ناشیا  یتشاد و  مدقم  دوخ  رب  یعضوم  نینچ 

همه ياقآ  مسق  ادخ  هب  هنمؤم و  نمؤم و  ره  يالوم  وت و  يالوم  میالوم و  زا  نم  نکم  بجعت 

دوش رک  هیواعم  شوگ  نیا  مدینش  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  دعب  ناگدنام  یقاب  ياقآ  ناگتشذگ و 

دومرف یم  مشاب  هتفگ  هدینشن  رگا  دسرن  وا  هب  ص )  دمحم (  تعافش  دوش و  روک  شنامشچ  و 

هدنب يا  دهد  یم  رد  ادن  ایند  نامسآ  زا  يا  هتشرف  دنک  اعد  يو  يارب  شنمؤم  ردارب  بایغ  رد  سک  ره 

دهد یم  رد  ادن  مود  نامسآ  زا  يا  هتشرف  دشاب و  يدرک  اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  دص  وت  يارب  ادخ و 

موس نامسآ  زا  يا  هتشرف  دشاب و  يدرک  اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  تسیود  وت  يارب  ادخ  هدنب  يا 

زا يا  هتشرف  دشاب و  يدرک  اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  دصیس  وت  يارب  ادخ  هدنب  يا  دروآ  یمرب  دایرف 

يدرک اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  دص  راهچ  وت  يارب  ادخ  هدنب  يا  دروآ  یم  رب  دایرف  مراهچ  نامسآ 

هچنآ ربارب  رازه  دصناپ  وت  يارب  ادخ  هدنب  يا  هک  دروآ  یمرب  دایرف  مجنپ  نامسآ  زا  يا  هتشرف  دشاب و 

وت يارب  ادخ  هدنب  يا  هک  دروآ  یمرب  دایرف  مشش  نامسآ  زا  يا  هتشرف  دشاب و  يدرک  اعد  وت  هک 

يا هک  دروآ  یم  رب  دایرف  متفه  نامسآ  زا  يا  هتشرف  دشاب و  يدرک  اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  دصشش 

ادن وا  هب  یلاعت  يادخ  سپس   . دشاب يدرک  اعد  وت  هک  هچنآ  ربارب  رازه  دصتفه  وت  يارب  ادخ  هدنب 

متسه يزاین  یب  نم  دهد  یم 
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اعد هک  هچنآ  ربارب  رازه  رازه  وت  يارب  ادخ  هدنب  يا  مدرگ  یمن  ریقف  هک 

ای تسا  رتهب  مدیزگرب  دوخ  يارب  نم  هکنآ  ایآ  تسا  رتشیب  اعد  مادک  تیمها  هداز  ردارب   . دشاب يدرک 

ینک یم  رما  نآ  هب  ارم  وت  هکنآ 

اعد هناصلاخ  یشاب و  هتشاد  شتسود  لد  هب  نمؤم  ردارب  يارب  اعد  رب  هوالع  هک  تسا  هتسیاش   ( 1 یهاگآ ( 

دروم رد  هک  ییاعد  تباجتسا  راوازس  وت  یشاب  نینچ  یتقو   . ینک اعد  نآ  تباجا  يوزرآ  يارب  ینک و 

دوخ ییاهنت  هب  نمؤم  نتشاد  تسود  اریز   . دهد ضوع  شربارب  نیدنچ  یلاعت  يادخ  مه  تدوخ 

تسا هنسح  هس  رب  لمتشم  وت  ياعد  سپ  تسا  يرگید  هنسح  وا  يارب  یهاوخ  ریخ  تسا و  هنسح 

هب ار  وا  ینک  یم  تساوخرد  ادخ  زا  شیارب  ار  يزیچ  یتقو  زین  و   . اعد وا و  يارب  ریخ  هدارا  تبحم و 

نیدوجالا دوجا  نیمرکالا و  مرکا  يادخ  شیپ  هب  تیاعد  رد  تشاد و  یهاوخ  تسود  تدوخ  بلق 

وت راچان  دناسرب  تعفنم  شا  هدنب  هب  هک  وت  زا  تسا  یلوا  رترداق و  رتمیرک و  وا  ینک و  یم  شتعافش 

َنیِذَّلَا ُبیِجَتْسَی  هیآ  ریسفت  رد  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  ماما  زا  رباج  تیاور  رد  و   ( 2 دنک (.  یم  تباجا  ار 

 (-- 155 --) 

دنروآ نامیا  هک  ار  یناسک  ياعد  یلاعت  يادخ  ِِهلْضَف 1  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  ِتاِحلاَّصلَا َو  اُولِمَع  اُونَمآ َو 

ینمؤم دارم  دومرف  دیازفا  یم  ناشیا  رب  دوخ  لضف  زا  دنک و  یم  تباجا  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  و 

هک هچنآ  لثم  وت  يارب  دیوگ و  یم  هتشرف  سپ  دنک  اعد  شیارب  شنمؤم  ردارب  بایغ  رد  هک  تسا 

وت هب  وت  یتسود  رطاخ  هب  نیا  دشاب و  يدرک  تساوخرد 
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بلطم هب  هراشا  تیاور  نیا   . دش هدیشخب 

 . دراد روکذم 

درک یم  اعد  دوخ  ناردارب  يارب  دجسم  رد  زامن  نایاپ  زا  دعب  ناکین  زا  یکی  تسا  هدش  تیاکح   ( 1 ) 

میسقت هب  عورش  دش  غراف  وا  نفد  نفک و  زا  یتقو  تفای و  هدرم  ار  شردپ  دمآ  نوریب  دجسم  زا  یتقو 

دجسم رد  نم  تفگ  دندرک  لاؤس  ار  نآ  تلع  دومن  درک  یم  اعد  ناشیارب  هک  نمؤم  ناردارب  نیب  هکرت 

راتفگ رد  و   ( 2 مزروب (.  لخب  یناف  يایند  دروم  رد  ایآ  نونکا   . مدرک یم  تساوخرد  ار  تشهب  ناشیا  يارب 

ناشیا نیب  تمحر  دص  دنداد  تسد  رگیدمه  اب  نمؤم  ود  یتقو  نک  رکف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

سپ  ( 3 دشاب (.  هتشاد  تسود  ار  وا  يرگید  زا  رتشیب  هک  تسنآ  مهس  تمحر  هن  دون و  دوش  یم  میسقت 

تراجت يارب  تنمؤم  ردارب  يارب  وت  ياعد  نادب و  وا  هب  تبحم  نمؤم و  رد  ار  ناحبس  يادخ  تیانع 

ار وا  تبحم  هکنآ  نودب  يربب  ار  نمؤم  يارب  هدننکاعد  باوث  هک  ینک  اعد  نیا  يارب  اهنت  ینعی  دشابن 

رجا تلاح  نیا  اب  هک  مسرت  یم  وت  رب   . یشاب هتشادن  اعد  نیا  تباجتسا  هب  راک  یشاب و  هتشاد  لد  رد 

شتسود وت  نوچ  دیوگ  یم  هتشرف  هک  اجنآ  رد  نک  رباج  تیاور  هب  هجوت  دورب  وت  تسد  زا  اعد 

 ( . دشاب وت  يارب  رجا  نیا  یتشاد ( 

دشاب یم  تنانمشد  هیلع  تروای  هک  یتروص  رد  یشاب  هتشادن  تسود  ار  تنمؤم  ردارب  هنوگچ   ( 4 لصف ( 

تنانمشد ینمشد  رد  تسا و  قفاوم  ناتسود  یتسود  رد  وت  اب  تسوت و  نید  رد  راک  کمک  و 

مهیلع راهطا  همئا  زا  و   ( 5 ناتسادمه (. 
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نامیا تقیقح  هب  هدنب  دومرف  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا 

ار رگیدمه  ام  هعیش  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 6 درادب (.  تسود  ار  شردارب  هکنآ  ات  دسر  یمن 

 . دننک یم  ششخب  لذب و  رگیدمه  هب  ام  تبحم  رد  دنراد و  تسود 

وا دزن  رد  مدش و  دراو  ع )  رفعج (  نب  یسوم  نسحلا  یبا  رب  دیوگ  یم  يراصنا  نمؤملا  دبع   ( 7 ) 

هضرع  ( 52 يراد (  شتسود  ایآ  دومرف  ع )  ماما (  مدز  دنخبل  وا  هب  دوب  يرفعج  هَّللا  دبع  نب  دمحم 

نمؤم ینت  ردارب  نمؤم  تسوت و  ردارب  وا  دومرف   . مراد یمن  شتسود  امش  رطاخ  هب  زج  هلب و  متشاد 

---------------

 . يروش 26  42  ( . 1 ) 

 (-- 156 --) 

شردارب اب  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم  دنک  مهتم  ار  شردارب  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم   . تسا

یسک تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دنکن  تحیصن  شردارب  هب  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم   . دنک شغ 

دنک یفخم  شنمؤم  ردارب  زا  ار  دوخ  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم  دنک  مادقا  شردارب  ررض  رب  هک 

تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 1 دنک (.  دوخ  نمؤم  ردارب  تبیغ  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم 

قداص ماما  و   ( 2 تسادخ (.  نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  اب  یتسود  نامیا  ياهنامسیر  نیرتمکحم 

ردارب رادید  نمؤم  یتحار  دبای و  یم  یتحار  شیاسآ و  يزیچ  هب  يزیچ  ره  دومرف  مالسلا  هیلع 

اب ناگدنرپ  هک  يدیدن  ایآ   . تسا رگید )  هدنرپ  سنجمه (  رادید  رد  هدنرپ  یتحار  هک  نانچ  تسوا  نمؤم 

نمؤم هنییآ  مشچ و  نمؤم  و   ( 53 تسا (  نمؤم  ردارب  نمؤم  دومرف  ترضح   ( 3 دننیشن (.  یم  مه 
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تسا و

وا دیامن و  یمن  ملظ  وا  هب  و   . ددنب یمن  راکب  گنرین  وا  اب  دنک و  یمن  تنایخ  وا  هب  هک  تسا  ییامنهار 

نمؤم هس  ای  نمؤم  ود  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 4 دیامن (.  یمن  شتبیغ  دنک و  یمن  بیذکت  ار 

هچنآ هب  راودیما  دنسرتن و  شیاه  هلیح  زا  دنشاب و  ناما  رد  وا  دیک  زا  دنوش و  عمج  يردارب  شیپ  هک 

ناشیاطع دنهاوخب  وا  زا  رگا  دنک و  یم  ناشتباجا  يادخ  دنناوخب  ار  يادخ  ناشیا  رگا  دنشاب  دراد 

ناشیا هب  ادخ  ءادتبا  دنشاب  تکاس  رگا  دهد و  دایز  ناشیا  هب  يادخ  دنهاوخ  تدایز  رگا  دنک و  یم 

زیچ يارب  هن  دنک  ترایز  ار  شنمؤم  ردارب  ادخ  يارب  سک  ره  دومرف  ع )  قداص (  ماما   ( 5 دهد (.  یم 

هتشرف رازه  داتفه  یلاعت  يادخ  نآ  ندش  ققحتم  یهلا و  ياه  هدعو  تساوخرد  يارب  هکلب  يرگید 

 . دشاب تیاراوگ  تشهب  تلاحب و  اشوخ  دنیوگب  دنهد و  ادن  ار  وا  هک  دنک  یم  لکوم  ار 

اهنآ هب  دنک و  هلماعم  مدرم  اب  سک  ره  هک  هدش  لقن  ربمایپ  زا  هطساو  نودب  ع )  ترضح (  نآ  زا  و   ( 6 ) 

تبیغ دنکن  هدعو  فلخ  دهد و  ناشیا  هب  هدعو  دیوگن و  غورد  ناشیا  هب  دنک و  وگتفگ  دنکن و  ملظ 

ماما زا  و   ( 7 تسا (.  بجاو  شیتسود  رهاظ و  شتلادع  مامت و  وا  تورم  تسا و  مارح  یناسنا  نینچ 

دنوشن شلخاد  نت  هس  زج  هک  دراد  یتشهب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ع )  رقاب (  رفعج  یبا 

دنک و ترایز  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  ادخ  يارب  هک  يدرم  دنک و  مکح  یتسردب  شدوخ  هیلع  هک  يدرم 
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اب یتقو  نینمؤم  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 8 دهد (.  حیجرت  ار  هَّللا  یف  نمؤم  ردارب  هک  يدرم 

اب دهد و  یم  رارق  ناشیا  تسد  ود  نیب  ار  شتسد  یلاعت  يادخ  دنیامن  هحفاصم  دننک و  تاقالم  مه 

دش تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 9 دنک (.  یم  هحفاصم  دشاب  هتشاد  تسود  رتشیب  ار  شنمؤم  ردارب  هک  سک  نآ 

مه زا  یتقو  دینک و  هحفاصم  دییامن و  مالس  دینک  یم  تاقالم  مه  اب  یتقو  دومرف  ص )  ربمایپ (  هک 

هک دومرف  لقن  ص )  ربمایپ (  زا  ع )  نینمؤملا (  ریما  و   ( 10 دیوش (.  ادج  مه  زا  رافغتسا  اب  دیوش  یم  ادج 

هب ارچ  تفگ  وا  هب  هتشرف   . دوبن هناخ  بحاص  یلو  دید  شنمؤم  ردارب  هناخ  رد  رب  ار  يدرم  يا  هتشرف 

 (-- 157 --) 

لیماف رگیدمه  اب  ایآ  تفگ  منک  شترایز  مهاوخ  یم  هک  مراد  يردارب  نم  تفگ  درم  يدمآ  وا  هناخ  رد 

زا رتهب  یشیوخ  ناشیا  نم و  نیب  دیوگ  یم  تسا  هدروآ  اجنیا  هب  ار  وت  یتجاح  هکنآ  ای  دیتسه 

 . منک تاقالم  وا  اب  مهاوخ  یم  ادخ  رطاخ  هب  یلو  تسا  هدرواین  اجنیا  هب  ارم  یتجاح  تسین و  مالسا 

وت هب  یلاعت  يادخ  هک  وت  هب  داب  تراشب   . متسه وت  يوس  هب  یلاعت  يادخ  هداتسرف  نم  تفگ  هتشرف 

وت رب  ار  تشهب  نم  يدرک  بلط  ارم  باوث  تراک  اب  يدرک و  دصق  ارم  دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس 

هدمآ مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا   ( 1 مداد (.  تهانپ  شتآ  زا  یناما و  رد  نم  مشخ  زا  منک و  یم  بجاو 

تسا تدابع  لداع  ربهر  هب  رظن  تسا و  تدابع  ملاع  هب  رظن  تسا 
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هب تفوطع  ینابرهم و  رظن  و 

 . تسا تدابع  دراد  شتسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  ردارب  هب  رظن  تسا و  تدابع  ردام  ردپ و 

ره هب  هکنآ  زج  تسین  يردارب  نمؤم  ود  نیب  دومرف  یلاعت  يادخ  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 2 ) 

تعفنم يردارب  هب  ادخ  هار  رد  سک  ره  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 3 تسا (.  هداد  يا  هجرد  ود  نآ  زا  مادک 

سک ره  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 دزاس (  یم  وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  یلاعت  يادخ  دیناسر 

مارکا لباقم  رد  ادخ  باوج  دینک  یم  رکف  ایآ   . دنک یم  مارکا  وا  هب  یلاعت  يادخ  دنک  مارکا  ار  شردارب 

هک نمؤم  ناردارب  درک  لقن  ع )  رقاب (  ماما  زا  شردپ  زا  رباج  زا  رمش )  ثیرح (  نب  ورمع   ( 5 تسیچ (  ادخ 

صخش دسر و  یم  رتالاب  يا  هجرد  هب  تشهب  رد  یکی  تمایق  زور  رد  دندش  ردارب  مه  اب  ادخ  هار  رد 

درک و یم  رما  وت  تعاط  هب  ارم  دشاب  یم  مقیفر  ردارب و  وا  اراگدرورپ   . دراد یم  هضرع  ادخ  هب  هبتر  الاب 

هجرد نیا  رد  وا  نم و  نیب  سپ  درک  یم  بیغرت  وت  شاداپ  رجا و  هب  ارم  تشاد و  یم  زاب  وت  تیصعم  زا 

رد رت  نیئاپ  كرد  رد  يرگید  زا  نیقفانم  زا  یکی   . دنک یم  عمج  ود  نیا  نیب  یلاعت  يادخ  امن  عمج 

زا درک و  یم  رما  وت  تیصعم  هب  ارم  ینالف  اراگدرورپ  دیوگ  یم  رتنییاپ  قفانم   . دریگ یم  رارق  منهج 

نیب تشاد  یمن  رذح  رب  وت  تاقالم  زا  درک و  یم  وت  باوث  هب  تبغر  یب  ارم  تشاد و  یم  زاب  وت  تعاط 

یلاعت يادخ  نک  عمج  كرد  نیا  رد  وا  نم و 
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دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دنک و  یم  عمج  ناشیا  نیب 

زج دننمشد  رگیدمه  اب  زور  نیا  رد  ناردارب  َنیِقَّتُْملَا 1  َّالِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءَّالِخَْألَا 

 . نیقتم

یتجاح شنمؤم  ردارب  زا  هک  ینمؤم  ره  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا   ( 6 ) 

درامگب وا  رب  ار  يرام  یلاعت  يادخ  دنک  در  ار  نآ  یلو  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ءاضق  رب  تردق  وا  دهاوخب و 

 ( ع قداص (  ماما  هب  نم  تفگ  تسا  هدش  تیاور  رامع  نب  لیعامسا  زا  و   ( 7 دزگب (.  ار  شناتشگنا  هک 

ردارب شیپ  یتجاح  يارب  هک  ینمؤم  ره  هلب  دومرف  تسا  یهلا  تمحر  نمؤم  ایآ  متشاد  هضرع 

---------------

 . فرخز 67  43  ( . 1 ) 

 (-- 158 --) 

نآ رگا  هدش  شثعاب  داد و  قوس  وا  يوسب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  تمحر  نآ  دیایب  شنمؤم 

در یلو  دروآرب  ار  شتجاح  تسناوت  یم  رگا  تفریذپ و  دوخ  لوبق  اب  ار  تمحر  دروآرب  ار  تجاح 

صخش يارب  تمحر  تسا و  هدرک  در  هدش  شثعاب  هداد و  قوس  وا  يارب  يادخ  هک  ار  یتمحر  درک 

اب یلو  دنک  تکرح  شنمؤم  ردارب  زاین  رد  سک  ره  دوش و  یم  هریخذ  تمایق  زور  يارب  دنمتجاح 

زا مادک  ره  تسا و  هدرک  تنایخ  نینمؤم  لوسر و  ادخ و  هب  دنکن  شا  يزوسلد  دوخ  شالت  مامت 

يادخ دنکن  کمک  یلو  تسا  هتشاد  کمک  رب  تردق  وا  دهاوخب و  کمک  وا  زا  شردارب  هک  نایعیش 

سک ره  و   . دنک باذع  نآ  هب  ار  وا  هکنآ  ات  دنک  یم  ام  نانمشد  ياه  تجاح  ياضق  هب  التبم  ار  وا  یلاعت 

کبس ار  وا  هکنآ  ای  دنک  ریقحت  ار  يریقف  نمؤم 
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کچوک ار  وا  يرادان  یلوپ و  یب  رطاخ  هب  ای  درامش 

وا رب  هتسویپ  دیامن و  شریقح  دنک و  روهشم  ار  وا  قیالخ  هاگشیپ  رد  یلاعت  يادخ  درامش 

يادخ دنک  شیرای  کمک و  وا  دوش و  تبیغ  شنمؤم  ردارب  سک  ره  دزن  رد  دشاب و  یم  نیگمشخ 

عافد وا  زا  داد  تردق  هکنآ  اب  دنکن و  يرای  ار  وا  سک  ره  دنک و  یم  شیرای  ترخآ  ایند و  رد  یلاعت 

 . دنک یم  شریقحت  ترخآ  ایند و  رد  دراذگ و  یماو  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنکن 

يوس هب  رفن  دـنچ  تسیب و  اب  تفگ  درک  تیاور  ءالع  نب  نیـسح   ( 1 تشک ( ]  یم  دنفـسوگ  دوخ  نمؤم  ناردارب  يارب  هک  يدرم  ]
ره رد  نم  میداتفا  هار  هکم 

يا وت  رب  ياو  دومرف  موش  لخاد  ع )  قداص (  ماما  رب  متساوخ  یتقو  متشک  یم  يدنفسوگ  یلزنم 

ره رد  هک  مدش  ربخ  دومرف  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  متشاد  هضرع  ینک  یم  راوخ  ار  نینمؤم  ایآ  نیسح 

يادخ تیاضر  يارب  زج  نم  مسق  ادخ  هب  نم  يالوم  متفگ  یتشک  یم  يدنفسوگ  اهنآ  يارب  لزنم 

دننامه دنتساوخ  یم  هک  دندوب  يا  هدع  ناشیا  نیب  رد  هک  يدیدن  ایآ  دومرف   . متشکن دنفسوگ  یلاعت 

رسپ يا  متشاد  هضرع  دندرمش  ریقح  ار  شیوخ  دنتشادن و  ار  راک  نآ  رب  تردق  یلو  دننک  راتفر  وت 

 . منک یمن  رارکت  رگید  میوج و  یم  رافغتسا  ادخ  لوسر 

دنشاب و هتشاد  تسود  ار  رگیدمه  هک  یمادام  دنتسه  ریخ  رب  هتسویپ  نم  تما  دومرف  ترضح   ( 2 ) 

التبم یلاسکشخ  یطحق و  هب  دننکن  ار  اهراک  نیا  یتقو  دنهد و  تاکز  دنیامن و  در  مه  هب  ار  تناما 

رگیدمه اب  ناشیاهلد  هک  دبایب  متما  رب  ینامز  يدوزب  دنوش و 
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ایند رطاخ  هب  رهاظ  رد  یلو  دوش  یم  دب 

رب یمومع  يالب  یلاعت  يادخ  رگا  دنرادن  ادخ  زا  سرت   . تسا يراک  ایر  ناشلمع  دنتسه  بوخ  مه  اب 

هدش تیاور  یمیت  میهاربا  زا  و   ( 3 دنکن (.  تباجا  ادخ  دنناوخب  قیرغ  ياعد  هاگنآ  دنک  لزان  ناشیا 

میهاربا يا  دومرف  داد و  هیکت  نم  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدوب  ادخ  هناخ  رد  نم  تفگ  هک  تسا 

 (-- 159 --) 

تفرعم اب  سک  ره  دومرف   . هلب موش  تیادف  متشاد  هضرع  ینادب  ار  دوخ  فاوط  رجا  یهاوخ  یم  ایآ 

هد یلاعت  يادخ  دراذگب  میهاربا  ماقم  رد  زامن  تعکر  ود  دنک و  فاوط  راب  تفه  دیایب و  ادخ  هناخ  هب 

ربخ وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  ایآ  دومرف  سپس   . درب یم  شیالاب  هجرد  رازه  هد  دهد و  یم  وا  هب  هنسح  رازه 

دننامه دنک  ادا  ار  شنمؤم  ردارب  تجاح  سک  ره  دومرف  هلب  موش  تیادف  متشاد  هضرع  مهدن 

راب هد  ات  دنک  ادخ  هناخ  فاوط  هک  یسک  دننامه  دومرف  سپس  دیامن  ار  هناخ  فاوط  هک  تسا  یسک 

دنک و اور  ار  شتجاح  دناوتب  وا  دنک و  تساوخرد  شنمؤم  ردارب  زا  هک  ینمؤم  ره  دومرف  درمش و 

 ( 54 دزگب (.  ار  شناتشگنا  هک  دنک  طلسم  وا  رب  ربق  رد  ار  يرام  یلاعت  يادخ  دنکن 

لاـح رد  وا  میدوـب و  مارحلا  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نم و  تفگ  ساـبع  نـبا   ( 1 راکهدـب ( ]  درم  نیـسح و  ماما  ]
فاکتعا

نبا ای  تشاد  هضرع   . دیسر شتمدخ  هب  نایعیش  زا  یکی   . درک یم  فاوط  ار  ادخ  هناخ  دوب و 

نک ادا  ار  نآ  یهاوخ  یم  رگا  مراد  یضرق  ینالف  هب  نم  هللا  لوسر 
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هناخ نیا  يادخ  هب  دومرف  ترضح  .

 . درک دیدهت  سبح  هب  ارم  اریز  هاوخب  تلهم  وا  زا  یهاوخ  یم  رگا  تشاد  هضرع   . مرادن يزیچ  چیه 

هللا لوسر  نبا  ای  متشاد  هضرع   . دش هناور  وا  اب  درک و  عطق  ار  فاوط  ترضح  مدید  تفگ  سابع  نبا 

لوسر زا  دومرف  یم  مدینش  مردپ  زا  یلو  ریخ  دومرف  یتسه  فکتعم  هک  يدرک  شومارف  ایآ 

رازه هن  هک  تسا  یسک  دننامه  دروآرب  ار  ینمؤم  تجاح  سک  ره  دومرف  یم  هک  مدینش  ص )  ادخ ( 

 . دنک مایق  تدابع  يارب  بش  ره  دشاب و  راد  هزور  زور  همه  لاس 

مزال يردارب  رد  تبحم  لذب  هکنیا  يدید و  ار  ناردارب  نیب  یتسود  هب  راگدرورپ  هجوت  یتقو   ( 2 لصف ( 

زا نیطقی  نب  نیسح   ( 3 تسا (  ینامیا  ناردارب  نتخاس  رورسم  لامعا  نیرتهب  ادخ  دزن  رد  هک  نادب  تسا 

تفای و تموکح  زاوها  رب  يدرم  دلاخ  نب  ییحی  ناریبد  زا  هک  درک  تیاور  شدج  زا  شردپ  شردپ و 

تسد زا  ار  متورث  تخادرپ  تروص  رد  هک  مدوب  راکهدب  هتشذگ  زا  هدنام  یقاب  یتایلام  رادقم  نم 

مالسلا مهیلع  همئا  نایلاوم  نایعیش و  زا  وا  هک   . دنتفگ نم  هب   . تفر یم  رد  هب  مفک  زا  مکالما  مداد و  یم 

كالما و دشابن و  تسرد  ربخ  نآ  ادابم  هک  متشاد  ساره  اریز  مراذگب  نایم  رد  وا  اب  هک  مدیسرت   . تسا

هانپ ع )  قداص (  ماما  ترضح  هاگشیپ  هب  مدرک و  رارف  یلاعت  يادخ  هب  وا  زا   . دور نوریب  مفک  زا  متورث 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  تسا  نیا  همان  نومضم  تشون  وا  يارب  یهاتوک  همان  ترضح   . مدرب

 (-- 160 --) 

نآ رد  هک  دراد  ششرع  هیاس  رد  ینابیاس  یلاعت  يادخ 
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لکشم هکنآ  زج  دریگ  یمن  رارق  یسک  نابیاس 

وا يارب  یکین  راک  ای  دنک و  کمک  ار  وا  شیوخ  يوربآ  زا  نتشاذگ  هیام  اب  ای  دنک  لح  ار  شنمؤم  ردارب 

رهم ار  همان   ( 1 مالسلا (.  دشاب و  یم  تردارب  همان  لماح  نیا  دشاب و  ییامرخ  فصن  هزادنا  هب  هچرگ  دیامن 

زا مدمآ و  وا  هناخ  هب  هاگنابش  متشگزاب  مرهش  هب  یتقو  مناسرب و  وا  هب  هک  دومرف  داد و  نم  هب  داهن و 

هب هنهرب  اپ  هاگان   . دشاب یم  ترد  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هداتسرف  متفگ   . متساوخ لوخد  نذا  وا 

سپس دیسوب  ار  ممشچ  ود  نیب  درک و  مالس  نم  هب  داتفا  نم  هب  شهاگن  هک  نیمه  دمآ  نم  شیپ  هاگرد 

تسار رگا  يداد  تاجن  شتآ  زا  ارم  تفگ  يرآ  متفگ  یتسه  میالوم  هداتسرف  وت  ایآ  میاقآ  تفگ 

تسشن نم  شیپ  دوخ  دیناشن و  شهاگیاج  رد  درک و  شلزنم  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  ییوگب 

متفگ ادخ  هب  تفگ  دوب  بوخ  شلاح  متفگ  يدش  ادج  نم  يالوم  زا  هنوگچ  نم  ياقآ  تفگ  سپس 

سپس تشاذگ و  شمشچ  رب  دیسوب و  ار  نآ  تفرگ و  ار  همان  هاگنآ   . درک رارکت  راب  هس  هکنآ  ات  ادخ  هب 

امش تابساحم  رتفد  نالف  رد  متفگ   . مهد ماجنا  هدب  روتسد  نم  هب  یهاوخ  یم  هچ  ره  مردارب  تفگ 

تخس مزور  لاح و  تخادرپ  تروص  رد  هک  مراکهدب  تایلام  نویلیم )  کی  مهرد (  رازه  رازه 

تئارب ناونع  هب  يدنس  درب و  نیب  زا  دوب  نآ  رد  هچ  ره  تساوخ و  ار  رتفد   . مور یم  نیب  زا  دوش و  یم 

ار اهنآ  تساوخ و  ار  شلوپ  ياهقودنص  سپس  داد  نم  هب  يراکهدب  زا  همذ 
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سپس درک و  فصن  نم  اب 

نامالغ تبون  دعب  داد  یم  نم  هب  ار  یکی  تشاد و  یمرب  دوخ  ار  اپراهچ  کی  دروآ و  ار  شنایاپ  راهچ 

هاگنآ دندش  مامت  زین  نامالغ  ات  داد  یم  نم  هب  ار  یکی  تشاد و  یم  رب  دوخ  یکی  زین  ار  نآ  دیسر 

ار شیوخ  تورث  همه  هکنآ  ات  داد  یم  نم  هب  ار  یکی  تشاد و  یمرب  دوخ  ار  یکی  دروآ  ار  شیاهسابل 

ارم یلاحشوخ  مسق  ادخ  هب  هلب  متفگ  یم  متخاس  لاحشوخ  ار  وت  ایآ  تفگ  یم  درک و  فصن  نم  اب 

اب شلوسر  ادخ و  دزن  رد  ییاهر  نیا  متفگ  دوخ  اب  دیسر  جح  مسوم  یتقو  رگید  راب   . ییدرک ناوارف 

قداص ماما  میاقآ  یلوم و  دزن  هب  منک و  اعد  وا  يارب  منک و  جح  هک  تسین  ربارب  جح  زج  يزیچ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  منک و  رکشت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  وا  زا  مورب و  مالسلا  هیلع 

قداص ماما  رب  دراو  یتقو   . مداد رارق  هنیدم  زا  ار  مهار  متفر و  هکم  هب  منک  اعد  تساوخرد  شیارب 

ار هصق  مدرک  عورش  دش  هچ  یلاو  اب  وت  ناتساد  دومرف  مدناوخ  شتروص  زا  ار  یلاحشوخ  مدش 

هضرع دیدرگ  یم  رتشیب  شا  یلاحشوخ  دش و  یم  رتزاب  شتروص  هظحل  ره  ندرک و  فیرعت 

ار وا  شروما  همه  رد  يادخ  هک  تخاس  لاحشوخ  ار  امش  شراتفر  ایآ  نم  ياقآ  يا  متشاد 

مسق ادخ  هب  دومن  لاحشوخ  ار  مناردپ  درک و  ملاحشوخ  مسق  ادخ  هب  هلب  دومرف  دنک  لاحشوخ 

هب تخاس و  رورسم  ار  ص )  ادخ (  لوسر  مسق  ادخ  هب  تخاس و  رورسم  ار  ع )  نینمؤملا (  ریما 

 (-- 161 --) 

شرع رد  ار  ادخ  مسق  ادخ 
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هداتسرف اب  یلاو  نیا  هنوگچ  رگنب  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ   ( 1 تخاس (.  رورسم 

دیامن یم  شمالس  دنک و  یم  هغلابم  ههجاوم  ماگنه  هب  شمارکا  رد  هنوگچ  دنک و  یم  تاقالم  شماما 

شیاهراتفر نیا  همه  تلع  دنک و  یم  فصن  وا  اب  ار  شلاوما  مامت  هک  دهد  یم  همادا  اجنآ  ات  ار  مارکا  و 

ود مکح  دشاب و  یم  تردارب  نیا  دومرف  همان  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  کی  رطاخ  هب 

 . تسا لانم  لام و  رد  يربارب  ردارب 

یلاعت و يادخ  ندرک  لاحشوخ  نمؤم  ندرک  لاحشوخ   . دناسر یم  ار  بلطم  دنچ  ثیدح  نیا   ( 2 ) 

هدهع زا  هک  دراد  زاین  یکمک  نمؤم  ردارب  یتقو  هکنآ  رگید   . دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  شربمایپ و 

دشاب نارگید  زا  تساوخرد  وربآ و  رابتعا و  هلیسوب  کمک  رگا  یتح  دنک  شکمک  دیآ  یمرب  وا 

يارب ینعی  دنک (  کمک  ار  وا  شدوخ  هکنیا  ای  دومرف  داد و  ماجنا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ 

هب شتالکشم  رد  دیاب  ناسنا  هکنآ  رگید  دراذگب )  هیام  شیوربآ  زا  نمؤم  تساوخرد  نآ  ماجنا 

صخش نیا  اریز  دربب  هانپ  دنتسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هک  راگدرورپ  باوبا  یلاعت و  يادخ 

يارب هک  نانچ  تسا  تداعس  يزوریپ و  بجوم  راک  نیا   . مدرک رارف  قداص  ماما  ادخ و  هب  نم  تفگ 

 . دش لصاح  صخش  نیا 

متشهب نم  دیآ و  یم  شیپ  هب  يا  هنسح  اب  مناگدنب  زا  يا  هدنب  هک  درک  یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ   ( 3 ) 

ار منمؤم  هدنب  دومرف  تسا  مادک  هنسح  نآ  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  وا  مشخب  یم  وا  هب  ار 

هک سک  ره  تشاد  هضرع  دواد  دشاب  امرخ  هناد  کی  هچرگ  دزاس  یم  لاحشوخ 
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تخانش ار  وت 

 . دنکن عطق  وت  زا  ار  دوخ  دیما  هک  تسا  راوازس 

یتقو دور  ورف  یهلا  تمحر  رد  دنک  تدایع  ار  یضیرم  هک  ینمؤم  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 4 ) 

تدایع ار  وا  حبص  ماگنه  هب  رگا  دنک و  یم  رت  ار  وا  دریگ و  یم  رارق  وا  رد  یهلا  تمحر  دنیشنب  وا  دزن 

رازه داتفه  دنک  تدایع  ار  وا  بش  ماگنه  هب  رگا  دنک و  بش  ات  دنتسرف  دورد  ار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  دنک 

 ( ص ادخ (  لوسر  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 5 دوش (.  حبص  ات  دنتسرف  دورد  ار  وا  هتشرف 

دنک و یم  گنج  نالعا  نم  اب  دناسر  رازآ  ار  منمؤم  هدنب  سک  ره  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  دومرف 

زج برغم  قرشم و  نیب  نیمز  رد  رگا  دوش  یم  ناما  رد  نم  مشخ  زا  دنک  مارکا  ار  منمؤم  هدنب  سک  ره 

نیمز قیالخ  همه  زا  ناشیا  تدابع  دندرک  یم  تدابع  ارم  یلداع  مکاح  اب  هک  دوبن  نمؤم  کی 

اهنآ نیب  یسنا  ناشنامیا  رطاخ  هب  دش و  یم  میاق  ود  نیا  هب  نامسآ  نیمز و  تفه  درک و  یم  تیافک 

 . دنتشادن رگید  یناسنا  هب  يزاین  هک  مدرک  یم  رارقرب 

 (-- 162 --) 

نیکـسم هک  نانچ  درک  یم  دنلب  ار  شتـسد  اعد  لاهتبا و  ماگنه  هب  ص )  ادخ (  لوسر   ( 1 اعد (  رد  ندرک  دـنلب  تسد  مهدزناپ  رما 
تساوخرد

ار دوخ  ياهتسد  يراوخ  اب  دومرف  یحو  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  و   ( 2 دنک (.  اذغ 

تتمحر ینک  نینچ  یتقو  دراد  شیالوم  زا  کمک  دایرف  هک  يا  هدنب  دننامه  زادنیب  نم  هاگشیپ  رد 

نم منک و  یم 
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ود نیا  هاوخب  نم  تمحر  لضف و  زا  یسوم  يا   . متسه همه  زا  رترداق  منیمرکالا و  مرکا 

هب وت  تبغر  نیبب  نک  هاگن  تساوخرد  ماگنه  هب  تسین و  نآ  دجاو  یسک  نم  زج  تسا  نم  ناتسد  رد 

ساپسان ششوک  رب  یهاگ  دراد و  یشاداپ  يرگراک  ره  تسا  رادقم  هچ  تسا  نم  شیپ  هک  ییاهزیچ 

دیسرپ ندرک  دنلب  تسد  اعد و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  ابا   ( 3 دوش (.  یم  هداد  شاداپ  مه 

قزر تساوخرد  نک و  هلبق  هب  ور  تسد  فک  اب  ادخ  هب  ندرب  هانپ  رد  تسا  مسق  جنپ  نآ  دومرف 

تشگنا اب  ادخ  هب  عاطقنا  رد  اما  ریگب و  نامسآ  فرط  هب  ار  تسد  ود  فک  نک و  زاب  ار  تسد  ود 

عرضت هلان و  رد  اما  ریگب و  رتالاب  ترس  زا  ار  تناتسد  يراز  رد  اما  نک و  هراشا  هبابس )  تداهش ( 

زا  ( 4 تسا (.  فیاخ  ياهناسنا  ياعد  نامه  نیا  هدب و  تکرح  تتروص  فرط  هب  ار  تتداهش  تشگنا 

نم رب  يدرم  دومرف  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  ملسم  نب  دمحم 

تتسار تسد  اب  ادخ  هدنب  يا  تفگ  مدرک  یم  اعد  پچ  تسد  اب  مزامن  رد  نم  هک  یلاح  رد  تشذگ 

قح تسد  نآ  رب  هک  نانچ  دراد  تسد  نیا  رب  یقح  یلاعت  كرابت و  يادخ  ادخ  هدنب  يا  متفگ  نک  اعد 

سرت ینک و  راکشآ  ار  تسد  ود  فک  ییاشگب و  ار  دوخ  ناتسد  هک  تسنآ  تبغر  دومرف  و   ( 5 دراد (. 

عّرضت ینک و  رهاظ  ار  تسد  ود  تشپ  ینک و  زاب  ار  تسد  ود  هک  تسنآ 
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هب ار  هبابس  تشگنا  هک  تسنآ 

هب مارآ  مارآ  ار  تداهش  تشگنا  هک  تسا  نآ  عاطقنا  لّتبت و  یهد و  تکرح  پچ  تسار و  فرط 

نامسآ يوس  هب  ار  ناوزاب  تسد و  ود  هک  تسا  نآ  لاهتبا  يروآ و  نییاپ  مارآ  مارآ  يربب و  الاب  نامسآ 

 . تسا مهارف  هیرگ  هزیگنا  هک  تسا  یماگنه  هب  لاهتبا  و   . ییاشگب

تسا هنوگ  نیا  تبغر  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  راسی  نب  دیعس  زا  و   ( 6 ) 

نامسآ يوس  هب  ار  تسد  ود  تشپ  تسا و  روط  نیا  سرت  دوشگ و  نامسآ  هب  ار  تسد  ود  فک  هاگنآ 

تسا هنوگ  نیا  لّتبت  داد و  یم  تکرح  پچ  تسار و  هب  ار  شناتشگنا  تسا  هنوگ  نیا  عرضت  تفرگ و 

ار دوخ  تسد  تسا  هنوگ  نیا  لاهتبا  دروآ و  یم  نییاپ  رگید  راب  سپس  درب و  یم  الاب  ار  شناتشگنا 

هدمآ رگید  ثیدح  رد  و   . دوش ریزارس  کشا  هکنآ  رگم  نکن  لاهتبا  دومرف   . دوشگ شتروص  يولج 

 . يراذگب فتک  ود  رب  ار  تسد  ود  هک  تسا  نآ  اعد  رد  ینتورف 

 (-- 163 --) 

داجیا دوصقم  تبغر  رد  ناتسد  فک  ندوشگ  رد  ای  میناد  یمن  ار  هدش  دای  تالاح  تلع  دیاش   ( 1 یهاگآ ( 

شهد هب  يراودیما  ششخب و  هب  نظ  نسح  اهوزرآ و  ندوشگ  رد  بغار  لاح  هب  تلاح  نیرتکیدزن 

دیاشگ و یم  ار  تسد  ود  دریگ  یم  رارق  ناتسد  فک  رد  ناسحا  هکنآ  رطاخ  هب  بغار  اریز  دشاب  ادخ 

تلاح رد  هک  تسا  يا  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن  سرت  تلاح  رد  ندرک  نامسآ  يوس  هب  تسد  تشپ 

ار متسد  فک  نم  ایادخ  دیوگ  یم  راکشآ  ناهنپ و  ياناد  هب  یکچوک  يراوخ و  نابز  هب  نمؤم 
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هب

متسه تهاگشیپ  هدز  تلاجخ  راوخ و  نوچ  متفرگ  نیمز  فرط  هب  ار  نآ  هکلب  مدرواین  شیپ  وت  يوس 

تبیصم هک  هدیدغاد  صخش  زا  یّسأت  عرضت  تلاح  رد  تسار  پچ و  نداد  ناکت  تشگنا  زا  دارم  و 

پچ تسار و  بقع و  ولج و  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  یناسنا  نینچ  اریز  دشاب  یم  هدیسر  وا  هب  كانلوه 

نوچ هک  تسا  نآ  لّتبت  تلاح  رد  نآ  ندروآ  نییاپ  ناتشگنا و  ندرب  الاب  زا  دارم  دهد و  یم  تکرح 

وزرآ دیما و  هک  ییادخ  هب  لاح  نابز  هب  یناسنا  نینچ  هک  تسا  نیا  لثم  تسا  عاطقنا  يانعم  هب  لّتبت 

يراگدنوادخ هتسیاش  وت  نوچ  مدش  عطقنم  مدروآ و  هانپ  وت  هب  نم  دیوگ  یم  دروآ  یمرب  ار  وا 

تسد زا  دارم  دنک و  یم  هراشا  دشاب  هارمه  رگید  ناتشگنا  هکنآ  نودب  اهنت  تشگنا  کی  هب   . یتسه

نتفرگ الاب  تسد  ای  نامسآ  هب  ندوشگ  وزاب  تسد و  ای  تروص و  لباقم  رد  هلبق  يوس  هب  ندوشگ 

زا یعون  مه  نیا  هک  تسا  نیا  فلتخم  تایاور  ظاحل  هب  لاهتبا  رد  هدرک  روبع  رس  زا  هک  يروطب 

الاب ناوزاب  ات  ار  شناتسد  هک  یقیرغ  ناسب  ای  تسا  یکچوک  يراوخ و  تراقح و  یگدنب و  عاونا 

نامسیر هب  دنز و  گنچ  ار  وا  تمحر  نماد  ات )  دهاوخ  یم  ینعی  تسا (  هتفرگ  الاب  فرط  هب  هدز و 

نایملاع هب  دنک و  یم  يرای  ار  ناگدید  الب  دهد و  یم  تاجن  ار  ناگدش  كاله  هک  دوش  نازیوآ  تفأر 

رد کشا  هکنآ  رگم  دنک  یمن  ار  نآ  ياعدا  يا  هدنب  چیه  اذل  تسا  دنلب  یماقم  نیا  دهد و  یم  شیاشگ 

ناما ار  وا  درس  هآ  دریگرب و  رد  ار  وا  هلان  دنز و  هقلح  شنامشچ 
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دتسیاب و راوخ  يا  هدنب  ناسب  دهدن و 

رب تسد  زا  دارم  دروآ و  يور  شگرزب  هدننیرفآ  هب  دنادرگ و  يور  لاؤس  اهوزرآ و  تساوخرد  زا 

شیپ هب  راکهانگ  يا  هدنب  ناسب  ار  وا  هک  تسا  نیا  يراز  تناکتسا و  تلاح  رد  نتشاذگ  هناش  فتک و 

هدیشک دنب  هب  نارگ  ياهدنب  اب  هتسب و  مکحم  ار  وا  یناسفن  ياهاوه  ریجنز  هک  یلاح  رد  دنربب  شیالوم 

 . تسا هدش  هتسب  وت  رب  متارج  متس و  هب  هک  دشاب  یم  مناتسد  نیا  دیوگ  یم  شیالوم  هب  لاح  نابز  هب  و 

ناحبس و يادخ  یتقو  رگشیاین  هک  تسا  هتسیاش  دنیوگ  یم  نادنمشناد  زا  یضعب  هک  نادب   ( 2 ) 

تسوا تساوخرد  بسانم  هک  ار  یهلا  يانسح  يامسا  هکنیا  دیوگ  یم  انث  وا  رب  دنک و  یم  دیجمت 

باهولا و قازرلا و  دننامه  ییامسا  دراد  یلاعت  يادخ  زا  يزور  تساوخرد  رگا  الثم  دننک  نایب 

 (-- 164 --) 

ببسم عساولا و  میرکلا و  یطعملا و  لضفملا و  معنملا و  ینغملا و  داوجلا و 

هبوت شزرمآ و  شبولطم  رگا  دنک و  رکذ  ار  باسح  ریغب  ءاشی  نم  قزار  نانملا و  بابسالا و 

روبصلا و فوطعلا و  فوءرلا و  میحرلا و  نمحرلا و  باوتلا و  دننامه  یماسا  تسا 

حامسلا دجملا و  يذ  حاترملا و  رافغلا و  راتسلا و  روفغلا و  وفعلا و  روکشلا و 

روبص تفوطع و  اب  فوئر و  نابرهم  هدنشخب و  ریذپ و  هبوت  رایسب  لضفملا (  معنملا و  لمجملا و  و 

یگرزب ياراد  هدننک و  تمحر  هدنزرمآ و  هدنناشوپ و  هدنشخب و  هدننکوفع و  رایسب  روکش و  و 

زا ماقتنا  وا  تساوخرد  رگا  دنک و  رکذ  ار  هدنشخب )  شخب و  تمعن  يراکوکین و  یگدنشخب و  دجم و  و 
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يذ شاطبلا و  مقتنملا و  راهقلا و  رابجلا و  زیزعلا و  لثم  دنک  ییامسا  دای  تسا  نمشد 

بلاغلا بلاطلا و  هدرملا و  مصاق  هربابجلا و  حّودم  دیری و  امل  لاعفلا  دیدشلا و  شطبلا 

هدنراد و هبلغ  هدننک و  ناربج  هماقتنا (  قاطی  يذلا ال  یش ء و  هزجعی  يذلا ال  كردملا  کلهملا 

زا نارگمتس و  هدننکراوخ  دنک و  یم  دهاوخب  هچ  ره  تخس و  هدنریگ  هدنریگرایسب و  هدنریگ و  ماقتنا 

ناوتان ار  وا  زیچ  چیه  هک  هدنبایرد  هدننک  كاله  زوریپ  هدنهاوخ و  ناشکندرگ و  هدنرب  نیبن 

رگا و   . دنک رکذ  ار  امسا  نیا  ریظن  و  درادن ).  ار  وا  ماقتنا  تقاط  یسک  هک  یسک  نآ  دزاس و  یمن 

دشرملا يداهلا و  حاتفلا و  ملاعلا و  لثم  ییامسا  تسا  ملع  شناد و  تساوخرد  شدوصقم 

 . دنک رکذ  ار  نآ  لاثما  عفارلا و  ّزعملا و  و 

موس مسق 

دوش تاعارم  دیاب  اعد  زا  دعب  هک  یبادآ  رد 

 . دنزیچ دنچ  بادآ  نآ  و   ( 1 ) 

اعد رب  تموادم  اعد و  رد  رارکت  لوا  رما 

اما دیسر  تباجا  هب  ای  دیسرن و  تباجا  هب  هک  یتروص  رد   ( 2 ) 

افج تباجا  لاح  رد  اعد  كرت  هک  تسا  نیا  دنک  اعد  رد  تموادم  دیاب  مه  تباجا  زا  دعب  هکنیا  تلع 

رد یلاعت  يادخ  اریز  دنک  انث  حدم و  تباجا  لباقم  رد  هک  تسا  هتسیاش  هکلب  دوش  یم  بوسحم 

اعد رگید  دیسر  تباجا  هب  یتقو  دننک و  یم  اعد  يراتفرگ  لاح  رد  هک  درک  تمالم  ار  یناسک  اج  دنچ 

َیِسَن ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلَا  َّسَم  اذِإ  هیآ َو  نیا  لثم  دننک  یمن 

ناسنا هب  یتقو  ُْلبَق 1  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام 
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تساوخرد وا  زا  هیرگ  لاح  رد  دنک  یم  يور  يراتفرگ 

یلاعت يادخ  دوش  یم  ششومارف  شیاعد  تساوخرد و  نآ  هداد  تمعن  وا  هب  هک  یتقو  یلو  دنک  یم 

---------------

 . 8  . رمز  39  ( . 1 ) 

 (-- 165 --) 

ْنَأَک َّرَم  ُهَّرُض  ُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق  ْوَأ  ًادِعاق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلَا  َناْسنِْإلَا  َّسَم  اذِإ  دومرف َو 

یتبیصم ناسنا  هب  یتقو  َنُولَمْعَی 1  اُوناک  ام  َنِیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  ُهَّسَم  ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل 

يروط میدرک  فرطرب  ار  شیراتفرگ  یتقو  دنک  یم  اعد  هداتسیا  ای  هتسشن و  ای  هداتفا و  لاح  رد  دسرب 

ناشیا رب  اه  هدننک  فارسا  ياهراک  تسا و  هدناوخن  هدمآ  شیپ  يراتفرگ  رد  ار  ام  راگنا  هک  دوش  یم 

ناسنا یتحار  رد  ياعد  تسا  هتسیاش  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 1 تسا (.  هدش  هداد  تنیز 

تسس درک  اطع  وا  هب  یلاعت  يادخ  یتقو  هک  نآ  هن  دشاب  یتخس  ماگنه  هب  ناسنا  ياعد  ناسب  نمؤم 

دیاب دسرن  تباجا  هب  اعد  رگا  هکنیا  تلع   . دراد ییالاو  ماقم  اعد  اریز  ددرگ  هتسخ  اعد  زا  دوش و 

يدایز ادص و  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  ریخأت  تلع  اسب  هچ  هک  تسا  نیا  درک  اعد  رد  تموادم 

نب دمحا  تیاور  ایآ   ( 2 دنکن (.  كرت  ار  ادخ  بوبحم  هک  تسا  راوازس  سپ  دراد  تسود  ار  شیاعد 

نالف رد  نم  موش  تیادف  متشاد  هضرع  ع )  نسحلا (  یبا  هب  تفگ  يرگن  یمن  ار  رصن  یبا  نب  دمحم 

ترضح  . دش دراو  یکش  ملد  رد  شتباجا  يدنک  زا  مدرک و  تساوخرد  ادخ  زا  ار  یتجاح  لاس 

دنک دیماان  ار  وت  هک  مراد  یم  رذح  رب  ار  وت  ناطیش  هسوسو  زا  دمحا  يا  دومرف 
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 ( ع رفعج (  ابا  اریز 

تباجا رد  عیرست  یلاعت  يادخ  دنک و  یم  تساوخرد  ار  یتجاح  یلاعت  يادخ  زا  نمؤم  دومرف 

هب دومرف  سپس  تسا  دنمقالع  ششهاوخ  ندینش  هب  دراد و  تسود  ار  وا  يادص  اریز  دنک  یمن 

عاتم هکنیا  زا  تسا  رتهب  دزادنایب  ریخات  نینمؤم  رب  يویند  بلاطم  زا  هچ  ره  یلاعت  يادخ  مسق  ادخ 

هدنب دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 3 دراد (  شزرا  هچ  ایند  دهد  ناشیا  هب  يویند 

تجاح دیوگ  یم  لکوم  هتشرف  هب  يادخ  دناوخ  یم  ار  یلاعت  يادخ  هک  یتجاح  رد  ادخ  تسود 

ادخ نمشد  هدنب  یلو  مونشب  ار  شیادص  ادن و  هک  مراد  تسود  نم  نکن  هلجع  یلو  روآرب  ار  ما  هدنب 

نک هلجع  روآرب و  ار  ما  هدنب  تجاح  دیوگ  یم  لکوم  هتشرف  هب  دناوخ و  یم  یتجاح  رد  ار  يادخ 

دنیوگ یم  يو  دروم  رد  مدرم  هاگنآ  دومرف  دیآ و  یم  مدب  شیادص  تساوخرد و  ندینش  زا  نم  اریز 

شیپ تسا  هدشن  تباجا  شیاعد  هک  صخش  نآ  هدرک و  اطع  وا  هب  راگدرورپ  شتمارک  رطاخ  هب  هک 

دیما و ریخ و  رد  هتسویپ  نمؤم  دومرف  تسا  هدمآ  ع )  ترضح (  نآ  زا  و   ( 4 تشادن (  یشزرا  ادخ 

دنک كرت  ار  اعد  دوش و  دیماان  هکنیا  هب  دنکن  هلجع  هک  ینامز  ات  تسا  راگدرورپ  تمحر  و  تعسو )  ) 

عقوم نالف  زا  ار  يادخ  نم  دیوگ )  یم  هکنیا  هب  دومرف (  دنک  یم  هلجع  هنوگچ  متشاد  هضرع 

رد ار  یلاعت  يادخ  نمؤم  هک  تسا  ع )  ترضح (  نآ  زا  و   ( 5 منیب (.  یمن  ار  متجاح  یلو  مناوخ  یم  نونکات 

ار وا  تباجا  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دناوخ  یم  یتجاح 
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شیاعد ادص و  هکنآ  ات  دیزادنایب  ریخات  هب 

---------------

 . سنوی 12  10  ( . 1 ) 

 (-- 166 --) 

هب ار  تتباجا  يدناوخ و  ارم  ما  هدنب  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دش  تمایق  زور  هک  یتقو  مونشب و  ار 

هب ار  وت  تباجا  نم  يدناوخ  ارم  يراتفرگ  نالف  رد  تسا و  نانچ  نینچ و  تباوث  متخادنا و  ریخات 

چیه شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  نمؤم  ماگنه  نیا  رد   . تسا نانچ  نینچ و  وت  باوث  متخادنا و  ریخات 

هدمآ ترضح  نآ  زا  و   ( 1 دنیب (  یم  ار  نآ  يوکین  باوث  هک  نوچ  دیسر  یمن  تباجا  هب  ایند  رد  وا  زا  ییاعد 

یتساوخرد ادخ  زا  هک  دنک  تمحر  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  دومرف  هک  تسا 

َِکئاعُِدب ْنُکَأ  َْمل  درک َو  توالت  ار  هیآ  نیا  و   . هن هاوخ  دوش و  تباجا  هاوخ  درک  رارصا  اعد  رد  درک و 

تسود ار  ّرصم  هدننک  تساوخرد  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 2 ایِقَش 1 (.  ِّبَر 

شدای زا  دشاب  هتشاد  تسود  ارم  سک  ره  یسوم  يا  هدمآ  تاروت  رد  تفگ  رابحالا  بعک  و   ( 3 دراد (. 

لفاغ مقلخ  زا  نم  یسوم  يا   . دنک رارصا  نآ  زا  لاؤس  رد  دنک  بلط  ار  یتجاح  سک  ره  مور و  یمن 

هکیالم مناونشب و  ار  مناگدنب  ياعد  يراز و  هآ و  شیوخ  هکیالم  هب  هک  مراد  تسود  یلو  متسین 

مداد و تردق  ار  ناشیا  نم  هک  يزیچ  هب  دنیامن و  یم  یکیدزن  نم  هب  مدآ  ینب  هک  دننیبب  ظفاح 

ناتتسد زا  يدوزب  اریز  دنکن  یصاع  ار  امش  تمعن  وگب  لیئارسا  ینب  هب  یسوم  يا   . مدوب شبّبسم 

دور و یم  رد 
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تمحر دینک  رارصا  اعد  رد  دریگ و  یم  ورف  ار  امش  يراوخ  هک  دینکن  تلفغ  رکش  زا 

هک هدمآ  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 4 دوش (.  یم  اراوگ  امش  رب  تیفاع  دریگ و  یم  رب  رد  ار  امش  اعد  تباجا  هطساوب 

ار وا  تجاح  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دنک  یمن  شیوخ  تجاح  نتفرگ  رد  رارصا  ینمؤم  هدنب  دومرف 

 . دنک یم  هدروآرب 

ار ادخ  یسک  تسا  نکمم  ایآ  مدرک  ضرع  هللا  دبع  یبا  هب  هدش  تیاور  لقیص  روصنم  زا  و   ( 5 ) 

رد ع )  قداص (  ماما  تفگ  روصنم  دزادنایب  ریخات  هب  یتدم  ات  ار  نآ  یلو  دنک  شتباجا  يادخ  دناوخب و 

دنک يرتشیب  ياعد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ایآ  تسیچ  نآ  تلع  مدرک  ضرع  هلب  دومرف  مباوج 

یسک ياعد  ایآ  متشاد  هضرع  ع )  قداص (  ماما  هب  تفگ  هدش  تیاور  رامع  نب  قاحسا  زا  و   ( 6 هلب (.  دومرف 

ماما زا  ملاس  نب  ماشه  زا  و   ( 7 لاس (.  تسیب  ات  هلب  دومرف  دتفا  یم  ریخات  هب  یلو  دسر  یم  تباجا  هب 

ْتَبیِجُأ ْدَق  دومرف  نوراه  یسوم و  هب  هک  ادخ  مالک  نیب  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

لاس لهچ  دریگ  ورف  شباذع  هب  دنوادخ  ار  نوعرف  ات   . مدرک تباجا  ار  امش  ياعد  امُُکتَوْعَد 2 

 . دش هلصاف 

تباجا دناوخ و  یم  ار  یلاعت  يادخ  نمؤم  دومرف  هک  دش  تیاور  ترضح  نآ  زا  ریصب  یبا  زا  و   ( 8 ) 

---------------

 . --------------- میرم 4  19  ( . 1 ) 

 . سنوی 89  10  ( . 2 ) 

 (-- 167 --) 

 . دتفا یم  ریخات  هب  هعمج  زور  ات  وا 

اعد دایز  هک  تسا  لقاع  هتسیاش   ( 1 تحیصن ( 
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زا تسا  ترابع  نآ  لیلد  دنکن و  عطق  ار  اعد  هاگ  چیه  دنک و 

 . تسا تدابع  ناج  هکلب  تسا  تدابع  اعد  هکنیا  اعد و  دوخ  تلیضف  لوا   ( 2 ) 

نآ دناد و  یمن  صخش  هک  دشاب  ردقم  ییالب  تسا  نکمم  دوش  زیاف  الب  رب  اعد  میدقت  تیزم  هب  مود   ( 3 ) 

 . دنادرگب ار  الب  اعد 

ار وت  تجاح  جایتحا  ماگنه  هب  دوش و  یم  انشآ  نامسآ  رد  وت  يادص  ینک  اعد  دایز  یتقو  موس   ( 4 ) 

 . دنروآ یمرب 

 . دنک یم  ریخ  بلط  ادخ  زا  هک  دزرمایب  ار  يا  هدنب  يادخ  دومرف  هک  دریگب  هرهب  ربمایپ  ياعد  زا  مراهچ   ( 5 ) 

بوبحم يدرک و  تقفاوم  ناحبس  قح  هدارا  اب  سپ   . تسا یلاعت  قح  بوبحم  وت  يادص  رگا  مجنپ   ( 6 ) 

میرک وا  یلو  یتسین  تباجا  هتسیاش  وت  هکنآ  ای  تسین  قح  بوبحم  تیادص  رگا  يدروآ و  ار  قح 

ار وت  هثاغتسا  دنادرگن و  زاب  دیماان  ار  وت  اه  تمعن  زا  دنک و  محر  وت  رب  اعد  رارکت  اب  دیاش  تسا  میحر 

بش ره  رد  هک  یلاح  رد  دنکن  تباجا  ار  وت  ياعد  هنوگچ  دنک  تباجا  ار  وت  ياعد  دیوگ و  باوج 

هب ایآ   ( 7 ایب (  ریخ  ناهاوخ  يا  منک  شتباجا  ات  دنک  لاؤس  هک  تسه  یسک  ایآ  دهد  یم  رد  ادن  شیدانم 

 . دوش یم  زاب  تیورب  رد  ینزب  دایز  ار  يا  هناخ  رد  یتقو  دومرف  هک  يرگن  یمن  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ 

وا زا  یلاعت  يادخ  زرمایب و  ارم  ایادخ  دیوگ  یم  هدنب  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 8 ) 

تسا نادرگیور  وا  زا  یلاعت  يادخ  زاب  زرمایب  ارم  ایادخ  دیوگ  یم  زاب  تسا  نادرگیور 
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رگید راب  .

نم زا  نم  هدنب  هک  دینیب  یمن  ایآ  دیوگ  یم  شا  هکیالم  هب  یلاعت  يادخ  زرمایب  ارم  ایادخ  دیوگ  یم 

مدوب نادرگیور  وا  زا  نم  درک  شزرمآ  بلط  نم  زا  زاب  مدوب  نادرگیور  وا  زا  نم  تساوخ و  شزرمآ 

ار وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  مزرمآ  یمن  نم  زج  ار  ناهانگ  هک  تسناد  نم  هدنب  تساوخ  شزرمآ  نم  زا  زاب 

 . مدیشخب

دبای موادت  ات  دزادنا  یم  ریخات  هب  ار  تتباجا  یلاعت  يادخ  دشاب  ادخ  بوبحم  وت  يادص  رگا  مشش   ( 9 ) 

همادا ار  تیاعد  وت  هک  دناد  یم  اریز  دوش  یم  هدیاف  نودب  تتباجا  ریخأت  يداد  همادا  هک  یتقو 

نیا يارب  تباجا  رد  ریخات  هکنآ  رگم  تسا  هدوب  اعد  رارمتسا  رطاخ  هب  تباجا  رد  ریخات  یهد و  یم 

يداش و ات  دنک  هریخذ  وت  يارب  تسا  هدرک  هدامآ  ازج  زور  يارب  هک  ار  یباوث  دهاوخب  هک  دشاب  روظنم 

یشیدنایب رگا  تسا و  یناف  ایند  ياهیبوخ  یمیاد و  يورخا  ياهاطع  اریز  ددرگ  رتشیب  وت  یلاحشوخ 

 (-- 168 --) 

 . تسا دایز  یناف  میاد و  نیب  توافت  یمهف  یم 

ناگدنب یلاعت  يادخ  دومرف  ع )  ترضح (  نآ  اریز  تسا  یهلا  تبحم  هب  ندیسر  يارب  اعد  متفه   ( 1 ) 

 . دراد تسود  ار  هدننکاعد  رایسب 

نینمؤملا ریما  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  اریز  ینک  یم  تماما  هب  یسأت  متشه   ( 2 ) 

 . درک یم  اعد  رایسب  هک  دوب  يدرم 

هب مایق  بلق و  روضح  اب  اعد  دیاب  هک  يدرک  طرش  امش  هک  تسا  نیا  نم  ندرکن  اعد  تلع  لاکشا   ( 3 منک (  یمن  اعد  ارچ  لاکشا 

ياعد یلاعت  يادخ  هک  يدرک  رکذ  ع )  ماما (  لوق  زا  امش  هک  يرگید  طرش  دشاب و  راگدرورپ  تاجانم 
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دنک یمن  لوبق  ار  لدگنس  ياعد  ادخ  هک  ع )  ماما (  رگید  راتفگ  دنک و  یمن  لوبق  ار  لوغشم  لد  صخش 

نیا تسا و  بلاغ  نم  بلق  رب  تواسق  تسین و  رّسیم  تالاح  رتشیب  رد  بلق  روضح  هک  منیب  یم  و 

 . دشاب یم  مراگدرورپ  زا  يرود  بجوم 

هب یبوخ  کمک  ینک  كرت  مه  ار  اعد  زاب  رگا  يدرک  رکذ  تدوخ  دروم  رد  هک  یفاصوا  نیا  هک  نادب   ( 4 باوج ( 

اریز دنک  یم  کمک  وا  هب  مه  وت  هراّما  سفن  ددرگ و  یم  رت  يرج  وت  رب  يزوریپ  رب  ینک و  یم  تنمشد 

لثم وت  ناتساد  دراد  لیم  تاوهش  هب  دایز  دشاب و  یم  راوشد  وا  رب  هیرگ  تسا و  نیگنس  وا  رب  اعد 

زاب ار  وت  وا  اب  گنج  زا  سرت  تلاسک و  هک  یتقو  دنتفرگ  یتشک  مه  اب  هک  تسا  یناولهپ  ود  ناتساد 

ار وت  دروآ و  یم  تسدب  يزوریپ  تصرف  اریز  ینک  دروخرب  حالس  نودب  وا  اب  ادابم  ادابم  سپ  دراد  یم 

وا اب  گنج  رب  وت  هک  هدب  ناشن  وا  هب  هدب و  ناشن  كرحت  دوخ  زا  شوپب و  حالس  هکلب  دنز  یم  نیمز 

میلست دنادرگرب و  يور  وت  زا  دهد و  ناشن  یسرت  دوخ  زا  وا  دیاش  يدرکن  تشپ  وا  هب  يراد و  تردق 

تلاسک دوش و  طاشن  اب  وت  سفن  يوش و  يوق  لد  یهد  ناشن  كرحت  دوخ  زا  یتقو  دیاش  ای  دوش  وت 

ات دنک  کمک  ار  وت  دنک و  محر  وت  هب  یلاعت  يادخ  ینک  نینچ  یتقو  دیاش  ای  دوش  رود  وت  زا  یتسس  و 

ار امش  ایآ  دومرف  هک  اجنآ  رد   ( 5 تسا (  نیمه  دیمان  حالس  ار  اعد  ربمایپ  هکنیا  ّرس  و   . يوش زوریپ 
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هب

دنتشاد هضرع  منکن  ییامنهار  دیشکب  نییاپ  ار  ناتیزور  دینک و  عافد  ناتنانمشد  زا  نآ  اب  هک  یحالس 

نمؤم حالس  اریز  دیناوخب  ار  ناتراگدرورپ  زور  بش و  دومرف  ترضح  نآ  ص )  ادخ (  لوسر  يا  هلب 

 . تساعد

 (-- 169 --) 

رد زیچ  راهچ  نیا  هراما و  سفن  ناطیش و  ایند و  سفن و  ياوه  دنزیچ  راهچ  تنانمشد  هک  نادب   ( 1 ) 

ینبلغ يوه  نم  هَّللا  ای  کب  هاثوغ  او  ّمث  هاثوغ  ایف   ( 2 دنعمج (  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياعد  نیا 

محر ام  ّالا  ءوّسلاب  هراّما  سفن  نم  یل و  تنّیزت  دق  ایند  نم  ّیلع و  بلکتسا  ّودع  نم  و 

هبلغ نم  رب  هک  یسفن  ياوه  زا  مرب  یم  وت  هب  هانپ   . سرب مدایرفب  ایادخ  سرب  مدایرفب  ایادخ  ّیبر 

سفن زا  تسا و  هدرک  تنیز  ممشچ  شیپ  هب  هک  ییایند  زا  هدرک و  هلمح  نم  رب  هک  ینمشد  درک و  ادیپ 

هنوگچ نک  هاگن  اعد  نیا  هب   ( 3 دنک (.  محر  ارم  مراگدرورپ  هکنآ  زج  دنک  یم  رما  يدب  هب  رایسب  هک  يا  هراما 

هک دریگ  یم  تروص  یماگنه  رد  هثاغتسا   . دش رکذ  ادخ  هب  هثاغتسا  ناونع  هب  اهنیا  يروآدای  ماگنه  هب 

 . ددرگ ناشیا  راچد  ناسنا  دنوش و  بلاغ  ناسنا  رب  ناشیا  هک  دسرتب  دوخ  رب  نانمشد  نیرتدب  زا  ناسنا 

اعد و هک  منک  یم  شرافس  وت  هب  سپ  دسر  یم  تکاله  هب  دوش  شنمشد  میلست  گنج  رد  هک  سک  ره  و 

نینچ اریز  دوش  دازآ  ترطاخ  هک  شابم  رظتنم  یشاب و  هتشادن  بلق  روضح  هچرگ  ینک  يراز 

هک لاح  ره  رد  تسوت و  تردق  رد  هک  روط  ره  سپ   . دیآ یم  تسدب  تردنب  دیآ و  یم  ریگ  مک  يزیچ 
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 . دنک یم  درط  ار  ناطیش  ناحبس  يادخ  رکذ  اعد و  اهنت  اریز  ناوخب  ار  يادخ  یتسه 

دش هدرب  يادخ  مان  یتقو  تسا و  هتسشن  ناطیش  کی  یلد  ره  رب  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا   ( 4 ) 

سپ دریگ  یم  ناهد  ار  لد  ناطیش  دش  كرت  يادخ  مان  یتقو  ددرگ و  یم  بوذ  دور و  یم  سپ  ناطیش 

 . دناشک یم  شنایغط  هب  دراد و  یماو  شزغل  هب  دیامن و  یم  شیاوغا  دشک و  یم  دوخ  هب  ار  وا 

هب تیاهن  رد  یلو  دنک  یم  اعد  هب  عورش  بلق  روضح  نودب  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  اسب  هچ   ( 5 ) 

تخس ار  بلق  ادخ  زا  تساوخرد  اعد و  كرت  هکلب  دوش  یم  رجنم  لاؤس  رد  رارصا  يراز و  هیرگ و 

 . درادن لیم  اعد  هب  زگره  سفن  اعد  ینالوط  كرت  لیلد  هب  هک  اجنآ  هب  ات  دیامن  یم  شکیرات  دنک و  یم 

وا ياهتشا  ناسنا و  سفن  هتساوخ  ددرگ و  یم  شقشاع  دریگ و  یم  تفلا  نآ  اب  دنک  تداع  اعد  هب  یتقو 

 . تسا تداع  هب  ییوکین  ریخ و  دومرف  ص )  ربمایپ (  و   ( 6 دوش (  یم  اعد 

هب ضیرم  هک  نانچ  دنتشاد  تداع  اعد  هیرگ و  هب  صوصخم  تاقوا  رد  هک  یناسک  اسب  هچ  و 

دنک تولخ  شراگدرورپ  اب  یتقو  و   . تشاد تداع  بآ  یندیشون و  هب  ناشطع  افش و  تیفاع و 

هجاوم نابات  رون  اب  دبای و  یم  نآ  رد  ار  بلق  شمارآ  لقع و  شیاسآ  ّرس و  تغارف  سفن و  یتحار 

هدش شراگدرورپ  نیشنمه  هتفرگ و  رارق  شرس  رد  هک  يدنمشزرا  جات  هتفرگرب و  رد  ار  وا  هک  دوش  یم 

راد کلام  دیامن و  یم  تساوخرد  دوخ  قزار  زا  دنک و  یم  وگتفگ  شراگدیرفآ  اب  تسا و 
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ایند و

 . دراد فرشت  اهنامسآ  هاشداپ  روضح  رد  دنک و  یم  ادص  ار  ترخآ  راد 

دنمدرم نیرتابیز  زا  اهناوخ  بش  زامن  نیدجهتم و  ارچ  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 7 ) 

 . دیناشوپ دوخ  رون  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  و   . دننک یم  تولخ  دوخ  يادخ  اب  اریز  دومرف 

 (-- 170 --) 

هک تسا  هدرک  تیاور  ع )  رقاب (  ماما  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 1 دزاس ( ]  یمن  بش  باوخ  اب  ادـخ  یتسود  ياعدا  ]
هلمج زا  دومرف 

دنک یم  اعدا  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  دومرف  یحو  ع )  نارمع (  نب  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک  ییاهربخ 

رگا نارمع  دنزرف  يا  دباوخ  یم  دش  بش  یتقو  هک  یتروص  رد  دیوگ  یم  غورد  دراد  تسود  ارم  هک 

نم اب  دنریگ و  یم  رظن  رد  دوخ  شیپ  ارم  هنوگچ  هک  يدید  یم  ار  دنرازگ  یم  زامن  رات  بش  رد  هک  نانآ 

روضح زا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  وگتفگ  نم  اب  هتفای و  الج  هدهاشم  زا  ناشنامشچ  دننک و  یم  وگتفگ 

اب سرتب و  نم  زا  لد  رد  نک و  راثن  نم  هب  ار  تنامشچ  کشا  نارمع  دنزرف  يا  دندرگ  یم  ززعم 

یبای یم  وگباوج  کیدزن و  ارم  ناوخب و  ارم  رات  ياهبش  رد  سپس  امن  عوضخ 

رد هدنب  دومرف  یم  مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ  تسا  هدش  تیاور  یلفون  دمحم  نب  یلع  زا  و   ( 2 ) 

رارق شا  هنیس  رب  شا  هناچ  دناشک و  یم  پچ  تسار و  تمس  هب  ار  وا  ترچ  دوش و  یم  دنلب  بش 

دننک و یم  زاب  ار  نآ  هکیالم  دننک و  زاب  ار  نامسآ  ياهرد  ات  دهد  یم  روتسد  یلاعت  يادخ  هتفرگ و 

دینک هاگن  نم  هدنب  هب  هکیالم  يا  دیوگ  یم  هاگنآ 
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هک دوش  یم  يزیچ  لمحتم  نم  هب  یکیدزن  هار  رد 

ار نآ  هک  يا  هبوت  ای  مشخبب و  هک  یهانگ  دهاوخ  یم  تلصخ  هس  نم  زا  مدرکن و  بجاو  وا  رب  نم 

 . مداد وا  هب  اعمج  ار  همه  هک  دیشاب  دهاش  نم  هکیالم  يا  منک  تدایز  وا  رد  هک  يزور  ای  منک  دیدجت 

اب هک  دراد  یناگدنب  یلاعت  يادخ  لّضفم  يا  دومرف  حلاص  نب  لّضفم  هب  يزور  ع )  قداص (  ماما  و   ( 3 ) 

دنناشیا درک  راتفر  ناشیا  اب  صلاخ  یبوخ  اب  زین  یلاعت  يادخ  دندرک و  هلماعم  وا  اب  صلاخ  ناهن  ّرس و 

رارق یلاعت  يادخ  هاگشیپ  رد  یتقو  درذگ و  یم  لمع  نودب  تمایق  زور  رد  ناشلمع  ياه  همان  هک 

يالوم يا  متشاد  هضرع   . دنک یم  رپ  دندرپس  وا  هب  ناهنپ  رد  ناشیا  هک  يرارسا  زا  ار  نآ  ادخ  دنریگب 

نیب رارسا  رب  لامعا  لکوم  هظفح و  هکیالم  هکنیا  زا  دنرتگرزب  ناشیا  دومرف  تسیچ  نآ  تلع  نم 

 . دنوش علطم  ناشیا  ادخ و 

زا ناوت  یم  هنوگچ  وشم  لفاغ  تسا  رتشزرا  اب  تشهب  زا  هک  هیامنارگ  تاماقم  نیا  زا  هدنناوخ  يا   ( 4 ) 

تسا و بش  رد  مایق  نیمه  رتالاب  تاماقم  ماقم و  نآ  هب  ندیسر  هار  هک  یتروص  رد  دش  لفاغ  نآ 

یضار ناشیا  زا  دنوادخ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللَا  َیِضَر  دومرف  هک  تسا  نیمه  ادخ  ناوضر  تلع 

یهلا تیاضر  ُمیِظَْعلَا 1  ُزْوَْفلَا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللَا  َنِم  ٌناوْضِر  دندش َو  دونشخ  ادخ  زا  ناشیا  دش و 

 . تسا گرزب  يراگتسر  نیا  تسا  رتالاب 

---------------

 . هبوت 73  9  ( . 1 ) 

 (-- 171 --) 

معنتم ایند  رد  نم  تدابع  هب  مقیدص  ناگدنب  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد   ( 1 ) 
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زا تشهب  رد  اریز  دیوش 

 . دش دیهاوخ  معنتم  نآ 

تشهب رد  نتسشن  زا  رتهب  عماج  دجسم  رد  نتسشن  نم  يارب  دومرف  مالسلا  هیلع  ایصوا  دیس  و   ( 2 ) 

تیاضر عماج  دجسم  رد  نتسشن  یلو  تسا  سفن  يدونشخ  تشهب  رد  نتسشن  اریز  تسا 

 . دنک یم  نیمات  ار  مراگدرورپ 

یتقو متسه  راگدرورپ  نیشنمه  نم  تفگ  تسیچ  ییاهنت  لمحت  تلع  دنتفگ  یبهار  هب   ( 3 ) 

تاجانم مراگدرورپ  اب  متساوخ  دوخ  یتقو  مناوخ  یم  ار  شباتک  دنک  اوجن  نم  اب  میادخ  مهاوخب 

 . مناوخ یم  زامن  منک 

دنک و یم  تشحو  مدرم  زا  دوش  سونام  يادخ  اب  سک  ره  هدمآ  ع )  يرکسع (  نسح  ماما  زا  و   ( 4 ) 

 . تسا مدرم  زا  تشحو  يادخ و  اب  سنا  شا  هناشن 

هب هک  ینک  یمن  هاـگن  یثیل  هزمح  نب  رارـض  فیرعت  هب  اـیآ   ( 5 دـیوگ ( ]  یم  نخـس  ع )  یلع (  فاصوا  زا  هیواـعم  دزن  رد  رارـض  ]
فصو رد  عل )  هیواعم (  رب  لوخد  ماگنه 

ایآ تفگ  نک  فصو  نم  يارب  ار  ع )  یلع (  دیسرپ  وا  زا  هیواعم  تفگ  هچ  ءایصوالا  دیس  تاماقم 

ییورین دوب و  شیدنا  رود  مسق  ادخ  هب  تفگ  ریخ  تفگ  هیواعم  يراد  روذعم  نآ  زا  ارم  دوش  یم 

درک و یم  مکح  تلادع  هب  درک و  یم  ادج  لطاب  قح و  نیب  هک  تشاد  نشور  يراتفگ  میظع و 

درک و یم  رارف  نآ  تنیز  ایند و  زا  درک  یم  ناروف  تمکح  شدوجو  مامت  زا  دیشوج  یم  ملع  شفارطا 

درک و یم  رکف  رایسب  تخیر و  یم  کشا  دایز  مسق  ادخ  هب   . دوب سونام  نآ  تشحو  بش و  اب 

دومن یم  اوجن  شراگدرورپ  اب  درک و  یم  باطخ  دوخ  هب  دنادرگ و  یم  مه  هب  ار  شناتسد 
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ياهسابل زا 

ام زا  یکی  لثم  ام  نیب  رد  مسق  ادخ  هب   . درب یم  تذل  تخس  ياهاذغ  زا  دمآ و  یم  ششوخ  تخمز 

هکنآ اب  داد  یم  نامباوج  میدرک  یم  لاؤس  یتقو  دش  یم  کیدزن  ام  هب  میتفر  یم  ششیپ  هب  یتقو  دوب 

هاگن شتمظع  زا  میتفگ و  یمن  نخس  وا  اب  شتبیه  زا  میدوب  کیدزن  وا  اب  ام  دوب و  کیدزن  ام  هب  یلیخ 

درمش یم  گرزب  ار  نید  لها   . دومن یم  بترم  ؤلؤل  لثم  شنادند  درک  یم  مسبت  رگا  میتفرگ  یمن  الاب  ار 

شتلادع زا  فیعض  تخادنا و  یمن  عمط  هب  شلطاب  رد  ار  يوق  تشاد  یم  تسود  ار  ناریقف  و 

هک مدید  بش  ماگنه  هب  شهاگیاج  رد  ار  وا  تقو  کی  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دش و  یمن  سویام 

هداتسیا تدابع  بارحم  رد  وا  دندوب  هتفر  ورف  نامسآ  قمع  رد  بش  ناگراتس  هتخیوآ و  هدرپ  بش 

لثم تسیرگ  یم  نیزح  يادص  اب  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگرام  ناسب  هتفرگ  ششیر  رب  تسد  دوب 

 (-- 172 --) 

هب ای  يوش  یم  نم  ضرعتم  ایآ  ایند  يا  ایند  يا   ( 1 دیامرف (  یم  هک  میونش  یم  ار  ناشیا  يادص  نالا  هکنیا 

هب يزاین  نم  بیرفب  ار  نارگید  تسا  هدیسرن  تنامز  زگره  وش  رود  نم  زا  زگره  يراد  هقالع  نم 

يراد كدنا  یتیمها  تسا و  هاتوک  تتدم  تسین  نآ  رد  یتشگزاب  هک  مدرک  تا  هقالط  هس  مرادن  وت 

ياهکشا ترخآ  یگرزب  هار و  تشحو  رفس و  يرود  هشوت و  یمک  زا  هآ  هآ  تسا  هاتوک  وت  يوزرآ 

و  . دندش ریگولگ  هیرگ  زا  زین  موق  درک و  كاپ  ار  نآ  شنیتسآ  اب  تخیر و  ورف  ششیر  رب  عل )  هیواعم ( 

هچ دوب  نینچ  ص )  نسحلا (  وبا  مسق  ادخ  هب  تفگ  سپس 
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هب تفگ  يراد  یم  تسود  ار  وا  رادقم 

تفگ هیواعم   . مهاوخ رذع  يادخ  زا  تبحم  رد  مریصقت  زا  و  ع )  یسوم (  هب  یسوم  ردام  هقالع  رادقم 

ردام نآ  هنیس  رب  شدنزرف  هک  يردام  ربص  تفگ  رارض  تسا  هنوگچ  شغارف  زا  وت  ربص  رارض  يا 

دنلب رارض  هاگنآ  دیارگ  یمن  يدومخ  هب  شترارح  هآ و  دوش و  یمن  مارآ  شا  هیرگ  هک  دشاب  هدش  هتشک 

امش نیب  زا  نم  يزور  رگا  تفگ  دروآ و  دوخ  نایفارطا  هب  ور  هیواعم   . دوب كانساره  هک  یلاح  رد  دش 

تفگ نیرضاح  زا  یسک   . دیوگ انث  نم  رب  انث  نیا  دننامه  هب  هک  تسین  یسک  امش  نیب  رد  مورب 

 . تسا نیشنمه  رادقم  هب  نیشنمه 

اعد رد  رخاتم  بادآ  زا  بدا  نیمود 

 . دشکب شتروص  رب  ار  دوخ  ناتسد  هدننکاعد  هک  تسا  نیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا   ( 2 ) 

ایح يادخ  هکنآ  زج  درکن  دنلب  رابج  زیزع  يادخ  فرط  هب  ار  شتسد  يا  هدنب  دومرف  هک  درک  تیاور 

رس تروص و  رب  هکنآ  زج  دریگن  ار  شتسد  دیدرک  اعد  امش  یتقو  دنادرگرب  یلاخ  ار  شتسد  هک  دومن 

زج هدرکن  زارد  لج  زع و  يادخ  فرط  هب  ار  شتسد  هدنب  چیه  دش  تیاور  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 3 دشکب (. 

هچنآ دوخ  تمحر  لضف و  زا  نآ  رد  نیا  رب  انب  دنادرگزاب  یلاخ  ار  شتسد  هک  دنک  یم  ایح  ادخ  هکنآ 

دشکب و شتروص  رس و  رب  هکنآ  زج  دریگن  زاب  ار  شتسد  درک  اعد  یسک  یتقو  دهد  یم  رارق  دهاوخب 

همئا ياعد  رد  و   ( 4 دشکب (.  شا  هنیس  تروص و  رب  ار  شتسد  هک  هدمآ  رگید  ربخ  رد 
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هدمآ مالسلا  مهیلع 

 . تسا هدشن  وت  ششخب  زا  دیماان  هتشگنرب و  یلاخ  تیاطع  زا  یناهاوخ  تسد  چیه  تسا 

اعد زا  دعب  بدا  نیموس 

درب نایاپ  هب  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  دمحم و  رب  دورد  اب  ار  اعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نوچ   ( 5 ) 

يادخ زا  سپس  دنک  عورش  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  اب  دراد  یتجاح  یلاعت  يادخ  زا  سک  ره  دومرف 

یلاعت يادخ  اریز  دنک  متخ  شلآ  دمحم و  رب  تاولص  اب  نآ  زا  سپ  دهاوخب و  ار  شتجاح  یلاعت 

 (-- 173 --) 

شلآ دمحم و  رب  ياعد  اریز  دنک  در  ار  طسو  دنک و  لوبق  ار  رخآ  لوا و  ياعد  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک 

 . دنام یمن  بوجحم  یلاعت  يادخ  زا 

 . میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  هللا ال  ءاش  ام  دیوگب  هدش  تیاور  هک  ار  هلمج  نیا  شیاعد  زا  دعب  مراهچ  بدا 

هک تسا  هدمآ  قداص  ماما  زا   ( 1 ) 

یلاعت يادخ   . میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  هللا ال  ءاش  ام  دیوگب  شیاعد  زا  دعب  درک  اعد  درم  یتقو 

رد و   ( 2 دینک (  اور  ار  شتجاح  دیدرگ  نم  رما  میلست  دروآ و  هانپ  دش و  عطقنم  نم  هب  نم  هدنب  دیامرف  یم 

هب شیاعد  هک  دراد  تسود  سک  ره  دومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلع  زا  رگید  ربخ 

هَّللا یلا  اعّرضت  هَّللا  ءاش  ام  هَّلل  هناکتسا  هللا  ءاش  ام  دیوگب  اعد  مامتا  زا  دعب  دسرب  تباجا 

 . میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  هَّللا ال  ءاش  ام  هَّللا  یلا  اهّجوت  هَّللا  ءاش  ام 

دنک اعد  زا  لبق  زا  رتهب  ار  شتالاح  اعد  زا  دعب  مجنپ  بدا 
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دنک اعد  زا  دعب  هک  یناهانگ  اریز   ( 3 ) 

ار هلمج  نیا  مالسلا  مهیلع  همئا  ياعد  رد  ایآ  دنک  يریگولج  نآ  ياضما  ارجا و  زا  تسا  نکمم 

یتلا بونذلا  نم  کب  ذوعا  ءاعّدلا و  درت  یّتلا  بونذلا  نم  کب  ذوعا  ندومرف و  هک  يدینشن 

زا مرب  یم  وت  هب  هانپ  دنادرگ و  یم  رب  ار  اعد  هک  هک  یناهانگ  زا  مرب  یم  وت  هب  هانپ  مسقلا  سبحت 

ناهانگ زا  دومرف  درک  لقن  ربمایپ ص  زا  دوعسم  نبا   ( 4  ( .) 55 دننک (  یم  سبح  ار  يزور  هک  یناهانگ 

شدای زا  تخومآ  هک  ار  یشناد  دنک و  یم  هانگ  یهاگ  هدنب  اریز  درب  یم  نیب  زا  ار  تاریخ  اریز  دیزیهرپب 

شیزور زا  دنک و  یم  یهانگ  هدنب  دنام و  یم  زاب  بش  رد  مایق  رد  دنک و  یم  یهانگ  هدنب  دور و  یم 

ْمُهانْوََلب اَّنِإ  درک  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس   . دوب اراوگ  وا  يارب  يزور  هکنآ  لاح  دوش و  یم  مورحم 

روبز رد   ( 5 میدرک (.  التبم  ار  غاب  رد  اکرش  هک  نانچ  میدرک  التبم  ار  ناشیا  ام  ِهَّنَْجلَا 1  َباحْصَأ  انْوََلب  امَک 

نم ییامن و  یم  تساوخرد  نم  زا  مدآ  دنزرف  يا  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  دواد 

رارصا اعد  رد  سپس  یهاوخ  یم  نم  زا  اعد  رد  ار  تدوخ  حالص  هک  مناد  یم  اریز  مهد  یمن  وت  هب 

ندرک الم  رب  دصق  نم  يریگ و  یم  کمک  تیصعم  تهج  رد  نآ  زا  مهد و  یم  وت  هب  نم  ینک و  یم 

هچ مدرک  وت  اب  نم  هک  ییاهیبوخ  هچ  مناشوپ و  یم  ار  نآ  نم  ینک و  یم  اعد  هاگنآ  منک  یم  ار  تزار 

هک مریگب  یمشخ  وت  رب  نم  هک  تسا  کیدزن  يدرک  نم  اب  هک  ییاهیدب 
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 . موشن یضار  زگره 

ارم تیصعم  هک  یشکندرگ  هک  تسا  نیا  هدش  یحو  ع )  یسیع (  ترضح  هب  هک  یتاملک  هلمج  زا   ( 6 ) 

ارم یتخس  ماگنه  هب   . دنک یم  تدابع  ار  نارگید  دروخ و  یم  ارم  يزور  دبیرفن  ار  وت  دنک  یم 

---------------

 . ملق 17  68  ( . 1 ) 

 (-- 174 --) 

ای دنک  یم  نایصع  ارم  ایآ  ددرگ و  یم  زاب  نیتسخن  راتفر  هب  سپس  منک  یم  تباجا  ار  وا  نم  دناوخ  یم 

یتاجن هک  مرب  ورف  باذع  رد  يروط  ار  وا  هک  مدروخ  مسق  مدوخ  هب  دیوج  یم  ارم  مشخ  هکنآ 

نم نیمز  نامسآ و  زا  دنک  یم  رارف  اجک  هب  دشاب  هتشادن  نم  ریغ  یهاگهانپ  دشاب و  هتشادن 

زا یتجاح  یلاعت  يادخ  زا  هدنب  دندومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  ماما  زا   ( 1 ) 

دزادنا ریخات  هب  هکنآ  ای  دروآرب و  يدوزب  ار  نآ  دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  دبلط  یم  ار  ایند  ياه  تجاح 

دیوگ یم  ار  شتجاح  رب  لکوم  هتشرف  یلاعت  يادخ  دنک  یم  هانگ  صخش  تقو  نامه  رد  یلو 

 . تسا هدش  نم  زا  تیمورحم  بجوتسم  دش و  نم  مشخ  لخاد  وا  رواینرب  ار  وا  تجاح 

 ( 1 لصف ( 

 . درب هانپ  ادخ  هب  ناهانگ  عاونا  زا  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  راهطا  همئا  ياهاعد  رد  هک  نادب 

و  ( 2 ) 

دومرف ترضح  نآ  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  یلوم  زا  نآ  ریسفت 

نداد تسد  زا  ار  ریخ  تداع  مدرم و  هب  ملظ  زا  دنترابع   ( 56 دننک (  یم  نوگرگد  ار  اه  تمعن  هک  یناهانگ   ( 3 ) 

یلاعت يادخ   . ندرکن رکش  ندرک و  یساپسان  ار  اه  تمعن  ندیشک و  تسد  بوخ  راک  زا  و 
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َّنِإ دومرف 

نوگرگد تسا  مدرم  رد  ار  هچنآ  یلاعت  يادخ  ْمِهِسُْفنَِأب 1  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللَا ال 

نتشک زا  دنترابع  دنروآ  یم  تمادن  هک  یناهانگ  و   ( 4 دننک (.  نوگرگد  ار  ناشدوخ  هک  نآ  رگم  دنک  یمن 

 . تسا هدرک  مارح  یلاعت  يادخ  هک  یهانگیب 

دومرف دش  ناوتان  شردارب  نفد  زا  تشک و  ار  شردارب  هک  یماگنه  لیباق  هصق  رد  یلاعت  يادخ 

ات زامن  كرت  دراد و  تردق  هک  یتروص  رد  محر  هلص  كرت  ناهانگ  زا  رگید  نیمداّنلا  نم  حبصاف 

دسرب و گرم  هک  یماگنه  هب  ات  تاکز  عنم  ملاظم و  ّدر  تیصو و  كرت  دوش و  توف  شتقو  هکنآ 

 . دوش هتسب  نابز 

مدرم و رب  ربکت  یشک و  ندرگ  املع و  اهفراع و  نایصع  دننک  یم  لیاز  ار  اه  تمعن  هک  یناهانگ  و   ( 5 ) 

 . تسا ناشیا  ندرک  ازهتسا  هرخسم و 

ندیباوخ ندیباوخ و  اشع  زامن  ندناوخ  نودب  رقف و  راهظا  دنادرگ  یم  رب  ار  يزور  هک  یناهانگ  و   ( 6 ) 

 . دشاب یم  لج  ّزع و  دوبعم  زا  ندرک  تیاکش  اه و  تمعن  ندرمش  کچوک  حبص و  زامن  ندرواین  و 

هک يزیچ  ندرک  تسد  هب  تسد  يزاب  رامق  رمخ  برش  دنک  یم  هراپ  ار  اه  هدرپ  هک  یناهانگ  و   ( 7 ) 

 . نتسشن کش  لها  اب  مدرم و  بویع  رکذ  حازم و  وغل و  دنادنخ و  یم  ار  مدرم 

---------------

 . دعر 11  13  ( . 1 ) 

 (-- 175 --) 

كرت هدیدمتس و  ندرکن  يرای  هدیدمغ و  هب  ندرکن  کمک  دروآ  یم  دورف  ار  اهالب  هک  یناهانگ  و   ( 1 ) 

 . رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ندرک ینلع  ملظ  دهد  یم  تردق  تلود و  نانمشد  هب  هک  یناهانگ  و   ( 2 ) 
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ار مارح  روجف و  نالعا  و 

 . ندش رارشا  داقنم  ندرکن و  تعاطا  ار  نابوخ  ندرک و  لالح 

انز و ییوگغورد و  غورد و  مسق  محر  عطق  درب  یم  نیب  زا  تعرس  هب  ار  صخش  هک  یناهانگ  و   ( 3 ) 

 . دشاب یم  قحان  هب  تماما  ياعدا  نیملسم و  ياههار  دس 

یلاعت قح  تمحر  زا  دیماان  یهلا و  تمحر  زا  ندش  سویام  دنک  یم  عطق  ار  دیما  هک  یناهانگ  و   ( 4 ) 

 . تسا ندومن  یهلا  ياه  هدعو  بیذکت  ندرک و  ادخ  ریغ  هب  نانیمطا  نتشگ و 

قوقع ردق و  بیذکت  موجن و  هب  داقتعا  تناهک و  رحس و   . دنک یم  ردک  هریت و  ار  اوه  هک  یناهانگ  و   ( 5 ) 

 . دشاب یم  نیدلاو 

هداوناخ و رب  لخب  جرخ و  رد  فارسا  ادا و  تین  نودب  ضرق  دنک  یم  هراپ  ار  اه  هدرپ  هک  یناهانگ  و   ( 6 ) 

 . تسا ناراد  نید  ندرمش  کبس  تلاسک و  یلدگنت و  يربص و  مک  یقالخا و  دب  لیماف و 

هب نامیا  مدع  ناتسود و  اب  قافن  هریرس و  ثبخ  تین و  ءوس  دنک  یم  در  ار  اعد  هک  یناهانگ  و   ( 7 ) 

 . دوش توف  ناشتقو  هکنآ  ات  بجاو  ياهزامن  ریخات  تباجا و 

نامتک غورد و  تداهش  نایضاق و  قحان  هب  مکح  دنک  یم  يریگولج  ناراب  لوزن  زا  هک  یناهانگ  و   ( 8 ) 

میتی و رب  متس  تجاح و  رقف و  لها  رب  یلدگنس  تیبلا و  ثاثا  ضرق  زا  عنم  تاکز و  عنم  تداهش و 

مرک فطل و  هب  ناهانگ  نیا  همه  زا  هک  بش  رد  لیاس  ندرک  در  ندرک و  در  ار  لیاسو  ندومن  نانز  هویب 

 . میورب یم  هانپ  یلاعت  يادخ 

57 هلهابم (  رد   [ 2  ] لصف
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ماما زا  یلامث  هزمح  وبا  زا  تیاور  نآ  و   ( 10 دنک (  تایاور  تاعارم  هلهابم  نامز  رد  تسا  نکمم  رگا   ( 9 ( ) 

باتفآ عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ینک  هلهابم  دیاب  نآ  رد  هک  یتعاس  دومرف  تسا  ع )  رقاب (  رفعج  یبا 

 . دشاب

ماما زا  قورسم  یبا  زا  مکح  نب  دمحم  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  تیاور  رد  هلهابم  تیفیک  اما   ( 11 ) 

یلاعت يادخ  راتفگ  هب  مینک و  یم  ثحب  تنس  لها  اب  ام  متشاد  هضرع  تفگ  تسا  هدمآ  ع )  قداص ( 

ار يادخ  ْمُْکنِم 1  ِْرمَْألَا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلَا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللَا َو  اوُعیِطَأ  دومرف  هک  مینک  یم  جاجتحا  اهنآ  رب 

---------------

 . ءاسن 59  4  ( . 1 ) 

 (-- 176 --) 

اهنادرگ ناهدنامرف  دروم  رد  هیآ  نیا  دیوگ  یم  دییامن  يوریپ  رما  تیالو  ربمایپ و  زا  دینک و  تعاطا 

َنیِذَّلَا ُُهلوُسَر َو  ُهَّللَا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  يادخ  لوق  هب  مینک  یم  جاجتحا  اهنآ  اب  تسا و  هدیسر 

ییاهنآ ربمایپ و  ادخ و  امش  ّیلو  َنوُعِکار 1  ْمُه  َهاکَّزلَا َو  َنُوتُْؤی  َهالَّصلَا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلَا  اُونَمآ 

 . دنهد یم  تاکز  عوکر  تلاح  رد  دنراد و  یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  ییاهنآ  دنشاب  یم  دندروآ  نامیا  هک 

 ( . تسا ع )  یلع (  ترضح  هیآ  نیا  زا  دارم  هصاخ  هماع و  نیرسفم  قافتاب  ) 

هک یلاعت  يادخ  راتفگ  هب  ناشیا  اب  ام   . تسا هدش  لزان  نینمؤم  دروم  رد  هیآ  نیا  دنیوگ  یم  ناشیا 

نیا زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب  یبْرُْقلَا 2 (  ِیف  َهَّدَوَْملَا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  دومرف ال 

دیشاب دمحم  لآ  رادتسود  و  دیراد (  روظنم  نادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن 
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رد دنیوگ  یم  ناشیا  مینک  یم  جاجتحا  تساهنآ )  نتفای  تیاده  يارب  تما و  عفن  هب  مه  رجا  نیا  هک 

نم هب  يو  مدرک  نایب  ترضح  اب  دوب  نم  دای  رد  هچ  ره  سپ   . تسا هدش  دراو  ناناملسم  يابرقا 

دومرف منک  هلهابم  هنوگچ  متشاد  هضرع  ترضح  هب  نک  هلهابم  ناشیا  اب  تروص  نیا  رد  دومرف 

دیورب ارحص  هب  وا  وت و  ریگب و  هزور  زور  هس  دومرف  هک  مراد  نامگ  نک  حالصا  ار  تدوخ  زور  هس 

وگب نک و  عورش  تدوخ  امن و  هکبش  وا  پچ  فرط  تشگنا  اب  ار  دوخ  تسار  تسد  ناتشگنا  و 

نا میحّرلا  نمحرلا  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  عبّسلا  نیضرالا  ّبر  تاومّسلا و  ّبر  مهّللا 

 . امیلا اباذع  وا  ءامّسلا  نم  انابسح  هیلع  لزناف  الطاب  یعّدا  اّقح و  دحج  قورسم  ناک 

رگا نابرهم  هدنشخب  راکشآ  ناهن و  ياناد  هناگ  تفه  ياهنیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ایادخ 

ای نامسآ  زا  يا  هقعاص  يو  رب  هدومن و  اعدا  ار  یلطاب  ای  هدرک و  راکنا  ار  یقح  قورسم  یبا 

 . تسرفب كاندرد  یباذع 

ای تسرفب  وا  رب  نامسآ  زا  يا  هقعاص  هدرک  راکنا  ار  یقح  ياعدا  ینالف  رگا  وگب  و 

تفگ قورسم  یبا  ینیب  یم  وا  رد  ار  باذع  نآ  وت  ریگب  رظن  رد  وا  يارب  كاندرد  یباذع 

 . دنک تباجا  نآ  رد  ارم  هک  متفاین  ار  يدرم  مسق  ادخ  هب 

وگب سپس  نک  زاب  رب و  ورف  مه  رد  وا  ناتشگنا  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا   ( 1 ) 

نم میلا  باذعب  وا  ءامّسلا  نم  نابسحب  هبصاف  لطابب  ّرقا  وا  اّقح  دحج  نالف  ناک  نا  مهّللا 

تیبثت ار  یلطاب  ای  درک  راکنا  ار  یقح  ینالف  رگا  ایادخ   . كدنع
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ای نامسآ  زا  يا  هقعاص  دومن 

نک توالت  راب  داتفه  ار  نآ  تسرف و  ورف  يورب  كاندرد  یباذع 

---------------

 . --------------- هدئام 55  5  ( . 1 ) 

 . يروش 23  42  ( . 2 ) 

 (-- 177 --) 

اعد نتشاد  ناهنپ  بادآ  نآ  هلمج  زا   . یتسناد ار  اعد  زا  دعب  نراقم و  لبق و  طیارش  بادآ و  یتقو   ( 1 همتاخ ( 

نانمشد زا  هطساو  نآ  هب  اریز  تساهنآ  ظفاح  بادآ و  هاشداپ  نیا  تسا و  نآ  نتشاد  هگن  یفخم  و 

ندرگ لابو  ار  اعد  هکلب  دور  یم  رده  لامعا  نآ  هطساو  هب  هک  دوش  یم  ظفح  نآ  هدنرب  نیب  زا  لامعا و 

تمالس هب  نآ  باقع  زا  القا  دوشن  شریگتسد  اعد  باوث  رگا  تسایر و  زا  يرود  نآ  دنک و  یم  مدآ 

درب و یم  نیب  زا  ار  لمع  يدنسپ  دوخ  اریز  تسا  يدنسپ  دوخ  بجع و  ایر  تفآ  ریظن  دنام و  یم 

 . دوش یم  ادخ  ینمشد  ثعاب 

تسا مسق  ود  نآ  ناسنا و  تاکلهم 

ایر لوا 

تلزنم تعاط و  راهظا  هلیسو  هب  قولخم  هب  برقت  ایر  تقیقح  و   ( 2 ) 

شیوخ دصاقم  ندروآ  رب  رد  مدرم  ریخست  مارکا و  تشادگرزب و  هب  لیامت  مدرم و  سوفن  رد  یهاوخ 

نآ رد  دراذگب و  زامن  سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 3 تسا (.  یفخ  كرش  نیمه  و   ( 58 1 دشاب (  یم 

یحُوی ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  تسا  هدومرف  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  تسا  هدیزرو  كرش  دنک  ایر 

ِهَدابِِعب ْكِرُْشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 

راگدرورپ  . دوش یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  امش  لثم  يرشب  نم  وگب   . ًادَحَأ 1 ِهِّبَر 
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هناگی يادخ  امش 

یسک شراگدرورپ  تدابع  رد  دهد و  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دراد  ار  يو  ياقل  دیما  سک  ره  سپ  تسا 

 . دنکن کیرش  ار 

رد سک  ره  متسه  یبوخ  کیرش  نم  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 ) 

نم اریز  مراد  یمن  رب  دوخ  مهد و  یم  کیرش  هب  ار  تدابع  نآ  دنک  کیرش  يرگید  اب  ارم  شتدابع 

مکیرش نیرتزاین  یب  نم  تسا  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و   ( 5 دشاب (.  صلاخ  هک  منک  یم  لوبق  ار  یلمع  اهنت 

مکیرش نآ  زا  لمع  نآ  متسه و  يرب  وا  زا  نم  دنک  کیرش  يرگید  اب  نآ  رد  ارم  دنک و  یلمع  سک  ره 

دسر یمن  صالخا  تقیقح  هب  سک  چیه  دراد و  یتقیقح  یقح  ره  دومرف  ترضح  نآ  و   ( 6 دشاب (  یم 

 . دیوگن ساپس  ار  وا  ییادخ  لمع  رب  یسک  هک  دشاب  دنمقالع  هکنیا  رگم 

سپس تسا  بولطم  زین  اعد  زا  دعب  تسا  بولطم  ادتبا  رد  هک  نانچ  يراک  ناهنپ  هک  نادب   ( 7 ) 

يربن و نیب  زا  ار  نآ  اعد  ندرک  راکشآ  هطساوب  یهد و  همادا  يراک  ناهنپ  هب  امش  هک  منک  یم  هیصوت 

---------------

 . فهک 110  18  ( . 1 ) 

 (-- 178 --) 

یتسه مدرم  اب  رگا  تسا و  اعد  يراک  ناهنپ  رب  یگرزب  کمک  تولخ  اریز  نک  بلط  ار  مدرم  زا  تولخ 

تاجرد نیرتگرزب  زا  هجرد  نیا  تسین  وا  رد  ایر  هبئاش  چیه  هک  یبای  یم  صلخم  ار  تدوخ  یلو 

هب یتروص  رد  اهنت  بلطم  نیا  دشاب و  یکی  صخش  دزن  رد  مدرم  روضح  تبیغ و  هک  تسا  نیصلخم 

دسرب ادخ  قلخ  هب  تفرعم  ادخ و  تفرعم  تقیقح  هب  ناسنا  هک  ددنویپ  یم  تیعقاو 
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سفن تفارش  و 

نیمه هب  دیاش  و   ( 1 تسا (  يواسم  وا  يارب  مدرم  دوبن  دوب و  تروص  نیا  رد  دشاب  هتشاد  تمه  ولع  و 

هب ار  مدرم  هکنآ  ات  دسرن  تفرعم  تقیقح  هب  درم  رذ  ابا  يا  دومرف  هراشا  ص )  یمارگ (  ربمایپ  بلطم 

دنکن نوگرگد  ار  وا  مدرم  دوجو  دنکن  ییانتعا  ناشروضح  دوجو و  هب  دنیب و  نارتش  تروص 

يانعم کی  ثیدح  هیقب  یلو  دنتفگ  روط  نیا   . دنک یمن  نوگرگد  ار  شسفن  رتش  روضح  هک  نانچ 

نایاپ اریز  تسا  سفن  نتشاذگورف  عضاوت و  ثیدح  نیا  زا  دارم  هکنیا  نآ  دناسر و  یم  ار  يرگید 

 . دشاب هتشادنپ  همه  زا  رتریقح  ار  دوخ  ددرگرب و  دوخ  هب  سپس  تسا  نیا  ثیدح 

یلاعت يادخ  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  باحصا  زا  یضعب  هک  تسا  یثیدح  ثیدح  نیا  دننامه  و   ( 2 ) 

هارمه هب  یتسه  وا  زا  رتهب  وت  هک  ار  یسک  يدمآ  تاجانم  يارب  یتقو  هک  دومرف  یحو  ع )  یسوم (  هب 

مدرم متسه  وا  زا  رتهب  نم  دیوگب  هک  درک  یمن  تأرج  دیسر  یم  هک  سک  ره  هب  یسوم  ترضح   . روایب

دوخ اب  ترضح   . دیسر يا  هتفرگ  رگ  گس  هب  هکنآ  ات  درک  وجتسج  تاناویح  فانصا  رد  درک و  اهر  ار 

هار نیب  رد  یتقو  درب  دوخ  اب  درک و  گس  ندرگ  رد  ینامسیر  هاگنآ   . مرب یم  دوخ  اب  ار  گس  نیا  تفگ 

دومرف راگدرورپ   . دیسر راگدرورپ  تاجانم  هب  یتقو  دومن  شیاهر  درک و  زاب  گس  زا  ار  بانط  دیسر 

يادخ  . متفاین ار  نآ  نم  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  يدرواین  مدرک  رما  نم  هک  هچنآ  ارچ  یسوم  يا 

ار یسک  رگا  ملالج  تزع و  هب  مسق  دومرف  یلاعت 
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يربمایپ ناوید  زا  ار  وت  مسا  يدروآ  یم  دوخ  اب 

 . مدرک یم  وحم 

میسقت حیضوت و 

دوش یم  التبم  نآ  هب  لمع  زا  لبق  ناسنا  هکنآ  لوا  رطخ  تسا  مسق  هس  ایر  تارطخ 

مدرم رطاخ  هب  هک  ددرگ  یم  راداو  و   ( 3 ) 

تیصعم ینامرفان و  نیا  اریز  درک  كرت  دیاب  ار  مسق  نیا   . تسین نید  وا  هزیگنا  دهد و  ماجنا  ار  لمع 

ترضح نآ  هلمج  نیا  هراشا  دروم  بلطم  نامه  مسق  نیا  تسین و  تعاط  الصا  تسا و  حیرص 

دربب نیب  زا  شدوخ  رد  ار  ایر  هزیگنا  هک  دراد  تردق  ناسنا  رگا   . تسا یفخ  كرش  ایر  دومرف  هک  تسا 

هانگ هرافک  لمع  دنکن و  ایر  دوش و  تبوقع  سفن  هکنیا  ات  دنک  راک  ادخ  يارب  هک  دنک  راداو  ار  سفن  و 

 (-- 179 --) 

 . تسا رتهب  لمع  كرت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  لوغشم  لمع  هب  نیا  رب  انب  دشاب  سفن 

مدآ غارس  هب  تدابع  يادتبا  نامه  رد  ایر  یلو  دشاب  یم  یلاعت  يادخ  لمع  هزیگنا  مود  رطخ 

دیایب

هک هدش  لمع  ثعاب  ینید  هزیگنا  اریز  دنک  كرت  ار  لمع  هک  تسین  راوازس  تروص  نیا  رد   ( 1 ) 

ار صالخا  دنک و  هدهاجم  ایر  عفر  رد  دیآ  یم  هتفگ  دعب  هک  یهار  زا  نیا  رب  انب  دنک  عورش  ار  لمع 

ار وا  هدرک و  تقفاوم  ناطیش  اب  دنک  كرت  ار  لمع  رگا  هک  تسا  نیا  لمع  رد  همادا  تلع   . دروآ تسدب 

هب ناطیش  لمع  كرت  اب  نیا  رب  انب  تسا  نیمه  ایر  ياقلا  رد  ناطیش  دوصقم  تسا و  هتخاس  رورسم 

 . تسا هدیناسر  دوخ  دارم  روظنم و  هب  ار  وا  صخش  هدیسر و  دوخ  دوصقم 

لصاح یبلق  صالخا  موس  رطخ 
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هب یلو   . دنکن كرت  ار  لمع  دنک و  هدهاجم  نآ  عفر  رد  دیاب  سپ   ( 2 دوش (  یم  وا  ضراع  شیاه  هزیگنا  ایر و  ادعب  یلو  دوش  یم 
هطساوب ار  شسفن  ددرگ و  زاب  صالخا 

لمع كرت  هب  ادتبا  ناطیش  اریز  دوش  مامت  لمع  هکنآ  ات  دروآ  زاب  صالخا  يوس  هب  نید  لقع و 

ایر هب  ار  وت  يدش  لوغشم  لمع  هب  يدرک و  شعفد  يدرکن و  تباجا  ار  وا  رگا  دناوخ و  یم 

تسین صلاخ  لمع  نیا  دیوگ  یم  ددرگ و  یم  رب  يدرک  شعفد  يدادن و  ار  شباوج  یتقو  دناوخ  یم 

هک یلمع  ره  تسیچ و  درادن  صالخا  هک  يراک  هدیاف  تسا  هدوهیب  وت  جنر  یتسه و  راکایر  وت  و 

ار لمع  كرت  اهراتفگ  نیا  اب  و   . تسا رتهب  شکرت  ددرگ و  یم  شبحاص  ندرگ  لابو  دشابن  صلاخ 

یتقو دنک  لمع  كرت  هب  راداو  ار  وت  هکنآ  ات  دور  یم  راجنلک  وت  اب  هنوگ  نیا  دهد و  یم  تنیز  وت  يارب 

دنک كرت  ایر  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  لمع  هک  یسک  هّصق   . دوش یم  هدروآرب  وا  ضرغ  يدرک  كرت  ار  لمع 

دراد و كاخ  ای  وج  زا  یصلاخان  یمک  هک  دهد  یم  یمدنگ  وا  هب  شیالوم  هک  تسا  يا  هدنب  هصق  دننامه 

روط هب  هک  مسرت  یم  دیوگ  یم  دوخ  اب  هدنب  دربب  نیب  زا  ار  یصلاخان  هک  دهد  یم  روتسد  وا  هب  الوم 

رطاخ هب  هک  تسا  یسک  راتفر  راتفر  نیمه  ریظن  و   . دنک یلوم  روتسد  كرت  الک  دوشن و  صلاخ  لماک 

اریز تسا  یفخم  ییایر  دوخ  نیا  دنک و  لمع  كرت  تسا  راک  ایر  ینالف  دنیوگب  هک  مدرم  زا  سرت 

هک تسا  یسک  دننامه  وا   . دنک یم  كرت  مدرم  تمذم  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  لمع 
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وا هب  ات  دنک  یم  راک 

تسا رتشیب  شباوث  هکلب  دوش  یم  يو  ریگنماد  یهانگ  هچ  مدرم  راتفگ  زا  تسا و  هراکیب  دنیوگن 

مهتم ار  وا  ناشیا  هک  دیسر  هیاپ  نیا  هب  یتقو  هکلب   . تسا لمع  رد  يراد  هدرپ  يراک و  یفخم  لثم  سپ 

رد شردق  نیا  رب  انب  دندرک  تناها  ار  وا  راک  نآ  رطاخ  هب  هکلب  دنتسین  لیاق  وا  يارب  ار  یلمع  دندرک و 

دوش یم  شلاح  لماش  ترضح  نآ  فیرعت  تسا و  فورعم  نامسآ  رد  تسا و  لوهجم  مدرم  شیپ 

دنسانشن ار  ناشیا  مدرم  دننک  ناشدای  یتقو  هک  یفخم  یقتم  ناگدنب  نآ  هب  ادخ  یتسود   ( 3 دومرف (  هک 

تسا و هدشن  علطم  نآ  رب  یسک  هدرک و  لمع  ناهنپ  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا و  رتشیب  همه  زا 

 (-- 180 --) 

 . دراد یناوارف  ياه  هلیح  ناطیش  اهراک  هنوگ  نیا  رد  و   ( 1 تسا (  ناطیش  دیک  زا  لایخ  نیا 

هب هک  تسین  ناناملسم  قح  و   ( 58 2 تسا (  هدرب  ناناملسم  هب  دب  نامگ  هکنیا  ناطیش  لوا  هلیح 

 . دنربب دب  نامگ  ناشیا 

دوخ هک  هدنکفا  ییایر  رد  ار  وا  ناطیش  نیا  رب  انب  دشاب  تسرد  ناناملسم  هب  دب  نامگ  نیا  رگا  مود 

هک تسا  نیمه  ایر  دناسر و  یمن  يررض  وا  هب  ناشراتفگ  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب و  يرارف  نآ  زا  وا 

راکایر دنیوگن  وا  هب  مدرم  هکنآ  زا  سرت  رطاخ  هب  دوش  مورحم  نآ  باوث  زا  دنک و  كرت  ار  تدابع 

ار لمع  دیسرت و  یمن  ناشیا  تمذم  زا  دننک و  شحدم  مدرم  هک  تشاد  یمن  تسود  رگا  سپ  تسا 

دنیوگب هاوخ  دراد  راک  هچ  ناشراتفگ  مدرم و  راک  هب  ّالا  درک و  یمن  كرت 
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دنیوگب هاوخ  تسراکایر و 

دراد لمع  كرت  اب  یقرف  هچ  دنناوخب  راکایر  ار  وا  مدرم  هکنیا  رطاخ  هب  لمع  كرت  اذل  تسا و  صلخم 

 . دنناوخب رّصقم  لفاغ  ار  وا  مدرم  هک 

 . تسا هتخاس  لاحشوخ  ار  وا  هدروآرب و  ار  ناطیش  تساوخ  موس 

سفن زا  درب  یم  راک  هب  ار  ثیبخ  ناطیش  ياه  هلیح  زا  دب  رایسب  يا  هلیح  سفن  اجنیا  رد  هک  نادب   ( 2 میسانشب (  ار  سفن  ياه  هلیح 

ار لمع  نینمؤم  رب  يزوسلد  رطاخ  هب  دیوگ  یم  هک  تسا  يا  هلمج  نآ  شاب 1 و  شوه  هب  زیهرپب و 

يزوسلد رطاخ  هب  رگا  تروص  نیا  رد  دنتفایب و  دب  نامگ  هانگ  رد  ناشیا  تسا  نکمم  اریز  نک  كرت 

دوخ ياج  باوث  نیا  يرب و  یم  باوث  دوخ  ینک  كرت  ار  لمع  ناناملسم  ندش  راکهانگ  نینمؤم  رب 

هب مه  تعفنم  نیا  هکلب  تساعد  زا  لصاح  باوث  لداعم  هک  تسا  يا  هنسح  دوخ  دنیشن و  یم  لمع 

 . تسا رتهب  لمع  كرت  نیا  رب  انب  دسر  یم  نارگید 

يا هلیح  دراد و  يراکیب  تلاسک و  هب  لیامت  هک  تسا  هراما  سفن  ياه  يدب  زا  لایخ  نیا  باوج 

نیا دیآ و  یم  شیپ  هار  نیا  زا  تفاین  وت  رب  ذوفن  يارب  یهار  یتقو   . دشاب یم  ثیبخ  ناطیش  زا  گرزب 

دراد دوجو  گنرین  نیا  نالطب  رد  یلیالد   . دومن تنیز  نیا  هب  نیزم  ار  دوخ  گنرین 

راکایر ار  وت  مدرم  هک  تخادنا  نامگ  نیا  رد  ار  وت  اریز  تخادنا  یمتح  ینیقی و  هانگ  رد  ار  وت  لوا 

يراکهانگ نامگ  تسا و  ناشیا  رب  هانگ  دنشاب  هتفگ  مه  رگا  تسا و  دب  نامگ  دوخ  نیا  دنناد و  یم 

یلمع مه  وت  دشابن  عقاو  اب  قباطم  ناشیا  نامگ  رگا  تسا و  دب  نامگ  دوخ  مدرم 
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كرت رطاخ  نیا  هب  ار 

ار وت  نارگید  يراکهانگ  زا  سرت  يدیسر و  مولعم  هانگ  هب  موهوم  نامگ  زا  تروص  نیا  رد  يدرک 

---------------

 ( 1 ) 

درک انشآ  نم  اب  درک  هچنآ  ره  ملانن  زگره  ناگناگیب  زا  نم 

 (-- 181 --) 

 . دنکفا هانگ  رد 

هک دوش  یم  بجوم  ناطیش  تقفاوم  لمع و  كرت  يدرک  تقفاوم  ناطیش  دارم  اب  یتقو  مود   ( 1 ) 

ار وت  یلاعت  يادخ  تمدخ  هب  مایق  رکذ و  اریز  دوش  طلسم  وت  رب  دنک و  ادیپ  تأرج  وت  رب  ناطیش 

رد یلو  يوش  یم  رود  ناطیش  زا  يوش  رت  کیدزن  ادخ  هب  هچ  ره  دنک و  یم  یلاعت  يادخ  هب  کیدزن 

ود نیا  دراد و  لیم  يراکیب  تلاسک و  هب  هراما  سفن  اریز  ینک  یم  تقفاوم  هراما  سفن  اب  لمع  كرت 

 . دناد یم  ار  اهررض  نآ  انیب  صخش  دنتسه و  اه  تفآ  همه  همشچ  رس 

تلاطب يراکیب و  هب  یناسفن  لیم  نآ  تلع  تسا و  سفن  زا  يرگ  هلیح  نیا  هک  نآ  هناشن  موس   ( 2 ) 

حلاصم یجنس و  یم  نظ  ءوس  رد  ناناملسم  عوقو  مدع  اب  ار  يراکیب  باوث  تاوف  هکنیا  تسا 

سفن رد   . يربن باوث  زین  وت  دنتفین و  دب  نامگ  هانگ  هب  مدرم  هکنیا  هب  ینیزگ  یمرب  تدوخ  رب  ار  ناشیا 

قافتا ییایند  عفانم  دروم  رد  هیضق  نیمه  رگا  نک  هاگن  فاصنا  مشچ  اب  امن و  رکفت  تدوخ 

ادیپ ار  یگدنز  شور  وت  ای  تفرگ و  یم  رد  لام  ای  هناخ و  رد  ییاوعد  ناشیا  امش و  نیب  داتفا و  یم 

يدرک یم  رظن  فرص  نآ  زا  دوخ  يدیزگ و  یمرب  ار  نارگید  ایآ  دراد  یپ  رد  لام  رد  هرهب  هک  يدرک  یم 

مسق ادخب  یتشاذگ  یم  اهنآ  رایتخا  رد  ار  شور  نآ  و 
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نمشد نوچمه  ناشیا  اب  هکلب  تسین  نینچ 

دوخ يارب  ار  یگدنز  عون  نیرتهب  دوب  شنیزگ  تصرف  رگا  يداتفا و  یم  رد  عازن  گنج و  رد  تخس 

زا یصخش  هک  میدید  دایز  و   . یتخاس یم  رود  ار  کیدزن  يدرک و  یم  درط  ار  تسود  يدیزگ و  یم  رب 

هچ درک و  رود  دوخ  زا  ار  ناتسود  رسپ و  تشاد و  اور  متس  وا  هب  دیزگ و  يرود  دوخ  تسود 

ایند هکنآ  ات  دنتشاد  يردارب  تفطالم و  ینالوط  ینامز  دندوب و  تسود  ینالوط  ینامز  هک  یناتسود 

عفانم شنیزگ  اه  ییادج  نیا  ببس  تخادنا  ییادج  ناشیا  نیب  تکارش  ای  هلماعم و  رطاخ  هب 

زا یگنرین  هکلب  تسین  ناشیا  هب  تمحر  يزوسلد و  رطاخ  هب  لمع  كرت  نیا  رب  انب   . تسا شیوخ 

مدرم يارب  ایند  ماطح  كرت  هب  یتقو   . تسا یتحار  يراگنلو و  هب  سفن  لیامت  ناطیش و  ياه  گنرین 

رقف رد  وت  تسا و  رتشیب  نآ  شزرا  هکنآ  لاح  ینک و  یم  ترخآ  لمع  كرت  هنوگچ  یتسین  یضار 

رطاخ هب  زج  كرت  نیا  ایآ   . تسا رتهب  وت  يارب  ییایند  ياه  هرهب  زا  يراد و  يرتشیب  زاین  نآ  هب  تمایق 

ياه هلیح  رطاخ  هب  تسا و  يرگید  زیچ  يراگنلو  هب  لیم  رطاخ  هب  زج  تسین و  لمع  ینیگنس 

گنرد ادخ  يارب  تیلاعف  راک و  رد  هدز  نغور  گنر و  نآ  هب  هک  ناطیش  هدوهیب  ياهگنرین  چوپ و 

ار تنمشد  يدناسر و  تعفنم  دوخ  هب  يوش  لوغشم  لمع  هب  رگا  و   . يزرو یم  للعت  ینک و  یم 

تقفاوم وت  اب  لمع  رد  زین  مدرم  تسا  نکمم  نوچ  يدناسر  عفن  ادخ  ناگدنب  هب  يدرک و  تیصعم 

ناشیا تقفاوم  رطاخ  هب  ناشیا  لمع  رجا  دشاب  ناشیا  تقفاوم  تلع  وت  لمع  رگا  دننک و 
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وت هب  زین 

 (-- 182 --) 

هچ دسر و  یم  وا  هب  دننک  یم  لمع  نآ  هب  هک  یناسک  رجا  دراذگب  ییوکین  تنس  یسک  ره  و   ( 1 دسر (  یم 

ثعاب نامگ  نیمه  لثم  یلو  دننک  لمع  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  یناسک  زین  ناشیا  زا  دیاش  یناد  یم 

هار هب  لمع  يارب  ار  راگدرورپ  ناگدنب  دنبب و  ناطیش  يورب  ار  رد  سپ  دشاب  هدش  ناشلمع  كرت 

ماجنا ایر  هب  ار  يراک  لقاع  هک  تسا  هدیسر  یمالک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  نآ  دروم  رد  و   ( 2 زادنیب ( 

 . دنک یمن  شکرت  ایح  رطاخ  هب  دهد و  یمن 

زین ار  هلیح  نآ  هک  نک  ششوک  تسا  رت  هدیچیپ  یلوا  زا  هک  دراد  دوجو  اجنیا  رد  زین  يرگید  هلیح   ( 3 ) 

ار لوا  رد  یتقو  دنک  یم  زاب  ار  هار  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  يدنبب  ار  نآ  ذوفن  هار  ینک و  يریگولج 

ات نک  كرت  ار  لمع  دیوگ  یم  ناطیش  هکنیا  نآ  دنک 1 و  یم  ادیپ  تردق  زین  رگید  ياهرد  رب  دوشگ 

یفخم نایقتم  ادخ  ناگدنب  نیرتهب  اریز  یشاب  يدب  هب  روهشم  دنرب و  وکین  نامگ  وت  هب  مدرم 

مزال  ( 4 دوش (.  یمن  وت  لاح  لماش  فیرعت  نیا  يدش  روهشم  تدابع  هب  مدرم  نیب  رد  رگا  یلو  دنتسه 

دننیبب و ار  وت  مدرم  رگا  نیا  رب  انب  ینک  تبقارم  ار  دوخ  بلق  یشاب و  رذح  رب  زین  هلیح  نیا  زا  تسا 

 . تسین یهانگ  وت  رب  دنکن  یقرف  مدرم  نتسنادن  نتسناد و  اب  دشاب و  یکی  تلد  يوش و  روهشم 

هک تسا  نم  رب  یشوپب و  تسوت  رب  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  هک  یتروص  رد  يوشن  روهشم  هنوگچ 

بلق هک  تسوت  رب  هکلب  منک  راهظا 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


هار یشاب  هتشادن  ترهش  هب  لیامت  يراد و  هگن  ار  تدوخ 

وت يارب  ناشیا  نیب  دهز  مدرم و  مذ  حدم و  هک  ینک  رکف  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا  هب  ندیسر 

ینک رکفت  ترخآ  ياه  تمعن  رد  ینک و  هاگن  تمایق  يارحص  رد  لمع  هب  زاین  هب  درادن و  يا  هدیاف 

ندرک و كرت  ثعاب  لمع  اریز  تسا  لمع  كرت  رد  اه  تفآ  همه  اریز  نکن  كرت  ار  لمع  سپ 

كرت تسا و  يورخا  ياهراک  هب  قایتشا  طاشن و  عوشخ و  ثعاب  دوش و  یم  وت  زا  ناطیش  ندش  رود 

 . تسا نآ  دض  لمع 

ندروآ نوچ  منز  یمن  تسد  وکین  لامعا  اهاعد و  زا  يرایـسب  هب  هکنیا  تلع   ( 5 تسین ( )  هتخاس  نم  زا  ایر  نودب  لمع  لاکـشا ( 
هب لامعا  نیا 

یصالخا نآ   . تسین نکمم  دشاب  هدش  تاعارم  نآ  رد  لماک  صالخا  هک  يروط  هب  یقیقح  تروص 

هب دشاب  هتشادن  تسود  هکنآ  زج  دسر  یمن  لماک  صالخا  هب  هدنب   ( 6 هک (  هدش  فیرعت  تایاور  رد  هک 

---------------

 ( 1 ) 

نزهار سفن  وید  زا  شابم  لفاغ  اورهر  نتشیوخ  زا  ارت  دوبن  رت  هاوخدب  ینمشد 

نکش مه  رد  يوق  وید  هجنپ  ناج  يا  لوا  تسار  راک  دیاین  ناطیش  زا  تسا  یناطیش  سفن 

نتلیپ ددرگن  نمشد  ات  شیدنا  یترکف  دنمروز  ددرگن  ناطیش  ات  زومآ  یتمکح 

 (-- 183 --) 

ماجنا ار  یصلاخ  لمع  ناسنا  یهاگ  اذل  دنک و  حدم  ار  وا  یسک  هدروآ  ادخ  يارب  هک  یلامعا  رطاخ 

نیا دوش و  یم  لاحشوخ  دندوتس  ار  وا  دندش و  علطم  دنتفای و  عالطا  نآ  رب  مدرم  یتقو  یلو  دنک  یم 

هدش هتفگ  هک  ییاهناسنا  دروم  رد  زج  تسا  ریذپان  ییادج  رشب  زا  تیصوصخ 
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لماک صالخا  هب  تسا 

یسک هک  نیمه  یلو  دناوخ  یم  اعد  درازگ و  یم  زامن  صالخا  اب  ناسنا  یهاگ  رطاخ  نیمه  هب  دندیسر 

درب یم  نیب  زا  ار  باوث  اهنت  هن  ایر  امش  نانخس  هب  انب  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  ششوخ  دش  علطم  نآ  رب 

 . ددرگ یم  مه  كاندرد  باذع  ثعاب  هکلب 

نب دیعس  زا  تیاور  دش  لاؤس  ص )  ادخ (  ربمایپ  زا  بلطم  نیمه  دروم  رد  نیرسفم  لقن  هب  انب   ( 1 خساپ ( 

محر هلص  مهد و  یم  هقدص  نم  تشاد  هضرع  دیسر  ص )  ربمایپ (  تمدخ  يدرم  تفگ  تسا  ریبج 

موش و یم  لاحشوخ  دیاتسب  ارم  دنک و  دای  نآ  زا  یسک  هک  نیمه  مرادن  ادخ  زج  يدصق  منک و  یم 

اَنَأ امَّنِإ  ُْلق  دش  لزان  هیآ  نیا  هکنیا  ات  تفگن  يزیچ  دش و  تکاس  ص )  ادخ (  لوسر  دیآ  یم  مشوخ 

ًاِحلاص ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب 

هک دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  امش  لثم  يرشب  مه  نم  هک  وگب  ًادَحَأ 1  ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال 

يدحا نآ  رد  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دراد  ار  شراگدرورپ  تاقالم  دیما  سک  ره  تسا  یکی  ناتیادخ 

ود دندش  لامعا  زا  ربخ  اب  مدرم  هکنیا  زا  یلاحشوخ  هک  تسا  نآ  قیقحت  و   ( 2 دهدن (  رارق  ادخ  کیرش  ار 

تسا مسق  هس  مه  هدیدنسپ  یلاحشوخ  دنسپان  یلاحشوخ  هدیدنسپ و  یلاحشوخ  تسا  مسق 

علطم مدرم  یتقو  یلو  دراد  ادخ  يارب  صالخا  دشاب و  تعاط  يافخا  وا  دصق  هکنآ  لوا   ( 3 ) 

رب دیناهاگآ و  ار  مدرم  شیوخ  لضف  مرک و  هب  یلاعت  يادخ  هک  دنادب  دندش 
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دنایامن ار  اهیبوخ  ناشیا 

اعد تالمج  رد  ایآ  تسا  یهلا  تافص  زا  وکین  لامعا  نتخاس  راکشآ  رد  لّضفت  مرک و  نیا  و 

ینک و یم  راکشآ  ار  اهیبوخ  هک  ییادخ  يا  حیبقلا  رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای  هک  ینیب  یمن 

هک تسا  نم  رب  تسا و  حلاص  لمع  ندناشوپ  وت  هفیظو  تسا  هدمآ  یحو  رد  و   . یناشوپ یم  ار  اهیدب 

دمهف یم  بلطم  نیا  زا  تسا  هدش  الم  رب  شیوکین  لامعا  دید  هک  یتقو  هدنب  نیا  رب  انب  منک  راکشآ  ار  نآ 

تعاط و هدنب  اریز  تسا  هدش  وا  لاح  لماش  شفطل  رظن  هدومن و  یکین  وا  اب  یلاعت  يادخ  هک 

دناشوپ و یم  ار  تیصعم  دنک و  یم  راکشآ  ار  تعاط  ادخ  یلو  دهد  یم  ماجنا  افخ  رد  ار  تیصعم 

رطاخ هب  هن  تسا  ییادخ  راک  رطاخ  هب  وا  یلاحشوخ  نیا  رب  انب  تسین  نیا  زا  رتهب  یفطل  چیه 

---------------

 . فهک 110  18  ( . 1 ) 

 (-- 184 --) 

اوُحَْرفَْیلَف 1 َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهَّللَا َو  ِلْضَِفب  ُْلق  قلخ  ياهلد  رد  تلزنم  ماقم و  مدرم و  شیاتس 

 . دنوش لاحشوخ  اهنیا  هب  مدرم  سپ  یهلا  تمحر  لضف و  هب  وگب 

وا اب  نینچ  زین  ترخآ  رد  یلاعت  يادخ  هک  دمهفب  ایند  رد  اهیدب  ندناشوپ  اهیبوخ و  راهظا  زا  مود   ( 1 ) 

دناشوپن ار  شیاهشزغل  ایند  رد  يا  هدنب  رب  یلاعت  يادخ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  اریز   ( 2 دنک (  یم  راتفر 

 . دناشوپب زین  ترخآ  رد  هکنآ  زج 

نیا رد  مدرم  هک  دمهف  یم  اریز  دوش  یم  لاحشوخ  دندوتس  ار  وا  دندیمهف و  مدرم  یتقو  موس   ( 3 ) 

یلاعت قح  تعاطا  رد  مدرم  هک  دراد  تسود  یناملسم  ره  اریز  دندرک  یلاعت  قح  تعاطا  هنیمز 
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دننیبب ار  تعاط  لها  یتقو  مدرم  زا  یهورگ  اریز  دنشاب  بغار  یهلا  تعاط  هب  ناج  لد و  اب  دنشاب و 

نیا دنناوخ  یم  راک  ایر  ار  ناشیا  دنیامن و  یم  هرخسم  ار  اهنآ  دننک و  یم  تداسح  ینمشد و  اهنآ  اب 

عالطا هک  تسا  نیا  عون  نیا  رد  صالخا  تمالع  تسین و  دنسپان  تسا و  بوخ  یلاحشوخ  زا  هنوگ 

و  . دشاب یکی  اهنآ  عالطا  مدع  ای  مدرم و  عالطا  تروص  رد  وا  راک  هکلب  دنکن  يریثات  لمع  رد  ناشیا 

ایر جالع  ندرب و  نیب  زا  رد  تسا و  راکایر  هک  دنادب  درک  هدهاشم  سفن  زا  يرتشیب  طاشن  تکرح و  رگا 

 . تسا ناگدش  كاله  زا  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  ششوک  نید  لقع و  داشرا  اب 

الاب مدرم  دزن  رد  شماقم  هک  دشاب  نیا  یلاحشوخ  تلع  هک  تسا  نیا  دنسپان  یلاحشوخ  اما  و   ( 4 ) 

لامعا لباقم  رد  دنروآ و  یمرب  ار  شیاهزاین  دنراد و  یم  شگرزب  دنیاتس و  یم  ار  وا  مدرم  تسا و  هتفر 

تسا و لمع  هدنرب  نیب  زا  هک  تسا  یقیقح  يایر  نامه  نیا  دنراد  یم  گرزب  مارکا و  ار  وا  شکین 

زا درب و  یم  تراسخ  هفک  هب  تداعس  يوزارت  هفک  زا  درب و  یم  تائیس  هفک  هب  تانسح  هفک  زا  ار  لمع 

 . دناشک یم  منهج  تاکرد  هب  تشهب  تاجرد 

رکف یهلا و  ياهشاداپ  رجا و  رد  ندرکن  رکف  ترخآ و  یشومارف  یتسود و  ایند  ایر  لصا  هک  نادب   ( 5 ) 

اهنیا همه  هشیر  تسا و  ترخآ  ياه  تمعن  تمظع  نتفرگن  رظن  رد  ایند و  ياه  تفآ  رد  ندرکن 

تدابع یتقو  اریز  تسا  یهانگ  ره  عبنم  اهیدب و  همه  هشیر  نیا  تسا و  تاوهش  ایند و  یتسود 

دشاب ادخ  يارب 
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 . دهاوخ یمن  ار  تدابع  ترخآ  راد  ادخ و  يارب  زج  تسا و  یلاخ  يا  هبئاش  عون  ره  زا 

يولج دناریم و  یم  ار  لد  يویند  ياه  تمعن  رد  تبغر  مدرم و  ياهلد  رد  ماقم  هاج و  لیامت  زین  و 

 . دریگب هرهب  یهلا  مولع  زا  هک  دراذگ  یمن  دریگ و  یم  ار  تبقاع  رد  رکفت 

---------------

 . سنوی 58  10  ( . 1 ) 

 (-- 185 --) 

نمشد ار  ایر  دنک و  يرود  ایر  زا  هک  دنک  یم  راداو  ار  وا  ایر  زا  ترفن  دیآ  شدب  ایر  زا  سک  ره   ( 1 لاؤس ( 

شلمع رد  طاشن  كرحت و  ثعاب  مدرم  عالطا  دروآ و  یمن  ادخ  يارب  زج  ار  دوخ  لمع  دشاب و  هتشاد 

وا لقع  تسا و  یکی  وا  دزن  رد  لمع  دب  بوخ و  دایز  مک و  مدرم و  دوبن  دوب و  هکلب  دوش  یمن 

دراد و ایر  هب  لیامت  وا  تعیبط  فاصوا  نیا  همه  اب  یلو  دنوش  علطم  وا  زا  مدرم  هک  درادن  تسود 

لیامت و تعیبط و  نیا  زا  رفنتم  دوخ  یلو  دننادب  مدرم  هک  دوش  یم  لاحشوخ  دراد و  تسود 

هلمج زا  یصخش  نینچ  ایآ  دنک و  یم  تمالم  نآ  رب  ار  دوخ  تسنآ و  نمشد  شلقع  تسا و  یتسود 

تسا ناراکایر 

ناطیش سواسو  زا  هدنب  نوچ  دنک و  یم  فیلکت  ناشیا  تقاط  هزادنا  هب  ار  ناگدنب  ناحبس  يادخ   ( 2 باوج ( 

لیم تاوهش  هب  الصا  هکنآ  ات  دراد  زاب  شتایضتقم  زا  ار  تعیبط  دناوت  یمن  دنک و  يریگولج  دناوت  یمن 

رطاخ نیمه  هب  تسین  ناسنا  تردق  رد  نآ  زا  يریگولج  نوچ  نیا  رب  انب  دیامنن  هعزانم  وا  اب  دنکن و 

يارب  ( 59 دوش (  یم  تشذگ  تالیامت  هنوگ  نیا  زا  هک  هداد  تراشب  ص )  ربمایپ ( 
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زا ناگدنب  هکنیا 

هعساو تمحر  هب  و   . دنوش کیدزن  ادخ  هب  مدرم  دیاین و  مزال  جرح  دنوشن و  دیماان  یهلا  تمحر 

هک یمادام  دنک  یم  تشذگ  ار  سفن  ثیدح  یلاعت  يادخ  دیامرف  یم  هک  ییاجنآ   ( 3 دندنب (  دیما  یهلا 

یلو دنرشب  رودقم  اضعا  نابز و  تکرح  اریز  دشاب  هدرکن  لمع  نآ  هب  ای  دشاب و  هدرواین  نابزب  ار  نآ 

ره تسا و  حضاو  بلطم  نیا  دنتسین و  يرشب  تردق  هطیح  رد  لد  ياه  هسوسو  ماهوا و  روطخ 

هزرابم اهنآ  دض  هطساوب  یناسفن  ياه  هسوسو  تارطاخ و  نیا  اب  دیاب  هلب   . دبای یم  رد  ار  نآ  یلقاع 

بقاوع تخانش  اب  اهنت  هزرابم  نیا  دریگب و  رظن  رد  ار  اهنآ  یتشز  تاوهش  لباقم  رد  و   ( 60 دنک ( 

دوخ شالت  تیاهن  درک  نینچ  یتقو  تسا  نکمم  لقع  ییامنهار  نید و  ملع  سواسو و  تاوهش و 

هراما سفن  دنتسه و  یناطیش  دنوش  یم  ایر  ثعاب  هک  یتارطاخ  اریز  هداد  ماجنا  فیلاکت  يادا  رد  ار 

تأشن لقع  ییامنهار  نامیا و  زا  ایر  زا  رفنت  ساسحا  یلو  دنک  یم  ادیپ  ایر  هب  لیامت  نآ  زا  دعب 

 . دریگ یم 

ایر جالع 

دنتفگ یسک  هب  هک  نانچ  تسا  راکشآ  ناهن و  یناسکی   ( 61 صالخا (  هشیر  هک  نادب   ( 4 ) 

داد خساپ  تسیچ  یلامعا  نینچ  زا  دوصقم  دیسرپ  دینک  ینلع  لامعا  هک  منک  یم  شرافس  هک 

 (-- 186 --) 

ایصوا و دیس  زا  مالک  نیا  و   . ینکن ایح  نآ  زا  درک  علطم  نآ  رب  ار  مدرم  ادخ  یتقو  هک  تسا  نآ  دوصقم 

تسا ع )  بلاط (  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ءانما  همئا  دلاو  ایقتا و  ماما  املع و  دشرم  ایلوا و  لمکم 

هک اجنآ  رد 
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هب هک  یلمع  اریز  مراد  یم  رذح  رب  ینک  یهاوخ  رذع  هک  یلامعا  زا  ار  وت   ( 1 دیامرف (  یم 

رد هک  دینکن  يراک  ناهنپ  رد  هک  منک  یم  شرافس  و   . تسین یبوخ  لمع  دشاب  دنمزاین  یهاوخ  رذع 

رذح رب  دنک  یم  راکنا  دنیوگب  شبحاص  هب  یتقو  هک  یناهنپ  راک  زا  ار  وت  دینک و  ایح  نآ  زا  اراکشآ 

دسرب نآ  هب  سک  ره  تسا و  هجرد  کی  نامیا  لزانم  نیرتالاب  دندومرف  ص )  ادخ (  لوسر  و   ( 2 مراد (.  یم 

رگا هک  يروط  هب  دنک  لمع  حالص  هب  دوخ  ناهن  رد  هکنیا  نآ  تسا و  هدیدرگ  زوریپ  هدش و  راگتسر 

باوج رد  ترضح  و   ( 3 دسرتن (.  نآ  بقاوع  زا  یناهنپ  تروص  رد  دشابن و  مهم  شیارب  دوش  راکشآ 

نآ زا  و   ( 4 دشاب (.  مدرم  شفده  هک  دنکن  يراک  ادخ  تعاط  رد  دندومرف  تسیچ  رد  تاجن  هک  یلاؤس 

لوبق دشاب  نآ  رد  ایر  زا  يا  هرذ  هک  ار  یلمع  ره  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  ترضح 

ادخ و هار  رد  هتشک  هفیاط  هس  ره  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  و   ( 5 دنک (.  یمن 

لیم اریز  یتفگ  غورد  هدش  هتشک  يا  دیوگ  یم  ادخ  باتک  يراق  ادخ و  هار  رد  لام  هب  هدنهد  هقدص 

لیامت اریز  یتفگ  غورد  دیامرف  یم  هدنهد  هقدص  هب  تسا و  عاجش  ینالف  دنیوگب  وت  هب  یتشاد 

یتساوخ یم  هکلب  یتفگ  غورد  دیارمف  یم  يراق  هب  و   . تسا هدنشخب  ینالف  دنیوگب  وت  هب  هک  یتشاد 

ناشیا هب  یلاعت  يادخ  هک  داد  ربخ  ص )  ادخ (  لوسر  تقو  نآ   . تسا ناوخ  نآرق  ینالف  دنیوگب  وت  هب 
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مسرت یم  امش  رب  رغصا  كرش  زا  همه  زا  رتشیب  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 6 دهد (.  یمن  شاداپ 

يادخ تسا  رغصا  كرش  ایر  داد  خساپ  تسیچ  رغصا  كرش  ادخ  لوسر  يا  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا 

ناشیا هب  دنهد  یم  ازج  ناشلامعا  لابق  رد  ناگدنب  هب  یتقو  دیامرف  یم  تمایق  زور  رد  یلاعت 

ار ناشلامعا  باوث  ایآ  دیدرک  یم  ییامن  دوخ  اهنآ  يارب  ایند  رد  هک  یناسک  شیپ  هب  دنورب  دنیوگب 

یلاعت يادخ  دنرب  منهج  هب  ار  یهورگ  هک  دوش  یم  رما  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و   ( 7 دنبای (  یم  اهنآ  شیپ 

دجسم هب  ناشیا  اریز  نازوسن  ار  ناشاهمدق  هک  شتآ  هب  وگب  کلام  يا  هک  دیوگ  یم  منهج  نزاخ  هب 

هک وگب  شتآ  هب  دنتفرگ  یم  لماک  ار  وضو  اریز  نازوسن  ار  ناشیاه  تروص  هک  وگب  شتآ  هب  دنتفر و  یم 

نادنمتواقش يا  دیوگ  یم  ناشیا  هب  کلام   . دندرک یم  دنلب  نم  يوسب  اعد  يارب  ار  اه  تسد  نآ  اریز  دنازوسن  ار  ناشیاه  تسد 

ناشیا هب  کلام   . میدرک یم  لمع  ادخ  ریغ  يارب  ام  دنهد  خساپ  تسا  هدوب  هچ  ایند  رد  امش  لامعا 

 . دیدرک یم  راک  وا  يارب  هک  دیریگب  سک  نآ  زا  ار  دوخ  شاداپ  دیورب و  دیوگ  یم 

رارق ترخآ  ایند و  رد  ییاوسر  ضرعم  رد  ار  ناسنا  تسادخ و  ینمشد  ثعاب  ایر  هک  نآ  رگید   ( 8 ) 

 (-- 187 --) 

يا رگ  هلیح  يا  رجاف  يا  دنهد  یم  رد  ادن  ناشیا  هب  تمایق  زور  رد  مدرم  روضح  رد  اریز   ( 1 دهد (  یم 

یتفرگ رظن  رد  ار  ناگ  هدنب  ياهلد  یتخورف و  ایند  عاتم  هب  ار  ادخ  تعاط  يدیشکن  تلاجخ  ایآ  راک  ایر 

ادخ ینمشد  اب  ار  مدرم  نیب  تیبوبحم  يدرمش و  کبس  ار  داعم  هاشداپ  و 
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اب اهنآ  شیپ  يدیرخ و 

یتسج و ار  اهنآ  تیاضر  يدش و  کیدزن  مدرم  هب  ادخ  زا  يرود  اب  یتسارآ و  ار  دوخ  ییادخ  ياهراک 

نیا رد  هدنب  هاگ  ره   ( 2 دوبن (  وت  دزن  رد  ادخ  زا  رتاهب  یب  سک  چیه  ایآ  يدش  ضرتعم  ار  یهلا  مشخ 

رکف نیا  رد  دنک و  هسیاقم  تشاد  مدرم  زا  يراکایر  هطساوب  هک  یتشادمشچ  اب  دنک و  رکف  ییاوسر 

صلاخ رگا  هک  تسا  هدیدرگ  شلامعا  باوث  نتفر  نیب  زا  ثعاب  مدرم  يارب  شیوخ  نتسارآ  هک  دنک 

هب لامعا  نیمه  نونکا  یلو  دش  یم  نیگنس  شلامعا  نازیم  تفر  یمن  نیب  زا  ایر  هطساوب  دوب و  یم 

ایر ررض  تخانش  رد  دوبن  باقع  هب  باوث  زا  لمع  ییاجباج  نیمه  ایر  رد  رگا  هتسویپ و  ناهانگ  هفک 

هب نیقیّدص  هبتر  هب  تانسح  نیا  اب  تسناوت  یم  تشاد و  یم  زاب  نآ  هب  هجوت  زا  ار  ناسنا  دوب و  یفاک 

 . تسا هتفرگ  رارق  نیلفاس  كرد  رد  نونکا  یلو  ددنویپ 

رد خیبوت  ییاوسر و  اب  تسین و  نکمم  شناربج  هک  یشزغل  نایاپ و  یب  یترسح  رب  ياو 

بولق بلج  رد  تمه  فرص  ثعاب  ایند  رد  يراک  ایر  هکنآ  هوالع  تسا  مأوت  داعم  رد  مدرم  روضح 

دنوش دونشخ  يا  هدع  هاگ  ره  اریز  تسا  ینتفاین  تسد  یفده  مدرم  يدونشخ  اریز  دوش  یم  مدرم 

ار ادخ  مشخ  سک  ره  تسا و  نارگید  مشخ  رد  يا  هدع  تیاضر  دنوش و  یم  نیگمشخ  رگید  يا  هدع 

نیگمشخ وا  رب  زین  مدرم  دریگ و  مشخ  وا  رب  يادخ  دهاوخب  دوخ  يارب  مدرم  تیاضر  رطاخ  هب 

رد ددنسپب  دوخ  رب  ار  یهلا  تمذم  مدرم  حدم  رطاخ  هب  هک  تسیچ  مدرم  حدم  زا  فده   ( 3 دنوش (. 

حدم هک  یتروص 
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رقف و زور  رد  دزادنا و  یم  ریخات  هب  ار  گرم  هن  دنک و  یم  يدایز  ار  يزور  هن  مدرم 

يزور یلاعت  يادخ  دراد  مدرم  لام  رد  عمط  رگا  درادن و  يا  هدیاف  تمایق  یتخس  یتسدگنت و 

رد يدیماان  يراوخ و  زا  دزرو  عمط  قلخ  رد  سک  ره  و   . تساهاطع نیرتهب  یهلا  ياطع  دهد و  یم 

دیما هب  ار  یهلا  شاداپ  لقاع  هنوگچ   . تسین یلاخ  يراوخ  تنم و  زا  دسرب  دارم  هب  رگا  تسین و  ناما 

دیآ یم  رد  بآ  زا  تسردان  یهاگ  دیآ و  یم  رد  تسرد  یهاگ  هک  دراذگ  یماو  تسردان  لایخ  یهاو و 

رد دنک  یمن  يربارب  يراوخ  تنم و  جنر  درد و  اب  نآ  تفایرد  تذل  دیآرد  بآ  زا  تسرد  رگا  و 

يارب دیاب  لقاع  سپ   . دراد یم  بوسحم  وا  قزر  ناونع  هب  هدرک و  تمسق  ادخ  ار  يزور  هک  یتروص 

مک ایر  هب  وا  تبغر  تروص  نیا  رد  دنک  نایب  ار  نآ  تبقاع  ررض و  دنک و  يروآدای  ار  بلاطم  نیا  دوخ 

هب دشاب  دایز  يزیچ  ررض  هک  يدراوم  رد  لقاع  اریز   ( 4 دروآ (  یم  يور  ادخ  يوس  هب  شبلق  اب  دوش و  یم 

دصق مدرم  رگا  هک  تسا  یفاک  ار  وا  نیمه  ایر  هشیر  ندنک  يارب  هکنآ  هوالع  دنک و  یمن  یتبغر  نآ 

 (-- 188 --) 

ار يو  زار  یلاعت  يادخ  اقافتا  دنتشاد و  یم  نمشد  ار  وا  دنتسناد  یم  صالخا  راهظا  ایر و  ار  وا  ینطاب 

مدرم هب  ار  راک  ایر  صخش  يادخ  زین  دنشاب و  هتشاد  نمشد  ار  وا  قلخ  همه  هکنآ  ات  دنک  یم  الم  رب 

يادخ تشاد  یم  صالخا  رگا  دنک و  یم  نایع  وا  هب  تبسن  ار  شیوخ  مشخ  دنک و  یم  یفرعم 

درک یم  الم  رب  مدرم  يارب  ار  وا  صالخا 
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وا رخسم  ار  مدرم  دومن و  یم  زیزع  مدرم  دزن  رد  ار  وا  و 

 . دوشگ یم  وا  رب  ساپس  يارب  ار  اهنابز  درک و  یم 

مدرم هک  منک  تدابع  نانچ  ار  يادخ  تفگ  دوخ  اب  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاکح   ( 1 ) 

رفاو ششوک  تدابع  تعاط و  ندروآ  رد  درک و  یم  تدابع  يدیدم  تدم  دنیوگب  نم  ياهتدابع  زا 

دوخ هب  دروآ و  يور  دوخ  هب  سپس  راکایر  دنتفگ  یم  وا  هب  درک  یم  روبع  یلحم  ره  زا  یلو  دومن  یم 

يادخ يارب  هک  تسنآ  تقو  لاح  يداد  رده  چوپ  هب  ار  تدوخ  رمع  يدرب و  هدوهیب  جنر  تفگ 

هک یلحم  ره  زا  راب  نیا  دومن  صلاخ  يادخ  يارب  ار  شلمع  درک و  نوگرگد  ار  دوخ  ّتین  ینک  تدابع 

تشذگ اقباس  ربمایپ  لوق  زا  راتفگ  نیا  دننام  و   ( 2 تسا (.  یعرواب  یقتم و  ناسنا  دنتفگ  یم  درک  یم  روبع 

همئا  ( 3 منک (.  شراهظا  هک  تسا  نم  رب  یناشوپب و  ار  تلمع  هک  تسوت  رب  دومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  هک 

میسقت ار  يزور  هک  روط  نامه  دنک  یم  تمسق  ار  انث  یلاعت  يادخ  دندومرف  مالسلا  مهیلع  راهطا 

شتآ لها  زا  تسا و  مومذم  ادخ  شیپ  وا  درادن و  وا  لاح  هب  یعفن  مدرم  حدم  هکنآ  اب  دنک  یم 

هلمج زا  دشاب و  تیاضر  دروم  حلاص و  یصخش  یلاعت  يادخ  دزن  رد  هک  یتروص  رد  دشاب و  یم 

ررض وا  هب  مدرم  دیک  ای  تمذم و  هنوگچ   . دناسر یمن  يررض  وا  هب  مدرم  تمذم  دشاب  یهلا  نابرقم 

مدرم ياهشیاتس  رب  ار  ادخ  ياهشیاتس  سک  ره  دیامرف  یم  ص )  ربمایپ (  هک  یتروص  رد   ( 4 دنز (  یم 

مدرم جنر  یلاعت  يادخ  دنیزگرب 
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ار دوخ  ترخآ  راک  سک  ره  دومرف  ص )  ربمایپ (   ( 5 دنک (.  یم  تیافک  ار 

دنک تسرد  ار  يادخ  دوخ و  نیب  سک  ره  دنک و  یم  حالصا  ار  شیایند  رما  یلاعت  يادخ  دنک  تسرد 

 . دنک یم  تسرد  ار  مدرم  نیب  وا و  نیب  یلاعت  يادخ 

لامعا باوث  هب  هنوگچ  هک  دوش  رکذتم  ار  تمایق  زور  یگراچیب  تخس و  زاین  هک  تسا  هتسیاش  و   ( 6 ) 

لام و هک  يزور  ٍمِیلَس 1  ٍْبلَِقب  َهَّللَا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب  ٌلام َو ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اریز  دراد  زاین 

ْنَع ٌِدلاو  يِزْجَی  ال   ( 62 دشاب (.  هدروآ  ملاس  بلق  یسک  هکنآ  رگم  دشخب  یمن  يا  هدیاف  نادنزرف 

دنیوگ یم  مادک  ره  دنوش و  یم  لوغشم  دوخ  هب  نیقیدص  و   . دنک یمن  تیافک  دنزرف  زا  ردپ  ِهَِدلَو 2 

 . دنشکب كدی  ار  صلاخ  ریغ  لامعا  هک  تسین  هتسیاش  سپ   . نارگید هب  دسرب  هچ  اسفن  او  اسفن  او 

---------------

 . --------------- ءارعش 88  26  ( . 1 ) 

 . نامقل 33  31  ( . 2 ) 

 (-- 189 --) 

دهاوخ یم  اریز  درب  یمن  هارمه  بان  يالط  زج  دوخ  اب  فوخم  رود و  هار  هب  رفاسم  هک  روط  نامه   ( 1 ) 

تسین تمایق  زور  زاین  زا  رتشیب  يزاین  چیه   . دربب نآ  زا  يدایز  تعفنم  زاین  ماگنه  هب  دشاب و  رابکبس 

ریاخذ نیرت  سیفن  صلاخ  لمع  اریز  تسین  رتشیب  ادخ  يارب  صلاخ  لمع  زا  شتعفنم  یلمع  چیه  و 

رد هک  نانچ  دنک  یم  لمح  ار  صخش  یهلا  صلاخ  لمع  هکلب  تسا  رت  نئمطم  لمح  يارب  تسا و 

لامعا هطساوب  یلاعت  يادخ   . ْمِِهتَزافَِمب 1 اْوَقَِّتا  َنیِذَّلَا  ُهَّللَا  یِّجَُنی  ناحبس  يادخ  لوق  ریسفت 

تمایق لاوها  ماگنه  هب  دهد  یم  تاجن  دندرک  هشیپ  يوقت  هک  ار  یناسک  ناش  هدننکراگتسر 
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لمع

لمع رب  صخش  سپ  مدوب  تراوس  ایند  رد  دایز  هچ  وش و  راوس  ارم  دیوگ  یم  شبحاص  هب  حلاص 

درک لقن  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  زا  دقرف  نب  دواد   ( 2 دنز (.  یم  ماگ  تمایق  ياهیتخس  رب  دنیشن و  یم  حلاص 

البق ار  دوخ  مالغ  درم  هک  نانچ  دنک  یم  هدامآ  تشهب  رد  ار  دوخ  بحاص  ياج  حلاص  لمع  دومرف  هک 

سک ره  َنوُدَهْمَی 2  ْمِهِسُْفنَِألَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  دومرف  سپس   . دنارتسگب ار  شرتسب  ات  دتسرف  یم 

شدنلب لزانم  لاوها و  ترخآ و  سک  ره  سپ   . تسا هدرک  هدامآ  دوخ  يارب  دهد  ماجنا  یحلاص  لمع 

ایر و   . درامش یم  تسپ  تسا  مدرم  هب  طوبرم  ایند  یناگدنز  رد  هک  ییاهزیچ  دهد  ناس  دوخ  لد  رد  ار 

ار شبلق  دنک و  یم  زکرمتم  ار  دوخ  تمه  صخش  فاصوا  نیا  اب   . دبای یم  ماوت  اهیخلت  اهجنر و  اب  ار 

زا دهر و  یم  مدرم  ياهلد  هظحالم  زا  یشان  ياهجنر  ایر و  يراوخ  زا  دناشک و  یم  ادخ  يوس  هب 

فاطلا دنک و  یم  زاب  ار  شنابز  دهد و  یم  تعسو  ار  شا  هنیس  دبات  یم  شبلق  رب  يراونا  وا  صالخا 

ایند هکنیا  دنک و  هفاضا  مدرم  زا  تشحو  هب  دیازفایب و  وا  سنا  رب  هک  دیاشگ  یم  ار  يرد  وا  يارب  یهلا 

رب تخر  وا  زا  ایر  هزیگنا  دتفا و  یم  شلد  زا  قلخ  دراد  یم  گرزب  ار  ترخآ  درامش و  یم  تسپ  ار 

هب شنابز  دنزیر و  یم  وا  رب  تمحر  ياهربا  دراد 3 و  تسود  دنک و  یم  باختنا  ار  تولخ  ددنب و  یم 

زور لهچ  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  ربخ  رد  و   ( 3 دوش (.  یم  ایوگ  فیطل  ياه  تمکح 

تمکح ياه  همشچ  یلاعت  يادخ  دزرو  صالخا  ادخ  يارب 
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و  ( 4 دنک (.  یم  ریزارس  شنابز  هب  شبلق  زا  ار 

يادخ هکنآ  زج  تسین  ینمؤم  چیه  دومرف  هک  درک  ثیدح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  نب  دیبع 

یبا زا  یبلح   ( 5 دساره (.  یمن  دشاب  هوک  يالاب  رب  رگا  تسا  هدرک  سونام  شنامیا  اب  ار  وا  یلاعت 

ناشیا اب  ییامزایب  ار  ناشیا  یتقو  نیشنب  مدرم  اب  شیامزآ  يارب  دومرف  تسا  هدرک  لقن  ع )  هللا (  دبع 

---------------

 . --------------- رمز 61  39  ( . 1 ) 

 . --------------- مور 44  30  ( . 2 ) 

دیامرف یم  یلمآ  هداز  نسح  هللا  هیآ  داتسا  ترضح   ( 3 ) 

تسا شوخ  هچ  ندیمرآ  تولخ  هشوگ  رد  تسا  شوخ  هچ  ندیرب  دد  وید و  مدرم  زا 

 . تسا شوخ  هچ  ندید  ندرک و  ناهج  ود  ریس  اپ  ندومیپ  هار  مشچ و  ندید  یب 

 (-- 190 --) 

 . يوش یم  نمشد 

 . تسا مدرم  زا  تخانش  هزادنا  هب  مدرم  زا  تشحو  دومرف  ع )  یلع (  نب  نسح  ماما  دمحم  یبا  و   ( 1 ) 

رد ارم  تاقالم  رگا  درک  یحو  شناربمایپ  زا  یضعب  هب  یلاعت  يادخ  تفگ  درک  تیاور  رابحالا  بعک   ( 2 ) 

هک اهنت  يا  هدنرپ  لثم  شاب  ناسرت  نیگمغ و  اهنت و  هکی و  بیرغ و  ایند  رد  یهاوخ  یم  سدق  هریظح 

شا هنال  هب  دیسر  هاگنابش  یتقو   . دروخ یم  ناتخرد  هویم  زا  درپ و  یم  فلع  بآ و  یب  ینیمزرس  رد 

كانساره مدرم  زا  تسا و  سونام  نم  اب  نوچ  تسین  هارمه  رگید  ناگدنرپ  اب  درب و  یم  هانپ 

 . دشاب یم 

وا و رب  دورد  هک  راهطا  همئا  ردام  متاخ و  ترضح  بوبحم  ملاع و  نانز  هدیس  ارهز  همطاف  زا  و   ( 3 ) 

تیاور داب  شنادنزرف  رهوش و  ردپ و 
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هب ار  دوخ  صلاخ  تدابع  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدش 

 ( ع رقاب (  ماما  زا  و   ( 4 دتسرف (.  یم  نییاپ  وا  يارب  ار  دوخ  حلاصم  نیرتهب  یلاعت  يادخ  دتسرف  الاب  فرط 

دربب و قلخ  همه  زا  هکنآ  رگم  دوش  یمن  یلاعت  يادخ  دباع  تقیقح  هب  هدنب  هک  تسا  هدش  تیاور 

هب تسا  نم  نآ  زا  حلاص  صخش  نیا  دیوگ  یم  ادخ  هک  یلاح  رد  دوش  یکتم  یلاعت  يادخ  هب  اهنت 

چیه یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 5 دنک (.  یم  لوبق  ار  يو  شمرک 

قداص ماما  و   ( 6 دشابن (  سک  چیه  ادخ  اب  هدنب  بلق  رد  هک  دادن  رارق  تمعن  نیا  زا  رترب  ار  یتمعن 

ار سک  ره  تسا  يوق  لقع  هناشن  تدحو  رب  ربص  ماشه  يا  دومرف  مکح  نب  ماشه  هب  مالسلا  هیلع 

دوش و یم  یهلا  باوث  بغار  دیوج و  یم  يرود  نآ  هب  نابغار  ایند و  لها  زا  داد  لقع  یلاعت  يادخ  هک 

یتسدگنت رد  دوش و  یم  وا  تبحصمه  تدحو  رد  ددرگ و  یم  تشحو  رد  وا  سینا  یلاعت  يادخ 

دوش و یم  لوبقم  ملع  اب  مک  لمع  ماشه  يا  دراد  یم  شزیزع  شلیماف  ریغ  رد  دیامن و  یم  شزاین  یب 

هک تسا  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  رفعج  یبا  ماما  زا   ( 7 ددرگ (.  یمرب  لهج  اب  دایز  لمع  دوش و  یم  ربارب  دنچ 

رگا هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يداه  نسحلا  وبا  زا  و   ( 8 تسا (.  صالخا  اه  تدابع  لضفا  دومرف 

تدابع صالخا  هب  ار  يادخ  هک  منک  یم  تکرح  يا  هدنب  هار  رد  نم  دننک  تکرح  یعیسو  هار  رد  مدرم 

ماما زا  و   ( 9 تسا (.  هدرک 
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ار نآ  نم  دوش  هداد  رارق  همقل  کی  رد  ایند  رگا  هک  تسا  هدمآ  ع )  يرگسع (  نسح 

نم هک  منیب  یم  زاب  دنک  یم  تدابع  صالخا  هب  ار  یلاعت  يادخ  هک  تشاذگ  مهاوخ  يا  هدنب  ناهد  رد 

دح هب  یگنشت  یگنسرگ و  زا  هکنآ  ات  منک  عنم  ایند  زا  ار  رفاک  رگا  ما و  هدرک  يراک  مک  ریصقت و  وا  قح  رد 

یملع ياهاود  زا  يرادقم  اهنیا   ( 10 ما (.  هدرک  فارسا  منک  یم  رکف  مهد  وا  هب  بآ  يرادقم  هاگنآ  دسرب  گرم 

 . ددنب یم  ار  سفن  ياوه  ياه  هنزور  دنک و  یم  اود  ار  راکایر  صخش  هک  دوب 

 (-- 191 --) 

ددنبب ار  اهرد  دهد و  ماجنا  یناهنپ  رد  ار  دوخ  ياه  تدابع  هک  دهد  تداع  ار  دوخ  دیاب  صخش   ( 1 ایر (  یلمع  ياود  اما  و 

دنک هدنسب  وا  ملع  ادخ و  عالطا  هب  و   . دنک یم  نینچ  دهد  یم  ماجنا  تشز  ياهراک  هک  یسک  هک  نانچ 

 ( ع یسیع (   ( 2 تسین (.  رترثوم  نیا  زا  ایر  جالع  رد  ییاود  چیه  دننادب  نارگید  هک  دهاوخن  وا  زا  شسفن  و 

نوتیز نغور  هب  ار  نابل  دیلامب و  نغور  ار  شیر  رس و  دیتفرگ  هزور  یتقو  دومرف  یم  نییراوح  هب 

زا دیداد  هقدص  تسار  تسد  هب  یتقو  دیتسه  راد  هزور  امش  هک  دنمهفب  مدرم  ادابم  دییامن  هتشغآ 

 . دیشکب ار  رد  هدرپ  دیرازگ  یم  زامن  یتقو   . دینک یفخم  پچ  تسد 

هس ادخ  شرع  هیاس  رد  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 3 دنک (  یم  میسقت  يزور  ناسب  ار  انث  یلاعت  يادخ 

هیاس زج  يا  هیاس  چیه  هک  يزور  دریگ  یم  هیاس  رد  ار  ناشیا  شیوخ  هیاس  هب  یلاعت  يادخ  هک  دنرفن 

هک رفن  ود   . تسین ادخ 
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تسد هب  هک  يدرم  دندش و  ادج  هار  نامه  رد  دندرک و  یتسود  ادخ  هار  رد 

دناوخ دوخ  هب  ار  وا  لامج  بحاص  ینز  هک  يدرم  دیناشوپ و  پچ  تسد  زا  ار  نآ  داد و  هقدص  تسار 

درک تیاور  ع )  قداص (  رفعج  ماما  زا  يرتخب  نب  صفح  و   ( 4 مسرت (.  یم  نیملاعلا  بر  زا  نم  تفگ  وا  یلو 

دایز نب  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دندرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  مناردپ  زا  مردپ  تفگ 

زومایب و زاسم و  روهشم  نک و  ناهنپ  ار  تدوخ  نکم  شراکشآ  یلو  هدب  هقدص  دومرف  یعخن 

بضغ هب  ار  نادب  ینک و  یم  لاحشوخ  ار  نابوخ  سپ  ینام  یم  تمالس  هب  وش  تکاس  نک و  لمع 

وت یسانشن و  ار  مدرم  وت  هک  درادن  يررض  دناسانش  وت  هب  ار  دوخ  نید  یلاعت  يادخ  رگا  يروآ و  یم 

 . دنسانشن ار 

ادعب يداد  رارق  ادخ  يارب  ار  صلاخ  لمع  يدومن و  یفخم  ار  نآ  يدرک و  ناهنپ  ار  لمع  یتقو   ( 5 هلابند ( 

هدش و هتشون  تانسح  رتفد  رد  دش و  عقاو  صالخا  هب  لمع  ییوگب  هکنیا  هب  نکن  الم  رب  مدرم  نیب 

دوش مک  نآ  نامتک  رب  وت  ششوک  تمه و  ینک و  راکشآ  ار  لمع  ادعب  تفرگ  رارق  هنسح  لامعا  هفک  رد 

رتفد هب  ناهنپ  رتفد  زا  نکم و  عیاض  ار  دوخ  جنر  شالت و  هک  ار  وت  مراد  یم  رذح  رب  منک و  یم  شرافس 

همئا زا  هک  نانچ   ( 6 یتساک (.  لمع  زا  ربارب  هن  دون و  یتسه  یقاب  دوخ  صالخا  رب  رگا  هدم  شلاقتنا  راکشآ 

رب یناهنپ  لمع  تلیضفا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا 
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و  ( 7 تسا (.  ربارب  داتفه  راکشآ  لمع 

لمع ناونع  هب  دروآ  ياج  هب  یکین  لمع  افخ  رد  یسک  ره  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لمع ناونع  هب  دوش و  یم  وحم  نآ  زا  دیامن  راکشآ  دنک و  نایب  ار  نآ  یتقو  دوش و  یم  هتشون  ییافخ 

 (-- 192 --) 

لمع ناونع  هب  هدش و  وحم  مهنآ  زا  ییامن  نایب  ینک و  رارقا  رگید  راب  یتقو  دوش  یم  هتشون  اراکشآ 

يارب گرزب  یتبیصم  هچ  دوب و  سحن  رادقم  نیا  هک  ینخس  نآ  زا  وت  رب  ياو   . دوش یم  هتشون  ییایر 

 . تشاد یم  هگن  ار  وت  توکس  درک و  یم  ظفح  ار  وت  ندوب  لال  شاک  يا   . دروآ رابب  وت 

ردارب يارب  نآ  نایب  رگا  دنداد  ار  نآ  لقن  هزاجا  ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هلب 

 . دروآ یم  رد  طاشن  هب  هدش  نایب  دروم  نآ  رد  ار  وا  دراد و  دوس  شنمؤم 

تسا بجع  مود  مسق 

 . تساه هدننک  كاله  زا  هک 

زا صخش  هک  يزآ  دنا  هدننک  كاله  زیچ  هس  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   ( 1 ) 

زا ار  لمع  بجع  و   . بجع ندوب و  یضار  دوخ  زا  دوش و  يوریپ  هک  یسفن  ياوه  دنک و  يوریپ  نآ 

يارب یهانگ  رگا  دیامرف  یم  ع )  یلع (  ترضح   ( 2 دوش (.  یم  ناحبس  يادخ  ینمشد  ثعاب  درب و  یم  نیب 

و  ( 3  ( .) 63 تشاذگ (  یمن  زاب  هانگ  يارب  ار  نمؤم  هار  یلاعت  يادخ  دوبن  ینیبدوخ  بجع و  زا  رتدب  نمؤم 

ینعی دیایب  تشوخ  هک  تسا  یبوخ  زا  رتهب  دیایب  تدب  هک  یهانگ  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

بسح دومرف  ترضح  و   ( 4 دوش (  بجع  ثعاب 
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رت كانتشحو  ییاهنت  تسین و  عضاوت  زا  رتهب  یبسن  و 

 . تسین بجع  زا 

يا هک  دومرف  یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  قداص  ماما  زا   ( 5 ) 

تراشب ناراکهانگ  هب  هنوگچ  تشاد  هضرع  ناسرتب  ار  ناقیّدص  هدب و  تراشب  ار  ناراکهانگ  دواد 

ار ناهانگ  هبوت  نم  هک  هدب  تراشب  ناراکهانگ  هب  دواد  يا  دومرف  منک  راذنا  ار  ناقیدص  مهد و 

چیه اریز  دننک  ادیپ  بجع  ناشلامعا  زا  ادابم  ناسرتب  ار  ناقیدص  مرذگ و  یم  هانگ  زا  مریذپ و  یم 

 . دوش یم  كاله  هکنآ  زج  دنک  ییاتسدوخ  بجع و  شتانسح  هب  هک  تسین  يا  هدنب 

هکنآ رگم  دنک  یسرباسح  ار  دوخ  تانسح  هک  تسین  يدبع  چیه  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و   ( 6 ) 

هک مناد  یم  دومرف  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  ع )  رفعج (  یبا  زا  و   ( 7 دوش (.  كاله 

زا بش  هک  دنتسه  یناسک  منمؤم  ناگدنب  هلمج  زا  دنک و  یم  تسرد  ارم  نمؤم  هدنب  راک  زیچ  هچ 

هب تدابع  رد  ار  دوخ  دشوک و  یم  تدابع  رد  دشک و  یم  تسد  مرن  شلاب  زا  دوش و  یم  دنلب  رتسب 

ار وا  تحلصم  اریز  منک  یم  شباوخ  منز و  یم  ررض  ار  وا  بش  ود  ای  بش  کی  نم  دزادنا  یم  تمحز 

دوش و حبص  ات  دنام  یم  باوخ  رد  سپ  دباوخب  درادن  تسود  هک  وا  لیم  فالخ  رب  مریگ  یم  رظن  رد 

وا و نیب  رگا  دنک و  یم  تمالم  ار  سفن  تسا و  نیگمشخ  شیوخ  رب  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دنلب 

بجع راچد  شتدابع  زا  دنک )  تدابع  ات  مراذگاو (  ار  وا  تسا  نم  تدابع  هک  شدارم 
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دوش و یم 

 (-- 193 --) 

هتفرگ و یشیپ  ناگدننک  تدابع  زا  هک  دنک  یم  نامگ  یتح  ددرگ  یم  یناسفن  تیاضر  تکاله و  ثعاب 

دنک یم  نامگ  هک  یتروص  رد  دوش  یم  رود  نم  زا  دنیب و  یم  نوریب  ریصقت  دح  زا  ار  دوخ  تدابع  رد 

همتت ناونعب  تیاور  نیا  رب  هدایز  يا  هلمج  رهاوج  بحاص  رگید  قیرط  زا   ( 1 تسا (.  هدش  کیدزن  نم  هب 

دنشوکب رگا  اریز  دننکن  هیکت  دنهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  رب  ناگدننک  لمع  سپ   . تسا هدروآ  نآ 

بوسحم نیرصقم  زا  دننک  انف  تدابع  رد  ار  ناشاهرمع  دنزادنا و  تمحز  رد  ار  ناشدوخ  و 

تسد تسا  نیراد  رد  دنلب  هجرد  تشهب و  رد  ندش  معنتم  تمارک و  هک  ناشدوصقم  هب  دنوش و  یم 

دندنبب و دیما  نم  لضف  هب  دننک و  ادیپ  تسد  دیاب  دوخ )  لامعا  زا  هن  نم (  تمحر  هب  یلو  دنبای  یمن 

ناوضر و هب  دبای و  یم  رد  ار  ناشیا  نم  تمحر  اریز  دنریگ  مارآ  دنوش و  نئمطم  نم  هب  نظ  نسح  هب 

هب متسه و  میحر  نامحر و  يادخ  نم  اریز  دناشوپ  یم  ناشیا  هب  وفع  سابل  دناسر و  یم  نم  ترفغم 

زا یسک  دیامرف  یم  ناحبس  يادخ  هک  تسا  لوقنم  ع )  رقاب (  ماما  زا  و   ( 2 مدش (  هدیمان  مسا  نیمه 

زاب تعاط  نآ  زا  شبجع  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  وا  نم  دهاوخ  یم  ار  یتعاطا  نم  زا  نم  نمؤم  ناگدنب 

هچ درک و  ناششوماخ  داب  هک  ییاهغارچ  هچ  نییراوح  عمج  يا  دومرف  ع )  حیسم (  و   ( 3 مراد (.  یم 

درامشب و گرزب  ار  لمع  هک  تسا  نآ  بجع  تقیقح  هک  نادب  و   . درک ناشبارخ  بجع  هک  ییاهدباع 

رورسم نآ  هب  دنادب و  شدایز 
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 ( 64 دوش (. 

لاکشا

شماجنا زا  هکلب  درامشن  گرزب  ار  نآ  یلو  ددرگ  جهتبم  لاحشوخ و  تعاط  زا  یسک  رگا   ( 4 ) 

ادج رورس  یلاحشوخ و  نیا  زا  یناسنا  چیه  درادب و  تسود  ار  رتشیب  لمع  دوش و  لاحشوخ 

ای دنک و  ادیپ  تسد  گرزب  یماقم  هب  ای  دریگب و  هزور  يزور  ای  دزیخرب و  هاگنابش  یتقو  اریز  تسین 

لطاب ار  لمع  هک  تسا  یباجعا  نیا  ایآ  دوش  یم  لاحشوخ  راچان  دوش  قفوم  یتدابع  اعد و  ماجنا  هب 

 . دناشک یم  ناگدننک  بجع  عمج  هب  ار  وا  دنک و  یم 

باوج

ار دوخ  نآ  اب  تسا و  نآ  نتسناد  گرزب  لمع و  هب  ندرک  زان  حلاص و  لمع  هب  جاهتبا  بجع   ( 5 ) 

دروآ یم  تائیس  هفک  هب  تانسح  هفک  زا  ار  لمع  دنک و  یم  شکاله  نیا  دنیبب و  نوریب  ریصقت  زرم  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  فلخ  یبا  نب  دیعس   ( 6 دناشک (.  یم  منهج  تسپ  تاکرد  هب  دنلب  تاجرد  زا  و 

رد ندوب  رصقم  زرم  زا  ار  دوخ  هکنیا  منک و  یم  شرافس  لمع  ششوکب و  دومرف  هک  درک  تیاور 

تسا راوازس  هک  روط  نآ  ار  یلاعت  يادخ  دناوت  یمن  یسک  اریز  ینیبب  نوریب  وا  تعاطا  ادخ و  تدابع 

بلط تدابع و  قیفوت  رب  رکش  هلالج و  لج  يادخ  دزن  رد  ینتورف  اب  یلاحشوخ  اما  و   ( 7 دنک (  تعاطا 

 (-- 194 --) 

ار وا  شا  هنسح  سک  ره  دومرف  ع )  نینمؤملا (  ریما   ( 1 تسا (.  هدیدنسپ  وکین و  يراک  يادخ  زا  تدایز 

ره رد  ار  شیوخ  هک  یسک  ره  دومرف  و   ( 2 تسا (  نمؤم  دنک  تحاران  ار  وا  شهانگ  دنک و  لاحشوخ 
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زور

تدایز بلط  يادخ  زا  دیوگ و  ساپس  ار  يادخ  دنک  یبوخ  لمع  رگا  تسین  ام  زا  دشکن  باسح  هب 

بش حبص و  نمؤم  دینک  لمع  ادخ  ناگدنب  دومرف  و   ( 3 دنک (.  رافغتسا  يادخ  زا  تسا  هدرک  دب  رگا  دنک و 

هک دهاوخ  یم  وا  زا  دنک و  یم  تمالم  ار  سفن  هتسویپ  تسا و  نامگدب  دوخ  هب  هکنآ  زج  دنک  یمن 

همیخ هک  يرفاسم  ناسب  دینکرب  ایند  زا  ار  نات  همیخ  دیشاب  ناگتشذگ  دننامه  سپ  دنک  شالت  رتشیب 

 . دییامیپ هب  لزانم  یط  اب  ار  نآ  دنک و  یمرب 

ددرگ یم  لمع  لاطبا  ادخ و  ینمشد  ثعاب  هکنیا  دینک و  رکف  هدش  بجع  هب  رجنم  هک  یللع  رد   ( 4 بجع (  جالع 

ادیپ هنسح  لامعا  رب  رادتقا  هدرک و  تعاط  باستکا  اهنآ  هطساوب  هک  امن  رکف  يداد  ادخ  ياهرازبا  رد  و 

رکف هتشاد  راوتسا  ار  شتماق  هک  ییاذغ  هب  سپس   . تسا کلام  وا  زج  یسک  ار  اهرازبا  تسا  هدومن 

هک ار  هچ  ره  هک  دنک  هشیدنا  دوخ  یتمالس  رد  سپس   . تسا داد  ادخ  يزور  نآ  هک  تسا  نیا  زج  دنک 

تدابع یتمالس و  نیب  رگا  هک  ینارامیب  اسب  هچ  تسین  وا  تمعن  زا  ایآ  دهد  یم  ماجنا  دهاوخب 

دننک تدابع  ار  يدایز  ياهبش  تیفاع  نآ  تمیق  ناونع  هب  هک  دنوش  ّریخم  بش  زور و  نیدنچ 

یکدنا يرادیب  يارب  هنوگچ  دنسرب  تمالس  هب  ضوع  رد  دننک و  تدابع  ار  يدایز  ياهبش  دنرضاح 

یتمالس تمعن  زا  هک  ییاهزور  بش و  هچ  یهد  یم  هار  دوخ  هب  بجع  تدابع  يارب  بش  زا 

ماگنهب یهلا  قیفوت  اب  رگا  يدرک  یگدنز  یتمالس  اب  هک  ییاهلاس  اههام و  هچ  هکلب  يدوب  رادروخرب 

يزیخ و یم  رب  بش 
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يدرک و هیذغت  وا  ياذغ  زا  یتفای و  تدابع  ماجنا  رب  تردق  يداد  ادخ  تمالس  زا 

سپ يدروآ  ياجب  ار  دوخ  لامعا  ادخ  زور  بش و  رد  يدومن و  تدابع  ییادخ  حراوج  اضعا و  اب 

نآ هزادنا  هب  ایآ  جنسب  تلمع  رادقم  اب  ار  يداد  ادخ  تمعن  هاگنآ  تسیچ  زا  بجع  يدنسپدوخ و 

دیابن ایآ  تسین  ادخ  زا  يزیخ  بش  قیفوت  ایآ  دسر  یم  اه  تمعن  نآ  مهد  کی  هب  ایآ  هکلب  دوش  یم 

يروآ ياجب  ار  نآ  رکش 

هب یلاعت  يادخ   ( 5 يریگب (  رارق  یسرباسح  هذخاؤم و  دروم  ینک  یهاتوک  رگا  هک  یسرتب  دیابن  ایآ  و 

رد منک  رکش  ار  وت  هنوگچ  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  امن  رکش  ار  ادخ  دواد  يا  دومرف  یحو  دواد 

هب دواد  يا  دومرف  تسا  رکش  قحتسم  هک  تسوت  ياه  تمعن  زا  همه  يرازگرکش  دوخ  هک  یلاح 

دروم ياه  تمعن  ناکی  ناکی  اب  ار  دوخ  لمع  هکلب   . منک یم  هدنسب  رکش  يادا  زا  یناوتان  هب  رارقا  نیا 

 (-- 195 --) 

تیافک اهنآ  نیرتمک  هنارکش  هب  تادابع  نیا  نک  هسیاقم  اهیندیشون  كاروخ و  زا  تا  هدافتسا 

 . دنک یمن 

وا زا  نوراه   . دش دراو  یسابع  هفیلخ  دیشرلا  نوراه  رب  یظعاو  تسا  هدمآ  خیرات  رد   ( 1 ) 

تعنم بآ  زا  یگنشت  ماگنه  هب  رگا  وت  رظن  هب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  ظعاو   . درک هظعوم  تساوخرد 

لابق رد  ار  دوخ  تکلمم  فصن  داد  خساپ  نوراه  يزادرپب  يرضاح  رادقم  هچ  نآ  دیرخ  يارب  دننک 

دوش و جراخ  لوب  يارجم  زا  دهاوخب  بآ  نیا  رگا  ایآ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  ظعاو   . مهد یم  بآ  نآ 

نآ لابق  رد  ار  متکلمم  هیقب  فصن  تفگ  يزادرپ  یم  نآ  ندش  جراخ  يارب  رادقم  هچ  دناوتن 

 . مزادرپ یم 

ظعاو
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هدنناوخ يا   ( 2 دهدن (  بیرف  ار  وت  دزرا  یم  بآ  تبرش  کی  هب  هک  یتکلمم  نیا  رب  انب  تفگ 

ات گناد  ود  هب  نابساپ  تسا و  مهرد  ود  يزور  رگراک  دزم  رگا  یشون  یم  بآ  راب  دنچ  زور  هنابش 

ار بش  زا  يرادقم  زور و  مامت  اونان  زپشآ و  لثم  هفرح  عیانص و  نابحاص  دنک و  یم  يرادساپ  حبص 

هزور يزور  هکنیا  نک و  هسیاقم  نآ  اب  ار  تدوخ  تدابع  كدنا  نونکا  دننک  یم  راک  یمهارد  كدنا  اب 

نم دومرف  زین  و   ( 4 مهد (  یم  ازج  وا  هب  نم  تسا و  نم  لام  هزور   ( 3 دومرف (  هزور  يازج  دروم  رد   . یتفرگ

بلق رب  هن  هدینش و  شوگ  هن  هدید و  مشچ  هن  هک  ما  هدرک  هدامآ  ینارکیب  ياه  تمعن  مناگدنب  يارب 

دایز جنر  لمحتم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دزرا  یم  یمهرد  مه  وت  زور  نیا  تسا  هدرک  رطخ  یناسنا 

رگا دیدرگ و  دنمشزرا  همه  نیا  دش  ماجنا  ادخ  يارب  یتقو  كدنا  شزرا  نیا  اب  زور  نیمه  اما  يوش 

ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  دومرف  نآ  شاداپ  رد  ینامب  رادیب  يادخ  يارب  یبش 

هک دیدرگ  هدامآ  شیارب  ینارکیب  ياه  تمعن  هچ  هک  دناد  یمن  سک  چیه  َنُولَمْعَی 1  اُوناک  اِمب  ًءازَج 

هدرک ادیپ  هداعلا  قوف  یشزرا  نونکا  دیزرا  یم  گناد  ود  اهنت  هک  بش  نیا  تسوا  مشچ  ینشور  ثعاب 

راختفا شیوخ  هکیالم  هب  یلاعت  يادخ  دبایرد  ار  وت  باوخ  ات  ینک  هدجس  ادخ  يارب  رگا  تسا و 

یلو تفای  هار  تلفغ  باوخ و  نآ  رد  هک  نآ  اب  تسا  رادقم  هچ  هدجس  نیا  ینامز  شزرا  دنک و  یم 

نآ شزرا  يداد  تبسن  هلالج  لج  قح  هب  هک  نیمه 
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ادخ يارب  ار  ینامز  رگا  و   ( 5 تفای (.  ینوزف  رادقم  نیا 

ْنَم دومرف َو  یلاعت  يادخ  ینارذگب  هَّللا  الا  هلا  هب ال  ار  یسفن  هکلب  يروایب و  کبس  زامن  تعکر  ود 

ِْریَِغب اهِیف  َنُوقَزُْری  َهَّنَْجلَا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  یْثنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع 

يزور زا  نآ  رد  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  دهد  ماجنا  یحلاص  لمع  درم  نز و  زا  سک  ره  ٍباسِح 2 

---------------

 . --------------- هدجس 17  32  ( . 1 ) 

 . رفاغ 40  40  ( . 2 ) 

 (-- 196 --) 

یلاعت يادخ  هَّللا  ناحبس  دیوگب  سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  و   ( 1 دندرگ (.  یم  دنم  هرهب  باسح  یب 

هدوهیب ار  ییاهسفن  هچ  تسوت و  سافنا  زا  يا  هظحل  تمیق  نیا   . دراک یم  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب 

تسا راوازس  سپ  داد  یهاوخ  رده  هدوهیب  تشذگ و  دهاوخ  وت  رب  هک  ار  یتاظحل  هچ  يداد و  رده 

رظن رد  ار  نآ  لثم  ياهراک  هب  تبسن  هب  تراک  شزرا  یمک  يریگب و  رظن  رد  ار  دوخ  لمع  یکچوک  هک 

شزرا زیچان  شزرا  نیا  اب  كدنا  نامز  نیا  لباقم  رد  هک  ینادب  دوخ  رب  ار  يادخ  تنم  یشاب و  هتشاد 

ادخ يارب  زج  لامعا  نآ  هک  نک  تقد   . درمش گرزب  ار  تشاداپ  درب و  الاب  روکذم  رادقم  نآ  هب  ات  ار  وت 

هب باستنا  رطاخ  هب  هک  یشزرا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دریگ  رارق  ادخ  دنسپ  دروم  دوشن و  عقاو 

ود ینعی  زیچان  تسپ  شزرا  نامه  هک  ییایند  ینامز  شزرا  هب  دور و  یم  نیب  زا  دوب  هدرک  ادیپ  ادخ 

ششزرا اهنت  هن  دسر و  یم  تسا  نآ  زا  رتمک  هکلب  گناد  ود  ای  مهرد و 
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مشخ زا  هکلب  ددرگ  یم  زیچان 

تدوخ ندرگرب  ار  وا  تنم  نک و  تبقارم  ادخ  يارب  ار  تسفن  سپ  یتسین  ناما  رد  زین  ادخ  تبوقع  و 

 ( ص ربمایپ (  زا  اریز   ( 2 یسرب (  ادخ  تمحر  هب  دیاش  نک  شنزرس  ار  تدوخ  شاب و  هتشاد  رظن  رد 

زور يراز  هلان و  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  مدرم  رب  هن  دریگ  مشخ  دوخ  رب  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور 

هب درک  تدابع  ار  یلاعت  يادخ  لاس  داتفه  يدباع  هک  تسا  هدش  تیاور  و   ( 3 دنک (.  یم  نمیا  تمایق 

یلاعت يادخ  زا  يزور  دروآ  یم  حبص  هب  تدابع  هب  ار  اه  بش  تفرگ و  یم  هزور  اهزور  هک  يروط 

هب تلع  درک  باطخ  وا  هب  دروآ  يور  سفن  هب  دباع  درواین  رب  ار  شتجاح  يادخ  تساوخ  یتجاح 

یلاعت يادخ   . درک یم  اور  ار  وت  تجاح  یتشاد  ادخ  دزن  یشزرا  رگا  ییوت  اعد  ندیسرن  تباجا 

يدرک تمالم  ار  دوخ  هک  هظحل  نیا  مدآ  دنزرف  يا  تفگ  وا  هب  هتشرف  داتسرف  ار  يا  هتشرف 

شنزرس هانگ و  زا  ینامیشپ  اب  یسک  رگا  دش  تیاور  و   ( 4 تسا (.  هتشذگ  نایلاس  ياهتدابع  زا  رتدنمشزرا 

بش تدابع  زا  حبص  ماگنه  هب  دنارذگب و  تدابع  هب  ار  بش  هک  تسنآ  زا  رتهب  دباوخب  سفن  رب 

اریز نک  تظفاحم  ربک  تبیغ و  ایر و  بجع و  تفآ  زا  ار  تلامعا  دنمدرخ  يا   . دشاب لاحشوخ 

 . نک هجوت  ذاعم  ربخ  هب  دروم  نیا  رد   . دنتسه بجع  ایر و  دننامه  لامعا  ندرب  نیب  زا  رد  زین  ربک  تبیغ و 

نکاس یمق  یلع  نب  دمحا  نب  رفعج  دمحم  وبا  خیش   ( 5 ربمایپ (  لبج و  نب  ذاعم 
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 ( ص ربمایپ (  دهز  دروم  رد  شباتک  رد  ير 

متفگ لبج  نب  ذاعم  هب  تفگ  ثدحم  درک  لقن  لبج  نب  ذاعم  زا  یثّدحم  زا  دحاولا  دبع  هک  هتشون 

هک روط  نامه  تقد  هب  يدرک  ظفح  ار  نآ  يدینش و  ص )  ربمایپ (  زا  تدوخ  هک  یثیدح  زا  نم  يارب 

 ( ص ادخ (  لوسر  يا  تیادف  مردام  ردپ و  تفگ  درک و  هیرگ  هاگنآ  هلب  تفگ  ذاعم  نک  نایب  يدینش 

 (-- 197 --) 

فرط هب  ار  دوخ  مشچ  ترضح  نآ   ( 1 متفر (  یم  هار  وا  اب  مدوب و  راوس  بکرم  رب  ربمایپ  فیدر  رد  نم 

سپس دنک  یم  مکح  دهاوخب  هچ  ره  شیوخ  قلخ  رد  هک  ار  ییادخ  ساپس  دومرف  تفرگ و  نامسآ 

باوج ذاعم  يا  دز  ادص  هرابود  نانمؤم  ياقآ  ادخ و  لوسر  يا  هلب  مداد  خساپ  ذاعم  يا  دومرف 

مراذگ یم  نایم  رد  وت  اب  ار  ینخس  نم  دومرف  تمحر  ربمایپ  ریخ و  ياوشیپ  ادخ  لوسر  يا  هلب  مداد 

دیفم تیگدنز  يارب  ینک  تاعارم  ار  نآ  رگا  هک  تفگن  ینخس  نینچ  دوخ  تما  اب  يربمایپ  چیه  هک 

یلاعت يادخ  دومرف  سپس  یموکحم  یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  ینکن  تاعارم  يونشب و  رگا  تسا و 

زا هک  تشاذگ  يا  هتشرف  نامسآ  ره  رد  درک و  قلخ  هتشرف  تفه  دنک  قلخ  ار  اهنامسآ  هکنآ  زا  لبق 

رارق ینابرد  يارب  يا  هتشرف  نامسآ  ياهرد  زا  يرد  ره  رب  دیدرگ و  گرزب  نامسآ  نآ  هتشرف  نآ  تمظع 

هظفح سپس  دنسیون  یم  بش  ات  حبص  زا  ار  رشب  لمع  رشب  لامعا  ناگدنسیون  ظفاح و  هکیالم  داد 

یلاح رد  دنسر  یم  ایند  نامسآ  هب  ات  دنرب  یم  الاب  دشخرد  یم  دیشروخ  رون  ناسب  هک  ار  لمع 
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نآ هک 

يور رب  دینادرگرب و  ار  لمع  نیا  دیوگ  یم  ناشیا  هب  نابرد  هتشرف  یلو  دنناد  یم  دایز  هزیکاپ و  ار  لمع 

زا نم  ریغ  هب  شلمع  مراذگ  یمن  دنک  تبیغ  سک  ره  متسه  تبیغ  هتشرف  نم  دینزب  نآ  بحاص 

اب دعب  زور  هظفح  سپس  دومرف  ترضح  نآ  دومرف  رما  نینچ  نم  هب  یلاعت  يادخ  دسرب  ناگتشرف 

هدومن و روبع  اجنآ  زا  درامش  یم  دایز  هزیکاپ و  ار  لمع  لوا  نامسآ  هتشرف  دنور  یم  الاب  رگید  لمع 

دیتسیاب و  . دیوگ یم  تسا  مود  نامسآ  رد  هک  يا  هتشرف  دنسر  یم  مود  نامسآ  هب  ات  دنربم  ار  ملع 

ایند بحاص  نم  تسا و  يویند  عاتم  ملع  نیا  زا  وا  دوصقم  اریز  دینزب  شبحاص  يور  رب  ار  لمع 

لمع ظفاح  ناگتشرف  رگید  راب  دومرف   . دسرب ناگتشرف  رگید  هب  نم  زا  لمع  مراذگ  یمن  متسه 

 . دنسر یم  موس  نامسآ  هب  دنلاحشوخ و  لامعا  نآ  زا  دنرب و  یم  الاب  یلاحشوخ  اب  ار  زامن  هقدص و 

ربک بحاص  کلم  نم  دینزب  شبحاص  تشپ  يور و  رب  ار  لمع  نیا  دیتسیاب و  دیوگ  یم  نابرد  کلم 

رما نم  هب  مراگدرورپ  دومن و  ربکت  مدرم  رب  سلاجم  رد  یلو  درک  لمع  وا  دیوگ  یم  سپس   . متسه

دننامه هک  ار  یلمع  رگید  راب  هظفح  دومرف  دسرب  هکیالم  رگید  هب  ات  مراذگن  ار  شلمع  هک  دومرف 

حیبست و زا  ترابع  دیامن و  یم  تکرح  قارطمط  اب  دنک و  یم  یناشفا  رون  تسا و  ناشخرد  هراتس 

نیا دیتسیاب و  دیوگ  یم  نابرد  هتشرف  دنسر  یم  مراهچ  نامسآ  هب  دنریگ و  یم  تسا  جح  هزور و 

دمآ یم  ششوخ  شدوخ  زا  وا  متسه  بجع  هتشرف  نم  دینزب  شبحاص  يولج  يور و  رب  ار  لمع 

هار وا  رد  يدنسپدوخ  هدرک و  لمع  هکنیا  هب 
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مراذگن هک  داد  روتسد  نم  هب  راگدرورپ   . تسا هتفای 

هک نّیزم  یسورع  دننامه  ار  يرگید  لمع  هظفح  داد  همادا  ترضح  نآ   . دسرب نارگید  هب  شلمع 

الاب دنریگ و  یم  تسا  زامن  ود  نیب  ام  هقدص  زامن و  داهج و  رب  لمتشم  دشاب و  هدامآ  فافز  بش  يارب 

 (-- 198 --) 

رون دننامه  يرون  رتش و  گنهآ  دننامه  یگنهآ  لمع  دنسر و  یم  مجنپ  نامسآ  هب  دنرب و  یم 

يور رب  ار  لمع  نیا  متسه و  دسح  هتشرف  نم  دینک  ربص  دیوگ  یم  نابرد  هتشرف   ( 1 دراد (  دیشروخ 

راک ای  تخومآ و  یم  ملع  ادخ  يارب  هک  یسک  هب  وا  اریز  دیراذگب  شتشپ  رب  دینزب و  نآ  بحاص 

دروم ار  وا  درک و  یم  تداسح  دید  یم  رتشیب  ار  یسک  تدابع  لمع و  یتقو   . دیزرو یم  دسح  درک  یم 

هکیالم دومرف و   . دنک یم  تنعل  ار  وا  شلمع  دنراذگب و  ششود  رب  ار  لمع  سپ  داد  یم  رارق  هلمح 

نامسآ هب  دنریگ و  یم  تسا  هرمع  جح و  تاکز و  زامن و  زا  ترابع  هک  ار  يرگید  هدنب  لمع  ظفاح 

تروص هب  ار  لمع  نیا  متسه  ینابرهم  لکوم  نم  دینک  ربص  دیوگ  یم  هتشرف  دنرب  یم  مشش 

يا هدنب  یتقو  تسا  محر  یب  لمع  نیا  بحاص  اریز  دینک  روک  ار  شنامشچ  دینزب و  شبحاص 

ار وا  دوش  یم  التبم  يویند  ررض  هب  ای  دش و  یم  یهابتشا  بکترم  ترخآ  ریسم  رد  ادخ  ناگدنب  زا 

هظفح ناگتشرف  دومرف   . دورب الاب  شلمع  مراذگن  هک  داد  روتسد  نم  هب  مراگدرورپ   . داد یم  مانشد 

دعر و يادص  ناسب  ییادص  لمع  نیا  دنریگ و  یم  عرو  داهتجا و  هقف و  زا  تسا  ترابع  هک  یلمع 

هتشرف هب  دنهارمه و  وا  اب  هتشرف  رازه  هس  دراد و  قرب  ینشور  دننامه  ینشور 
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متفه نامسآ 

ره متسه  باجح  هتشرف  نم  دینزب  شبحاص  يور  هب  ار  لمع  نیا  دیتسیاب و  دیوگ  یم  يو  دنسر  یم 

یماقم ناهدنامرف  شیپ  دهاوخ  یم  صخش  نیا  اریز  مریگ  یم  ار  شیولج  دشابن  ادخ  يارب  هک  یلمع 

دومرف رما  نم  هب  یلاعت  يادخ  دوش  روهشم  اهرهش  رد  دنیوگ و  نخس  وا  زا  سلاجم  رد  دنک و  بسک 

هظفح هکیالم  دومرف  دسرب  نارگید  هب  هک  مراذگن  تسا  هدشن  ادخ  يارب  صلاخ  هک  ار  شلمع  نم  هک 

جح و اه و  هزور  تاکز و  زامن و  زا  تسا  ترابع  لمع  نآ  دنریگ و  یم  ار  يا  هدنب  لمع  یلاحشوخ  اب 

وا ناشعمج  اب  هناگتفه  هکیالم  اهنامسآ و  هکیالم  دایز و  رکذ  توکس و  یقالخا و  شوخ  هرمع و 

دنارذگ و یم  راگدرورپ  شیپ  ار  لمع  هکنآ  ات  هداهن  ماگ  اه  هدرپ  همه  رب  دننک و  یم  تعیاشم  ار 

نم هدنب  لمع  هظفح  امش  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  تسا  هدومن  اعد  لمع و  وا  هک  دنهد  یم  تداهش 

داب وا  رب  نم  تنعل  تسا  هدرواین  نم  رطاخ  هب  ار  لمع  نیا  وا  متسه  نم  وا  ینورد  نابهگن  دیتسه و 

 ( ص ادخ (  لوسر  زا  نم  تفگ  تسیرگ  ذاعم  سپس  داب  وا  رب  ام  تنعل  وت و  نعل  دنیوگ  یم  هکیالم 

ادتقا تربمایپ  هب  نیقی  رد  ذاعم  يا  دومرف  ترضح  دشاب  صالخا  اب  ات  مینک  لمع  هنوگچ  مدیسرپ 

یهاتوک زین  لمع  رد  رگا  دومرف  مذاعم  نم  یتسه و  ادخ  لوسر  وت  متشاد  هضرع  تفگ  ذاعم  امن 

رب ریگب و  شودب  ار  دوخ  ناهانگ  نک و  هاتوک  نآرق  ناظفاح  ناردارب و  رب  ار  تنابز  یلو  يدرک 

زا ینک  كاپ  ار  تدوخ  نماد  هکنیا  هب  تدوخ  هیکزت  يارب  نکن و  راب  تناردارب 
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 . نکن ییوگدب  نارگید 

دراو ار  ایند  یترخآ  لمع  رد  امنم و  ایر  تلمع  رد  ربن و  الاب  ار  تدوخ  تناردارب  نتشاذگ  ورف  اب  و 

 (-- 199 --) 

رگید صخش  اب  یسک  روضح  رد  دنسرتب  وت  زا  تیقالخا  دب  زا  ات  وگم  شحف  تسلجم  رد  و   ( 1 نکن ( 

ار مدرم  و   . دوش یم  هدیرب  وت  زا  ایند  تاریخ  هک  رمشم  رترب  مدرم  رد  ار  تدوخ  وگن و  یشوگ  رد 

تاطشان یناد  یم  ایآ  تاطشان  هب  مسق  ًاطْشَن 1  ِتاطِشاَّنلَا  دومرف َو  یلاعت  يادخ  نکم  هراپ  هراپ 

 . دننک یم  هراپ  هراپ  ار  ناشیا  ناوختسا  تشوگ و  هک  دنتسه  منهج  لها  ياهگس  ناشیا  دنتسیچ 

ناسآ ادخ  هک  یناسک  يارب  تسا  یناسآ  راک  نیا  دومرف  تسیک  ناوت  رد  لامعا  همه  نیا  مدیسرپ 

هب هک  مدیدن  درک و  یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  رایسب  لبج  نب  ذاعم  تفگ  روکذم  ثّدحم   . تسا هتخاس 

 . دنک توالت  نآرق  نآ  هزادنا 

---------------

 . تاعزان 2  79  ( . 1 ) 

 (-- 200 --) 

 (-- 201 --) 

 (-- 202 --) 

 (-- 203 --) 

تسا رکذ  اعد  تاقحلم  زا  مجنپ  باب 

هدننکاعد هک  دوب  يدنمدوس  بلاطم  هب  هراشا  اعد و  تلیضف  رب  یهاگآ  باتک  نیا  فیلات  تلع   ( 1 ) 

هقالع دمآ  رد  ریرحت  هتشرب  هنیمز  نیا  رد  یفاک  هدننک و  عناق  یبلاطم  نونکات  تسج و  یم  دوس  نآ  زا 

روط نامه  تسا  ربارب  اعد  اب  تلیضف  رد  رکذ  اریز   . میوگب نخس  رکذ  زا  يرادقم  ثحب  نیا  زا  دعب  مراد 
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هب یبایتسد  رد  و   ( 64 2 تسا (  هتفرگ  رارق  بیغرت  قیوشت و  دروم  زین  رکذ  هدش  بیغرت  اعد  رب  هک 

اعد دروم  رد  هتشذگ  دنمدوس  بلاطم  زا  دوش و  یم  اعد  نیشناج  اهیتخس  تارطخ و  زا  يرود  دارم و 

مه هک  دش  نشور 
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هک دش  صخشم  دنیامن و  یم  شرافس  نآ  رب  تنس  باتک و  ینعی  لقن  مه  لقع و 

زا ترابع  هک  رشب  دصاقم  و   . دنادرگ یم  زاب  ار  هدمآ  دورف  يدب  دراد و  یمرب  ار  هدمآ  دیدپ  الب  اعد 

دیاوف اه و  تیصاخ  نیا  همه  دروآ  یمرب  ار  دوجوم  عفانم  تمعن و  موادت  ظفح و  عفانم و  بلج 

نشور دیآ  یم  هتفگ  هک  یبلاطم  نمض  رد  دراوم  نیا  کت  کت  تسا  دوجوم  زین  رکذ  رد  دنمدوس 

شرافس هدش و  هجوت  دروم  ادخ 1  دای  رکذ و  مینک  نخس  رکذ  تیمها  دروم  رد  نونکا   . دوش یم 

دنراد تلالد  هراب  نیا  رد  مه  لقن  لقع و  تسا  هدش  قیوشت  بیغرت و  هدیدرگ و 

تلالد زین  رکذ  موزل  رب  دنک  یم  تباث  ار  هدنهد )  تمعن  معنم (  رکش  بوجو  هک  يا  هلدا  لقع  اما 

دنراد

ره دنک و  یم  فرط  رب  ار  یلامتحا  ررض  رکذ  نوچ  تسا و  رکذ  ماسقا  زا  یمسق  مه  رکش  اریز   ( 2 ) 

دروم رد  اما  و   . تسا مزال  نآ  زا  يریگولج  ناوت  تروص  رد  دور  يررض  ندمآ  دیدپ  هب  نامگ  هاگ 

قداص ماما  زا  دیز  نب  نیسح  زا  یتیاور   ( 3 تسا (  مزال  بجاو و  معنم  رکش  هک  تسخن  بلطم 

دومرف هک  درک  ثیدح  ص )  ادخ (  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع 

نآ دنتسرفن  دورد  ناشربمایپ  رب  دننکن و  رکذ  ار  يادخ  دننک و  ادیپ  روضح  یسلجم  رد  هک  یعمج  ره 

هدمآ ع )  قداص (  ماما  زا  و   ( 4 دش (.  دهاوخ  تمایق  زور  رد  ناشیا  ندرگ  لابو  ترسح و  سلجم  سلجم 

رد هک  یعمج  ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا 
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تیب لها  ادخ و  دای  نآ  رد  دنتسشن و  یسلجم 

---------------

 ( 1 ) 

ام یفن  هلا  ـال  هب   [ ص 149  ] هدـمآ دابعلا  داصرم  رد  ار  هللا  ـالا  ناطلـس  دوش  یفاـص  ناـهج  اـت  هلا  ـال  غیت  هب  نک  یپ  همه  ار  شنیرفآ 
ات دنک  یم  تزع  ترضح  تابثا  هللا  ّالا  هب  دنک و  یم  قح  ياوس 

لیاز عطقنم و  هَّللا  الا  ضارقم  هب  قح  ياوس  ام  زا  حور  تاقلعت  ضرم  جیردتب  دیامن  تموادم  تجلاعم  نیا  رب  نوچ 

فرح سابل  زا  مکرکذا  ینورکذاف  هدعو  مکح  رب  ددرگ  یّلجتم  تزع  قتت  شیپ  رد  هللا  الا  ناطلس  لامج  دوش و 

رکذ و حور و  ددرگ  اراکشآ  ههجو  الا  کلاه  یش ء  لک  تیصاخ  تیهولا و  تمظع  رون  یلجت  رد  دوش و  درجم  توص  و 

رعش دهد  تسد  اجنیا  تکرش  یب  رکذ  دوش  یکی  روکذم  رکاذ و 

راهقلا دحاو  کلملا  نمل  وت  نم و  زا  هن  دونشب  دوخ  ات ز 

 (-- 204 --) 

ماما زا  زین  و   . دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  ناشیا  ترسح  سلجم  سلجم  نآ  دننکن  مالسلا  مهیلع 

سپس دنوش  عمج  نآ  رد  ناراکدب  ناکین و  هک  تسین  یسلجم  چیه  هک  تسا  هدش  تیاور  قداص 

زور رد  ناشیا  ترسح  سلجم  سلجم  نآ  هکنآ  زج  دنوش  قرفتم  سلجم  نآ  زا  ادخ  دای  نودب 

رکاذ نمؤم  رب  هقعاص  هک  هقعاص  زا  زج  دریم  یم  یگرم  ره  رب  نمؤم  دومرف  و   ( 1 دش (.  دهاوخ  تمایق 

یهیدب یبلطم  تفرگ  ار  ررض  يولج  دیاب  دنک  یم  مکح  درخ  هک  مود  بلطم  اما  و   . دیآ یمن  دورف 

 . تسا

رکذ تیمها  رب  میرک  نآرق  همئا و  ربمایپ و  زا  تنس  باتک و  تلالد  ینعی  یلقن  ّهلدا  و 

هب  ( 2 ) 
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حرش نیا 

هب يادخ  هک  تسا  ینانخس  هلمج  زا  نخس  نیا   . دنراد تلالد  نآ  رب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  تسا 

َنُوبَْعلَی 1 ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللَا  ُِلق  دیامرف  یم  دنک و  یم  باطخ  ص )  ربمایپ ( 

راتفگ زین  دننک و  يزاب  دنتفر  ورف  هک  هچنآ  رد  ات  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  ناشیا  سپس  ادخ  وگب 

يراز و هب  تدوخ  شیپ  رد  ار  تیادخ  ًهَفیِخ 2  ًاعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکُْذا  یلاعت َو  قح 

منک و دای  ار  امش  دینک  دای  ارم  ْمُکْرُکْذَأ 3  ِینوُرُکْذاَف  هناحبس  قح  راتفگ  نینچمه  امن و  دای  یناهنپ 

يا ًالیِصَأ 4  ًهَرُْکب َو  ُهوُحِّبَس  ًارِیثَک َو  ًارْکِذ  َهَّللَا  اوُرُکُْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  هناحبس  قح  راتفگ 

 . دییامن حیبست  هاگماش  هاگحبص و  رد  ار  وا  دینک و  دای  دایز  ار  يادخ  ناگدنروآ  نامیا 

اهنت دماجنا و  یم  لوط  هب  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  دایز  یتایاور  تنس  اما   ( 3 ) 

 . منک یم  افتکا  تیاور  دنچ  رکذب 

یلاعت قح  هک  درک  تیاور  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  لوا  تیاور   ( 4 ) 

وا هب  هدننک  تساوخرد  ياطع  زا  رتهب  دنام  زاب  نم  زا  تساوخرد  لاؤس و  زا  نم  رکذ  هب  سک  ره  دومرف 

دنک یم  تیافک  میتسه  نآ  نایب  ددص  رد  نونکا  هک  رکذ  تیمها  تابثا  رد  ییاهنت  هب  ربخ  نیمه   . مهد یم 

مه رکذ  دراد  اعد  هک  ار  يا  هدیاف  ره   . دراد يرترب  تلیضف و  نآ  رب  دوش و  یم  اعد  نیشناج  رکذ  اریز 

 . دراد

هک درک  تیاور  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  هجراخ  نب  نوراه  مود  تیاور   ( 5 ) 
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ادخ يوس  هب  يا  هدنب 

---------------

 . --------------- ماعنا 91  6  ( . 1 ) 

 . --------------- فارعا 204  7  ( . 2 ) 

 . --------------- هرقب 152  2  ( . 3 ) 

 . بازحا 40 و 41  33  ( . 4 ) 

 (-- 205 --) 

دور یم  شدای  زا  شتجاح  یلو  دنک  یم  عورش  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  انث و  اب  دراد و  یتجاح 

 . دروآ یمرب  ار  تجاح  نآ  دنک  تساوخرد  هکنآ  نودب  یلاعت  يادخ 

تساوخرد اعد و  زا  اریو  ادخ  تدابع  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  موس  تیاور   ( 1 ) 

 . دهد یم  وا  هب  دنک  یم  اطع  ناگدننک  تساوخرد  هب  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  یلاعت  يادخ  دراد  زاب  تجاح 

رکذ ارم  مدرم  زا  یعمج  رد  سک  ره  دومرف  هک  درک  لقن  یلاعت  قح  زا  قداص  ماما  زا  مراهچ  تیاور   ( 2 ) 

 . منک دای  ار  وا  ناگتشرف  زا  یعمج  رد  زین  نم  دنک 

هک دنراد  يدح  فیلاکت  همه  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حادق  نبا  مجنپ  تیاور   ( 3 ) 

 . دوش یهتنم  نآ  هب  ات  درادن  يدح  هک  يادخ  رکذ  زج   . دنریذپ یم  نایاپ  دنوش و  یم  یهتنم  نآ  هب 

بجاو نآ  يادا  نامه  شزرم  دح و  درک  ادا  ار  تابجاو  سک  ره  درک  بجاو  ار  یفیلاکت  یلاعت  يادخ 

جح تسا و  نامه  شزرم  دریگب  هزور  سک  ره  دومن  بجاو  ار  ناضمر  هام  هزور  الثم )  تسا (. 

عناق نآ  مک  هب  یلاعت  قح  هک  يادخ  رکذ  زج  تسا  نامه  شدح  دنک  جح  سک  ره  تسا  تابجاو  زا 

دومرف تسا و  هدشن  لیاق  نآ  يارب  يدح  هدیدرگن و 

ًهَرُْکب َو ُهوُحِّبَس  ًارِیثَک َو  ًارْکِذ  َهَّللَا  اوُرُکُْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای 
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نامیا هک  یناسک  يا  ًالیِصَأ 1 

دینک حیبست  ار  يو  ماش  حبص و  دینک و  دای  ار  يادخ  رایسب  دیا  هدروآ 

 . دشابن بولطم  رکذ  زرم  نآ  زا  دعب  هک  تسا  هدادن  رارق  رکذ  يارب  يزرم  یلاعت  يادخ  نیا  رب  انب 

مدروخ یم  اذغ  وا  اب  درک و  یم  ادخ  دای  وا  متفر و  یم  هار  وا  اب  نم  درک  یم  ادخ  دای  دایز  مردپ  دومرف 

زاب يادخ  رکذ  زا  ار  وا  ناشیا  اب  تطلاخم  تفگ  یم  نخس  مدرم  اب  مه  رگا  درک و  یم  ادخ  دای  وا 

هب درک و  یم  عمج  ار  ام  هَّللا و  الا  هلا  دومرف ال  یم  دوب  هدیبسچ  ماک  هب  شنابز  هک  منادیم  تشاد و  یمن 

هک ام  هداوناخ  زا  سک  ره  درک و  یم  عولط  باتفآ  هکنآ  ات  دینک  ادخ  رکذ  هک  دومن  یم  رما  ام 

رما وا  هب  تسناوت  یمن  هک  سک  ره  دناوخب و  نآرق  هک  درک  یم  رما  ار  وا  دناوخب  نآرق  تسناوت  یم 

دوش یم  دایز  شتکرب  ددرگ  ادخ  دای  دوش و  هدناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  و   . دیوگب رکذ  هک  دومن  یم 

اهینامسآ يارب  هناخ  نیا  دنیامن  چوک  اجنآ  زا  نیطایش  دننک و  عامتجا  نآ  رد  ناگتشرف  و 

دوشن هدناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  دنشخرد و  یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  هک  نانچ  دشخرد  یم 

روضح نیطایش  دننک و  چوک  هناخ  نآ  زا  هکیالم  دش و  دهاوخ  مک  شتکرب  ددرگن  دای  یلاعت  يادخ  و 

لها همه  زا  یسک  هچ  دیسرپ  دمآ و  ص )  ربمایپ (  تمدخ  يدرم  دومرف  ترضح  نآ  زین  و   . دنبای

 . دنک ادخ  دای  همه  زا  رتشیب  هکنآ  دومرف  تسا  رتهب  دجسم 

---------------

 . 41  . بازحا  33  ( . 1 ) 

 (-- 206 --) 

زا ریصب  وبا  مشش  تیاور   ( 1 ) 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


ام نایعیش  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . دنیامن ادخ  دای  دایز  دننک  تولخ  دوخ  اب  یتقو  هک  دنتسه  یناسک 

یحو مالسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  متفه  تیاور   ( 2 ) 

 . شاب عشاخ  نم  دای  ماگنه  هب  امن و  ارم  دای  زور  بش و  رد  دومرف 

رد ارم  مدآ  دنزرف  يا  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  هدش  دراو  ترضح  نآ  زا  متشه  تیاور   ( 3 ) 

 . میامن تدای  امش  عمج  زا  رتهب  یعمج  رد  نم  امن  دای  عمج 

دسر یم  نمؤم  هب  اهنت  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  مهن  تیاور   ( 4 ) 

مک تالاح و  همه  رد  ادخ  رکذ  ناحبس و  يادخ  يارب  عضاوت  تسا و  تدابع  ماگ  نیلوا  نآ  توکس و 

 . مک تورث  ینعی  يزیچ 

دریم یم  یگرم  ره  هب  نمؤم  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهد  تیاور   ( 5 ) 

یلو دریم  یم  هقعاص  هب  ددرگ و  یم  التبم  هدنرد  هب  دریم و  یم  راوآ  ندمآ  اب  دوش و  یم  قرغ 

نیا رگید  تیاور  رد  و   . دشک یمن  ار  وا  دشاب  ادخ  رکاذ  هک  یتروص  رد  ثداوح  نیا  زا  مادک  چیه 

 . دشاب ادخ  رکاذ  هک  یلاح  رد  دنیآ  یمن  دورف  وا  رب  ثداوح 

يدبع ره  لد  رب  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدمآ  یسدق  ثیداحا  زا  یضعب  رد  مهدزای  تیاور   ( 6 ) 

هدهعب ار  وا  تیبرت  مدوخ  تسا  هدز  نم  دای  هب  گنچ  تاقوا  رتشیب  رد  هک  منیبب  موش و  علطم 

وا هب  منک و  یم  وگتفگ  وا  اب  مدرگ و  یم  وا  نیشنمه  مریگ و  یم 
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 . مریگ یم  سنا 

ما هدنب  هک  منادب  یتقو  دیامرف  یم  ناحبس  يادخ  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  مهدزاود  تیاور   ( 7 ) 

دش نینچ  یتقو  مهد  یم  رارق  تاجانم  تساوخرد و  رد  ار  شسوه  دراد  نم  هب  رطاخ  لاغتشا  ابلاغ 

 . مزادنا یم  هلصاف  شتلفغ  وا و  نیب  دوش  لفاغ  تساوخ  ما  هدنب  رگا 

رگا هک  دنتسه  یناسک  دنشاب و  یم  یعقاو  ناناولهپ  ناشیا  دنتسه و  ناشیا  نم  یعقاو  ناتسود  و 

 . مراد یمرب  نیمز  مدرم  زا  ناناولهپ  نیا  رطاخ  هب  ار  باذع  میامن  كاله  ار  نیمز  لها  متساوخ 

تسا هدش  هتشون  هدشن  فیرحت  تاروت  رد  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  مهدزیس  تیاور   ( 8 ) 

ای منک  اوجن  یشوگ و  رد  وت  اب  نم  هک  یکیدزن  وت  ایآ  اراگدرورپ  دیسرپ  شیادخ  زا  یسوم  ترضح  هک 

نیشنمه نم  یسوم  يا  دومرف  یحو  هب  خساپ  رد  یلاعت  يادخ  منز  دایرف  نم  هک  یتسه  رود 

هک يزور  دناوت  هانپ  رد  یناسک  هچ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یسوم   . دننک دای  ارم  هک  متسه  یناسک 

دومرف خساپ  تسین  دوجوم  وت  زج  یهاگهانپ 

ار ناشیا  نم  دنیامن و  یم  یتسود  نم  هار  رد  منک و  یم  دای  ار  ناشیا  نم  دننک و  یم  دای  ارم  هک  نانآ 

 (-- 207 --) 

منک یم  ناشیا  دای  منک  لزان  یباذع  نیمز  لها  رب  متساوخ  یتقو  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  مراد  تسود 

 . مراد یمرب  نیمز  لها  زا  ار  باذع  ناشیا  رطاخ  هب  و 

هار یـسوم  دومرف  قداص  ماما  دـنتفگ  هجراخ  نب  نوراه  يراصنا و  بیعـش  مهدراهچ  تیاور   ( 1 رگنهآ (  دباع  یسوم و  ترـضح 
داتفا

درم درک  حبص  یتقو  دمآ  مدرم  نیرتدباع  زا  يدرم  شیپ   . درک یم  هعلاطم  ادخ  ناگدنب  ياهراک  رد  و 

رد هک  یتخرد 
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امتح یتسیک  وت  ادخ  هدنب  يا  تفگ  دوب  تخرد  رب  رانا  ود  داد  ناکت  دوب  شیولج 

رانا کی  زج  تخرد  نیا  رد  متسه  تدابع  لوغشم  اجنیا  رد  هک  نامز  نآ  زا  ییادخ  حلاص  هدنب  وت 

 . متفای یمن  رانا  ود  نم  يدوبن  يادخ  حلاص  هدنب  وت  رگا  مدیدن و 

ترضح متسه  نارمع  نب  یسوم  نیمزرس  نکاس  يدرم  نم  داد  خساپ  ع )  یسوم (  ترضح 

یسانش یم  دشاب  رتدباع  وت  زا  هک  ار  یسک  ایآ  دیسرپ  وا  زا  حبص  ماگنه  هب  یسوم  دومرف  داد  همادا 

داد خساپ 

هار دباع  نآ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  دومرف  ترضح   . تسا رتدباع  نم  زا  ینالف  نالف 

وت دیسرپ  دمآ  دورف  شیارب  بآ  نان و  هدرگ  ود  دش  بش  یتقو  تفای  درم  نیا  زا  رتدباع  ار  وا  داتفا 

کی اهنت  منک  یم  یگدنز  اجنیا  رد  نم  هک  خیرات  نآ  زا  اریز  یتسه  حلاص  يا  هدنب  امتح  وت  یتسه  یک 

وت سپ  دمآ  یمن  دورف  نان  هدرگ  ود  يدوبن  یحلاص  هدنب  وت  رگا  دمآ و  یم  دورف  نم  يارب  نان  هدرگ 

سپس  . متسه نارمع  نب  یسوم  نیمزرس  نینکاس  زا  يدرم  نم  داد  خساپ  ترضح  یتسیک 

 . رهش نالف  رد  رگنهآ  نالف  هلب  تفگ  یسانش  یم  تدوخ  زا  رتدباع  ار  یسک  ایآ  دیسرپ  ع )  یسوم ( 

تدابع هک  دید  ار  يدرم   . دمآ رگنهآ  درم  نآ  شیپ  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  دومرف  داد و  همادا  ترضح 

هاگماش ات  درازگ  زامن  دش و  دنلب  زامن  ماگنهب  درک  یم  راک  تفگ و  یم  يادخ  رکذ  هکلب  درک  یمن 

ياهزور ربارب  ود  هک  دش  هجوتم  تسیرگن  دوب )  هدرک  تفایرد  دزمتسد  ناونعب  هک  دوخ (  هلغ  هب  دیسر 

يا تفگ   . تسا هدش  عمج  هلغ  رگید 
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نآ زا  اریز  یتسه  حلاص  يدرم  دب  یتسیک ال  وت  ادخ  هدنب 

وت  . تسا هدش  ربارب  ود  بشما  یلو  تسا  کیدزن  مهب  نم  دمآرد  هلغ  متسه  اجنیا  رد  نم  هک  خیرات 

مراد و تنوکس  نارمع  نب  یسوم  نیمزرس  رد  هک  متسه  يدرم  نم  داد  خساپ  ع )  یسوم (  یتسیک 

ییاذغ ار  موس  کی  داد و  شیالوم  هب  ار  موس  کی  داد و  هقدص  ار  هلغ  موس  کی  رگنهآ  درم  دومرف 

 . دندروخ یسوم  ترضح  قافتاب  دیرخ و 

ترضح يدنخ  یم  زیچ  هچ  زا  دیسرپ  رگنهآ  درم   . درک یمّسبت  ع )  یسوم (  ترضح 

 (-- 208 --) 

زا ار  وا  نم  داد و  ناشن  نم  هب  ار  دباع  صخش  نالف  لیئارسا  ینب  ربمایپ  داد  باوج  ع )  یسوم ( 

نیا متفای و  وزا  رتدباع  ار  صخش  نآ  درک  ییامنهار  سک  نالف  هب  ارم  وا  متفای و  ناگدنب  نیرتدباع 

رد ناشیا  دننامه  ار  وت  نم  يرتدباع و  يو  زا  وت  هک  درک  نامگ  دومن و  یفرعم  نم  هب  ار  وت  دباع 

ینیب یمن  ایآ  میوگ  یم  رکذ  ار  يادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  ما  هدرب  يدرم  نم  داد  خساپ   . منیب یمن  تدابع 

متشاذگ و مک  میالوم  هلغ  زا  مروآ  يور  زامن  هب  منک و  تدابع  اهنت  رگا  مروآ  یم  شتقو  رد  ار  زامن  هک 

يدرگ یم  رب  ترهش  هب  ایآ  هدیسرپ  ع )  یسوم (  ترضح  زا  هاگنآ   . مدرک دراو  ررض  نارگید  راک  هب 

يا تفگ  رگنهآ   . درک یم  روبع  نامسآ  رد  يربا  دومرف  ترضح  هلب  داد  خساپ  ع )  یسوم (  ترضح 

تفگ رگنهآ   . مور یم  نیمزرس  نالف  هب  نم  داد  باوج  يور  یم  اجک  هب  دیسرپ  دمآ  یتقو  ایب  ربا 

ربا هاگنآ   . مرادن يراک  وت  اب  ورب 
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اجک هب  دیسرپ  دمآ  ربا  ایب  ربا  يا  تفگ  رگنهآ  دمآ  يرگید 

رگنهآ دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح   . نارمع نب  یسوم  نیمزرس  هب  داد  خساپ  يور  یم 

ماما راذگب  نیمز  رب  نارمع  نب  یسوم  نیمزرس  رد  یمارآ  هب  رادرب و  یمارآ  هب  ار  درم  نیا  تفگ  ربا  هب 

هنوگچ ایادخ  دیسرپ  یلاعت  يادخ  زا  دیسر  شرهش  هب  نارمع  نب  یسوم  ترضح  یتقو  دومرف  ع )  ) 

هب دنک و  یم  ربص  نم  يالب  رب  نم  هدنب  نیا  دومرف  یلاعت  يادخ  يداد  درم  نیا  هب  ار  ماقم  نیا 

 . دیوگ یم  ساپس  نم  تمعن  رب  دوش و  یم  یضار  نم  ياضق 

بهو  . درک تیاور  هبنم  نب  بهو  زا  دوخ  باتک  رد  یملید  نسحلا  یبا  نب  نسح  مهدزناپ  تیاور   ( 1 ) 

 ( 65 2 دشاب (  هتشاد  هقالع  یتسود  هب  سک  ره  دواد  يا  درک  یحو  دواد  هب  یلاعت  يادخ  تفگ 

ره دنک و  یم  قیدصت  ار  شراتفگ  دشاب  یضار  شتسود  زا  سک  ره  دنک و  یم  قیدصت  ار  شراتفگ 

يارب دشاب  قاتشم  دوخ  تسود  هب  سک  ره  دیامن و  یم  دامتعا  وا  رب  دنک  نانیمطا  یتسود  هب  سک 

ناعیطم و نآ  زا  نم  تشهب  ناگدننکدای و  نآ  زا  نم  دای  دواد  يا   . دنک یم  شالت  وا  هب  ندیسر 

لها دومرف  ناحبس  يادخ  و   . متسه مناتسود  صوصخم  نم  یلو  تسا  ناقاتشم  يارب  نم  یتسود 

رد نم  رکذ  لها  دنروخ و  یم  هطوغ  ناوارف  ياه  تمعن  رد  رکش  لها  دننم و  ینامهم  رد  نم  تعاط 

ناشتسود نم  دننک  هبوت  رگا  منادرگ  یم  تمحر  زا  سویام  ار  تیصعم  لها  دنتسه و  نم  تمعن 

بیبط نم  دندرگ  ضیرم  رگا  منک و  یم  تباجا  ار  اه  نآ  نم  دننک  اعد  رگا  مراد و 
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اه تنحم  اب  مناشیا و 

 ( . 66 منادرگ (  كاپ  بیاعم  ناهانگ و  زا  ار  ناشیا  ات  منک  یم  اوادم  ار  ناشیا  اه  تبیصم  و 

هکنآ زج  دننیشنن  دننک  ادخ  دای  هک  یهورگ  چیه  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  مهدزناش  تیاور   ( 2 ) 

یبوخ هب  ار  امش  ياهیدب  دومرف  یلاعت  يادخ  هک  دیوش  دنلب  دهد  یم  ادن  ناشیا  هب  نامسآ  زا  يدانم 

هکنآ زج  دننیشنن  ادخ  رکذ  لاح  رد  نیمز  لها  زا  یهورگ  چیه  مدیزرمآ و  ار  امش  همه  مدرک و  لدبم 

 (-- 209 --) 

 . دننیشن ناشیا  اب  ادخ  هکیالم  زا  يا  هدع 

رد دومرف  دندش  جراخ  شباحصا  اب  ادخ  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  مهدفه  تیاور   ( 1 ) 

دومرف تسا  مادک  یتشهب  ياهغاب  ص )  ادخ (  لوسر  يا  دندیسرپ  دینک  ارچ  تشهب  ياهغاب 

هک دراد  تسود  سک  ره  دییامن  يادخ  رکذ  ماش  حبص و  رد   . دنتسه یتشهب  ياهغاب  رکذ  سلاجم 

يادخ اریز  دراد  وا  دزن  یهاگیاج  هچ  یلاعت  يادخ  دنیبب  دنک  هاگن  دنادب  ادخ  دزن  ار  دوخ  هاگیاج 

نیرتهب و هک  دینادب  تسا و  هدناشن  ار  یلاعت  يادخ  هدنب  هک  دناشن  یم  یهاگیاج  هب  ار  هدنب  یلاعت 

هک يزیچ  نیرتهب  یتشهب و  تاجرد  هب  لامعا  نیرت  هدنرب  الاب  ناتهاشداپ و  دزن  امش  لامعا  نیرت  كاپ 

تسا هداد  ربخ  دوخ  زا  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  یلاعت  يادخ  رکذ  تسا  هدرک  عولط  نآ  رب  دیشروخ 

منک و دای  دوخ  تمعن  هب  ار  امش  دینک  دای  ارم  دومرف  دننک و  مدای  هک  متسه  یناسک  نیشنمه  نم  هک 

دینک دای  تدابع  تعاط و  هب  ارم  منک و  دای  دوخ  تمعن  هب  ار  امش  دینک  دای  تدابع  تعاط و  هب  ارم 
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 . منک دای  تیاضر  تمحر و  ناسحا و  اه و  تمعن  هب  ار  امش 

یتقو هک  تسا  ینیمزرس  تشهب  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  مهدجیه  تیاور   ( 2 ) 

زا دتسیا  یم  يا  هتشرف  یهاگ  دننک  یم  تخرد  نتشاک  هب  عورش  زین  ناگتشرف  دنک  یم  رکذ  هب  يور  رکاذ 

 . تسا هدش  هتسخ  رکاذ  ینعی  نم  بحاص  دیوگ  یم  يداتسیا  ارچ  دوش  یم  لاؤس  وا 

 ( 1 لصف ( 

 . تسین هورکم  هاگ  چیه  تسا و  بحتسم  تالاح  همه  رد  دنوادخ  رکذ 

 ( ع قداص (  ماما  زا  یبلح   ( 3 ) 

ره رد  ادخ  رکذ  اریز  دینک  یم  لوب  هک  یلاح  رد  دینک  ادخ  دای  هک  درادن  یبیع  دومرف  درک و  تیاور 

يادخ هک  ینانخس  زا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 دیوشن (  هتسخ  ادخ  رکذ  زا  تسا و  بوخ  لاح 

رد ارم  رکذ  وشم  لاحشوخ  تورث  ترثک  زا  یسوم  يا  هکنیا  دومرف  یحو  ع )  یسوم (  هب  یلاعت 

تخس ار  لد  نم  ندرکن  دای  درب و  یم  دای  زا  ار  ناهانگ  تورث  اریز  ربم  دای  زا  تروص  همه 

 . دنادرگ یم 

فیرحت تاروت  رد  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هزمح  یبا   ( 5 ) 

وت هک  دیآ  یم  شیپ  یسلاجم  ایادخ  دیسرپ  دوخ  يادخ  زا  یسوم  هک  تسا  هدش  هتشون  هدشن 

رد نم  رکذ  یسوم  يا  دومرف  یلاعت  يادخ   . میامن ار  ترکذ  سلاجم  نآ  رد  هک  ینآ  زا  رتگرزب  رتالاب و 

ار وا  رطاخ  نیمهب  دنک  شدای  يا  هدنب  هک  دراد  تسود  ناحبس  قح  یهاگ   ( 6 تسا (.  هدیدنسپ  لاح  ره 

نانچ  . دیامن اعد  دنک و  دای  ار  يادخ  هدنب  ات  دنک  یم  التبم 
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هک درک  لقن  حابصلا  وبا   ( 7 تشذگ (.  اعد  رد  هک 

 (-- 210 --) 

دومرف تسا  هانگ  زا  دوش  یم  التبم  نآ  هب  نمؤم  هدنب  هک  یتبیصم  نآ  ایآ  مدیسرپ  ع )  قداص (  ماما  زا 

دسیونب وا  يارب  یتانسح  هکنآ  ات  دونشب  ار  شتیاکش  هلان و  هک  دهاوخ  یم  یلاعت  يادخ  یلو  ریخ 

زا ردارب  هک  نانچ  دنک  یم  یهاوخ  رذع  دوخ  نمؤم  هدنب  زا  یلاعت  يادخ   . دنک یم  كاپ  ار  شناهانگ  و 

رادقم یب  نم  دزن  هکنآ  رطاخ  هب  نم  مسق  متزع  هب  زگره  هن  دیامرف  یم  دنک  یم  یهاوخرذع  شردارب 

تبیصم نا  شاداپ  ضوع و  هب  هاگن  دراد و  یم  رب  ار  هدرپ  وا  رادرب  ار  هدرپ  نیا   . مدرکن ریقف  ار  وت  يدوب 

نم هب  دوب  هدش  غیرد  نم  زا  هک  يویند  ياهعاتم  نآ  اراگدرورپ  دنک  یم  ضرع  هدنب  دنک  یم  رقف  و 

رجا  . درک 1 ناشیالتبم  هکنآ  زج  تشادن  تسود  ار  یهورگ  چیه  یلاعت  يادخ  و   . تسا هدزن  يررض 

انغ و اب  زج  ناشنید  رما  هک  مراد  ینمؤم  ناگدنب  دیامرف  یم  ناحبس  قح   . تسا گرزب  يالب  اب  گرزب 

مراد ینمؤم  ناگدنب  منک و  یم  ناحتما  نآ  اب  ار  ناشیا  نم  دوش  یمن  تسرد  ندب  رد  تحص  تورث و 

نآ هب  ار  ناشیا  سپ   . دوش یمن  تسرد  نادبا  رد  يرامیب  تنکسم و  رقف و  اب  زج  ناشیا  نید  رما  هک 

هک تسب  نامیپ  نینمؤم  اب  یلاعت  يادخ  و   . ددرگ یم  حالصا  ناشیا  نید  رما  و   . منک یم  ناحتما 

ار يا  هدنب  يادخ  رگا  یتح  دوشن و  هتفرگ  ماقتنا  ناشنانمشد  زا  دریگن و  رارق  قیدصت  دروم  ناشراتفگ 

دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دناوخ  یم  ار  يادخ  یتقو  درب  یم  ورف  الب  رد  ار  وا  دشاب  هتشاد  تسود 

وت تساوخرد  رب  نم  نم  هدنب  کیبل 
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هریخذ الب  لباقم  رد  وت  يارب  هک  یتانسح  یلو  مراد  ییاناوت 

 . تسا رتهب  وت  يارب  مدرک 

 . دندرب تیاکش  ترضح  نآ  هب  مدرم  رازآ  تیذا و  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نویراوح   ( 1 ) 

تشهب رد  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا   ( 2 دنجنر (.  رد  ایند  رد  هتسویپ  نینمؤم  دومرف  ترضح 

ینوتس درادن و  رتالاب  لزانم  اب  یطابترا  دنسر و  یمن  لزانم  نآ  هب  لامعا  اب  ناگدنب  هک  تسا  یلزانم 

الب و لها  داد  خساپ  ترضح  دننایک  لزانم  نیا  لها  ص )  ادخ (  لوسر  يا  دندیسرپ  درادن  نییاپ  زا 

 . دنلزانم نیا  نینکاس  اهجنر 

 ( 2 لصف ( 

 . دوش دنلب  رکذ  نودب  دنیشنب و  ادخ  رکذ  نودب  یسلجم  رد  ناسنا  هک  تسین  هتسیاش 

زا ریصب  وبا   ( 3 ) 

ادخ رکذ  هناخ  نآ  رد  دننیشنن و  یسلجم  رد  یهورگ  چیه  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رقاب ماما  سپس   . تسا هدش  اهنآ  ندرگ  لابو  تمایق  زور  رد  هکنآ  زج  دوشن  نآ  رد  تیب  لها  ام  رکذ  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 تسا (.  ناطیش  رکذ  ام  نانمشد  رکذ  تسادخ و  رکذ  ام  رکذ  دومرف  ع )  ) 

---------------

 ( 1 ) 

دنهد یم  شرتشیب  الب  ماج  تسا  رت  برقم  هار  نیا  رد  هک  ره 

 (-- 211 --) 

شیاج زا  دهاوخ  یم  یتقو  دوش  هداد  وا  هب  دایز  شاداپ  باوث و  دهاوخ  یم  سک  ره  تسا  هدش  دراو 

ِهَِّلل ُدْمَْحلَا  َنِیلَسْرُْملَا َو  یَلَع  ٌمالَس  َنوُفِصَی َو  اَّمَع  ِهَّزِْعلَا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  دیوگب  دوش  دنلب 

تسا و رتالاب  دنیامن  شفصو  هچنآ  زا  هبترم  دنلب  يادخ  تیادخ  تسا  هزنم  َنیَِملاْعلَا 1  ِّبَر 
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ناربمایپ رب  دورد 
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 . تسا نابرهم  هدنشخب  يادخ  نآ  زا  اهشیاتس  همه  داب و 

رکذ ياه  هقلح  هب  ناگتشرف  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  یملید  نسحلا  یبا  نب  نسح  و   ( 1 ) 

ناشیا ياعد  رب  دننک و  یم  هیرگ  ناشیا  ياه  هیرگ  اب  دنتسیا و  یم  ناشیا  رس  يالاب  رب  دننک و  یم  روبع 

دیدوب اجک  نم  ناگتشرف  يا  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دندرک  دوعص  نامسآ  هب  یتقو  دنیوگ  یم  نیمآ 

میتسشن رکذ  سلاجم  زا  یسلجم  رد  ام  راگدرورپ  يا  دنهد  یم  خساپ  هکیالم  دناد  یم  رتهب  يادخ  و 

شتآ زا  دنتفگ و  یم  سیدقت  دندومن و  یم  دیجمت  دندرک و  یم  حیبست  ار  وت  هک  میدید  ار  ییاهورگ  و 

دیامرف یم  یلاعت  يادخ   . دندیساره یم  منهج 

ار ناشیا  هک  مریگ  یم  تداهش  هب  ار  امش  منک و  یم  رود  ناشیا  زا  ار  منهج  نم  ناگتشرف  يا 

ناشیا نیب  رد  اراگدرورپ  دنتشاد  هضرع  ناگتشرف   . مدرک نمیا  دندیسرت  هک  يزیچ  زا  مدیزرمآ و 

نیرکاذ نآ  اب  ینیشنمه  رطاخ  هب  ار  وا  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  درک  یمن  دای  ار  وت  وا  دوب و  ینالف 

 . دشاب یقش  اهنآ  نیشنمه  هک  دنتسین  یناسک  ادخ  نیرکاذ  مدیشخب 

 ( 3 لصف ( 

دوش یم  دکؤم  دنراد  روضح  نالفاغ  هک  ییاجنآ  رد  رکذ  بابحتسا 

يا هثداح  تسا  نکمم  نوچ   ( 2 ) 

يو رکذ  رطاخ  هب  مه  ناشیا  دیاش  دنک و  ادیپ  تاجن  شرکذ  رطاخ  هب  وا  دتفیب و  قافتا  ناشیا  يارب 

 . دنبای تاجن 

هک یسک  دومرف  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  رکذ  بابحتسا  رد  دیکات  يارب  رگید  لیلد   ( 3 ) 

ادخ لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 تسا (.  نایرارف  نیب  رد  هدنمزر  ناسب  دنک  ادخ  رکذ  لفاغ  مدرم  نیب  رد 

ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن 
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نایرارف نیب  يوجگنج  دننامه  نالفاغ  نیب  رد  ادخ  رکاذ  دومرف  ص )  ) 

هک تسا  هدش  دراو  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 5 دوش (.  یم  تشهب  دراو  دنک  مزر  نایرارف  نیب  رد  یسک  تسا و 

تراجت لوغشم  دنلفاغ و  مدرم  هک  یماگنه  هب  دنک  دای  رازاب  رد  صالخا  اب  ار  يادخ  سک  ره  دومرف 

هب هک  دزرمآ  یم  یترفغم  هب  ار  وا  تمایق  زور  دسیون و  یم  وا  يارب  هنسح  رازه  یلاعت  يادخ  دنتسه 

 . تسا هدرکن  روطخ  يرشب  بلق 

---------------

 . تافاص 180  37  ( . 1 ) 

 (-- 212 --) 

 ( 4 لصف ( 

درک لقن  یلاعت  يادخ  زا  ص )  ادـخ (  لوسر   ( 1  ( ) 68 تسا (.  رصع  حبـص و  زا  دعب  برغم و  حبـص و  تقو  رکذ  تاقوا  نیرتهب 
حبص زا  دعب  مدآ  دنزرف  يا  دومرف  هناحبس  قح  هک 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  و   ( 2 مروآ (.  یم  رب  ار  تبولطم  نم  نک  رکذ  ارم  یتعاس  رصع  زا  دعب  یتعاس و 

دیشروخ و بورغ  ماگنه  هب  ار  دوخ  بش  نایرکشل  داب  یهلا  ياه  تنعل  وا  رب  هک  سیلبا  دومرف 

هانپ ادخ  هب  شرکشل  سیلبا و  رش  زا  دینک و  رکذ  دایز  تاقوا  نیا  رد  ار  يادخ  دتسرف  یم  حبص  عولط 

و  ( 3 تسا (.  تلفغ  تعاس  تعاس  ود  نیا  اریز  دینک  ظفح  تعاس  ود  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  هچب  دیرب و 

اعد روظنم  ِلاصْآلَا 1  ِّوُدُْغلِاب َو  ْمُُهلالِظ  دومرف َو  هک  یلاعت  قح  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . تساعد تباجا  تعاس  نآ  تسا و  نآ  بورغ  زا  لبق  باتفآ و  عولط  زا  لبق 

 ( 5 لصف ( 

دشاب یفخم  رکذ  هک  تسا  بحتسم 
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لوسر  ( 5 تسا (  رود  ایر  زا  کیدزن و  صالخا  هب  اریز   ( 4 ) 

هچ ینعی  لماخ  مدیسرپ  نک  رکذ  لماخ  تروص  هب  ار  يادخ  رذ  ابا  يا  دومرف  رذ  یبا  هب  ص )  ادخ ( 

دنک دای  ناهنپ  رد  ار  يادخ  سک  ره  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و   ( 6 یفخم (  ینعی  داد  خساپ 

یلو دندرک  یم  رکذ  دایز  عمج  رد  ار  یلاعت  يادخ  نیقفانم  اریز  تسا  هدرک  رکذ  ار  یلاعت  يادخ  دایز 

َهَّللَا َنوُرُکْذَی  َساَّنلَا َو ال  َنُؤاُری  دومرف  یلاعت  يادخ  سپ  دندرک  یمن  ادخ  دای  یناهنپ  افخ و  رد 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و   ( 7 دنیامن (.  یمن  دای  كدنا  زج  ار  يادخ  دننک و  یم  يراکایر  ًالِیلَق 2  َّالِإ 

ماما زا  هرارز  و   ( 8 منک (.  دای  اراکشآ  رد  ار  وا  دنک  دای  ناهنپ  رد  ارم  سک  ره  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  هک 

دسیون و یمن  دونش  یم  هک  ار  هچنآ  زج  هتشرف  دومرف  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  ع )  رقاب ( 

هب دوخ  سفن  رد  ار  تراگدرورپ  ًهَفیِخ 3  ًاعُّرَضَت َو  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکُْذا  دومرف َو  یلاعت  يادخ 

 . دراد میظع  یباوث  نوچ  دناد  یمن  ادخ  زج  ار  ادخ  یناهنپ  رکذ  باوث  سپ  امن  دای  ناهنپ  يراز و 

اب مدرم  دندش  فرشم  يداو  رب  تشاد  روضح  يا  هوزغ  رد  ص )  ادخ (  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور   ( 9 ) 

دییوگب هتسهآ  ار  رکذ  مدرم  يا  دومرف  ترضح   . دندرک ریبکت  هللا و  الا  هلا  هب ال  عورش  دنلب  يادص 

---------------

 . --------------- دعر 13  13  ( . 1 ) 

 . --------------- ءاسن 142  4  ( . 2 ) 

فارعا  7  ( . 3 ) 
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 . 205

 (-- 213 --) 

ار دوخ  کیدزن  ياونش  دیناوخ و  یمن  ار  یبیاغ  دینز و  یمن  ادص  ار  ياونشان  امش  هک  دیناد  یمن  رگم 

 . دیناوخ یم 

 ( 6 لصف ( 

 . تسا دیجمت  لوا  مسق  دراد  یماسقا  رکذ 

متفگ مالسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  هب  تفگ  درک  تیاور  لضف  زا  طامق  دیعس   ( 1 ) 

هک تسین  يرازگزامن  چیه  هاگنآ  نک  دمح  ار  يادخ  دومرف  هدب  مدای  عماج  ییاعد  موش  تیادف 

شدمح هک  ار  یسک  دمح  دونشب  يادخ  هدمح  نمل  هَّللا  عمس  دیوگ  یم  دنک و  یم  اعد  وت  يارب 

 . دومن

 . تسا صقان  دوشن  عورش  دمح  اب  هک  ینخس  ره  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2 ) 

دیوگب حبص  ماگنه  هب  راب  راهچ  سک  ره  دومرف  هک  درک  تیاور  ع )  قداص (  ماما  زا  دوعسم  وبا  و   ( 3 ) 

ار نامه  راب  راهچ  بش  ماگنه  هب  یتقو  تسا و  هدرک  ادا  ار  زور  نآ  رکش  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 4  ( ) 67 تسا (.  هدرک  ادا  ار  بش  نآ  رکش  دیوگب 

هنوگ نامه  ار  ییادخ  دمح  هلها  وه  امک  هَّلل  دمحلا  دیوگب  سک  ره  دومرف  یم  ادخ  لوسر  دومرف 

هک دنرادب  هضرع  يادخ  هب  سپ  دندرگ  نآ  باوث  نتشون  لوغشم  اهنامسآ  ناگدنسیون  تسازس  هک 

نم دیسیونب و  تسا  هتفگ  هدنب  هک  روط  نامه  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  میناد  یمن  بیغ  ام  ایادخ 

 . مهد یم  ار  ششاداپ 

دیجمت نآ  زا  لبق  هک  ییاعد  ره  درک  لقن  قداص  ماما  زا  باحصا  یضعب  زا  ناسح  نب  یلع   ( 5 دیجمت (  یگنوگچ 

اب ادتبا  تسا  هدیرب  مد  دشابن 
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لقا دح  مدیسرپ   . دیامن انث  سپس  دنک  عورش  یلاعت  يادخ  دیجمت 

تنا یش ء و  کلبق  سیلف  لّوالا  تنا  مهّللا  دییوگ  یم  دومرف  تسا  رادقم  هچ  مزال  دیجمت 

یش ء کنود  سیلف  نطابلا  تنا  یش ء و  کقوف  سیلف  رهاّظلا  تنا  یش ء و  كدعب  سیلف  رخآلا 

يزیچ وت  زا  دعب  يرخآ  وت   . تسین يزیچ  وت  زا  لبق  یلوا  وت  ایادخ  میکحلا  زیزعلا  تنا  و 

زیزع وت  تسین و  يزیچ  وت  زا  رت  نطاب  ینطاب  وت  تسین و  يزیچ  وت  زا  رتالاب  يرهاظ و  وت   . تسین

تیافک دیجمت  زا  هک  يزیچ  نیرتمک  مدیسرپ  قداص  ماما  زا  تفگ  دانسا  نیمه  هب  و   ( 6 یمیکح (. 

نطب يذلا  هَّلل  دمحلا  رهقف و  الع  يذلا  هَّلل  دمحلا  دیوگ  یم  هنوگ  نیا  دومرف  تسیچ  دنک  یم 

 (-- 214 --) 

دمح ریدق  یش ء  ّلک  یلع  وه  ءایحالا و  تیمی  یتوملا و  ییحی  يذلا  هَّلل  دمحلا  ربخف و 

ییادخ دمح  دش و  علطم  دیدرگ و  نطاب  هک  ار  ییادخ  دمح  درک و  ادیپ  هطلس  دشرب و  هک  ار  ییادخ 

 . تسا رداق  زیچ  همه  رب  وا  دناریم و  یم  ار  ناگدنز  دنک و  یم  هدنز  ار  هدرم  هک  ار 

لیلهت دومرف  هک  دومن  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  لیضف  زا  یعبر   ( 1 تسا ( .  ریبکت  لیلهت و  رکذ  مود  مسق 

تسود رتشیب  لیلهت  ریبکت و  زا  ار  يزیچ  ادخ  اریز  دییوگب  دایز  ار  ربکا )  هللا  ریبکت (  و  هللا )  الا  هلا  ال  ) 

 . تسا هللا  الا  هلا  تدابع ال  نیرتهب  دومرف  ترضح  نآ  هک  دش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 2 درادن (. 

3 تسا ( .  حیبست  رکذ  موس  مسق 
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دیوگب هللا  ناحبس  راب  دص  سک  ره  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ  بوقعی  نب  سنوی  ( 

 . هلب دومرف  تسا  هدرک  رکذ  دایز  ار  يادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هلمج  زا  ایآ 

دص رد  گنسرف  دص  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترـضح  هاگرکـشل  هک  هدش  تیاکح   ( 4 زرواشک ( ]  درم  نامیلس و  ترـضح  ]
گنسرف

تسیب اهناسنا و  يارب  گنسرف  جنپ  تسیب و  نج و  هفیاط  يارب  گنسرف  جنپ  تسیب و   . تسا هدوب 

خاک رازه  ترضح  نآ  یشحو و  تاناویح  يارب  گنسرف  جنپ  تسیب و  ناگدنرپ و  يارب  گنسرف  جنپ  و 

هنجا تشاد و  صوصخم  زینک  دصتفه  دندوب و  نآ  رد  نز  دصیس  هک  تشاد  بوچ  يور  رب  يا  هشیش 

يو ییالط  ربنم  دوب و  گنسرف  کی  رد  گنسرف  ود  هک  دندوب  هتفاب  مشیربا  الط و  زا  یشرف  وا  يارب 

الط و یلدنص  رازه  دصشش  شرانک  رد  تسشن و  یم  نآ  رب  ترضح  دنتشاذگ و  یم  نآ  طسو  رد  ار 

رد دنتفرگ و  یم  رارق  هرقن  ياهیلدنص  رب  املع  دنتسشن و  یم  الط  ياهیلدنص  رب  ناربمایپ  دوب و  هرقن 

اب ناگدنرپ  دنتشاد و  روضح  نیطایش  هّنجا و  مدرم  فارطا  رد  دندوب و  مدرم  ناشیا  فارطا 

 ( شرف طاسب (  ابص  داب  دباتن و  اهنآ  رب  دیشروخ  هکنآ  ات  دنتخادنا  یم  هیاس  ناشیا  رب  ناشیاهلاب 

نافوط هک  تسا  هدش  تیاور  و   . دنتفر یم  هار  هام  کی  هزادنا  هب  زور  رد  درک و  یم  دنلب  ار  ع )  نامیلس ( 

هب نیمز  نامسآ و  نیب  ریس  لاح  رد  یلاعت  يادخ  دیشک  یم  شود  هب  ار  نآ  مارآ  داب  داد و  یم  تکرح  ار  نآ 

وت تنطلس  رب  نم  هک  دومرف  ع )  نامیلس (  ترضح 
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هب داب  دیوگب  ینخس  سک  ره  هکنیا  هب  مدرک  هفاضا 

 (-- 215 --) 

دواد رسپ  هب  تفگ  زرواشک  دیسر  يزرواشک  هب  ترضح  نآ  هک  دش  تیاکح   ( 1 دناسرب (.  وت  شوگ 

نامیلس  . دیناسر نامیلس  ترضح  شوگ  هب  ار  درم  نآ  يادص  داب  تسا  هدش  هداد  یگرزب  تنطلس 

نآ رب  وت  هک  ار  يزیچ  ادابم  هک  مدمآ  وت  شیپ  نم  تفگ  تفر و  زرواشک  درم  شیپ  هب  دمآ و  نییاپ 

نآ زا  رتهب  دریذپب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  ار  یحیبست  دومرف  سپس  یهاوخب  ادخ  زا  يرادن  تردق 

حیبست باوث  اریز  تسا  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و   . تسا هدش  هداد  دواد  رسپ  هب  هک  تسا  یتنطلس 

 . دور یم  نیب  زا  نامیلس  یهاشداپ  دنام و  یم 

دومرف ع )  نینمؤملا (  ریما  دـندومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا   ( 2 تسا ( .  دـیمحت  حـیبست و  مراهچ  مسق 
حیبست

نیمز اهنامسآ و  نیب  ربکا  هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  و ال   . دزاس یم  رپ  ار  نازیم  دیمحت  و   ( 69 تسا (  نازیم  فصن 

 . دزاس یم  رپ  ار 

مجنپ مسق 

ادحا ادحاو  اهلا  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا 

دحاو ییادخ  درادن و  یکیرـش  تساهنت و  تسین  ییادـخ  هللا  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ   ( 3 ادلو (  هبحاص و ال  ذّختی  مل  ادمـص  ادرف 
درف و دحا 

 . تسا هتفرگن  يدنزرف  رسمه و  تسا و  دمص 

رازه رازه  جنپ  لهچ و  دسیون و  یم  وا  يارب  رازه  رازه  جنپ  لهچ و  دیوگب  ار  نآ  راب  جنپ  لهچ و  سک  ره 

لهچ دنک و  یم  وحم  وا  لمع  همان  زا  هئیس 
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یسک ناسب  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  رازه  رازه  جنپ  و 

انب وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  یلاعت  يادخ  دنک و  نآرق  تئارق  راب  رازه  هدزاود  شزور  رد  هک  تسا 

 . دنک یم 

مشش مسق 

میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  ربکا ال  هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّللا و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس   . تسا ریز  هملک  جنپ  راکذا  زا  مشش  مسق 

نابز رب  هک  مهدن  دای  هملک  جنپ  ار  امش  ایآ  دومرف  ربمایپ   ( 4 ) 

ياهجنگ زا  دنیامن و  یم  درط  ار  ناطیش  دننک و  یم  یضار  ار  يادخ  دننیگنس و  نازیم  رد  دنکبس و 

لوسر يا  هلب  دنداد  خساپ  دنشاب  یم  تاحلاص  تایقاب  دنتسه و  شرع  تحت  زا  دنتشهب و 

هَّللا هَّللا و  ّالا  هلا  هَّللا و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  دییوگب  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  ص )  ادخ ( 

 (-- 216 --) 

هچ دنکرابم و  هملک  جنپ  نیا  رادقم  هچ  دومرف  میظعلا و  ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هوق  لوح و ال  ربکا ال 

تسا دایز  یلیخ  نازیم  رد  اهنآ  ینیگنس  ردق 

متفه مسق 

 . تسا عبرا  تاحیبست  راکذا  زا  متفه  مسق 

دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  ماما  زا   ( 1 ) 

ار امش  ایآ  دومرف  داتسیا  شرانک  رد  دیسر  تشاک  دوخ  غاب  رد  تخرد  هک  يدرم  هب  ص )  ادخ (  لوسر 

شوخ نیرت و  سردوز  شا  هویم  نیرتمکحم و  شا  هشیر  هک  یتخرد  نتشاک  رب  منکن  ییامنهار 

دومرف نک  ییامنهار  نآ  هب  ارم  ادخ  لوسر  يا  تفگ  تساه  هویم  نیرتراگدنام  نیرتکاروخ و 

هَّللا و ّالا  هلا  هَّللا و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  وگب  يدرک  بش  حبص و  یتقو 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


ار اهنیا  رگا  ربکا  هَّللا 

رد اه  هویم  عاونا  زا  هک  دنهد  یم  تشهب  رد  تخرد  هد  حیبست  ره  لابق  رد  تاملک  نیا  ضوع  هب  ییوگب 

لوسر يا  تفگ  درم  نآ  دومرف  ع )  ترضح (  نآ  دنتسه  یقاب  يوکین  لامعا  زا  اهنآ  دشاب و  نآ 

نیا یلاعت  يادخ  دشاب  نیملسم  يارقف  رب  هقدص  غاب  نیا  هک  مریگ  یم  تداهش  هب  ار  وت  نم  ص )  ادخ ( 

دشخبب سک  ره   . يرُْسْیِلل 1 ُهُرِّسَُینَسَف  ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  یقَِّتا َو  یطْعَأ َو  ْنَم  اَّمَأَف  داتسرف  ار  هیآ 

زا یقرب  دلاخ  نب  دمحم   ( 2 میریگ (.  یم  ناسآ  وا  رب  مه  ام  دنک  قیدصت  ار  ییوکین  دنک و  هشیپ  يوقت  و 

سک ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  ص )  ادخ (  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شدج  زا  ع )  قداص (  ماما 

دمحلا هللا سک  ره  دراک و  یم  تشهب  رد  وا  نآ  ضوع  ار  یتخرد  يادخ  هللا  ناحبس  دیوگب 

هَّللا الا  هلا  دیوگب ال  سک  ره  و   . دراک یم  وا  يارب  تشهب  رد  یتخرد  نآ  تباب  یلاعت  يادخ  دیوگب 

هب ار  یتخرد  يادخ  ربکا  هَّللا  دیوگب  سک  ره  و   . دیراک یم  تشهب  رد  نآ  ضوع  هب  ار  یتخرد  يادخ 

رد نیا  رب  انب  تشاد  هضرع  ترضح  نآ  هب  شیرق  زا  يدرم   . دراک یم  وا  يارب  تشهب  رد  نآ  ضوع 

هک دیتسرفن  ییاهشتآ  هک  مراد  یم  رذح  رب  ار  امش  یلو  دومرف  ترضح  میراد  يدایز  ناتخرد  تشهب 

اوُعیِطَأ َهَّللَا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای  دومرف  هک  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  دینازوسب و  ار  اهنآ 

تعاطا ار  ادخ  لوسر  ادخ و  دیدروآ  نامیا  هک  هک  یناسک  يا  ْمَُکلامْعَأ 2  اُولِْطُبت  َلوُسَّرلَا َو ال 
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دینک

دومرف شباحصا  هب  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  ع )  ترضح (  نآ  زا  و   ( 3 دینکن (.  لطاب  ار  شیوخ  لامعا  و 

نامسآ هب  ایآ  دوش  هدیچ  مه  يور  رب  دوش و  يروآ  عمج  امش  ياه  هناخ  هعتما  هسبلا و  رگا  امش  رظن  هب 

هک منکن  يزیچ  هب  ییامنهار  ار  امش  ایآ  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  يا  هن  دنداد  خساپ  دسر  یم 

---------------

 . --------------- لیل 10  92  ( . 1 ) 

 . دمحم 33  47  ( . 2 ) 

 (-- 217 --) 

دش مامت  بجاو  زامن  یتقو  دومرف  يرآ  دنتفگ  دشاب  نامسآ  رد  شا  هخاش  نیمز و  رد  شا  هشیر 

هخاش نیمز و  رد  نآ  هشیر  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  دوش  هتفگ  هبترم  یس 

هدیرد نداتفا و  هاچ  رد  قرغ و  نتخوس و  راوآ و  زا  ار  وا  زور  نآ  رد  تاملک  نیا  تسا و  نامسآ  رد  نآ 

اهنیا دنک و  یم  ظفح  دوش  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  ییالب  گرم و  هدنرد و  تاناویح  هطساوب  ندش 

 . دنتسه تاحلاص  تایقاب 

مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  یلع (  زا  شناردپ  زا  ص )  دمحم (  نب  رفعج  زا  نامثع  نب  داّمح  و   ( 1 ) 

مدید و کشم  زا  دیپس  ییارحص  اجنآ  رد  مدش  تشهب  لخاد  دندرب و  نامسآ  هب  ارم  یتقو  دومرف 

یهاگ دنتخاس و  یم  نامتخاس  نآ  رد  هرقن  زا  يرجآ  الط و  زا  يرجآ  اب  هک  مدید  ار  يا  هکیالم 

ات میتسیا  یم  ام  دنداد  خساپ  دیتسیا  یم  یهاگ  دیزاس و  یم  یهاگ  ارچ  مدیسرپ  ناشیا  زا  دنداتسیا  یم 

هک نمؤم  نخس  دنتفگ  تسیچ  امش  يانب  حلاصم  دیسرپ  دسرب  هار  زا  انب  حلاصم 
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دیوگب

انب ام  دیوگب  ار  تاملک  نیا  یتقو   . تسام حلاصم  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس 

 . میراد یم  رب  تسد  نتخاس  زا  دش  تکاس  یتقو  مینک  یم 

راکذا زا  متشه  مسق 

تسا رافغتسا  متشه  مسق 

لوسر دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس   ( 2  ( ) 70 ) 

ار نآ  سم  ندز  گنز  دننام  دنز  یم  گنز  اهلد  دومرف  و   ( 3 تسا (  رافغتسا  اعد  نیرتهب  دومرف  ص )  ادخ ( 

تاجن ار  وا  اهمغ  همه  زا  یلاعت  يادخ  دنک  رافغتسا  دایز  سک  ره  دومرف   ( 4 دیهد (.  الج  رافغتسا  اب 

و  ( 5 دهد (.  یم  يزور  درادن  نامگ  هک  یهار  زا  وا  هب  دهد و  یم  رارق  یتاجن  هار  یتخس  ره  يارب  دهد و  یم 

ششخرد لاح  رد  شلمع  باتک  دنک  رافغتسا  دایز  هدنب  یتقو  هک  درک  تیاور  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا  هرارز 

هک تسا  تخرد  گرب  لثم  رافغتسا  لثم  دومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و   ( 6 دور (.  یم  الاب 

ار نآ  لاح  نامه  رد  یلو  دنک  یم  هانگ  زا  رافغتسا  هک  یسک  دزیر و  یم  شیاهگرب  دنک  تکرح  یتقو 

زا ص )  ادخ (  لوسر  دومرف  و   ( 7 دنک (.  یم  هرخسم  ار  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  لثم  دهد  یم  ماجنا 

هک تسا  هدمآ  ترضح  نآ  زا  و   ( 8 دنک (.  رافغتسا  راب  جنپ  تسیب و  ات  دش  یمن  دنلب  هاتوک  ول  سلجم و 

دومن یم  هبوت  يادخ  يوس  هب  راب  داتفه  دنک و  یم  رافغتسا  راب  داتفه  حبص  ره  ص )  ادخ (  لوسر 

دومرف یم  ایآ  دومرف  یم  هچ  رافغتسا  ماگنه  هب  دندیسرپ 
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دومرف ماما  هیلا  بوتا  هللا و  رفغتسا 

نآ زا  و   ( 9 هللا (.  یلا  بوتا  دومرف  یم  راب  داتفه  هللا و  رفغتسا  دومرف  یم  راب  داتفه  ص )  ربمایپ ( 

زیزع يادخ   . تسا تدابع  نیرتهب  هللا  الا  هلا  لوق ال  رافغتسا و  دومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح 

 (-- 218 --) 

زا وا و  زج  تسین  ییادخ  هک  نادب  َِکْبنَِذل 1  ْرِفْغَتِْسا  ُهَّللَا َو  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  دومرف  رابج 

نک رافغتسا  تهانگ 

 ( 1 لصف ( 

 . تسا رصع  حبص و  زا  دعب  اهرحس و  رافغتسا  تاقوا  نیرتهب  و 

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  زا   ( 1 ) 

لوا نیب  دینک  رپ  یکین  زا  ار  ناتزور  باتک  تاحفص  نیرخآ  تاحفص و  نیلوا  هک  تسا  هدش  تیاور 

هک درک  لقن  قداص  ماما  زا  دوخ  دانسا  هب  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه   ( 2 دوش (.  یم  تشذگ  امش  زا  رخآ  و 

ّالا هلا  يّذلا ال  هَّللا  رفغتسا  دیوگب  راب  کی  رصع  زا  دعب  زور  ره  سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر 

ریقف عضاخ  لیلذ  دبع  هبوت  ّیلع  بوتی  نا  هلأسا  مارکالا و  لالجلا و  وذ  مّویقلا  ّیحلا  وه 

بلط اروشن  اتوم و ال  هویح و ال  اعفن و ال  هسفنل  کلمی  نیکتسم ال  ریجتسم  سئاب 

مارکالا لالجلا و  وذ  تسا و  مویق  هدنز و  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  زا  منک  یم  شزرمآ 

هانپ ریگنیمز و  زیچ  یب  عضاخ  راوخ  يا  هدنب  هبوت   . دریذپب ارم  هبوت  مهاوخ  یم  وا  زا  دشاب و  یم 

ار هتشرف  ود  یلاعت  يادخ  تسین  کلام  ار  یثعب  گرم و  یگدنز و  ررض و  عفن و  هک  زیچ  یب  هدنروآ و 

باتک رد  هچ  ره  هک  دنک  یم  رما 
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راهطا همئا  زا  و   ( 3 دننازوسب (.  دشاب  هک  هچ  ره  تسا  دوجوم  شلامعا 

داب اهرحس  رد  ناگدننکرافغتسا  نازیخرحس و  رب  ادخ  دورد  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع 

نآ هب  شا  هفرح  زا  دوب  تعنص  شلغش  دیسر و  ع )  نسحلا (  وبا  تمدخ  ماقمقلا  ابا  هک  هدش  تیاور   ( 4 ) 

 . درب یمن  دوس  دوش و  یمن  فرطرب  شیاهزاین  دنک  یم  يور  هچ  ره  هب  هکنیا  درب و  تیاکش  ترضح 

نم هَّللا  رفغتسا  هدمحب  میظعلا و  هَّللا  ناحبس  وگب  رجف  زا  دعب  دومرف  وا  هب  ع )  نسحلا (  وبا 

هیداب زا  يا  هدع  هکنیا  ات  تشذگن  یکدنا  مسق  ادخ  هب  متفگ  یم  ار  نآ  هتسویپ  دیوگ  یم  ماقمق  هلضف 

متفر و نم  درادن  نم  زج  یثراو  چیه  تسا و  هدرم  میاهلیماف  زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  ارم  دندمآ و 

 . مزاین یب  نونکات  متفرگ و  ار  ثاریم 

ناحبس دومرف  یم  راب  هس  دش  یم  حبص  یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  نینمؤملا  ریما  زا  لوا   ( 5 تاقوا (  هب  صوصخم  ياهاعد  رد  لصف 

کتیفاع و لیوحت  کتمعن و  لاوز  نم  کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  تفگ  یم  سوّدقلا و  کلملا 

ّمهّللا باتکلا  یف  قبس  ام  ّرش  نم  ءاضقلا و  ءوس  نم  ءاقّشلا و  كرد  نم  کتمقن و  هأجف  نم 

---------------

 . دمحم 19  47  ( . 1 ) 

 (-- 219 --) 

ایادخ  . کقلخ یلع  کتردقب  کناطلس و  میظعب  کتّوق و  هّدش  ککلم و  هّزعب  کلأسا  ّینا 

تواقش و زا  یناهگان و  باذع  زا  وت و  یتمالس  ینوگرگد  دوخ و  رب  وت  تمعن  نتفر  نیب  زا  زا  نم 

تکلم و تزع  هب  ار  وت  ایادخ  مرب  یم  هانپ  وت  هب  تشذگ  باتک  رد  هک  هچنآ  رش  زا  تیاضق و  يدب 

یتخس
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ار دوخ  تجاح  سپس   . مهد یم  مسق  تقلخ  رب  وت  تردق  هب  تنطلس و  یگرزب  هب  تتوق و 

 . درک یم  رکذ 

تساوخ هب  نم  میرک  ظفاح  هتشرف  ود  يا  دیدمآ  شوخ  دومرف  یم  درک  یم  حبص  یتقو  مّود   ( 1 ) 

دوب لیلهت  حیبست و  رد  هتسویپ  سپ  دیدنسپ  یم  ار  نآ  مه  امش  منک و  یم  الما  ار  يزیچ  امش  هب  ادخ 

 . دوب نانچ  رصع  زا  دعب  روط  نیمه  درک  یم  حبص  ات 

سک ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ادخ (  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مّوس   ( 2 ) 

هل کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  هب ال  تداهش  شباتک  رد  دنک و  تاقالم  ار  یلاعت  يادخ  هک  دراد  تسود 

يا هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دوش و  زاب  تشهب  رد  تشه  وا  يارب  دشاب و  هللا  لوسر  ادمحم  ّنا  و 

کلم ود  يا  دیوگب  ماش  حبص و  ماگنه  هب  وش  تشهب  لخاد  یهاوخ  یم  هک  رد  ره  زا  تسود 

ّنا دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  دیسیونب 

روبقلا یف  نم  ثعبی  هَّللا  ّنا  اهیف و  بیر  هیتآ ال  هعاسلا  ّنا  دهشا  هلوسر و  هدبع و  ادّمحم 

یّنم ادّمحم  أرقا  هَّللا  ءاش  نا  اّیح  ثعبا  کلذ  یلع  ترما و  کلذ  یلع  ییحا و  کلذ  یلع 

هتمحرب ارصبم  راهّنلاب  ءاج  هتردقب و  املظم  لیّللا  بهذا  يذلا  هَّلل  دمحلا  ص )  مالّسلا ( 

هَّللا امکاّیح  دیوگب  و   . دوش هجوتم  تسار  پچ و  فرط  هب  نیظفاحلاب و  ابحرم  ادیدج  اقلخ 

ییادخ هک  مهد  یم  تداهش  تسا  نیا  اعد  همجرت  دوش و  هجوتم  پچ  فرط  هب  نیبتاک و  نم 
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زج

دشاب یم  شلوسر  هدنب و  ص )  دمحم (  هک  مهد  یم  تداهش  درادن و  کیرش  تسا و  هناگی  تسین  هللا 

رد هک  ار  یناسک  ره  یلاعت  يادخ  تسین و  نآ  رد  یکش  دیآ و  یم  تمایق  هک  مهد  یم  تداهش  و 

رد ادخ  تساوخب  نآ  رد  مدش و  رومأم  نآ  هب  منک و  یم  یگدنز  دیاقع  نیا  رب  دنک و  یم  هدنز  دنروبق 

ساپس دیناسرب  مالس  ص )  دمحم (  ترضح  هب  نم  فرط  زا  هتشرف  ود  يا  موش  یم  ثوعبم  تمایق 

 . دروآ شیوخ  تمحرب  هزات  یشنیرفآ  هب  ار  نشور  زور  درب و  ار  رات  بش  دوخ  تردق  هب  هک  ار  يادخ 

نم ظفاح  بتاک  ود  يا  دیدمآ  شوخ 

لبق حبص و  زامن  زا  دعب  سک  ره  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  مراهچ   ( 3 ) 

ياهداب شزو  زا  ار  شتروص  یلاعت  يادخ  هتیب  لها  دمحم و  یلع  ّلص  بر  دیوگب  یتخس  ره  زا 

 . دراد یم  زاب  منهج  نیشتآ 

 (-- 220 --) 

ار ریز  ياعد  حبص  زامن  زا  دعب  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  اضر (  ماما  زا  مجنپ   ( 1 ) 

 . دنک یم  تیافک  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دوش و  یم  ناسآ  وا  رب  هکنآ  زج  دهاوخن  یتجاح  چیه  دناوخب 

ریصب هَّللا  ّنا  هَّللا  یلا  يرما  ضّوفا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  هَّللا و  مسب 

نیملاّظلا نم  تنک  ّینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  اورکم ال  ام  تائیس  هَّللا  هیقوف  دابعلاب 

لیکولا معن  هَّللا و  انبسح  نینمؤملا  یجنن  کلذک  ّمغلا و  نم  هانیّجن  هل و  انبجتساف 

لوح و ال هَّللا ال  ءاش  ام  ءوس  مهسسمی  مل  لضف  هَّللا و  نم  همعنب  اوبلقناف 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاش ام  هَّللاب  ّالا  هوق 

قلاخلا یبسح  نیبوبرملا  نم  بّرلا  یبسح  ساّنلا  هرک  نا  هَّللا و  ءاش  ام  ساّنلا  ءاش  ام  هَّللا ال 

وه نم  یبسح  نیملاعلا  ّبر  هَّللا  یبسح  نیقوزرملا  نم  قزارلا  یبسح  نیقولخملا  نم 

هَّللا یبسح  یبسح  لزی  مل  تنک  ذنم  ناک  نم  یبسح  یبسح  لزی  مل  نم  یبسح  یبسح 

 ( 71 میظعلا (  شرعلا  ّبر  وه  تلکوت و  هیلع  وه  ّالا  هلا  ال 

هب ادخ  اریز  منک  یم  راذگاو  یلاعت  يادخ  هب  ار  مراک  شلآ  دمحم و  رب  ادخ  دورد  ادخ و  مانب 

وت زج  تسین  ییادخ  درک  ظفح  ناشیا  رکم  ياهیدب  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  تسانیب  شناگدنب 

میداد و تاجن  مغ  زا  ار  وا  میدرک و  تباجا  ار  شیاعد  سپ  مدوب  ناراکمتس  زا  نم  وت  یهّزنم 

تمعن و لخاد  نینمؤم  تسا  یبوخ  لیکو  یفاک و  ار  ام  يادخ  میهد  یم  تاجن  ار  نینمؤم  هنوگ  نیا 

 . دهاوخ يادخ  هک  هچنآ  دسرن و  يدب  ناشیا  هب  دهاوخن  يادخ  ات  زگره  هک  دندش  راگدرورپ  لضف 

هتساوخ مرادن  یلیامت  مدرم  هتساوخ  هب  مهاوخ و  ار  ادخ  هتساوخ  ادخ  نآ  زا  زج  تسین  یتردق 

دنک یم  متیافک  رگید  ياه  هدننک  تیبرت  زا  ارم  يادخ  تیبرت  دیآ  ناشدب  مدرم  هچرگ  مبلاط  ار  ادخ 

 . دشاب یم  یفاک  اه  هدنهد  يزور  رگید  زا  ارم  نم  قزار  تسا  یفاک  تاقولخم  رگید  زا  ارم  نم  قلاخ 

رد ارم  هکنآ  تسا  یفاک  تسا  یفاک  ارم  هکنآ  تسا  یفاک  ارم   . تسا یفاک  ارم  نیملاعلا  بر  يادخ 

ییادخ تسا  یفاک  ارم  يادخ  تسا  هدوب  یفاک  ارم  مدوب  ات  هکنآ  تسا  یفاک   . تسا هدوب  یفاک  لزا 

میظع شرع  راگدرورپ  وا  مدرک و  راذگاو  وا  هب  ار  مدوخ  ياهراک  تسین  وا  زج 
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 . تسا

ّکنا مهّللا  تسا  نیا  دناوخ  دیاب  رهظ )  ناذا  رهظ (  لاوز  ماگنه  رد  هک  ییاعد  نیرتهب  مشش   ( 2 ) 

رد هک  ییاعد  نیرتهب  تسا و  هدش  لقن  نیدجهتملا  حابصم  رد  اعد  نیا  كانثدحتسا و  هلاب  تسل 

یناوخ یم  تشذگ  البق  هک  ار  ییاعد  نآ  زا  دعب  تسا و  تامس  ياعد  دناوخ  دیاب  هعمج  زور  نایاپ 

 . ءامسالا نم  تاف  امب  ءاعّدلا و  اذه  ّقحب  کلأسا  ّینا  مهّللا 

تفرگ یم  رارق  هوک  يالاب  رب  باتفآ  یتقو  ص )  ادخ (  لوسر  هک  هدمآ  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  زا  متفه   ( 3 ) 

تسما كوفعب و  اریجتسم  یملظ  یسما  دومرف  یم  سپس  دش  یم  کشا  زا  رپ  شنامشچ 

کترفغمب اریجتسم  یبونذ 

 (-- 221 --) 

هدش یجتلم  وت  ششخب  هب  نم  ناهانگ  تسا و  هدرب  هانپ  وت  وفع  هب  نم  متس 

اریجتسم يرقف  یسما  كّزعب و  اریجتسم  ّیلذ  یسما  کناماب و  اریجتسم  یفوخ  یسما  و 

كانغب

وت يزاین  یب  رب  نم  زاین  تسا و  هدرب  هانپ  وت  تزع  هب  نم  تلذ  هدیزگ و  هانپ  وت  ناما  هب  نم  سرت  و 

هدروآ هانپ 

کتیفاع و ینسبلا  مهّللا  یقابلا  میاّدلا  کهجوب  اریجتسم  ینافلا  یلابلا  یهجو  یسما  و 

کتمحرب ینّشغ 

نم هب  ار  شیوخ  تیفاع  ایادخ  هتسج  هانپ  وت  یقاب  یگشیمه  يور  هب  نم  یناف  هدیسوپ  يور  و 

ار دوخ  تمحر  ناشوپب و 

میحر ای  نامحر  ای  هَّللا  ای  سنالا  ّنجلا و  نم  کقلخ  ّرش  ینق  کتمارک و  ینّللج  و 

ادخ يا   . امن ظفح  سنا  نج و  زا  تقلخ  رش  زا  ارم  امن و  للجم  دوخ  تمارک  هب  ارم  ناشوپب و  نم  هب 
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 . نابرهم يا  هدنشخب  يا 

نب نامیلس  متشه   ( 1 ) 
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ارف بش  هک  یماگنهب  دومرف  یم  هک  مدینش  ع )  نسحلا (  ابا  زا  تفگ  يرفعج 

 ( وگب تسا (  نتفر  ورف  لاح  رد  دور و  یم  برغم  فرط  هب  هک  ینک  یم  هاگن  دیشروخ  هب  دسر و  یم 

ذّختی مل  يّذلا  هَّلل  دمحلا  هَّللاب و  هَّللا و  مسب 

هک ار  ییادخ  شیاتس  هللا  زا  تناعتسا  هب  ادخ و  مانب 

اریبکت و هّربک  ّلذلا و  نم  یلو  هل  نکی  مل  کلملا و  یف  کیرش  هل  نکی  مل  ادلو و  هبحاص و ال 

هَّلل دمحلا 

رطاخ هب  ات  هتشادن  يراوخ  ّتلذ و  درادن و  یکیرش  شیوخ  یهاشداپ  رد  هتفرگن و  يدنزرف  رسمه و 

ار وا  دریگ و  تسود  نآ 

ام نیعألا و  هنئاخ  ملعی  ملعی  ملعی و ال  يذلا  هَّلل  دمحلا  فصوی و  فصی و ال  يّذلا 

رودّصلا یفخت 

ار يادخ  ساپس  دیآ و  یمن  رد  فصو  هب  دوخ  یلو  دنک  یم  فصو  هک  ار  يادخ  شیاتس  دراد و  گرزب 

 (-- 222 --) 

ار راکتنایخ  نامشچ  دوش  یمن  هتسناد  دوخ  یلو  دناد  یم  هک 

أرذ ام  ّرش  نم  میظعلا  هَّللا  مسب  میرکلا و  هَّللا  هجوب  ذوعا  و 

رش زا  مرب  یم  هانپ  میظع  هللا  مسب  هب  میرک و  هجو  هب  دناد و  یم  ارت  هنیس  ناهنپ  رارسا  دسانش و  یم 

رش زا  درک و  قلخ  دیرفآ و  هچنآ 

ام رش  نم  نطب و  ام  رهظ و  ام  ّرش  نم  يرثلا و  تحت  ام  ّرش  نم  أرب و  و 

نطاب هچنآ  تسا و  راکشآ  رهاظ و  هچنآ  دراد و  رارق  نآ  يور  رب  هچنآ  تسا و  كاخ  ریز  هک  هچنآ 

 . دشاب یم 

 . نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا  فصا و  مل  ام  تفصو و 
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مدرک و شفصو  هک  هچنآ  رش  زا  و 
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 . تسا نایملاع  راگدرورپ  نآ  زا  شیاتس  مدرکن و  شفصو 

هک هچ  ره  زا  دنک و  یم  ظفح  وا  هیرذ  میجر و  ناطیش  هدنرد و  ره  زا  ار  صخش  اعد  نیا  دومرف  و 

 . دساره یمن  لوغ  زا  دزد و  زا  دناوخب  ار  اعد  نیا  یسک  رگا  تسا و  ناما  رد  دنز  یم  شین  دزگ و  یم 

دومرف مسرت  یم  مباوخ و  یم  اه  هبارخ  رد  متسه و  هدنرد  تاناویح و  یچراکش  نم  مدرک  ضرع 

يوش یم  جراخ  یتقو  نک و  لخاد  ار  دوخ  تسار  ياپ  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  وگب  يدش  دراو  یتقو 

 . دتفا یمن  قافتا  وت  يارب  دب  هثداح  ربب  ار  يادخ  مان  دراذگب و  نوریب  ار  پچ  ياپ 

زا تفگ  هک  درک  تیاور  يرکب  لیلخ  زا  يراصنا  هللا  دبع  هب  دوخ  دانسا  هب  قودص  خیش  مهن   ( 1 ) 

تاملک نیا  هجحلا  يذ  ههد  زور  ره  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف  یم  مدینش  باحصا  زا  یکی 

هَّللا ّالا  هلا  روهّدلا ال  یلایّللا و  ددع  هَّللا  ّالا  هلا  تسا ال  نیا  نآ  يادتبا  دومرف  یم  ار  دنمشزرا 

 . هَّللا ّالا  هلا  روحبلا ال  جاوما  ددع 

هک یلاح  رد  هللا  ّالا  هلا  هللا ال  الا  هلا  اهایرد ال  جاوما  ددع  هب  هللا  الا  هلا  ناراگزور ال  نابش و  دادعت  هب 

رعّشلا و ددع  هَّللا  ّالا  هلا  رجّشلا ال  كوّشلا و  ددع  هَّللا  ّالا  هلا  نوعمجی ال  اّمم  ریخ  هتمحر  و 

هَّللا ّالا  هلا  ربولا ال 

دادعت هب  هَّللا  ّالا  هلا  ناتخرد ال  اهراخ و  دادعت  هب   . دننک یم  عمج  هچنآ  زا  تسا  رتهب  يو  تمحر 

دادعت هب  هَّللا و  الا  هلا  اهوم ال  اه و  مشپ 

رجحلا و ددع  هَّللا  ّالا  هلا  رطملا ال  رطقلا و  ددع 
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نویعلا حمل  ددع  هَّللا  ّالا  هلا  ردملا ال 

 (-- 223 --) 

اهندروخ مهب  مشچ  دادعت  هب  هللا  الا  هلا  اهخولک ال  اهگنس و  دادعت  هب  هللا  الا  هلا  اه ال  ناراب  اه و  هرطق 

هللا ّالا  هلا  ال 

حایّرلا ددع  هَّللا  ّالا  هلا  سّفنت ال  اذا  حبّصلا  سعسع و  اذا  لیّللا  یف  هَّللا  ّالا  هلا  ال 

تشد اهنابایب و  رد  اهداب  دادعت  هب   . هللا ّالا  هلا  دنک ال  یم  سفنت  حبص  دور و  یم  بش  هک  هاگنابش  رد 

هللا ّالا  هللا  ال 

 . روّصلا یف  خفنی  موی  یلا  مویلا  نم  هَّللا  ّالا  هلا  ال   . يراحّصلا يراربلا و  یف 

هللا الا  هلا  روص ال  خفن  زور  ات  زورما  زا 

ره هب  یلاعت  يادخ  دناوخب  هبترم  هد  هجحلا  يذ  ههد  زا  زور  ره  رد  ار  نآ  سک  ره  دومرف  سپس 

دص ریسم  يا  هجرد  ره  نیب  ام  دشاب و  یم  توقای  رد و  زا  هک  دهد  یم  تشهب  رد  هجرد  کی  یلیلهت 

رهوج زا  يرصق  رهش  نآ  رد  هدش و  انب  يرهش  هجرد  ره  رد  دشاب و  یم  کت  زیت  راوس  يارب  لاس 

اه و هعلق  اه و  هناخ  اهرهش  نآ  زا  يرهش  ره  رد  تسین و  نآ  رد  یلصف  چیه  هک  هدش  انب  هچراپکی 

همدخ و اهناوخ و  اهشرف و  اهشلاب و  نیعلا و  روح  نازینک و  اهنز و  اهشرف و  لزانم و  اه و  هفرغ 

شربق زا  یتقو  تسا  زجاع  اهنآ  فیرعت  زا  رشب  هک  تسا  ییاه  هلح  تالآ و  رویز  ناتخرد و  اهیوج و 

رد هتشرف  رازه  داتفه  دنیایب و  وا  يوس  هب  باتش  هب  دشخردب و  يرون  ییوم  ره  زا  دوش  جراخ 

تشهب رد  هب  هکنآ  ات  دنریگ  یم  رارق  يو  پچ  فرط  تسار و  فرط  شیپاشیپ و 
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وا یتقو  دسرب 

يرهش هب  ات  تساهنآ  يولج  رد  وا  دنریگ و  رارق  وا  رس  تشپ  رد  ناگتشرف  دوش  تشهب  لخاد 

قلخ فانصا  همه  زا  نآ  رد  تسا و  زبس  دجربز  زا  نآ  لخاد  خرس و  توقای  زا  نآ  رهاظ  هک  دنسر  یم 

ادخ تسود  يا  دنیوگ  وا  هب  دنسرب  نآ  هب  یتقو   . تسا دوجوم  هدرک  قلخ  تشهب  رد  يادخ  هک  ادخ 

امش دسرپ  یم  سپس  ریخ  دیوگ  یم  تسیچ  رطاخ  هب  تسا  نآ  رد  هچنآ  رهش و  نیا  یناد  یم  ایآ 

هچنآ اب  رهش  نیا  میدوب  وت  لیلهت  رب  دهاش  ایند  رد  هک  میتسه  یناگتشرف  ام  دنهد  خساپ  دیتسه  یک 

وت هب  دوخ  باوث  زا  یلاعت  يادخ  هک  رتهب  یلضف  هب  داب  تراشب  تسا و  لیلهت  نآ  شاداپ  تسا  نآ  رد 

ینیب و هدرک  هدامآ  دوخ  راوج  رد  مالسلا  راد  رد  وت  يارب  یلاعت  يادخ  هچنآ  وت  هک  یماگنه  هب  دهد  یم 

يادخ ات  دییوگب  دیناوت  یم  هچ  ره  تفگ  لیلخ   . تسا یهلا  يدبا  یمیاد  ياطع  ناونع  هب  باوث  نآ 

 . دنک دایز  امش  رب  یلاعت 

تخوس تا  هناخ  هک  دنتفگ  وا  هب  زور  کی  هک  دش  تیاور  هنع  هللا  یضر  ءادردلا  یبا  زا  مهد   ( 1 ) 

 (-- 224 --) 

تخوسن تفگ  تخوس  تا  هناخ  تفگ  دمآ و  رگید  یسک   . تخوسن تفگ  خساپ  رد  ءادردلا  یبا 

همه هکنیا  هب  دش  نشور  تیعقاو  سپس   . تخوسن تفگ  تخوس  تا  هناخ  تفگ  دمآ و  یموس 

تخوسن تا  هناخ  هک  یتسناد  اجک  زا  دندیسرپ   . تخوس ءادردلا  یبا  هناخ  زج  فارطا  ياه  هناخ 

زا زور  نآ  رد  دیوگب  حبص  ماگنه  هب  ار  تاملک  نیا  سک  ره  دومرف  یم  هک  مدینش  ص )  ربمایپ (  زا  تفگ 

رگا تسا و  ظوفحم  دب  هثداح 
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دتفا و یمن  قافتا  وا  يارب  يدب  هثداح  بش  نآ  رد  دیوگب  بش  لوا  رد 

شرعلا ّبر  تنا  تلّکوت و  کیلع  تنا  ّالا  هلا  ّیبر ال  تنا  مهّللا  مدناوخ  ار  تاملک  نیا  نم 

ّنا ملعا  نکی  مل  أشی  مل  ام  ناک و  هَّللا  ءاش  ام  میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  میظعلا و ال 

یسفن ّرش  نم  کب  ذوعأ  ّینا  مهّللا  املع  یش ء  ّلکب  طاحا  دق  هَّللا  ّنا  ریدق و  یش ء  ّلک  یلع  هَّللا 

 . میقتسم طارص  یلع  ّیبر  ّنا  اهتیصانب  ذخآ  تنا  ّهباد  ّلک  ّرش  نم  و 

شرع راگدرورپ  وت  مدرک و  لکوت  وت  رب  تسین  وت  زج  ییادخ  ینم  راگدرورپ  وت  ایادخ  همجرت 

دوش و یم  دهاوخب  ادخ  هچنآ  تسین  گرزب  يادخ  هوق  لوح و  زج  يا  هوق  لوح و  یتسه و  میظع 

 . دراد هطاحا  ایشا  همه  رب  تساناوت و  يزیچ  ره  رب  یلاعت  يادخ  هک  مناد  یم  دوش  یمن  دهاوخن  هچنآ 

مرب یم  هانپ  وت  هب  يراد  ار  يو  یناشیپ  وت  هک  يا  هدنبنج  ره  رش  زا  مدوخ و  سفن  رش  زا  نم  ایادخ 

 . تسا تسار  هار  رب  نم  يادخ 

همتاخ

نتسب هعقر  اعد و  زا  نتفرگ  افش  رد 

 . دراد یماسقا  هک  .

تساهیرامیب عفد  يارب  لوا  مسق 

ریز حرش  هب  تسا  دوجوم  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهاعد  و   ( 1 ) 

تسا

ترضح نآ  هک  دندرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باحصا  زا  یکی  زا  لاّضف  نبا  نارجن و  وبا   ( 2 ) 

دومرف یم  يرامیب  ماگنه  هب 

رّضلا فشک  نوکلمی  الف  هنود  نم  متمعز  نیّذلا  اوعدا  لق  تلقف  اماوقا  تّریع  ّمهّللا 

كریغ دحا  یّنع  هلیوحت  يّرض و ال  فشک  کلمی  نم ال  ایف  الیوحت  مکنع و ال 
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یلع ّلص 

كریغ هلا  رخآ ال  اهلا  کعم  وعدی  نم  یلا  هلوح  يّرض و  فشکا  هلآ و  دّمحم و 

يارب دنتسه (  ادخ  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب  يدومرف  يدرک و  شنزرس  ار  ییاهورگ  وت  ایادخ 

وت زج  هک  یسک  يا  سپ   . دننک نوگرگد  ار  نآ  دنرادرب و  امش  زا  ار  ررض  دنناوت  یمن  یلو  دیناوخب  يرای ) 

زا ار  يدب  ررض و  تسرف و  شلآ  دمحم و  رب  دورد  تسین  نم  زا  نآ  ندنادرگرب  ررض و  عفد  هب  رداق 

 (-- 225 --) 

 . تسین وت  زا  ریغ  ییادخ  دناوخ و  یم  ار  يرگید  يادخ  وت  اب  هک  ربب  یسک  فرط  هب  ار  نآ  رادرب و  نم 

يرامیب هب  هنیدم  رد  نم  هک  درک  تیاور  دیز  نب  دواد  زا  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  مود  ثیدح   ( 1 ) 

نم يارب  دش  نم  يرامیب  هجوتم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هللا  دبع  ابا  ترضح  مدش  راچد  تخس 

مدنگ باوخب و  تشپ  هب  رخب و  مدنگ  عاص  کی  دیسر  نم  هب  وت  يرامیب  ربخ  دومرف  تشون و  همان 

هب کلأس  اذا  يّذلا  کمساب  کلأسأ  ّینا  ّمهّللا  وگب  زیرب و  تا  هنیس  رب  یتساوخ  هک  روط  ره  ار 

نا کقلخ  یلع  کتفیلخ  هتلعج  ضرالا و  یف  هل  تنّکم  ّرض و  نم  هب  ام  تفشک  ّرطضملا 

ار وت  نم  ایادخ  همجرت  یتّلع  نم  ینیفاعت  نا  هتیب و  لها  یلع  دّمحم و  یلع  یّلصت 

رد ار  وا  يرادرب و  يو  زا  ار  يدب  ررض و  دناوخب  ار  وت  رطضم  یتقو  هک  یمسا  نآ  قح  هب  مناوخ  یم 

دورد يو  تیب  لها  دمحم و  رب  هکنیا  یهد  رارق  دوخ  قلخ  رب  هفیلخ  ار  يو  ینک و  طلسم  نیمز 
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وگب و ار  نیمه  هرابود  نک  عمج  ار  تفارطا  مدنگ  نیشنب و  سپس  یناهرب  میرامیب  زا  ارم  یتسرفب و 

لثم مدرک  ار  راک  نیا  تفگ  دواد   . ناوخب ار  اعد  هدب و  مدنگ  نآ  زا  ریس )  هد  يدم (  ینیکسم  ره  هب 

 . دنتفرگ هجیتن  دنداد و  ماجنا  زین  نارگید  متفای و  ییاهر  ریجنز  زا  هکنیا 

لیکولا معن  هَّللا و  انبسح  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  موس  تیاور   ( 2 ) 

نابرهم هدنشخب  يادخ  مانب   . میظعلا هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  نیقلاخلا و ال  نسحا  هَّللا  كرابت 

هک ییادخ  تسا  كرابم   . تسا یبوخ  لیکو  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ   . تسا ار  نایملاع  يادخ  ساپس 

 . تسین گرزب  يادخ  هوق  لوح و  زج  يا  هوق  لوح و  تسا و  ناگدننک  قلخ  نیرتهب 

ریز انخ  يرامیب  رگا  اصوصخم  دنلامب  درد  رب  دوش و  هدناوخ  حبص  زامن  رس  تشپ  راب  لهچ  هک 

 . دنتفرگ هجیتن  دندرک و  ار  راک  نیا  دش  دهاوخ  هجلاعم  ادخ  نذا  هب  دشاب 

رد هک  يرامیب  نیا  موش  تیادف  مدرک  ضرع  ع )  هللا (  دبع  ابا  هب  تفگ  رامع  نب  سنوی  مراهچ  تیاور   ( 3 ) 

وا هب  یتجاح  هک  دنک  یمن  التبم  ار  يا  هدنب  یلاعت  يادخ  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  هدش  ادیپ  متروص 

تسد هک  یلاح  رد  دوب و  هدیبسچ  شتسد  فک  هب  شناتشگنا  نوعرف  لآ  نمؤم  دومرف  دشاب  هتشاد 

ناربمایپ زا  موق  يا  نیلسرملا  اوعبّتا  موق  ای  تفگ  یم  نینچ  درک  یم  زارد  ناشیا  يوس  هب  ار  دوخ 

تعکر ود  هدجس  نیرخآ  رد  ریگب و  وضو  بش  رخآ  ثلث  لّوا  رد  دومرف  سپس   ( 72 دینک (.  يوریپ 

ای وگب  هدجس  لاح  رد  لوا 
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یطعم ای  تاوعّدلا  عماس  ای  میحر  ای  نامحر  ای  میظع  ای  ّیلع 

هلها و تنا  ام  هرخآلا  اینّدلا و  ریخ  نم  ینطعا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  تاریخلا 

 (-- 226 --) 

ینظاغا و دق  ّهناف  عجولا  یّنع  بهذا  هلها و  تنا  ام  هرخآلا  اینّدلا و  ّرش  نم  یّنع  فرصا 

اهیبوخ هدنهد  يا  اهاعد  ياونش  يا  نابرهم  يا  هدنشخب  يا  گرزب  يا  هبترم  دنلب  يا   . یننزحا

يراد یگتسیاش  تیلها و  هک  روط  نامه  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد 

هب ارم  اریز  نک  رود  نم  زا  ار  درد  نک و  رود  نم  زا  يراوازس  هک  روط  نآ  ار  ترخآ  ایند و  رش  هدب و 

هک مدوب  هدیسرن  هفوک  هب  زونه  نم  تفگ  امن  رارصا  اعد  رد  و   . تسا هدرک  منوزحم  هدروآ و  مشخ 

 . درک فرط  رب  متروص  زا  ار  يرامیب  نآ  همه  یلاعت  يادخ 

رب ار  دوخ  تسد  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبرز  نب  دواد  مجنپ و  تیاور   ( 1 ) 

ّلکل اهل و  تنا  مهّللا  ائیش  هب  كرشا  اّقح ال  ّیبر  هَّللا  هَّللا  هَّللا  وگب  راب  هس  راذگب و  درد  ياج 

یّنع اهقّرفف  همیظع 

وت ایادخ   . مهد یمن  رارق  وا  يارب  یکیرش  نم  تسا و  نم  راگدرورپ  قح  هب  ادخ  ادخ  ادخ 

 . نک رود  نم  زا  ار  درد  نیا  سپ  يراد  یم  رب  وت  ار  گرزب  لکشم  ره  یلکشم و  لّالح 

وگب اهدرد  ندش  بوخ  يارب  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  مشش  تیاور   ( 2 ) 

یلع نکاس  ریغ  نکاس و  قرع  یف  هَّلل  همعن  نم  مک  هَّللاب  هَّللا و  مسب 
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رکاش ریغ  رکاش و  دبع 

ریغ رکاش و  هدنب  رب  نکاس  ریغ  نکاس و  ياهگر  رد  هک  ییاه  تمعن  اسب  هچ   . ادخ کمک  هب  ادخ و  مانب 

ّمهّللا وگب  راب  هس  ریگب و  ار  دوخ  هیحل  تسار  تسد  اب  بجاو  زامن  زا  دعب  و   . تسا دوجوم  رکاش 

نم تیفاع  رد  رادرب و  نم  زا  ار  یتخس  ایادخ  يّرض  فشکا  یتیفاع و  لّجع  یتبرک و  یّنع  جرف 

 . دشاب مأوت  کشا  شزیر  هیرگ و  اب  هک  نک  یعس  رادرب و  نم  زا  ار  يدب  نک و  لیجعت 

مدرک تیاکش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  نم  دش  ادیپ  میوناز  رد  يدرد  تفگ  هزمح  وبا  متفه  تیاور   ( 3 ) 

وگب يدرازگ  زامن  یتقو  دومرف  ترضح 

یتلیح هّلق  یفعض و  محرا  محرتسا  نم  محرا  ای  لئس و  نم  ریخ  ای  یطعا و  نم  دوجا  ای 

یعجو نم  ینفعا  و 

تساوخرد يو  زا  هک  یسک  نیرتنابرهم  يا  لوئسم و  نیرتهب  يا  دنشخب و  یم  هک  یناسک  نیرتهب  يا 

راد فاعم  ارم  درد  زا  روآ و  تمحر  نم  یگراچیب  فعض و  هب  هدش  تمحر 

 . متفای افش  نآ  زا  متفگ و  ار  نآ  تفگ  هزمح  وبا 

 (-- 227 --) 

ترضح هب  دمآ  ص )  ادخ (  لوسر  دش  ضیرم  ع )  یلع (  دومرف  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  متشه  تیاور   ( 1 ) 

دومرف یلع 

کتمحر یلا  اجورخ  وا  کتّیلب  یلع  اربص  وا  کتیفاع  لیجعت  کلأسأ  ّینا  مهّللا 

ار وت  تمحر  يوس  هب  نتفر  ای  وت  يالب  ربص و  ای  مهاوخ  یم  ار  وت  تمالس  رد  لیجعت  نم  ایادخ 

 . مناهاوخ

نم تفگ  هک  درک  تیاور  يدرم  زا  دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  مهن  تیاور   ( 2 ) 
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قداص ماما  ترضح  رب 

هللا مسب  وگب  دومرف  مدرب  تیاکش  ترضح  نآ  هب  دوب  نم  رد  هک  يدرد  زا  مدش  دراو  مالسلا  هیلع 

وگب سپس  شکب  درد  رب  ار  دوخ  تسد  سپس 

هَّللا همظعب  ذوعا  هَّللا و  لالجب  ذوعا  هَّللا و  هردقب  ذوعا  هَّللا و  هّزعب  ذوعا  و 

هب مرب  یم  هانپ  ادخ و  لالج  هب  مرب  یم  هانپ  ادخ و  تردق  هب  مرب  یم  هانپ  ادخ و  تزع  هب  مرب  یم  هانپ 

ادخ یگرزب 

یسفن یلع  فاخا  ام  ّرش  نم  رذحا و  ام  ّرش  نم  هَّللا  لوسرب  ذوعا  هَّللا و  عمجب  ذوعا  و 

هچنآ رش  زا  مرب  یم  ادخ  يامسا  هب  هانپ  ادخ و  لوسر  هب  مرب  یم  هانپ  ادخ و  هدارا  هب  مرب  یم  هانپ  و 

تفگ درم  نآ   . ییوگ یم  راب  تفه  ار  تاملک  نیا   . مسرت یم  دوخ  سفن  رب  هک  هچنآ  رش  زا  مسرت و  یم 

 . تسب رب  تخر  نم  زا  درد  مدرک  ار  راک  نیا  نم 

ام زا  يزینک  ندرگ  رد  دومرف  هک  درک  لقن  ع )  اضر (  ماما  زا  لیئارسا  نب  میهاربا  مهد  تیاور   ( 3 ) 

فوئر ای  دناوخب  هک  وگب  زینک  نآ  هب  یلع  يا  تفگ  نم  هب  داد  ادن  ارم  یفتاه  دمآ  نوریب  ریزانخ 1 

ییاعد نیا  دومرف  فرط  رب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دناوخ  زینک  نآ  دومرف  يدّیس  ای  ّبر  ای  میحر  ای 

 . تسا هدناوخ  ار  نآ  نامیلس  نب  رفعج  هک  تسا 

---------------

 . دوش یم  هتسجرب  صخشم و  ندرگ  حطس  رد  دیآ و  یم  نوریب  ندرگ  رد  هک  تفس  يا  هدغ   ( 1 ) 

 (-- 228 --) 

مود مسق 

درک تیاور  هزمح  یبا  زا  ناکسم  نبا  لّوا  تیاور   ( 1 دوش ( .  یم  هدناوخ  اهیدب  عفد  يارب  هک  ییاهاعد 
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هزمح ابا  يا  دومرف  ع )  یلع (  نب  دمحم  تفگ  يو 

يروآ و یمن  يور  هلبق  فرط  هب  يرب و  یمن  هانپ  تلزنم  هشوگ  هب  یساره  یم  یلکشم  زا  یتقو  ارچ 

وگب راب  داتفه  زامن  زا  سپ  دش  نینچ  هاگ  ره  یناوخ  یمن  زامن  تعکر  ود 

 . نیمحاّرلا محرا  ای  نیبساحلا و  عرسا  ای  نیعماّسلا و  عمسا  ای  نیرظاّنلا و  رصبا  ای 

نیرتنابرهم يا  نارگباسح و  نیرتعیرس  يا  ناگدنونش و  نیرتاونش  يا  ناگدننیب و  نیرترو  هدید  يا 

 . نانابرهم

نک رکذ  ار  دوخ  تجاح  یناوخ  یم  ار  تاملک  نیا  هک  راب  ره 

تمدخ یلذهلا  هبیش  مانب  يدرم  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مود  تیاور   ( 2 ) 

هدمآ و الاب  نم  نس  هک  متسه  يریپ  درم  نم  ص )  ادخ (  لوسر  يا  درک  ضرع  دمآ  ص )  ربمایپ ( 

لوسر يا  تسا  هدیدرگ  مک  مدوب  هداد  تداع  دوخ  هب  هک  يداهج  جح و  هزور و  زامن و  زا  نم  يورین 

نیمه درم  نآ  وگب  هرابود  دومرف  ترضح  نآ   . دهد تعفنم  نم  هب  هک  هد  دای  کبس  یمالک  ارم  ادخ 

وت فارطا  رد  يا  هزیرگنس  تخرد و  چیه  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر   . درک رارکت  راب  هس  ات  ار  نخس 

میظعلا و هَّللا  ناحبس  وگب  يدناوخ  ار  حبص  زامن  یتقو  تسیرگ  وت  رب  تمحر  هب  هک  تسین 

نونج يروک و  زا  هملک  نیا  هب  یلاعت  يادخ  میظعلا  یلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  هدمحب و ال 

هچ نم  ترخآ  يارب  نم  يایند  يارب  نیا  تفگ  درمریپ  دهد  یم  تاجن  ار  وت  يریپ  رقف و  ماذج و  و 

كدنع نم  یندها  ّمهللا  وگب  زامن  ره  زا  دعب  دومرف  ترضح 
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رشنا کلضف و  نم  ّیلع  ضفا  و 

لضف زا  نک و  تیاده  ارم  تدوخ  ایادخ   ( 73 کتاکرب (.  نم  ّیلع  لزنا  کتمحر و  نم  ّیلع 

 . روآ دورف  نم  رب  ار  تدوخ  تاکرب  زیرب و  نم  رب  ار  تدوخ  تمحر  شخبب و  نم  رب  شیوخ 

هب بوخ  وت  ییاد  تفگ  سابع  نبا  هب  يدرم   . درک یم  تبقارم  یبوخب  درمریپ  نآ  ار  تاملک  نیا 

نآ ادمع  دسرب و  نآ  هب  تمایق  زور  رد  درم  نیا  رگا  دومرف  ص )  ربمایپ (   . تسا هدیبسچ  تاملک  نآ 

لخاد دهاوخ  هک  مادک  ره  زا  دوش و  یم  زاب  وا  يارب  تشهب  رد  تشه  دشاب  هدرکن  كرت  ار  تاملک 

 . دوش

 (-- 229 --) 

ماما ياعد  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  نودب  بوقعی  نب  دمحم  موس  تیاور   ( 1 ) 

یل و رفغا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  دوب  نیا  راوگان  ثداوح  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

رّسی یلمع و  ّكز  ینمحرا و 

تبقاع امن و  كاپ  ارم  لمع  امن و  محر  زرمایب و  ارم  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دورد  ایادخ 

امن ناسآ  ارم 

لسغا یتّجح و  ّتبث  هّلک و  يرمع  یف  ینفاع  یفوخ و  نمآ  یبلق و  دها  یبلقنم و 

ضّیب ییایاطخ و 

ارم تجح  رادب  تمالس  رمع  همه  رد  ارم  نک و  لدب  تینما  هب  ارم  سرت  نک و  تیاده  ار  مبلق  و 

يوشب ارم  ناهانگ  امن و  مکحم 

زواجت فیعض و  ّیناف  یقزر  یف  ّیلع  عّسو  یبلطم و  لّهس  ینید و  یف  ینمصعا  یهجو و 

نع

ما يزور  نک  ناسآ  ارم  هتساوخ  امرف و  تیانع  نم  هب  ینید  تمصع  امن  دیپس  ارم  يور 
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هد هعسوت  ار 

رذگب تسا  نم  دزن  رد  هک  ییاهیدب  زا  مناوتان و  نم  اریز 

یل به  یمیمح و  یب  عجفت  یسفنب و ال  ینعجفت  كدنع و ال  ام  نسحب  يدنع  ام  یس ء 

یهلا

رارق متسود  يدنمدرد  ثعاب  ارم  زاسم و  دنمدرد  مدوخ  هطساوب  ارم  تدوخ و  ياهیبوخ  لابق  رد 

زا يا  هظحل  ایادخ  هدم 

کتداع نسحا  یلع )  یلا (  اهب  ینّدرت  ینتیلتبا و  هب  ام  اهب  ّفکت  کتاظحل  نم  هظحل 

دقف يدنع 

هظحل نآ  هطساو  هب  يدرک و  التبم  ارم  هک  دریگب  ار  ییالتبا  يولج  ات  هدب  نم  هب  ار  شیوخ  ياه  هظحل 

 . نم يورین  اریز  دنک  تشگزاب  نم  هب  تبسن  وت  ياه  تداع  نیرتهب 

 (-- 230 --) 

كاجر ّالا  یل  قبی  مل  یئاجر و  کقلخ  نع  عطقنا  یتلیح و  ّتلق  یتّوق و  تفعض 

يارب يزیچ  وت  هب  دیما  زج  هدش و  عطقنم  وت  قلخ  زا  نم  دیما  هدش و  مک  نم  هراچ  هدش و  فیعض 

 . تسا هدنامن  نم 

ینبّذعت و نا  یلع  کتردقل  ینیفاعت  ینمحرت و  نا  یلع  ّبر  ای  کتردق  کیلع و  یلّکوت  و 

ناوت وت  اریز  هد )  تیفاع (  ارم  نک و  محر  نم  هب  مراگدرورپ  يا  مراد  وت  تردق  وت و  رب  لکوت  اهنت  و 

ار میالتبا  نم و  ندرک  باذع 

کمعن نم  لخا  مل  ینیّوقی و  کماعنال  ءاجّرلا  ینسنؤی و  كدئاوع  رکذ  یهلا  ینیلتبت 

دنک و یم  مرگلد  ارم  وت  ششخب  هب  دیما  دنک و  یم  وت  سونأم  ارم  وت  ياه  تمعن  دای  نم  يادخ  يراد 

يدرک قلخ  ارم  هک  ینامز  زا 
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یّنع و ّباّذلا  یل و  ظفاحلا  یئجلم و  یعزفم و  يدّیس و  ّیبر و  تناف  ینتقلخ  ذنم 

یل میحرلا 

نوریب وت  ياه  تمعن  زا 
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ارم یتسه و  نما  أجلم  هاگهانپ و  میاقآ و  راگدرورپ و  وت  سپ  مدوبن 

يراد تبحم  نم  هب  ییامن و  یم  عافد  نم  زا  ینک و  یم  يرادهگن 

امیف يالوم  يدّیس و  ای  نکیلف  هیف  انأ  امّلک  كردق  کئاضق و  نع  یقزرب و  لّفکتملا  و 

تیضق

نم ياقآ  يا  هک  دشاب  نینچ  سپ  منآ  رد  هک  هچ  ره  رد  تردق  اضق و  رد  یتسه و  نم  يزور  لفکتم  و 

تدوخ یمتح  ردق  اضق و  رد  نم  يالوم  و 

عفدل دجا  ّهناف ال  یل  هیفاعلا  هعیمج و  هیف  انا  اّمم  یصالخ  لیجعت  تمتح  تردق و  و 

ادحا کلذ 

نم اریز  ییامن  ردقم  ارم  یتمالس  متسه و  نآ  رد  هک  ییاهجنر  نآ  همه  رد  ییامن  عیرست  ارم  ییاهر 

راوگان ثداوح  عفد  يارب  وت  زج  ار  یسک 

 (-- 231 --) 

یئاجر کب و  یّنظ  نسح  دنع  مارکالا  لالجلا و  اذ  ای  نکف  کیلع  ّالا  هیف   . دمتعا كریغ و ال 

تدوخ هب  ارم  يوکین  نامگ  تمارک  ياراد  بآم و  تلالج  يا  سپ  مرادن  دامتعا  وت  رب  زج  مرادن و 

شخب و ققحت 

كاعد عاد  ّلک  یلع  ّیلع و  کلذب  ننما  هفعض و  یتناکتسا و  یعّرضت و  محرا  کل و 

همه نم و  رب  هلیسو  نیا  هب  امن و  محرت  نم  يراوخ  يراز و  هب  نک و  ققحم  تدوخ  هب  ار  مدیما 

راذگ تنم  نارگشیاین 

هلآ دّمحم و  یلع  ّلص  نیمحاّرلا و  محرا  ای 

 . تسرف شلآ  دمحم و  رب  دورد  نیرتنابرهم و  يا 

ار سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  تفگ  هک  درک  تیاور  ءامسا  زا  دیمح  نب  مصاع  مراهچ  تیاور   ( 1 ) 
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ییالب و یتخس و  ای  یمغ  مه و 
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تلّکوت ائیش  هب  كرشا  ّیبر ال  هَّللا  دیوگب  دسرب  وا  هب  یجنر 

 . تومی يّذلا ال  ّیحلا  یلع 

 . منک یم  لکوت  دریم  یمن  هک  ّیح  رب  مزرو و  یمن  كرش  ودب  تسا  نم  راگدرورپ  يادخ 

یتخس ای  ییالب  یتقو  دومرف  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  مجنپ  تیاور   ( 2 ) 

هب زین  ار  هنیس  دنابسچب و  نیمز  هب  ار  اهنآ  دنک و  هنهرب  ار  ناوزاب  ناوناز و  دسرب  یسک  رب  يراک  جنر  ای 

 . دنک نایب  هدجس  لاح  رد  ار  دوخ  تجاح  سپس  دنابسچب  نیمز 

ای هَّللا  ای  هَّللا  ای  دیوگب  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ادخ  زا  يزور  بلط  يارب  مشش  تیاور   ( 3 ) 

ینقزرت نا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نا  میظع  کیلع  هّقح  نم  ّقحب  کلأسأ  هَّللا 

 . کقزر نم  ترطخ  ام  ّیلع  طسبت  نا  کّقح و  هفرعم  نم  یتمّلع  امب  لمعلا 

یتسرف و دورد  شلآ  دمحم و  رب  هکنیا  تسا  گرزب  يو  رب  وت  قح  هک  یسک  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا 

یهد هعسوت  نم  رب  ار  تیزور  ینک و  يزور  یتخومآ  ارم  هک  تدوخ  قح  تفرعم  زا  هچنآ  هب  لمع 

ار تیاپ  يدناوخ  ار  برغم  زامن  یتقو  دومرف  نسحلا  وبا  تفگ  دیز  نب  دیعس  متفه  تیاور   ( 4 ) 

 (-- 232 --) 

الا هوق  لوح و ال  میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  ییوگب  راب  دص  هکنآ  ات  وگم  نخس  یسک  اب  نکن و  زاب 

دیوگب ار  تاملک  نیا  سک  ره  وگب  حبص  رد  هبترم  دص  و   [ اشع رد  هبترم  دص   ] میظعلا و یلعلا  هللااب 

ناطیش و ماذج و  صرب و  نآ  نیرتمک  هک  اهالب  عاونا  زا  عون  دص 
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 . دوش یم  هتشادرب  وا  زا  تسا  ناطلس 

يادخ رب  نک و  هدجس  هلصافالب  باوخ  نآ  زا  يرادیب  زا  دعب  ایؤر  تبقاع  عفد  يارب  متشه  تیاور   ( 1 ) 

زا امن و  يراز  ادخ  هب  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپس  وگب  انث  یناوت  یم  هچنآ  یلاعت 

لضف و هب  دنک و  ریخ  هب  متخ  ار  نآ  تبقاع  دنک و  فرط  رب  وت  زا  ار  باوخ  نآ  رش  هک  هاوخب  ادخ 

 . دش دهاوخن  وت  هجوتم  يرش  باوخ  نآ  زا  یهلا  تمحر 

يایؤر  ( 74 دومرف (  یم  مدینش  ادخ  لوسر  زا  هک  درک  تیاور  یعبر  نب  ثرح  هداتق  وبا  مهن  تیاور   ( 2 ) 

دوخ تسود  هب  هکنآ  رگم  دییوگن  نخس  نآ  زا  دیدید  هاوخلد  باوخ  امش  رگا  تسادخ  زا  هحلاص 

رش ناطیش و  ّرش  زا  دیزادنایب و  ناهد  بآ  پچ  فرط  هب  راب  هس  دیدید  يدب  باوخ  رگا  و   . دییوگب

دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  و   . دییوگن نخس  یسک  اب  نآ  زا  دیربب و  هانپ  ادخ  هب  ایؤر  نآ 

 . تسا ناطیش  زا  ناشیرپ  ياهباوخ  تسادخ و  زا  حلاص  يایؤر 

مشش لهچ و  کی  حلاص  درم  زا  بوخ  باوخ  دومرف  هک  هدش  دراو  ع )  ترضح (  نآ  زا  و 

 . تسا يربمایپ 

زا دید  يدب  باوخ  امش  زا  یسک  رگا  دومرف  هک  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  مهد  تیاور   ( 3 ) 

نزحیل ناطیّشلا  نم  يوّجنلا  اّمنا  دیوگب  ددرگرب و  رگید  فرط  هب  دید  باوخ  هک  فرط  نآ 

اونمآ نیّذلا 

یلو دنوش  نوزحم  نینمؤم  هکنآ  ات  تسا  ناطیش  زا  يوجن 

تذاع امب  هَّللاب  ذوعا  هَّللا و  نذاب  ّالا  ائیش  مهّراضب  سیل  و 
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نوبّرقملا و هکئالملا  هب   ( 75 ) 

 . هئایبنا

ءایبنا برقم و  هکئالم  هک  هچنآ  هب  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دنز و  یمن  يررض  ناشیا  هب  ادخ  نذا  هب  زج 

لسرم و

 (-- 233 --) 

ّرش نم  تیأر و  ام  ّرش  نم  نوحلاّصلا  هدابع  نّویدهملا و  نودشاّرلا  همئالا  نولسرملا و 

يایؤر

باوخ رد  هچنآ  رش  زا  دنرب  یم  هانپ  يو  هب  نآ  زا  هتسیاش  ناگدنب  هدننک و  تیاده  هتفای و  هار  ناماما 

مدوخ يایؤر  رش  زا  مدید و 

میجّرلا ناطیشلا  نم  يایند و  وا  ینید  یف  ینّرضت  نا 

 . میجر ناطیش  رش  زا  دنز و  نم  يایند  ای  نید  رد  يررض  نم  هب  هکنیا 

تساوخرد نم  زا  تشون و  نم  هب  يولع  هزمح  نب  دمحم  تفگ  رایزهم  نب  یلع  مهدزای  تیاور   ( 1 ) 

میلعت نم  هب  روما  شیاشگ  يارب  ییاعد  هک  منک  تساوخرد  وا  زا  مسیونب و  ع )  رفعج (  یبا  هب  هک  درک 

دیما هک  درک  يولع  هزمح  نب  دمحم  هک  یتساوخرد  اّما  تشون  نم  خساپ  رد  ترضح  نآ  دهد و 

دیوگب هتسویپ  هک  وگب  وا  هب  مراد  نآ  رد  ار  وا  شیاشگ 

ینّمها ام  ینفکا  یش ء  هنم  یفکی  یش ء و ال  ّلک  نم  یفکی  نم  ای 

مومغم ارم  هک  هچنآ  زا  دنک  یمن  تیافک  ار  يو  زیچ  چیه  دنک و  یم  تیافک  ار  يایشا  همه  هک  یسک  يا 

یلاعت هللا  ءاش  نا  دنک  تیافک  وا  مغ  زا  یلاعت  يادخ  هک  مراودیما  نم  نک  تیافک  تسا  هدرک 

یبش دومرف  هک  درک  ثیدح  ع )  نینمؤملا (  ریما  زا  شردپ  زا  مردپ  تفگ  قودص  مهدزاود  تیاور   ( 2 ) 

متفگ وا  هب  مدید  باوخ  رد  ار  رضخ  ردب  گنج  زا  لبق 
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زوریپ نانمشد  رب  هک  زومایب  نم  هب  يزیچ 

لوسر ضرع  هب  ار  هصق  حبص  ماگنه  هب  وه  ّالا  وه  نم ال  ای  وه  ای  وگب  تفگ  رضخ  موش 

منابز رد  تاملک  نآ  دش و  هداد  دای  وت  هب  مظعا  مسا  ع )  یلع (  يا  دومرف  ترضح  مدناسر  ص )  ادخ ( 

ای وه  ای  دومرف  دش  مامت  یتقو  دناوخ  ار  هللا  وه  لق  نینمؤملا  ریما  هکنیا  دوب و  ردب  گنج  زور  رد 

تسین ییادخ  هک  یسک  ياوه  يا  نیرفاکلا  موقلا  یلع  ینرصنا  یل و  رفغا  وه  ّالا  وه  نم ال 

دناوخ و یم  نیفص  گنج  رد  ار  نامه  و   . شخب يزوریپ  راکمتس  هورگ  رب  زرمایب و  ارم  يو  زج 

 . درک یم  عفد  ار  نانمشد 

 (-- 234 --) 

اب یتقو  دومرف  ع )  هللا (  دـبع  وبا  تفگ  یلهاک  ییحی  نب  هللا  دـبع  لوا  تیاور   ( 1 تساعد ( .  دنچ  نآ  ذـیوعت و  ياهاعد  موس  مسق 
رد يدرک  دروخ  رب  هدنرد 

و ص )  دّمحم (  همیزع  هَّللا و  همیزعب  مکیلع  تمزع  وگب  ناوخب و  یسرکلا  هیآ  شتروص 

 . هدعب نم  همئالا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  همیزع  دواد و  نب  نامیلس  همیزع 

نامیلس ياهدنگوس  و  ص )  دمحم (  ياهدنگوس  هب  مهد و  یم  دنگوس  ادخ  دنگوس  هب  ار  امش 

 . مهد یم  دنگوس  يو  زا  دعب  همئا  نینمؤملا و  ریما  ياهدنگوس  دواد و  نب 

ار اعد  مدرک  دروخرب  يا  هدنرد  هب  هاگان  مدمآ  نوریب  تفگ  يوار  ددرگ  یم  زاب  هدنرد  هَّللا  ءاش  نا 

وا هب  یتقو  تفگ  يوار  دناسرن  تیذا  ام  هب  دوش و  رود  ام  هار  رس  زا  هک  مداد  دنگوس  ار  وا  مدناوخ و 

نییاپ ار  شرس  مدرک  هاگن 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


قداص ماما  زا  نانس  نب  هللا  دبع   . تشگزاب هار  زا  تخادنا و  ریز  درک و 

ّبجلا لایناد و  ّبرب  ذوعا  وگب  يدرک  دروخرب  هدنرد  ناویح  اب  یتقو  تفگ  درک  تیاور  مالسلا  هیلع 

 . ریلد ریش  ره  رش  زا  هاچ  لایناد و  راگدرورپ  رب  مرب  یم  هانپ  دسأتسم  دسا  ّلک  نم 

مسب وگب  ییوگب  يراتفرگ  رد  هک  مهدن  دای  یتاملک  ار  وت  ایآ  دومرف  قداص  ماما  مود  تیاور   ( 2 ) 

 . دنک یم  رود  وت  زا  ار  اهالب  اعد  نیا  هلیسوب  یلاعت  يادخ  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال  نمحّرلا ال  هللا 

هب نوراه  نب  دمحم  هک  درک  تیاور  یعوفرم  ثیدح  رد  بوقعی  نب  دمحم  موس  تیاور   ( 3 ) 

دوش یم  ضراع  ناکدوک  رب  هک  ییاهداب  يارب  ذیوعت  تساوخرد  وا  زا  تشون و  ع )  رفعج (  یبا 

هلا ربکا ال  هَّللا  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهشا  ربکا  هَّللا  تشون  دوخ  طخ  هب  ترضح   ( 76 دومن ( 

هل کلملا و  هل  هَّللا  ّالا  یل  ّبر  هَّللا و ال  ّالا 

هللا زج  ییادخ  تسا  گرزب  يادخ  تسا  ادخ  لوسر  دمحم  هک  مهد  یم  تداهش  تسا  گرزب  يادخ 

 . تسا وا  نآ  زا  تنطلس  تسین  هللا  زج  يراگدرورپ  تسین و 

لالجلا و وذ  ّمهّللا  نکی  مل  ءاشی  مل  ام  ناک و  هَّللا  ءاش  ام  هَّللا  ناحبس  هل  کیرش  دمحلا ال 

یسوم ّبر  مارکالا 

هچنآ دوش و  یم  دهاوخب  ادخ  هچنآ   . تسا هزنم  درادن و  یکیرش  دشاب  یم  يو  نآ  زا  دمح  و 

یسوم يادخ  مارکالا  لالجلا و  وذ  يادخ  يا  دشن و  تساوخن 

 (-- 235 --) 

هلا طابسالا ال  بوقعی و  قحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  هلا  یّفو  يّذلا  میهاربا  یسیع و  و 

ّالا
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 . تنا

طابسا بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  يادخ  دومن  دهع  هب  يافو  هک  میهاربا  یسیع و  و 

 . تسین وت  زج  ییادخ 

ساّنلا ّبر  ّکنأب  نّویبنلا و  هب  کلأس  امب  کتمظعب و  کتایآ و  نم  تددع  ام  عم  کناحبس 

وت هکنیا  دنتساوخ و  وت  زا  ءایبنا  هچنآ  هب  وت و  تمظع  هب  يدرمش و  هک  ییاه  هناشن  اب  یهّزنم  ایادخ 

 . ینایملاع راگدرورپ 

یلع عقت  نا  ءامّسلا  کسمت  یّتلا  کتاملکب  کلأسأ  یش ء  ّلک  دعب  تنا  یش ء و  ّلک  لبق  تنک 

ضرالا

هگن ار  اهنامسآ  هک  یتاملک  قح  هب  ار  وت  ایادخ  یتسه  ایشا  همه  زا  دعب  يدوب و  ایشا  همه  زا  لبق 

دیآ دورف  نیمز  رب  هک  دراذگ  یمن  دراد و  یم 

نم لزنی  ام  ّرش  نم  انالف  كدبع  ریجت  نا  یتوملا  اهب  ییحت  یّتلا  کتاملکب  کنذاب و  ّالا 

ءامّسلا

زا ار  هچنآ  رش  زا  ار  ینالف  تا  هدنب  هکنیا  ینک  یم  هدنز  نآ  اب  ار  تاوما  هک  ییامسا  هب  وت و  نذا  هب  زج 

نآ يوس  هب  هچنآ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ 

هَّلل دمحلا  نیلسرملا و  یلع  مالّسلا  اهیف و  جلی  ام  ضرالا و  نم  جرخی  ام  اهیف و  جرعی  ام  و 

نیملاعلا ّبر 

ناربمایپ و رب  دورد  یهد و  هانپ  دوش  یم  لخاد  يو  رد  دیآ و  یم  نوریب  نیمز  زا  هچنآ  دور و  یم  الاب 

داب نایملاع  راگدرورپ  يارب  دمح 

زا یضعب  رد  ص )  ادخ (  لوسر   . درک ثیدح  عوفرم  یثیدح  هب  بوقعی  نب  دمحم  مراهچ  تیاور   ( 1 ) 

باوخ رتسب  هب  دیتساوخ  یتقو  دومرف  دندرب  تیاکش  وا  هب  کک  تیذا  زا  یتقو  هک  شیاه  هوزغ 
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 (-- 236 --) 

اقلغ و یلابی  يّذلا ال  بّاثولا  دسالا  اهّیا  دییوگب  دیورب 
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باتکلا ّماب  مکیلع  تمزع  اباب  ال 

نا یلا  هفرعن  يّذلا  أج و  امب  حبّصلا  یجی ء  لیّللا و  بهذی  نا  یلا  یباحصا  ینوذؤت و  نا ال 

 . بآ امب  حبّصلا  بؤی 

ارم نارای  ارم و  هک  مهد  یم  مسق  باتکلا  ما  هب  ار  وت  يرادن  رد  لفق و  هب  ییانتعا  هک  هدنهج  ریش  يا 

هب هاگحبص  ات  میسانش  یم  ار  وا  هکنآ  هب  مسق  دیایب و  هاگحبص  دورب و  بش  هکنآ  ات  یناسرن  رازآ 

 . دسرب دروآ  ناغمرا  هچنآ 

هَّللا و یلا  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  تشون  دوخ  طخ  هب  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مجنپ  تیاور   ( 1 ) 

هَّللا ءاش  امک 

 . تساوخ ادخ  هک  نانچ  ادخ و  يوس  هب  يرای و  اب  ادخ و  مان  هب 

نالفل ءافش  هَّللا  ای  هلعجا  باتکلا  اذه  هَّللا  توکلم  هَّللا و  هردق  هَّللا و  توربج  هَّللا و  هّزعب  و 

 . هَّللا لوسر  یلع  هَّللا  یّلص  کتما  نبا  كدبع و  نبا  نالف  نب 

رسپ نالف  يارب  افش  ار  همان  نیا  ادخ  توکلم  ادخ و  تردق  ادخ و  توربج  ادخ و  تزع  هب  و 

 . داب ص )  ادخ (  لوسر  رب  ادخ  دورد  هد  رارق  وت  زینک  رسپ  وت و  هدنب  دنزرف  نالف 

نیسح ماما  نسح و  ماما  ص )  ربمایپ (  دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مشش  تیاور   ( 2 ) 

 . درک ذیوعت  تاملک  نیا  هب  ار  مالسلا  امهیلع 

هّمال نیع  ّرش  نم  هماّسلا و  ّرش  نم  هماع  اهّلک  ینسحلا  هئامسا  هماّتلا و  هَّللا  تاملکب  ذیعا 

تاناویح رش  زا  مهد  یم  هانپ  يادخ  يانسح  يامسا  همه  هب  مهد و  یم  هانپ  همات  تاملک  هب  ار  امش 

دب مشچ  رش  زا  هدنزخ و  یمس و 
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دسح اذا  دساح  نم  و 

 . دیامن دسح  یتقو  هدننکدسح  رش  زا  و 

 . درک یم  ذیوعت  هنوگ  نیا  ار  لیعامسا  قاحسا و  میهاربا  ترضح  تفگ  درک و  يور  ام  هب  سپس 

 (-- 237 --) 

ّالا هّوق  لوح و ال  سک ال  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  متفه  تیاور   ( 1 ) 

نونج نآ  نیرتمک  هک  دنک  یم  رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  یلاعت  يادخ  دیوگب  میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب 

دنیوگ هتشرف  ود  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  دیوگب  دوش و  جراخ  شا  هناخ  زا  سک  ره  تسا و 

ظوفحم دنیوگ  وا  هب  میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  دیوگب ال  یتقو  يدش و  تیاده 

اب منک  هچ  دیوگ  یم  ناطیش  يدش و  تیافک  دنیوگ  وا  هب  هللا  یلع  تلکوت  دیوگب  یتقو  يدش 

 . دش تیافک  دنام و  ظوفحم  دش و  تیاده  هک  یسک 

رد دش  جراخ  ترضح  نآ  متساوخ  لوخد  نذا  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  زا  تفگ  هزمح  وبا  متشه  تیاور   ( 2 ) 

يدیمهف ایآ  یلامث  يا  داد  خساپ  دیدومرف  یم  هچ  مدرک  لاؤس  درک  یم  تکرح  شنابل  هک  یلاح 

ایند و رما  ادخ  هکنآ  زج  تفگن  سک  چیه  هک  متفگ  ار  يا  هملک  نم  دومرف  هلب  موش  تیادف  متفگ 

سپس هلب  داد  خساپ  ینک  یمن  علطم  نآ  زا  ارم  ایآ  مدیسرپ  تفگ  دنک  یم  تیافک  ار  وا  ترخآ 

مهّللا هَّللا  یلع  تلّکوت  هَّللا  یبسح  هَّللا  مسب  دیوگب  شلزنم  زا  جورخ  ماگنه  هب  سک  ره  دومرف 

هرخآلا باذع  اینّدلا و  يزخ  نم  کب  ذوعا  اهّلک و  يروما  ریخ  کلأسا  ّینا 

وت زا  ار  روما  نیرتهب  نم  ایادخ  مدرک  لکوت  يادخ  رب   . تسا یفاک  ارم  ادخ  ادخ  مانب 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


زا مهاوخ و  یم 

 . دنک یم  تیافک  ار  شترخآ  ایند و  رما  یلاعت  يادخ  مرب  یم  وت  هب  هانپ  ترخآ  باذع  ایند و  ینمشد 

دییوگب هکنآ  ات  دیراذگن  نیمز  رب  ولهپ  دیباوخب  دیتساوخ  یتقو  دومرف  نینمؤملا  ریما  مهن  تیاور   ( 3 ) 

یسفن ذیعا 

مادنزرف لها و  منید و  مدوخ و 

همظع هَّللا و  هّزعب  ینلّوخ  ام  ّیبر و  ینقزر  ام  یلمع و  میتاوخ  يدلو و  یلها و  ینید و  و 

هَّللا توربج  هَّللا و 

ادخ تزع  هب  مهد  یم  هانپ  درک  نم  كولمم  هک  ار  هچنآ  داد و  يزور  نم  هب  يادخ  هچنآ  مراک و  نایاپ  و 

ادخ توربج  ادخ و  تمظع  و 

عنصب هَّللا و  لالج  هَّللا و  هردق  هَّللا و  هّوق  هَّللا  نارفغ  هَّللا و  هفأر  هَّللا و  همحر  هَّللا و  ناطلس  و 

 (-- 238 --) 

ناکرا هَّللا و 

تلالج ادخ و  تردق  ادخ و  توق  ادخ و  ششخب  ادخ و  ینابرهم  ادخ و  تمحر  ادخ و  ناطلس  و 

ادخ ناکرا  هب  ادخ و  عنص  هب  ادخ و 

نم هّماهلا و  هّماّسلا و  ّرش  نم  أشی  ام  یلع  هَّللا  هردق  هَّللا و  لوسرب  هَّللا و  عمجب  هَّللا و 

ّنجلا ّرش 

هدنزخ یمس و  تاناویح  رش  زا  دهاوخ  يادخ  هچنآ  رب  ادخ  تردق  ادخ و  لوسر  هب  ادخ و  هدارا  هب  و 

نج رش  زا  و 

ءامّسلا و نم  لزنی  ام  ّرش  نم  اهنم و  جرخی  ام  ضرالا و  یلع  ّبد  ام  لک  ّرش  نم  سنالا و  و 

اهیف جرعی  ام 
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زا هک  هچنآ  رش  زا  و   . دوش یم  جراخ  نآ  زا  دور و  یم  هار  نیمز  يور  رب  هک  يدوجوم  ره  رش  زا  سنا و  و 

دیآ یم  دورف  نامسآ 
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دور یم  الاب  يو  يوس  هب  هچنآ  و 

یش ء ّلک  یلع  وه  میقتسم و  طارص  یلع  ّیبر  ّنا  اهتیصانب  ذخآ  ّیبر  تنا  ّهباد  ّلک  ّرش  نم  و 

لوح ریدق و ال 

رارق تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  يراد  تسد  رد  ار  نآ  یناشیپ  ینم  راگدرورپ  وت  يا  هدنبنج  ره  رش  زا  و 

تساناوت و زیچ  همه  رب  يو  دراد و 

میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  هّوق  و ال 

 . تسین گرزب  هبترم  دنلب  يادخ  يارب  زج  يا  هوق  لوح و 

هب درک و  یم  ذیوعت  نآ  اب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ص )  ادخ (  لوسر  اریز 

 . درک یم  رما  نیمه 

تسد دیباوخب  دیتساوخ  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مهد  تیاور   ( 1 ) 

یلع یبنج هللا  تعضو  هَّللا  مسب  دییوگب  هتفرگ و  تسار  تروص  ریز  رد  ار  تسار 

مراذگ و یم  نیمز  رب  ار  دوخ  يولهپ  ادخ  مانب 

 (-- 239 --) 

مل أشی  مل  ام  ناک و  هَّللا  ءاش  ام  هتعاط  هَّللا  ضرتفا  نم  هیالو  دّمحم و  نید  میهاربا و  هّلم 

نکی

هچنآ تسا  هدرک  بجاو  ادخ  ار  اهنآ  تعاط  هک  یناسک  تیالو  و  ص )  دمحم (  نید  میهاربا و  تلم  رب 

 . دوش یمن  دهاوخن  هچنآ  دوش و  یم  دهاوخب  ادخ 

وا يارب  هکیالم  دنام و  ظوفحم  راوآ  رگتراغ و  دزد  زا  دنک  نانچ  باوخ  ماگنه  هب  سک  ره 

 . دننک رافغتسا 

جراخ شا  هناخ  زا  یتقو  سک  ره  دومرف  درک  تیاور  ع )  رقاب (  رفعج  ماما  زا  ریصب  وبا  مهدزای  تیاور   ( 1 ) 
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دیوگب دوش  یم 

دعی مل  هسمش  تباغ  اذا  يّذلا  دیدجلا  مویلا  اذه  ّرش  نم  هَّللا  هکئالم  تذاع  امب  ذوعا 

یسفن ّرش  نم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 388 

http://www.ghaemiyeh.com


بورغ شدیشروخ  یتقو  هک  هزات  زور  نیا  رش  زا  دندرب  هانپ  نآ  هب  هک  هکیالم  هچنآ  هب  مرب  یم  هانپ 

مدوخ سفن  رش  زا  ددرگ و  یمن  زاب  درک 

سنالا ّنجلا و  ّرش  نم  هَّللا و  ءایلوال  بصن  نم  ّرش  نم  ناطیّشلا و  ّرش  نم  يریغ و  ّرش  نم  و 

نج و رش  زا  دنک و  یم  ینمشد  ادخ  ناتسود  اب  هک  یسک  رش  زا  ناطیش و  ّرش  زا  نارگید و  رش  زا  و 

سنا

ءوس ّلک  نم  هَّللاب  یسفن  ریجا  اهّلک  مراحملا  بوکر  ّرش  ّماوهلا و  عابسلا و  ّرش  نم  و 

همه زا  مهد  یم  هانپ  ادخ  هب  ار  دوخ  مارح  لامعا  باکترا  رش  زا  هدنزخ و  هدنرد و  تاناویح  رش  زا  و 

 . اهیدب

وا و نیب  دنک و  تیافک  ار  وا  مهم  دصاقم  دنک و  لوبق  ار  شا  هبوت  دزرمایب و  ار  وا  یلاعت  يادخ 

 . دیامن ظفح  نآ  رش  زا  دوش و  عنام  يدب 

 (-- 240 --) 

 (-- 241 --) 

 (-- 242 --) 

 (-- 243 --) 

نآرق توالت  رد  مشش  باب 

بلج بیغرت و  قیوشت و  ره  دوش و  یم  رکذ  نیشناج  تساعد و  رکذ و  ماسقا  زا  دوخ  توالت   ( 1 ) 

بلطم دیآ  یم  هچنآ  رد  تسا  دوجوم  زین  نآرق  توالت  رد  تساعد  رکذ و  رد  هک  ررض  عفد  تعفنم و 

 . دناسر یم  تابثا  هب  ود  نآ  زا  رتشیب  ار  یلیاضف  ریز  بلاطم  تفای و  یهاوخ  ار  قوف 

شناد ملع و  همشچ  رس  موس  تسا  مظعا  مسا  نآرق  رد  اعطق  مود  تسادخ  مالک  نآرق  لوا 

 . تسا
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نآرق تایآ  دومرف  یم  هک  مدینش  ع )  نیسحلا (  نب  یلع  زا  تفگ  درک  لقن  يرهز  زا  ثایغ  نب  صفح   ( 2 ) 

دوش هدوشگ  يا  هنازخ  هاگ  ره  دنتسه  ملع  ياه  هنازخ 
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ینک رظن  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  هتسیاش 

هک يرتاوت  رد  ار  نآ  تسا و  ص )  ربمایپ (  هزجعم  راشتنا  ثعاب  نآرق  ندناوخ  دایز  توالت و  مراهچ 

دیایب و هک  نانچ  دوش  یم  هداد  یشاداپ  نآرق  زا  یفرح  ره  يارب  مجنپ  دنک  یم  ظفح  ناگدنیآ  يارب  دراد 

میروایب ار  رابخا  زا  كدنا  يدادعت  مادک  ره  يارب  تسا  هدماین  نآ  ریغ  رد 

زا ار  وا  نآرق  تئارق  سک  ره  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  هدش  تیاور  ربمایپ  زا  لوا  تیاور   ( 3 ) 

 . مهد یم  وا  هب  ار  نیرکاش  باوث  نیرتهب  نم  دراد  زاب  میاعد 

يادخ سک  ره  دومرف  هک  درک  لقن  ص )  ربمایپ (  زا  عوفرم  یثیدح  رد  بوقعی  نب  دمحم  مّود  تیاور   ( 4 ) 

هدرک اطع  هداد  وا  هب  هک  هچنآ  زا  رتهب  نارگید  هب  یلاعت  يادخ  هک  دنک  رکف  دهدب و  ار  نآرق  وا  هب  یلاعت 

 . تسا هدرمش  گرزب  ار  یکچوک  هدرمش و  کچوک  ار  یگرزب  تسا 

يور امش  هب  رات  بش  ياه  هراپ  دننامه  اه  هنتف  یتقو  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  موس  تیاور   ( 5 ) 

هک تسا  يدهاش  دنک و  یم  تعافش  نارگید  زا  هک  تسا  یعیفش  نآرق  اریز  نآرق  هب  داب  امش  رب  دنروآ 

درب و یم  تشهب  هب  ار  وا  دهد  رارق  دوخ  يولج  ار  وا  سک  ره  دنک و  یم  قیدصت  ار  وا  یلاعت  يادخ 

نیرتهب هب  امنهار  نیرتهب  وا  دهد و  یم  قوس  منهج  هب  ار  وا  دهد  رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  وا  سک  ره 

تلادع دنک  مکح  نآرق  هب  سک  ره  دش و  نمؤم  تفگ و  تسار  تفگ  نآرق  زا  سک  ره  تساههار و 

ره هدرک و 
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 . تسا هدرب  رجا  دنک  کسمت  نآرق  هب  سک 

 (-- 244 --) 

دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  هطساو  نودب  میلس  نب  ثیل  مراهچ  تیاور   ( 1 ) 

نانچ دیزاسن  ناگدرم  هاگیاج  ار  دوخ  ياه  هناخ  دینک و  ینارون  نآرق  توالت  اب  ار  شیوخ  ياه  هناخ 

یلاخ ار  دوخ  ياه  هناخ  دندرازگ و  زامن  ناشیاه  هسینک  دباعم و  رد  هک  دندرک  نانچ  يراصن  دوهی و  هک 

توالت زا  نآ  لها  دوش و  یم  دایز  شریخ  دوش  نآرق  توالت  دایز  نآ  رد  هک  يا  هناخ  اریز  دنتشاذگ 

لها هب  نامسآ  ناگراتس  هک  نانچ  دهد  یم  ینشور  ار  نامسآ  لها  هناخ  نآ  دنوش و  یم  دنمرهب  نآرق 

 . دنهد یم  رون  ایند 

نآرق هک  دشاب  یناملسم  نآ  رد  هک  يا  هناخ  دومرف  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مجنپ  تیاور   ( 2 ) 

 . دننیب یم  ار  نامسآ  ناشخرد  هراتس  نیمز  لها  هک  نانچ  دننیب  یم  ار  هناخ  نآ  نامسآ  لها  دناوخ  یم 

يارب دومرف  ترضح  نآ  هک  دیامرف  یم  لقن  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مشش  تیاور   ( 3 ) 

هناخ نآ  لها  رب  دوش  هدناوخ  نآرق  يا  هناخ  رد  یتقو  اریز  دیهد  رارق  نآرق  زا  يا  هرهب  ناتیاه  هناخ 

نآرق هناخ  نآ  رد  رگا  دنتسه و  هدایز  رد  نآ  لها  ددرگ و  یم  دایز  شتاریخ  دوش و  یم  هتفرگ  کبس 

دنهاوخ ناصقن  رد  نآ  نینکاس  دوش و  یم  مک  شتاریخ  دوش و  یم  گنت  شلها  رب  هناخ  دوشن  هدناوخ 

 . دوب

دزومایب نآرق  هکنآ  ات  دریمن  نمؤم  هک  تسا  هتسیاش  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  متفه  تیاور   ( 4 ) 

 . دشاب نآ  يریگارف  هار  رد  هکنآ  ای  و 

دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  شباتک  زا  یملید  نیسحلا  یبا  نب  نسح  متشه  تیاور   ( 5 ) 
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نآرق تئارق 

تسا و شتآ  رپس  هزور  تسا و  هزور  زا  رتهب  هقدص  تسا و  هقدص  زا  رتهب  رکذ  تسا و  رکذ  زا  رتهب 

دص دناوخب  هداتسیا  لاح  رد  هک  یتروص  رد  شزامن  رد  یفرح  ره  ضوع  هب  نآرق  يراق  دومرف 

یفرح ره  تباب  هنسح  هاجنپ  دناوخب  نآرق  نآ  رد  درازگ و  زامن  هتسشن  هک  یتروص  رد  دراد و  هنسح 

نودب رگا  درب و  یم  هنسح  جنپ  تسیب و  یفرح  ره  تباب  دشاب  تراهط  اب  رگا  زامن  ریغ  رد  درب و  یم 

تسا فرح  کی  ملا  میوگب  هک  تسین  نیا  فرح  زا  نم  روظنم  درب  یم  هنسح  هد  دشاب  تراهط 

هنسح و هد  مال  فرح  تباب  هنسح و  هد  فلا  تباب  ینعی  فرح  ره  يارب  نآرق  يراق  يارب  هکلب 

 (-- 245 --) 

 . درب یم  هنسح  هد  ءار  فرح  ضوع  هنسح و  هد  میم  فرح  تباب 

زا يا  هیآ  سک  ره  دومرف  هک  درک  تیاور  ع )  یلع (  نب  نیسح  ماما  زا  يدسا  بلاغ  نب  رشب  مهن  تیاور   ( 1 ) 

هنسح دص  یفرح  ره  ضوع  رد  یلاعت  يادخ  دناوخب  هداتسیا  تلاح  هب  شزامن  رد  ار  ادخ  مالک 

نآرق رگا  دهد و  یم  وا  هب   ( 77 هنسح (  هد  یفرح  ره  تباب  دناوخب  زامن  ریغ  رد  رگا  دسیون و  یم  شیارب 

ناگتشرف دنک  متخ  بش  رد  ار  نآرق  رگا  دنسیون و  یم  هنسح  کی  یفرح  ره  ضوع  هب  دونشب  ار 

دورد وا  رب  هکیالم  دنک  نآرق  متخ  زور  رد  رگا  دنک و  حبص  ات  دنتسرف  یم  تاولص  وا  رب  نامسآ 

نامسآ نیب  هک  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نآ  تسه و  باجتسم  ياعد  کی  يو  يارب  دنک و  بش  ات  دنتسرف 

مدیسرپ تسا  نیمز  و 
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هدناوخن نآرق  هک  یسک  یلو  تسا (  هدناوخ  نآرق  هک  تسا  یسک  شاداپ  نیا 

میرک راوگرزب و  هدنشخب و  یلاعت  يادخ  دسا  ینب  ردارب  يا  دومرف  ترضح  تسیچ )  ششاداپ 

 . دهد یم  وا  هب  ار  نامه  یلاعت  يادخ  دناوخب  دراد )  ظفح  رد  هدینش (  هک  هچنآ  یتقو  تسا 

دومرف ترضح  نآ  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  زا  نامیلس  نب  هللا  دبع  مهد  تیاور   ( 2 ) 

دهد و یم  وا  هب  هنسح  دص  یفرح  ره  هب  یلاعت  يادخ  دناوخب  نآرق  هداتسیا  لاح  رد  زامن  رد  سک  ره 

و  . دسیون یم  هنسح  هاجنپ  یفرح  ره  يارب  یلاعت  يادخ  دناوخب  نآرق  هتسشن  شزامن  رد  سک  ره 

 . دنسیون یم  شیارب  هنسح  هد  فرح  ره  ضوع  هب  دناوخب  نآرق  زامن  ریغ  رد  سک  ره 

لاح رد  ار  نآرق  زا  یفرح  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزای  تیاور   ( 3 ) 

زا ار  هانگ  هاجنپ  دسیون و  یم  شیارب  فرح  نآ  ضوع  رد  هنسح  هاجنپ  يادخ  دناوخب  زامن  رد  هتسشن 

نآرق زا  یفرح  زامن  رد  هداتسیا  لاح  رد  سک  ره  درب و  یم  الاب  ار  وا  هجرد  هاجنپ  دنک و  یم  وحم  وا 

دنک و وحم  وا  زا  هانگ  دص  دسیون و  یم  شیارب  هنسح  دص  فرح  نآ  ضوع  هب  یلاعت  يادخ  دناوخب 

رد ای  هدنیآ و  رد  هاوخ  دراد  باجتسم  ياعد  کی  دنک  متخ  ار  نآرق  سک  ره  درب و  الب  ار  وا  هجرد  دص 

روصنم  . دنک متخ  ار  نآرق  همه  دومرف  دناوخب  ار  نآرق  همه  دنک  تیادف  ارم  يادخ  تفگ  يوار   . لاح

هک مدینش  مردپ  زا  دومرف  درک  لقن  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا 
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ات ار  نآرق  دومرف  یم  ادخ  لوسر  دومرف  یم 

 . دنک متخ  دناد  یم  هک  اجنآ 

ار ادخ  باتک  زا  یفرح  سک  ره  دومرف  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مهدزاود  تیاور   ( 4 ) 

يا هجرد  دنک و  وحم  يو  زا  ار  یهانگ  دسیونب و  يا  هنسح  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دونشب  تئارق  نودب 

 (-- 246 --) 

 . دهد وا  هب  ار 

نآ هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  رقاب (  رفعج  یبا  زا  هزمح  یبا  زا  یسنالق  درام  نب  دلاخ  مهدزیس  تیاور   ( 1 ) 

دیامن متخ  نآ  زا  رتمک  ای  دنک  متخ  رگید  هعمج  ات  هعمج  زا  هکم  رد  ار  نآرق  سک  ره  دومرف  ترضح 

هعمج ات  ایند  لوا  هعمج  زا  هک  ار  یتانسح  رجا و  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دنک  متخ  نآ  زا  رتشیب  ای  و 

یتانسح نینچ  زین  دنک  متخ  مه  مایا  ریاس  رد  رگا  دسیون و  یم  وا  يارب  دوب  دهاوخ  ای  هدوب و  ایند  رخآ 

 . دراد

هد سک  ره  دومرف  ادخ  لوسر  دومرف  هک  درک  لقن  ع )  رقاب (  ماما  زا  فیرظ  نب  دیعس  مهدراهچ  تیاور   ( 2 ) 

نآرق زا  هیآ  هاجنپ  سک  ره  دوش و  یمن  هدرمش  نیلفاغ  زا  دناوخب  بش  کی  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ 

سک ره  و   . دوش یم  هتشون  نیتناق  زا  دناوخب  هیآ  دص  سک  ره  دوش و  یم  هتشون  نیرکاذ  زا  دناوخب  ار 

هتشون نیزیاف  زا  دناوخب  هیآ  دصیس  سک  ره  دوش و  یم  هتشون  نیعشاخ  زا  دناوخب  هیآ  تسیود 

دناوخب هیآ  رازه  سک  ره  دوش و  یم  هتشون  نیدهتجم  زا  دناوخب  هیآ  دصناپ  سک  ره  دوش و  یم 

لاقثم رازه  هدزناپ  راطنق  رادقم  دوش و  یم  هتشون  وا  يارب  یکین  زا  يراطنق 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 395 

http://www.ghaemiyeh.com


لاقثم تسالط و  زا 

نایم هچنآ  یگرزب  هب  نآ  نیرتگرزب  تسا و  دحا  هوک  لثم  نآ  نیرتمک  هک  دشاب  یم  طاریق  راهچ  تسیب و 

 . دشاب یم  تسا  نیمز  نامسآ و 

 ( 1 لصف ( 

زا راسی  نب  لیضف   . دناوخب نآرق  يرادقم  هکنآ  زج  دباوخن  ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  و   ( 3 باوخ (  زا  لبق  نآرق  تئارق  تلیـضف  رد 
قداص ماما 

تشگرب رازاب  زا  یتقو  هک  تسا  رازاب  رد  رجات  عنام  زیچ  هچ  دومرف  هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع 

هنسح هد  دناوخ  یم  هک  يا  هیآ  ره  لابق  رد  وا  يارب  دناوخب و  نآرق  زا  يا  هروس  هکنآ  ات  دباوخن 

 . دوش یم  وحم  وا  زا  هئیس  هد  دشاب و  یم 

 ( 2 لصف ( 

دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نوچ  دـنرادهگن  نآرق  هناـخ  رد  هک  تسا  بحتـسم  و   ( 4 لزنم (  رد  نآرق  يرادـهگن  تلیـضف  رد 
مشوخ

نآرق نآ  هک  تسا  هتسیاش  دنک و  درط  نآ  هب  ار  ناطیش  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  ینآرق  هناخ  رد  هک  دیآ  یم 

 (-- 247 --) 

ماما نخس  لیلد  هب  زین  و   ( 1 دنکن (.  اهر  ار  نآرق  دناوخب و  نآرق  دناوت  یم  ظفح  زا  هچ  رگا  دناوخب  ار 

بارخ دجسم  دنک  یم  تیاکش  لیلج  زیزع  يادخ  هاگرد  هب  زیچ  هس  دومرف  هک  مالسلا  هیلع  قداص 

زا هتسشن و  وا  رب  رابغ  هک  ینآرق  تساه و  نادان  نایم  رد  هک  یملاع  دناوخ و  یمن  زامن  نآ  رد  یسک  هک 

هضرع مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دومرف  هک  هدش  تیاور  رامع  نب  قاحسا  زا  و   ( 2 دوش (.  یمن  هدناوخ  نآ 

نآرق يور  زا  ای  تسا و  رتهب  مناوخب  ظفح  زا  ایآ  متسه  ظفح  ار  نآرق  نم   . موش تیادف  متشاد 

مناوخب
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هاگن باتک  رد  ناوخب و  ار  نآرق  هکلب  هن  دومرف  نم  خساپ  رد  ماما  تفگ  رامع  نب  قاحسا 

هک تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  و   ( 3 تسا (  تدابع  نآرق  هب  هاگن  هک  یناد  یمن  ایآ  تسا  رتهب  نیا  نک و 

هتساک دنشاب  رفاک  ول  شردام و  ردپ و  باذع  زا  درب و  یم  هرهب  شمشچ  زا  دنک  هاگن  نآرق  رد  سک  ره 

زا ناطیش  رب  زیچ  چیه  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  هطساو  نودب  ترضح  نآ  زا  و   ( 4 ددرگ (  یم 

 . دنک یم  درط  ار  ناطیش  لزنم  رد  نآرق  تسین و  رتنیگنس  فحصم  يور  زا  نآرق  تئارق 

 ( 3 لصف ( 

دنک تموادم  نآ  توالت  رد  دراد  ظفح  زا  ار  نآرق  سک  ره  تسا  هتسیاش  و 

دورن شدای  زا  هکنآ  ات   ( 5 ) 

هب هک  درک  تیاور  دمحا  نب  بوقعی  زا  ناکسم  هللا  دبع   ( 6 دروخب (.  ترسح  فسأت و  نآ  رب  تمایق  رد  و 

یششخب هک  دمآ  دورف  نم  رب  یثداوح  اهمغ و  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتقو  . تفر رطاخ  زا  متشاد  ظفح  زا  هک  ینآرق  زا  یششخب  یتح  دنتسب  رب  تخر  نم  زا  تاریخ  همه 

زور درب  یم  دای  زا  ار  نآرق  زا  يا  هروس  درم  دومرف  سپس  دش  نیگمغ  ترضح  نآ  مدرک  نآرق  دای 

کیلع مالسلا  دیوگ  یم  دوش و  یم  فرشم  وا  رب  تشهب  تاجرد  زا  يا  هجرد  رد  هروس  نآ  تمایق 

نم دهد  یم  باوج  یتسه  یک  وت   . دسرپ یم  وا  زا  مالسلا  کیلع  دهد  یم  خساپ  صخش  نآ 

گنچ نم  هب  و  يدرک )  یم  تموادم  رگا  يدومن (  كرت  يدرک و  عیاض  ارم  هک  متسه  نالف  هروس 

يدز یم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


امش دومرف  درک و  هراشا  شیوخ  تشگنا  اب  ترضح  سپس  مدناسر  یم  هجرد  نیا  هب  ار  وت 

ینالف دنیوگب  ات  دنزومآ  یم  نآرق  مدرم  زا  یهورگ  دیزومایب  ار  نآرق   . منک یم  شرافس  نآرق  هب  ار 

يادص ینالف  دنیوگب  هکنآ  ات  تسادص  وا  دوصقم  دنزومآ و  یم  نآرق  يا  هدع  تسا و  نآرق  يراق 

دنشاب نآرق  اب  زور  بش و  رد  ات  دنزومآ  یم  نآرق  يا  هدع  تسین و  يریخ  اههورگ  نیا  رد  دراد  یشوخ 

هک تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  و   ( 7 دنادن (.  ای  دنادب و  یسک  هک  دنتسین  هشیدنا  نیا  رد  و 

يارب یتشهب  دنلب  هجرد  رب  ابیز و  یتروص  رد  هروس  نآ  دربب  دای  زا  ار  نآرق  زا  يا  هروس  سک  ره  دومرف 

نم نآ  زا  شاک  يا  ییابیز  ردقچ  یتسیک  وت  دسرپ  یم   . دنیبب ار  نآ  یتقو  دنک  یم  ادیپ  لّثمت  وا 

 (-- 248 --) 

شومارف ارم  رگا  متسه  نالف  هروس  نم  یسانش  یمن  ارم  ایآ  دیوگ  یم  شباوج  رد  تروص  نآ  يدوب 

نآرق دومرف  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( 1 مدرب (.  یم  الاب  هجرد  نآ  هب  ار  وت  يدرک  یمن 

هیآ هاجنپ  زور  ره  دنک و  هاگن  ادخ  دهع  رد  ناملسم  هک  تسا  هتسیاش  دشاب  یم  شقلخ  اب  يادخ  دهع 

ظفح ار  نآرق  هک  مدیسرپ  یصخش  دروم  رد  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  زا   . تفگ دیبع  نب  مثیه  و   ( 2 دناوخب (. 

دوش یم  وا  هجوتم  یلکشم  ایآ  راب  هس  ات  دیامن  يروآ  دای  هاگنآ  درک  ششومارف  سپس  تسا  هدومن 

 . ریخ دومرف 

 ( 4 لصف ( 

نآرق خرس  توقای  مظعا و  يورادشون  هک  نادب   ( 3 نآ (  اب  ذیوعت  نآرق و  زا  هب  افش  رد 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


رد بیرغ  تازجعم  بیجع و  صاوخ  تسا و 

تسا و رت  گنسنارگ  نآرق  هکلب  درک  هسیاقم  میظع  هوک  اب  ناوت  یمن  ار  نآ  تمظع  تسا  دوجوم  نآرق 

نآ یهاون  ظعاوم و  هب  رگا  تسا  رت  میظع  نآرق  هکلب  دومن  هسیاقم  قیمع  يایرد  اب  ار  نآ  ناوت  یمن 

شمارح لالح و  ملاعم  ماکحا و  هب  رگا  دنک و  یم  سابتقا  نآ  زا  غیلب  ظعاو  رهام و  نارنخس  يرگنب 

نآرق تحاصف  تغالب و  هب  رگا  دراد و  یم  رب  یفک  وگتسار  یتفم  رهام و  هیقف  نآ  يایرد  زا  يرگنب 

اهکبس و تخانش  یناعم و  تفایرد  زا  دنیوج و  یم  هرهب  نآ  زا  تحاصف  تغالب و  لها  ینک  هاگن 

ناحادم و ناحبس  قح  راتفگ  نیا  زا  دعب  درب  یم  هدافتسا  اناد  هنازرف  اناوت و  بیدا  نآرق  ینابم 

زا دعب  َنُونِمُْؤی 1  ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  دومرف  هک  تفگ  دنناوت  یم  هچ  نآرق  يانث  حدم و  رد  نایوگانث 

ار يزیچ  نآرق  رد  ام  ْیَش ٍء 2  ْنِم  ِباتِْکلَا  ِیف  انْطَّرَف  ام  دومرف   . دنروآ یم  نامیا  راتفگ  مادک  هب  نآرق 

 . تسا دوجوم  اود  افش و  نآرق  رد  ینک  هاگن  نآرق  هب  ذیوعت  افشتسا و  يارب  رگا  میدرکن و  راذگ  ورف 

دروم رد  نونکا  تساهاعد  تباجا  يارب  یهار  دوخ  تسا و  یفاک  ینغ و  نآرق  زین  هنیمز  نیا  رد 

تسا مسق  هس  نآ  و   . مییوگ یم  نخس  ذیوعت  ءافشتسا و 

 . اهیرامیب زا  افش  لوا  مسق 

دشاب ام  ياعدا  دهاش  ات  میروآ  یم  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  كدنا  يرادقم   ( 4 ) 

دنناد یمن  دنتسه  یهلا  یحو  نّیبم  هک  ایصوا  ربمایپ و  زج  ار  نآرق  افشتسا  تاملک  زا  يرایسب  هچ  رگ 

دنزجاع تاملک  نآ  ندرک  ادیپ  زا  نارگید  و 

---------------

فارعا 185  7  ( . 1 ) 
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. ---------------

 . ماعنا 38  6  ( . 2 ) 

 (-- 249 --) 

تمدخ هب  يدرم  هک  دیامرف  یم  لقن  ربمایپ  زا  هطساو  الب  شناردپ  زا  ع )  قداص (  ماما  لوا  تیاور   ( 1 ) 

اریز ریگب  افش  نآرق  زا  دومرف  ترضح  درک  تیاکش  هنیس  درد  زا  دمآ و  ص )  مرکا (  ربمایپ 

هنیس رد  هک  تسا  ییاهدرد  يافش  نآرق  ِروُدُّصلَا 1  ِیف  اِمل  ٌءافِش  دیامرف َو  یم  یلاعت  يادخ 

 . دشاب یم 

يا هیآ  موس  کی  رد  نم  تما  يافش  دنک  یم  لقن  ص )  ربمایپ (  زا  هطساو  نودب  قودص  مود  تیاور   ( 2 ) 

 . دشاب یم  ماّجح  رتشین  ای  لسع  زا  یتبرش  ای  نآرق  زا 

دنکن هجلاعم  ار  وا  دمح  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  موس  تیاور   ( 3 ) 

 . دنک یمن  نامرد  ار  وا  يزیچ 

هب ار  یسرکلا  هیآ  سک  ره  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ماما  زا  مراهچ  تیاور   ( 4 ) 

وا یمس  روناج  دناوخب  يزامن  ره  زا  دعب  سک  ره  دسرت و  یمن  جلاف  يرامیب  زا  دناوخب  باوخ  ماگنه 

 . دناسر یمن  رازآ  ار 

دش دنلب  نینمؤملا  ریما  هاگشیپ  رد  يدرم  درک  لقن  ینالوط  ثیدح  رد  هتابن  نب  غبصا  مجنپ  تیاور   ( 5 ) 

مهرد و ندرک  جرخ  نودب  هلب  دومرف  دراد  ییاود  ایآ  تسا  درز  یبآ  نم  مکش  رد  تشاد  هضرع 

يروخ و یم  یسیون و  یم  ار  نآ  زین  سیونب و  تمکش  رب  ار  یسرکلا  هیآ   . نآ يافش  يارب  يرانید 

هب داد  ماجنا  ار  ترضح  روتسد  درم   . يوش یم  تسردنت  ادخ  نذا  هب  یهد  یم  رارق  مکش  رد  هریخذ 

 . تفای افش  یلاعت  قح  نذا 

نآرق نتسناد  یفاک  رد  مود  مسق 
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 ( 6 ) 
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كدنا يرادقم  هب   . تسا دوجوم  يدایز  تایاور  دروم  نیا  رد 

مینک یم  افتکا 

ره دومرف  یم  مدینش  مالسلا  هیلع  میهاربا  ابا  زا  تفگ  درک  لقن  يرقنم  دمحا  نب  نیسح  لوا  تیاور   ( 7 ) 

---------------

 . سنوی 57  10  ( . 1 ) 

 (-- 250 --) 

 . دوش یم  زاین  یب  برغم  قرشم و  زا  دشاب  هتشاد  نیقی  یتقو  دنادب  یفاک  دوخ  يارب  ار  نآرق  سک 

هب مدرم  همه  زا  لضفم  يا  دومرف  هک  درک  لقن  ترضح  نآ  زا  رمع  نب  لّضفم  مود  تیاور   ( 1 ) 

ولج و پچ و  تسار و  زا  هک  وش  هدرپ  رد  دحا  هللا  وه  لق  هب  و   ( 78 میحرلا (  نمحرلا  هللا  مسب 

ناوخب ار  نآ  راب  هس  يرگنب  وا  هب  یتقو  رگمتس  هاشداپ  زا  زین  یناوخب و  تیالاب  نییاپ و  رس و  تشپ 

 . ییآ نوریب  وا  دزن  زا  ات  اشگم  مه  زا  نک و  هرگ  ار  پچ  تسد  و 

اوُعُْدا ِوَأ  َهَّللَا  اوُعُْدا  ُِلق  وگب  يدرب  هانپ  ترتسب  هب  یتقو  نادزد  زا  تظفاحم  يارب  موس  تیاور   ( 2 ) 

َْنَیب ِغَْتبِا  اِهب َو  ِْتفاُخت  َِکتالَِصب َو ال  ْرَهْجَت  ینْسُْحلَا َو ال  ُءامْسَْألَا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلَا 

ْنُکَی َْمل  ِْکلُْملَا َو  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ًاَدلَو َو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلَا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  ُِلق  ًالِیبَس َو  َِکلذ 

هدش لقن  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  زین  هدش و  تیاور  ع )  یلع (  زا  ًارِیبْکَت 1  ُهْرِّبَک  ِّلُّذلَا َو  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل 

همه زا  هتسویپ  دریگ  یم  رارق  شرتسب  رد  هک  یماگنه  هب  دناوخب  ار  هیآ  ود  نیا  سک  ره  هک  تسا 

 . تسادخ ظفح  رد  حبص  ماگنه  هب  ات  دونع  نارگمتس  زا  نیطایش و 

 ( 3 ) 
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دوش و یم  هریخذ  هک  ییاهزیچ  يارب  ردقلا  هلیل  یف  هانلزنا  انا  هروس  تئارق  مراهچ  تیاور 

 . تسا هدش  دراو  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  تیاور  تسا و  زرح  دوش  یم  هدیچ  هک  ییاه  هویم 

َّنِإ دناوخب  ار  هرخس  هیآ  تفرگ  مارآ  شرتسب  رد  یتقو  نیطایش  زا  تظافح  يارب  مجنپ  تیاور   ( 4 ) 

یِشُْغی ِشْرَْعلَا  یَلَع  يوَتِْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِهَّتِس  ِیف  َضْرَْألَا  ِتاوامَّسلَا َو  َقَلَخ  يِذَّلَا  ُهَّللَا  ُمُکَّبَر 

ُْرمَْألَا ُْقلَْخلَا َو  َُهل  الَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلَا  َرَمَْقلَا َو  َسْمَّشلَا َو  ًاثِیثَح َو  ُُهُبلْطَی  َراهَّنلَا  َْلیَّللَا 

بارخ یهد  هب  سپس  تفر  تخومآ و  ار  نیا  نینمؤملا  ریما  زا  يدرم  َنیَِملاْعلَا 2  ُّبَر  ُهَّللَا  َكَرابَت 

بارخ یهد  هب  سپس  تفر  تخومآ و  ار  وا  نیطایش  دناوخن  ار  هیآ  نیا  دیباوخ و  نآ  رد  ار  بش  دیسر 

ار وا  هیحل  اهنآ  زا  یکی  هاگان  دنتفرگ  ارف  ار  وا  نیطایش  دناوخن  ار  هیآ  نیا  دیباوخ و  نآ  رد  ار  بش  دیسر 

هب ناطیش  نآ  دناوخ  ار  هیآ  نیا  دش و  رادیب  درم  هدب  تلهم  ار  وا  تفگ  شقیفر  هب  رگید  ناطیش  تفرگ 

دزن هب  دش  حبص  یتقو   . نک ینابهگن  ار  وا  حبص  ات  نالا  دیلام  كاخ  هب  ار  تا  ینیب  ادخ  تفگ  شقیفر 

یتسرد افش و  وت  مالک  رد  تفگ  و   . دناسر ترضح  نآ  ضرع  هب  ار  هصق  تشگزاب و  نینمؤملا  ریما 

---------------

 . --------------- ءارسا 110 111  17  ( . 1 ) 

 . فارعا 54  7  ( . 2 ) 

 (-- 251 --) 

ياهوم ندش  هدیشک  راثآ  هاگان  تشگزاب  بارخ  هد  نآ  هب  باتفآ  عولط  زا  دعب  درم  نآ  سپس   . متفای

 . دید اجنآ  رد  ار  ناطیش 

تیاور ص )  ربمایپ (  زا  مشش  تیاور   ( 1 ) 
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هیآ ود  یسرکلا و  هیآ  هرقب و  لوا  زا  هیآ  راهچ  سک  ره  هک  هدش 

کیدزن وا  هب  ناطیش  دنیب و  یمن  يدب  شلاوما  دوخ و  دروم  رد  دناوخب  ار  هرقب  رخآ  هیآ  هس  شدعب و 

 . دور یمن  شدای  زا  نآرق  دوش و  یمن 

وا زا  هک  دوش  دراو  یناطلس  رب  سک  ره  دومرف  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  متفه  تیاور   ( 2 ) 

ددنبب ار  تسار  تسد  ناتشگنا  دناوخب و  ار  صعیهک 1  هیآ  وا  اب  ههجاوم  دورو و  ماگنه  هب  دسرت  یم 

تسد ناتشگنا  دناوخب و  ار  قسعمح  سپس  ددنبب  ار  یتشگنا  دناوخ  یم  ار  یفرح  هاگ  ره  هکنیا  هب 

رد دناوخب و  ار  ًاْملُظ 2  َلَمَح  ْنَم  َباخ  ْدَق  ِموُّیَْقلَا َو  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولَا  ِتَنَع  سپس َو  ددنبب  ار  پچ 

 . دنادرگ یم  رب  وا  زا  ار  ناطلس  رش  یلاعت  يادخ  دنک  زاب  ار  تسد  ود  وا  تروص 

ياجک ره  زا  هیآ  دص  یکانساره  يرما  زا  یتقو  دومرف  هک  هدمآ  ع )  نسحلا (  وبا  ماما  زا  متشه  تیاور   ( 3 ) 

 . نک عفد  نم  زا  ار  الب  ایادخ  البلا  یّنع  عفدا  ّمهّللا  وگب  راب  هس  سپس  ناوخب  یتساوخ  هک  نآرق 

هللا دبع  تفگ  درک  ثیدح  يورـسک  نارمع  نب  یـسوم  نارمع  وبا  مهن  تیاور   ( 4 دنک ( ]  یم  ناهنپ  رافک  دـید  زا  ار  نمؤم  نآرق  ]
ثیدح ار  ام  بلک  نب 

اضر ماما  زا  يرفعج  رفعج  نب  نامیلس  زا  حانج  نب  دعس  زا  سابع  نب  روصنم  ارم  تفگ  وا  درک 

قداص هللا  دبع  یبا  رب  یبلک  نب  بیاس  نب  ماشه  رذنم  وبا  هک  دومرف  ثیدح  شردپ  زا  مالسلا  هیلع 

نآرق وت  ایآ  دومرف  دش  دراو  مالسلا  هیلع 
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درک لاؤس  وا  زا  ترضح   . هلب داد  خساپ  ینک  یم  ریسفت  ار 

َنیِذَّلَا َْنَیب  َکَْنَیب َو  اْنلَعَج  َنآْرُْقلَا  َْتأَرَق  اذِإ  دومرف َو  شربمایپ  هب  یلاعت  يادخ  هک  هیآ  نیا 

نامیا هک  یناسک  نیب  وت و  نیب  ام  یناوخ  یم  نآرق  یتقو  ًارُوتْسَم 3  ًاباجِح  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  ال 

هک دشاب  یم  هیآ  نیا  هراشا  دروم  هک  ینآرق  نآ  میهد  یم  رارق  رتاس  يا  هدرپ  دنروآ  یمن 

---------------

 --------------- لّوا میرم   ( 1 ) 

 . --------------- هط 111  20  ( . 2 ) 

 . ءارسا 45  17  ( . 3 ) 

 (-- 252 --) 

داد باوج   . تسا هیآ  مادک  تشگ  یم  هدیشوپ  رافک  مشچ  زا  دناوخ و  یم  ار  نآ  ص )  ادخ (  لوسر 

رب ص )  ادخ (  لوسر  رسپ  يا  داد  خساپ  منآرق  رّسفم  نم  هک  ییوگ  یم  هنوگچ  سپ  دومرف  مناد  یمن 

رد يا  هیآ  لحن و  هروس  رد  يا  هیآ  فهک و  هروس  رد  يا  هیآ  دومرف  دیزومایب  نم  هب  دیراذگ و  تنم  نم 

یلَع َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهَّللَا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَِّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  حرش َأ  نیدب  هیثاج  هروس 

هیآ َنوُرَّکَذَت 1 و  الَف  ِهَّللَا َأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًهَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو 

ُمُه َِکئلوُأ  ْمِهِراْصبَأ َو  ْمِهِعْمَس َو  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع  ُهَّللَا  َعَبَط  َنیِذَّلَا  َِکئلوُأ  لحن  هروس 

ْتَمَّدَق ام  َیِسَن  اْهنَع َو  َضَرْعَأَف  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  فهک َو  َنُوِلفاْغلَا 2 و 

ْنَلَف يدُْهلَا  َیلِإ  ْمُهُعْدَت  ْنِإ  ًاْرقَو َو  ْمِِهناذآ  ِیف  ُهوُهَقْفَی َو  ْنَأ  ًهَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  اَّنِإ  ُهادَی 

3 ًاَدبَأ .  ًاذِإ  اوُدَتْهَی 

دوب ریـسا  نایملید  تسدـب  درم  نآ  متخومآ  نادـمه  لها  زا  يدرم  هب  نم  تفگ  يورـسک   ( 1 نایملید ( ]  تسد  رد  ینادـمه  ریـسا  ]
نیا سپس 
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ارم یلو  مدرک  یم  روبع  ناشیا  ياهینابهگن  سلاجم و  تالحم و  رد  نم  تفگ  دمآ  شدای  هیآ  هس 

هب نم  دیوگ  یم  رذنم  وبا   . مدیسر مالسا  نیمزرس  هب  هکنآ  ات  دنتفگ  یمن  نم  هب  يزیچ  دندید و  یمن 

شش ییایرد  نادزد  دندوب  یتشک  تفه  دنتفر و  یم  دادغب  هب  هفوک  زا  یتشک  اب  هک  متخومآ  یهورگ 

تسا هدش  تیاور  و   . دنام ملاس  دش  هدناوخ  تایآ  نیا  نآ  رد  هک  یتشک  یلو  دندرک  تقرس  ار  یتشک 

دیآ یم  دیدپ  باجح  نآ  هطساوب  هک  ینآرق  زا  دوصقم  هک  دش  لاؤس  تایآ  نیا  وا  زا  هک  درم  نآ  هک 

 . تسا هدوب  رضخ  تسا  مادک 

وا رب  دنسیونب و  يذغاک  رد  ار  تایآ  نیا  هدش  نوسفا  هدش و  هتسب  ندوشگ  يارب  مهد  تیاور   ( 2 ) 

ْنِم َمَّدَقَت  ام  ُهَّللَا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  ِمیِحَّرلَا  ِنمْحَّرلَا  ِهَّللَا  ِمِْسب  دیزیوایب 

ْنِم دسیونب َو  سپس  ًامیِقَتْسُم 4  ًاطارِص  َکَیِدْهَی  َْکیَلَع َو  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َرَّخَأَت َو  ام  َِکْبنَذ َو 

ِیف َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ 

ٍءاِمب ِءامَّسلَا  َباْوبَأ  انْحَتَفَف  َنُوِبلاغ  ْمُکَّنِإَف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِإَف  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ 

---------------

 . --------------- هیثاج 23  45  ( . 1 ) 

 . --------------- لحن 108  16  ( . 2 ) 

 . --------------- فهک 57  18  ( . 3 ) 

 . حتف 1  48  ( . 4 ) 

 (-- 253 --) 

يِرْدَص َو ِیل  ْحَرِْشا  ِّبَر  َلاق  َرُِدق  ْدَق  ٍْرمَأ  یلَع  ُءاْملَا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَْألَا  اَنْرَّجَف  ٍرِمَْهنُم َو 

ِیف ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَضَْعب  انْکَرَت  ِیلْوَق َو  اوُهَقْفَی  ِیناِسل  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللُْحا  يِْرمَأ َو  ِیل  ْرِّسَی 

هنالف تنب  نع  هنالف  نب  نالف  تللح  کلذک  ًاعْمَج  ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلَا  ِیف  َخُِفن  ٍضَْعب َو 
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ْدََقل

ٌمیِحَر ٌفُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج 

 . ِمیِظَْعلَا ِشْرَْعلَا  ُّبَر  َوُه  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللَا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِإَف 

موس مسق 

تساهاعد تباجا  هب  طوبرم  هک  یتایآ 

بسانم نآ  تئارق  زا  دعب  اعد  تباجا  يارب  نآرق  همه  و   ( 1 ) 

اعد نآ  زا  دعب  هک  هدش  دیکات  نآرق  زا  یتایآ  رب  تشذگ و  اعد  بادآ  رد  تایاور  زا  یضعب  تسا و 

مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  زا  یضعب  ددرگ  یم  تباجا 

هک دومرف  لقن  ص )  ربمایپ (  زا  شناردپ  زا  شردپ و  زا  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  لوا  تیاور   ( 2 ) 

هللا دهش  یسرکلا و  هیآ  باتکلا و  هحتاف  هروس  تساوخ  لج  زع و  يادخ  یتقو  دومرف  ص )  ربمایپ ( 

هک یلاح  رد   ( 79 دندیبسچ (  شرع  هب  تایآ  نیا  دنک  لزان  ار  باسح  ریغب  ات  کلملا  کلام  ّمهللا  لق  و 

هانگ و نیمزرس  هب  ار  ام  ایآ  اراگدرورپ  دنتشاد  هضرع  دوبن  يا  هدرپ  یلاعت  يادخ  ناشیا و  نیب 

مسق دومرف  ناحبس  يادخ   . میدوب هتخیوآ  سدق  تراهط و  اب  ام  یتسرف و  یم  ناراکهانگ  نیمزرس 

رد ار  وا  هکنآ  زج  دناوخب  شبجاو  زامن  زا  دعب  ار  امش  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  ملالج  تزع و  هب 

داتفه دوخ  ناهن  مشچ  اب  وا  هب  زور  ره  ّالا  منک و  یم  دراو  دراد  هک  ییاه  تمعن  همه  اب  سدق  هریظح 

ره زا  ّالا  مروآرب و  تسا  شزرمآ  ترفغم و  نآ  نیرتمک  هک  اریو  تجاح  داتفه  زور  ره  ّالا  مرگنب و  راب 

نیب يزیچ  منک و  زوریپ  شنمشد  رب  ار  وا  میامن و  ظفح  ار  وا  ینمشد 
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زج ار  تشهب  هب  دورو  وا و 

 . دریگ یمن  گرم 

عولط ماگنه  هب  دحج  هروس  تئارق  راب  هد  زا  دعب  اعد  هک  مدید  تایاور  زا  یضعب  رد  مّود  تیاور   ( 3 ) 

 . تسا باجتسم  هعمج  زور  رد  باتفآ 

تساوخ هک  نآرق  ياجک  ره  زا  هیآ  دص  سک  ره  دش  تیاور  ع )  نینمؤملا (  ریما  زا  مّوس  تیاور   ( 4 ) 

 . دفاکشب ار  نآ  یلاعت  يادخ  دنک  نیرفن  يا  هرخص  رب  رگا  هللا  ای  دیوگب  راب  تفه  هاگنآ  دناوخب 

 (-- 254 --) 

لوا ثیدح   ( 1 هقرفتم (  صاوخ  رد  لصف 

هروس سک  ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  تیاور  ص )  ادخ (  لوسر  زا  هللا  دبع  یبا  زا  تسرد 

 . ددرگ یم  ظوفحم  ربق  هنتف  زا  دناوخب  باوخ  ماگنه  هب  ار  ُُرثاکَّتلَا  ُمُکاْهلَأ 

زج تفر  نیب  زا  نآ  تایآ  همه  داتفا  ایرد  رد  ینآرق  هک  هدش  تیاور  ع )  قداص (  ماما  زا  مّود  ثیدح   ( 2 ) 

 . ُرُومُْألَا ُریِصَت  ِهَّللَا  َیلِإ  الَأ  هیآ  نیا 

ود ناقرف  نآرق و  ایآ  هک  دش  لاؤس  ناقرف  نآرق و  نیب  قرف  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  موس  ثیدح   ( 3 ) 

لمع هک  مکحم  تایآ  هب  ناقرف  دنیوگ و  باتک  همه  هب  نآرق  دومرف  تسا  یکی  ناشیانعم  ای  دنزیچ 

 . دوش یم  هتفگ  تسا  بجاو  نآ  هب 

نیرخآ دشاب و  یم  رخآ  ات  کبر  مساب  أرقا  ص )  ادخ (  لوسر  رب  هلزان  تایآ  نیلوا  مراهچ  ثیدح   ( 4 ) 

 . دشاب یم  هللا  رصن  ءاج  اذا  ترضح  نآ  رب  هلزان  تایآ 

ماگنه هب  راب  هس  سک  ره  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ع )  نینمؤملا (  ریما  زا  مجنپ  ثیدح   ( 5 ) 

دورو
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نآ هک  دنک  یم  لکوم  وا  رب  هتشرف  رازه  هاجنپ  یلاعت  يادخ  دناوخب  ار  دحا  هللا  وه  لق  رتسب  رد 

لاس هاجنپ  هرافک  نآ  تئارق  هک  تسا  هدرک  لقن  دیحوت  باتک  رد  قودص  و   . دنیامن ظفح  ار  وا  بش 

 . تسا هانگ 

زور یلاعت و  يادخ  هب  سک  ره  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرفخ  رکب  وبا  مشش  ثیدح   ( 6 ) 

دناوخب ار  نآ  سک  ره  اریز  دنکن  اهر  ار  دحا  هللا  وه  لق  هروس  بجاو  زامن  زا  دعب  دراد  داقتعا  تمایق 

ار شنادنزرف  ردام و  ردپ و  يو و  دنک و  یم  عمج  شیارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  یلاعت  يادخ 

 . دزرمآ یم 

 ( ص ادخ (  لوسر  زا  ترضح  نآ  نینمؤملا و  ریما  زا  هطساو  نودب  یسیع  نب  دامح  متفه  ثیدح   ( 7 ) 

نآ دینکن و  شومارف  ار  نآرق  هک  منک  یم  میلعت  ار  امش  ییاعد  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  هک  درک  لقن 

وگب تسا  نیا  اعد 

ینتیقبا ام  ادبا  کیصاعم  كرتب  ینمحرا  مهّللا 

متسه هدنز  هک  یمادام  منک  كرت  ار  ناهانگ  هشیمه  هکنیا  هب  امن  محر  نم  هب  ایادخ  راب 

ظفح یبلق  مزلا  کیضری و  امیف  رظّنلا  نسح  ینقزرا  ینینعی و  ام ال  فّلکت  نم  ینمحراف 

 (-- 255 --) 

ار وت  هک  هچنآ  هب  شوخ  رظن  منکن و  دروخ  یمن  نم  درد  هب  هک  يزیچ  فلکت  هک  نک  محر  نم  هب  سپ 

ارم بلق  امرف و  تیانع  نم  هب  دیامن  یم  یضار 

کباتکب رّون  مهّللا  یّنع  کیضری  يّذلا  وّحنلا  یلع  هولتا  نا  ینقزرا  ینتمّلع و  امک  کباتک 

هک هد  قیفوت  ارم  یتخومآ و  نم  هب  ار  تباتک  هک  نانچ  امن  تباتک  ظفح  هب  مزلم 
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تروص نآ  هب  ار  نآرق 

ار منامشچ  نم  يادخ  مناوخب  دنک  یم  یضار  ار  وت  هک 

کلذ و یلع  هب  ینّوق  یندب و  هب  لمعتسا  یناسل و  هب  قلطا  يردص و  هب  حرشا  يرصب و 

یّنعا

هب مندب  رد  ار  نآرق  امن و  ایوگ  نآ  هب  ار  منابز  امن و  حرشنم  ما  هنیس  نادرگ و  ینارون  نآرق  هطساو  هب 

امن اناوت  نآ  زا  هدافتسا  رب  ارم  هدب و  تردق  نآ  رب  ارم  نآرق  هطساو  هب  ریگب و  راک 

 . تنا ّالا  هلا  تنا ال  ّالا  هیلع  نیعی  هیلع ال 

 . تسین وت  زج  ییادخ  دیامنب  دناوت  یمن  نآ  رب  یکمک  وت  زج  سک  چیه  امن و  يرای  نآ  رب  ارم  و 

 . درک لقن  قداص  ماما  زا  روعا  صفح  حیبص و  نب  دیلو  زا  باحصا  زا  یکی  ار  نیمه  تفگ  و 

رد درذگب و  وا  زا  زور  کی  سک  ره  دومرف  هک  دش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  متشه  ثیدح   ( 1 ) 

 . یتسین نارازگزامن  زا  وت  دنیوگ  یم  وا  هب  تمایق  زور  رد  دناوخن  ار  دحا  هللا  وه  لق  شزامن 

ار هللا  وه  لق  نآ  رد  درذگب و  وا  رب  يا  هعمج  سک  ره  دومرف  هک  هدش  دراو  ترضح  نآ  زا  مهن  ثیدح   ( 2 ) 

 . تسا هدرم  بهل  وبا  نید  رب  دریمب  سپس  دشاب  هدناوخن 

رد دسرب و  وا  هب  یتخس  ای  یضرم  سک  ره  دومرف  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  مهد و  ثیدح   ( 3 ) 

لها زا  دریمب  شا  یتخس  ای  ضرم  نآ  زا  دعب  دناوخن و  ار  دحا  هللا  وه  لق  هروس  شا  یتخس  ضرم و 

 . تسا شتآ 

یبا زا  نامیلس  نب  مساق  مهدزای  ثیدح   ( 4 ) 
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لقن ع )  رقاب (  ماما  شردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هللا  دبع 

 . دیدرگ رفاک  هکنآ  زج  دزن  نآرق  زا  رگید  یضعب  هب  ار  نآرق  زا  یضعب  يدرم  هاگ  چیه  دومرف  هک  درک 

نآ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  هعازخ  نب  هللا  دبع  نب  رماع  مهدزاود  ثیدح   ( 5 ) 

رادیب شهاوخلد  تعاس  نامه  رد  هکنآ  زج  دناوخن  ار  فهک  هروس  رخآ  يا  هدنب  چیه  دومرف  ترضح 

 . دوش یم 

 (-- 256 --) 

لامعا مادک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  تفگ  یم  يرهز  مهدزیس  ثیدح   ( 1 ) 

تسیچ لحترم  ّلاح و  زا  دوصقم  مدیسرپ  تسا  لضفا  لحترم  ّلاح و  لمع  دومرف  تسا  رتهب 

 . یناسرب شنایاپ  هب  يدرک  ادتبا  هک  هاگ  ره  ینک  شمتخ  ییاشگب و  ار  نآرق  هکنیا  دومرف 

ره رد  ار  لیئارسا  ینب  هروس  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  رفعج (  ماما  زا  مهدراهچ  ثیدح   ( 2 ) 

سک ره  دشاب و  روشحم  وا  اب  دنک و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ات  دریمن  دناوخب  هعمج  بش 

روشحم ادهش  اب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دریمن و  تداهش  اب  زج  دناوخب  هعمج  بش  ره  ار  فهک  هروس 

 . دنک

نیتذّوعم و دوخ  رتو  زامن  رد  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  مهدزناپ  ثیدح   ( 3 ) 

 . دش لوبق  تزامن  هک  ار  وت  داب  تراشب  دنیوگب  وا  هب  دناوخب  ار  دحا  هَّللا  وه  لق 

لق سک  ره  دومرف  هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شردپ  زا  دیزی  نب  رمع  مهدزناش  ثیدح   ( 4 ) 

جورخ ماگنه  هب  راب  هد  ار  دحا  هَّللا  وه 
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ات دشاب  ادخ  تسارح  ظفح و  رد  هتسویپ  دناوخب  شلزنم  زا 

 . ددرگزاب شلزنم  هب  هکنآ 

ذغاک ای  ین  راهچ  رب   . دنروخ یم  ار  تعارز  اهزیلاج و  هک  ییاهمرک  يارب  ذیوعت  مهدفه  ثیدح   ( 5 ) 

 . دنراذگب تعارز  ای  زیلاج  بناج  راهچ  رد  هتشاذگ و  ین  راهچ  رب  دنسیونب و  ار  ریز  ياعد 

عرّزلا ضرألا و  هذه  نع  اوجرخا  تاناویحلا  ّماوهلا و  ّباوّدلا و  اهّیا 

 . دیوش جراخ  بارخ  لحم  يوس  هب  تعارز  نیمز و  نیا  زا  تاناویح  ناگدنزخ و  ناگدنبنج و  يا 

اظاّوش مکیلع  تلسرا  اوجرخت  مل  نا  توحلا و  نطب  نم  یّتم  نبا  جرخ  امک  بارخلا  یلا 

سم شتآ و  ياه  هرارش  دیوشن  جراخ  رگا  دیدرگ و  جراخ  یهام  مکش  زا  سنوی  ترضح  هک  نانچ 

توملا رذح  فولا  مه  مهراید و  نم  اوجرخ  نیذلا  یلا  رت  مل  نارصتنت أ  الف  ساحن  ران و  نم 

زا گرم  سرت  زا  هک  یناسک  هب  دینیب  یمن  ایآ  دیوشن  يرای  تروص  نآ  رد  مزیر  ورف  امش  رب 

 . دندوب رفن  نارازه  هک  یلاح  رد  دنتفر  نوریب  شیوخ  نیمزرس 

بقرتی افئاخ  اهنم  جرخف  میجر  کناف  اهنم  جرخا  اوتامف  اوتوم  هَّللا  مهل  لاقف 

يذلا ناحبس 

 (-- 257 --) 

اجنآ زا  یتسه  میجر  وت  وش  جراخ  نآ  زا  دندرم  ناشیا  سپ  دیریمب  دومرف  ناشیا  هب  یلاعت  يادخ 

 . درب یم  راظتنا  دوب و  ناسرت  هک  یلاح  رد  دش  جراخ 

مل اهنوری  موی  مّهنأک  يّذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا 

اوثبلی

 . درب یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  بش  ماگنه  هب  ار  شیوخ  هدنب  هک  ییادخ  تسا  هزنم 

یتقو زور  نآ  هکنآ  لثم 
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عورز و نویع و  تاّنج و  نم  مه  انجرخاف  اهیحض  وا  هیشع  ّالا 
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اهیف اوناک  همعن  میرک و  ماقم 

تشهب و زا  ناشیا  سپ   . دندوب هدرکن  گنرد  رتشیب  نآ  رد  يزور  ای  یبش و  ایوگ  دننیبب  ار  نآ 

 . اههاگ تعارز  ناراس و  همشچ 

نأ کل  نوکی  امف  اهنم  جرخا  نیرظنم  اوناک  ام  ضرالا و  ءامسلا و  مهیلع  تکب  امف  نیهکاف 

 . ّربکتت

ناشیا رب  نیمز  نامسآ و  سپ  میدرک  نوریب  دندوب  معنتم  نآ  رد  هک  ییاه  تمعن  وکین  هاگیاج  و 

دیرادن قح  امش  دیوش  جراخ  نآ  زا  دنتشادن  یتلهم  تسیرگن و 

مهل لبق  دونجب ال  مهّنیتأنلف  اروحدم  امومذم  اهنم  جرخا  نیرغاصلا  نم  ّکنا  جرخاف  اهیف 

هدش و شهوکن  هک  یلاح  رد  وش  جراخ  نآ  زا  یناریقح  زا  وت  وش  جراخ  دیزروب  ربک  نآ  رد  هک 

ناشیارب نایاپ  یب  ینایرکشل  سپ  یتسه  يا  هدش  هدنار 

نورغاص مه  ّهلذا و  اهنم  مهّنجرخنل  اهب و 

 . دنا هدش  ریقحت  هک  یتروص  رد  منک  نوریب  يراوخ  هب  نیمزرس  نآ  زا  ار  ناشیا  مروآ و  دورف 

دریگب وضو  سک  ره  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  هک  هدش  لقن  بدنج  نب  هرمس  زا  مهدجیه  ثیدح   ( 1 ) 

ِینَقَلَخ يِذَّلَا  هَّللا  مسب  دیوگب  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هب  دوش و  جراخ  هناخ  زا  دجسم  دصق  هب  و 

 (-- 258 --) 

نامیا هب  ار  وا  یلاعت  يادخ   . دنک یم  تیاده  ارم  وا  سپ  درک  قلخ  ارم  هک  يادخ  مانب  ِنیِدْهَی 1  َوُهَف 

 . دنک یم  مباریس  دهد و  یم  میاذغ  هکنآ  ِنیِقْسَی 2  ِینُمِعُْطی َو  َوُه  يِذَّلَا  دیوگب َو  رگا  دنک و  یم  تیاده 

رگا دناشون و  یم  وا  هب  یتشهب  ياه  یندیشون  زا  دناروخ و  یم  وا  هب  یتشهب  ياهاذغ  زا  یلاعت  يادخ 

ار نآ  یلاعت  يادخ  دهد  یم  افش  ارم  يادخ  مدش  ضیرم  رگا  ِنیِفْشَی  َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  دیوگب َو 

هرافک
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سپس دناریم  یم  ارم  هک  نآ  ِنِییُْحی  َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلَا  دیوگب َو  رگا  دهد و  یم  رارق  شناهانگ 

دنک و یم  شا  هدنز  نادنمتداعس  یگدنز  هب  دناریم و  یم  ادهش  گرم  هب  ار  وا  ناحبس  قح   . دنک یم  هدنز 

ارم تمایق  زور  رد  هک  مراد  دیما  هک  ییادخ  ِنیِّدلَا 3  َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلَا  دیوگب َو  رگا 

دیوگب رگا  و   . دشاب رتشیب  ایرد  ياهفک  زا  هچرگ  دزرمایب  ار  وا  ناهانگ  همه  یلاعت  يادخ  دزرمایب و 

قحلم ناحلاص  هب  زومایب و  تمکح  نم  هب  ایادخ  َنیِِحلاَّصلِاب 4  ِینْقِْحلَأ  ًامْکُح َو  ِیل  ْبَه  ِّبَر 

یتقو دنک  یم  قحلم  هاگتسیاش  هب  ار  وا  دزومآ و  یم  ملع  تمکح و  وا  هب  یلاعت  يادخ  نادرگ 

امن و وکین  هیتآ  ماوقا  نابز  رب  ار  ممان  ایادخ  َنیِرِخْآلَا 5  ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعِْجا  دیوگب َو 

ینالف هک  دسیون  یم  دیپس  يذغاک  وا  يارب  یلاعت  يادخ  يا )  هشمق  همجرت  نادرگ (  ریذپلد  ار  منخس 

هدب و رارق  تمعن  ناثراو  زا  ارم  ِمیِعَّنلَا 6 و  ِهَّنَج  ِهَثَرَو  ْنِم  ِیْنلَعِْجا  دیوگب َو  رگا  تسا و  نایوگتسار  زا 

 . زرمایب ار  مردپ  ِیبَِأل 7  ْرِفِْغا  دیوگب َو  رگا  دنک و  یم  اطع  تشهب  رد  یلزانم  وا  هب  یلاعت  يادخ 

 . دزرمایب ار  وا  ردام  ردپ و  یلاعت  يادخ 

باوخ ماگنه  هب  ار  اریز  هیآ  سک  ره  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا  مهدزون  ثیدح   ( 1 ) 

ِهِّبَر َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  دناوخب 

دنک یم  ششخرد  مارحلا  دجسم  زا  يرون  ًادَحَأ 8  ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف 

يارب حبص  ماگنه  ات  هک  دنتسه  يا  هکیالم  نآ  رد  هک 
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 . دننک یم  رافغتسا  وا 

---------------

 . --------------- ءارعش 78  26  ( . 1 ) 

 . --------------- ءارعش 79  26  ( . 2 ) 

 . --------------- ءارعش 82  26  ( . 3 ) 

 . --------------- ءارعش 83  26  ( . 4 ) 

 . --------------- ءارعش 84  26  ( . 5 ) 

 . --------------- ءارعش 85  26  ( . 6 ) 

 . --------------- ءارعش 86  26  ( . 7 ) 

 . فهک 110  18  ( . 8 ) 

 (-- 259 --) 

یناهنپ رکذ  اعد و  نآ  نیرتهب  هک  يدیمهف  ار  ود  نآ  بادآ  یتسناد و  ار  اعد  رکذ و  تلیضف  هک  لاح   ( 1 ییامنهار (  همتاخ و 

ای رقاب و  ماما  زا  نخس  نیا  هک  نادب   ( 2 تسا (  رتشیب  زین  راکشآ  تدابع  ربارب  داتفه  زا  نآ  تلیضف  تسا و 

رد یناهنپ  رکذ  باوث  هک  تسا  هدرک  لقن  ناشیا  زا  هرارز  هک  یتیاور  رد  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما 

لوا يود  نآ  زا  رتهب  هک  تسا  رکذ  ماسقا  زا  موس  مسق  هب  هراشا  دناد  یمن  يادخ  زج  ار  درم  سفن 

 . دناد یمن  يادخ  زج  تسا و  درم  سفن  رد  هک  تسا  نامه  یناهن  یناهنپ و  رکذ  ینعی  تسا 

تساهنیا همه  زا  لضفا  هک  تسا  دوجوم  زین  یمراهچ  مسق  رکذ  هناگ  هس  ماسقا  نیا  ریغ  هک  نادب   ( 3 تاعاط (  نیرتهب 

سرت رطاخ  هب  ار  یهن  دهد و  ماجنا  ار  رما  هک  تسوا  یهاون  رماوا و  اب  دروخرب  ماگنه  هب  ادخ  دای  نآ  و 

نآ هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعازخ  هدیبع  وبا  و   ( 4 دنک (.  كرت  وا  تبقارم  ادخ و  زا 

خساپ تسا  هدرک  بجاو  ادخ  هک  یفیلکت  نیرتلکشم  هب  مهدن  ربخ  ار  وت  ایآ  دومرف  ع )  ترضح ( 
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هلب داد 
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مدرم و اب  فاصنا  تیاعر  تسا  هدرک  بجاو  ادخ  هک  یفیلکت  نیرتلکشم  دومرف  سپس 

نتفگ ادخ  دای  زا  دوصقم  اما  تسادخ  دایز  دای  ناملسم و  ردارب  هب  یلام  يرای  کمک و 

هکلب تسادخ  دای  مه  نیا  هچرگ  تسین  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس 

دسرب یتعاط  هب  رگا  هک  تسا  یهلا  ياهمارح  اهلالح و  اب  دروخرب  ماگنه  هب  ادخ  يروآدای  مدوصقم 

راوگرزب ّدج  راتفگ  ثیدح  نیا  ریظن   ( 5 دیامن (.  یم  كرت  ار  نآ  دسرب  یتیصعم  هب  رگا  دنک و  یم  لمع  نآ  هب 

رکذ رایسب  ار  یلاعت  يادخ  دنک  يادخ  تعاط  سک  ره  دومرف  هک  تسا  نیلسرملا  دیس  ترضح  نآ 

ادخ تعاط  يوبن  ثیدح  نیا  رب  انب   . دشاب كدنا  وا  نآرق  توالت  هزور و  اهزامن و  هچ  رگا  تسا  هدرک 

 . تسا كدنا  صخش  نآرق  توالت  هزور و  زامن و  هکنآ  اب  تسا  هداد  رارق  ریثک  رکذ  ار 

نخس ره  نم  دیامرف  یم  الع  لج و  يادخ  دومرف  هک  تسا  ص )  ربمایپ (  ثیدح  نخس  نیا  لثم   ( 6 ) 

فده و رگا  دشاب و  یناسفن  ياوه  هدنیوگ  دوصقم  هک  یتروص  رد  منک  یمن  لوبق  ار  يزیمآ  تمکح 

مهد یم  رارق  راقو  ناونع  هب  دمح و  ار  وا  توکس  دشاب  هدوب  نم  تیاضر  تبحم و  هدنب  هتساوخ 

هتشاذگ ینطاب  روما  رب  لمع  رب  باوث  یلوبق و  رادم  هنوگچ  رگنب  سپ   . دشاب هتفگن  نخس  هچرگ 

ینخس ره  ریخ و  ای  تسا  دوجوم  وا  تبقارم  قح و  هب  شمارآ  ادخ و  رکذ  بلق  رد  ایآ  هک  تسا  هدش 

دشاب و هتساخرب  بلق  زا  هک  ینخس  ره  هکلب  دریگ  یمن  رارق  لوبق  دروم  هدنب  زا 
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يادخ هب  لیم 

یفاصوا نینچ  اب  دنک  زیهرپ  وا  مشخ  زا  دنک و  تعاطا  ار  يادخ  رماوا  دشاب و  هتشاد  ناحبس 

 (-- 260 --) 

كدنا شزامن  هچرگ  دومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ریظن  نیا  میهد و  یم  رارق  دمح  ار  شتوکس 

تسا ماعط  رد  کمن  ناسب  يراکوکین  اب  اعد  هک  تسا  ترضح  نآ  راتفگ   ( 1 راتفگ (  نیا  هب  کیدزن  دشاب و 

 . تسا یفاک  ریخ  لاعفا  اب  اعد  مک  سپ 

رد هک  نانچ   ( 3 دشخب (.  یمن  يدوس  یهلا  یهاون  زا  بانتجا  مدع  اب  رایسب  رکذ  اعد و   ( 80 داد (  ربخ  و   ( 2 يوقت ( 

تسا یسک  لثم  دنک  یمن  لمع  یلو  دیامن  یم  اعد  هک  یسک  ناتساد  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  راتفگ 

هدمآ میدق  یحو  رد  و   ( 5 تسا (.  بآ  يور  رب  انب  لثم  مارح  ندروخ  اب  اعد   ( 4 دزادنایب (.  ریت  نامک  هلچ  یب  هک 

لثم ات  يراذگب  زامن  رگا  هک  نادب  دومرف  و   ( 6 تسا (.  ندرک  کلا  بآ  لثم  مارح  ياذغ  اب  لمع  تسا 

هتشاد ییاوقت  هکنآ  رگم   . درادن يدوس  يدرگ  خیم  لثم  ات  ییامن  توکس  يوش و  ینحنم  نامک 

نیرتدباع زا  نک  هشیپ  عرو  تسا  عرو  نید  لصا  دومرف  و   ( 7 دراد (.  زاب  یهلا  یهانم  زا  ار  امش  هک  یشاب 

يوقت اب  هک  یلمع  اریز  دشاب  اوقت  نودب  لمع  هب  مامتها  زا  رتشیب  دیاب  اوقت  هب  مامتها  یناگدنب و 

یلاعت يادخ  هک  یتروص  رد  درمش  مک  ار  يوقت  اب  لمع  ناوت  یم  روطچ  تسین و  مک  زگره  دشاب  ماوت 

سپ  ( 81 َنیِقَّتُْملَا 1 (  َنِم  ُهَّللَا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  دومرف  يادخ  اریز  دنک  یم  شلوبق 
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لمع یلوبق  رادم  يوقت 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نآ  يوقت  دومرف  دندیسرپ  يوقت  ریسفت  زا  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  نادب   ( 8 تسا (. 

 . دنیبن رضاح  تسا  هدرک  یهن  هک  يدروم  رد  دنیبن و  بیاغ  دنک  رما  هک  يدروم  رد  ار  وت 

دای مارح  لالح و  ماگنه  هب  اّما  دومرف  هک  تسا  باب  يادتبا  رد  ترضح  نآ  راتفگ  انیع  راتفگ  نیا 

تسا يوقت  ّدح  نیا  دشکب و  تسد  نآ  زا  تسا  تیصعم  رگا  دروایب و  ار  نآ  تسا  تعاط  رگا  دنک  ادخ 

تسا ترخآ  ایند و  کلاهم  زا  يرادهگن  رپس  هکلب  تسا  یفاک  تشهب  هار  ندومیپ  يارب  هریخذ  نیا  و 

رد تسا و  رپ  نآ  حدم  زا  نآرق  و   . تسا نادب  یناسنا  ره  تفارش  نآ و  يوگانث  ینابز  ره  هک  تساوقت  و 

ِنَأ ْمُکاَّیِإ  ْمُِکْلبَق َو  ْنِم  َباتِْکلَا  اُوتوُأ  َنیِذَّلَا  اَْنیَّصَو  ْدََقل  َو   . تسا یفاک  قح  راتفگ  نیا  نآ  تفارش 

 . َهَّللَا 2 اوُقَِّتا 

تاریخ لامعا  همه  زا  هب  دشاب و  تلصخ  نیرتهب  ناگدنب  يارب  هک  یتلصخ  ملاع  رد  رگا  و   ( 9 ) 

زا رتهب  رگا  دشاب  تجاح  هدننکاور  سرت و  راوازس  دشاب و  همه  زا  رت  هیامنارگ  دنک و  عمج  وا  يارب  ار 

تیصو شناگدنب  هب  ار  نآ  دوخ  تمحر  تمکح و  هب  يادخ  دش  یم  ادیپ  يوقت  ینعی  تلصخ  نیا 

---------------

 . --------------- هدئام 27  5  ( . 1 ) 

 . ءاسن 131  4  ( . 2 ) 

 (-- 261 --) 

تسا و هدرک  هلمج  نآ  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  سپ  درک  شرافس  ار  تلصخ  نیا  اهنت  نوچ  سپ  درک  یم 

یهاگتسیا درک و  زواجت  نآ  زا  دیابن  هک  تسا  یتیاهن  يوقت  هک  دوش  یم  مولعم  دومن  راصتقا  نآ  رب 

رت نییاپ 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدرمش  نآ  حدم  رد  ار  ییاه  تلصخ  تسا و  يوقت  حدم  زا  رپ  نآرق  تسین و  نآ  زا 

 ( 1 اوقت ( )  هدیاف  هدزیس  ) 

هدوتس هدرک و  حدم  ار  اوقت  لّوا 

ِرُومُْألَا 1 و ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  هکنیا َو  هب 

توق يدنمورین و  ببس  يوقت  تابث و  هک  دنبای )  رفظ  هتبلا  دیوش (  راگزیهرپ  هدرک و  هشیپ  ربص  رگا 

 . تساهراک رد  هدارا 

 ( 2 ) 

نانمشد زا  يرادهگن  تظافح و  مّود 

ربص رگا   . ًاْئیَش 2 ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  و 

 . دنز یمن  يررض  امش  هب  نانمشد  گنرین  دییامن  يراگزیهرپ  هدرک و  هشیپ 

 ( 3 ) 

 . دیآ یم  تسدب  يوقت  اب  یهلا  يزوریپ  دییات و  موس 

ناراگزیهرپ اب  يادخ  َنیِقَّتُْملَا 3  َعَم  َهَّللَا  َّنَأ 

 . تسا

 ( 4 ) 

دوش یم  لصاح  يوقت  اب  حالصا  مراهچ 

ًادیِدَس ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللَا َو  اوُقَِّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  اَهُّیَأ  ای 

ْمَُکلامْعَأ 4 ْمَُکل  ِْحلُْصی 

لامعا ادخ  ات  دییوگ  نخس  باوص  قح و  هب  هشیمه  دیشاب و  سرت  ادخ  یقتم و  نامیا  لها  يا 

 . دیامرف حالصا  دوخ  فطل  هب  ار  امش 
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 ( 5 ) 

یهلا ياوقت  اب  ناهانگ  ششخب  مجنپ 

 . دشخب یم  ار  امش  ناهانگ  يادخ  مکبونذ و  مکل  رفغی  و 

 ( 6 ) 

 . دیآ یم  تسدب  اوقت  اب  ادخ  تبحم  مشش 

 . دراد تسود  ار  نیقتم  يادخ  َنیِقَّتُْملَا 5  ُّبُِحی  َهَّللَا  َّنِإَف 

---------------

 . --------------- نارمع 186 لآ   3  ( . 1 ) 

 . --------------- نارمع 120 لآ   3  ( . 2 ) 

 . --------------- هرقب 194  2  ( . 3 ) 

 . --------------- بازحا 71  33  ( . 4 ) 

 . هبوت 4  9  ( . 5 ) 

 (-- 262 --) 

 ( 1 ) 

متفه
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یهلا شریذپ 

لوبق ناراگزیهرپ  زا  اهنت  ار  لامعا  يادخ  َنیِقَّتُْملَا 1  َنِم  ُهَّللَا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ 

 . دنک یم 

 ( 2 ) 

یهلا مارکا  متشه 

 . تساهنآ نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  مدرم  نیرتمیرک  ْمُکاْقتَأ 2  ِهَّللَا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 

 ( 3 ) 

گرم ماگنه  هب  تراشب  مهن 

ِیف اْینُّدلَا َو  ِهایَْحلَا  ِیف  يرُْشْبلَا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُوناک  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا 

 . ِهَرِخْآلَا 3

 . تسا تراشب  اهنآ  رب  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  دندرک  هشیپ  يوقت  دنروآ و  نامیا  هک  ینانآ 

 ( 4 ) 

شتآ زا  تاجن  مهد 

 . میهد یم  تاجن  ار  ناگ  هشیپ  يوقت  سپس  اْوَقَِّتا 4  َنیِذَّلَا  یِّجَُنن  َُّمث 

 ( 5 ) 

تشهب رد  دوخ  مهدزای 

 . تسا هدش  هدامآ  ناراگزیهرپ  يارب  هک  یتشهب  َنیِقَّتُْمِلل 5 3  ْتَّدِعُأ 

 ( 6 ) 

باسح یناسآ  مهدزاود 

يوقت هک  ینانآ  رب   . ْیَش ٍء 6 ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلَا  یَلَع  ام  َو 
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 . تسین یباسح  دندرک  هشیپ  ار 

 ( 7 ) 

لالح قزر  اهیتخس و  زا  تاجن  مهدزیس 

ُْثیَح ال ْنِم  ُْهقُزْرَی  ًاجَرْخَم َو  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللَا  ِقَّتَی  ْنَم 

نامگ هکیهار  زا  دهد و  یم  رارق  شیاشگ  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دسرتب  يادخ  زا  سک  ره  ُبِسَتْحَی 7 

عمج دوخ  رد  ار  راب  تداعس  ياه  تلصخ  همه  يوقت  هنوگچ  نک  هاگن   . دهد یم  يزور  وا  هب  درب  یمن 

نکن شومارف  يوقت  زا  ار  دوخ  هرهب  سپس  تسا  هدرک 

---------------

 . --------------- هدئام 27  5  ( . 1 ) 

 . --------------- تارجح 13  49  ( . 2 ) 

 . --------------- سنوی 63  10  ( . 3 ) 

 . --------------- میرم 72  19  ( . 4 ) 

 . --------------- نارمع 133 لآ   3  ( . 5 ) 

 . --------------- ماعنا 69  6  ( . 6 ) 

 . قالط 2  65  ( . 7 ) 

 (-- 263 --) 

زا هدافتسا  ]
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دنک یم  تلالد  يروما  رب  هیآ  نیا  نک  هجوت  نآ  يانعم  ریخا و  هیآ  هب  هاگنآ   ( 1 هللا ( ]  قتی  نم  هیآ و 

دومرف یلاعت  يادخ  اریز  تسا  راد  هگن  یهاگهانپ  ذوفن و  لباق  ریغ  يا  هعلق  يوقت  هکنیا  لّوا   ( 2 ) 

رب نیمز  اهنامسآ و  رگا  دومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  نخس  هیآ  نیا  ریظن   ( 3 ًاجَرْخَم (  َُهل  ْلَعْجَی 

یتاجن جورخ و  وا  يارب  یلاعت  يادخ  دنک  هشیپ  ار  ادخ  زا  يراگزیهرپ  سپس  دندرگ  هتسب  يا  هدنب 

 . دهد یم  رارق 

ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  دومرف َو  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  یفکم  یفاک و  یجنگ  اوقت  مود   ( 4 ) 

 . دهد یم  يزور  وا  هب  باسح  لباق  ریغ  هار  زا 

لکوتم تالکشم  تامهم و  نماض  یلاعت  يادخ  هکنیا  لکوت و  تلیضف  رب  دنک  یم  تلالد  هیآ  موس   ( 5 ) 

مادک دنک و  یم  شتیافک  وا  هبسح  وهف  دومرف  نوچ  دیامن  یم  ار  اهنآ  رما  تیافک  دوخ  هکنیا  هب  تسا 

ار هیآ  نیمه  مدرم  رگا  دومرف  ص )  مرکا (  ربمایپ  رطاخ  نیمه  هب  و   ( 6 تسا (  رتوگتسار  يادخ  زا  سک 

 . دوب یفاک  ار  ناشیا  دنتفرگ  یم 

تساناوت دهاوخ  یم  هک  هچنآ  رب  وا  هکنیا  هب  درک  یفرعم  ار  شیوخ  ناگدنب  هب  یلاعت  يادخ  مراهچ   ( 7 ) 

يادخ اریز  دنک  عانتما  شا  هدارا  زا  دناوت  یمن  یبولطم  چیه  دنک و  ناوتان  ار  وا  دناوت  یمن  يزیچ  و 

هب مدرم  هکنآ  ات  دناسر  یم  یقتم  هدنب  هب  ار  شرما  یلاعت  يادخ  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللَا  َّنِإ  دومرف  یلاعت 

 . تسا یفاک  ار  ناشیا  ادخ  هکنیا  دننک و  هشیپ  يوقت  دننک و  نانیمطا  یهلا  هدعو 

دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 8 ) 
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یسک زا  ادخ  اب  لّکوتم  دومرف  تسیچ  لکوت  فیرعت  هک 

شداشرا تسا  تیاده  ناهاوخ  هک  سک  نآ  دناسر و  یم  بولطم  هب  ار  ناگدنب  هیآ  نیا  و   . دسرتن

 . دننک یم 

يدرم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باوج  هک  درک  لقن  شنارای  زا  يدرم  زا  یمثیم  نیسح  نب  دمحا   ( 9 ) 

اریز منک  یم  شرافس  يادخ  ياوقت  هب  ار  وت  نم  دعب  اما  دوب  هتشون  نآ  رد  هک  مدناوخ  شباحصا  ار  زا 

دنک تیاده  بوبحم  روما  هب  بولطمان  روما  رد  ار  وا  هک  تسا  هدرک  ار  نیقتم  تنامض  یلاعت  يادخ 

تسادخ دزن  هچنآ  هب  دروخ و  یمن  بیرف  لج  زع و  يادخ  دهد  يزور  درادن  دیما  هک  یهار  زا  ار  وا  و 

 (-- 264 --) 

 . هللا ءاش  نا  دوش  تعاط  هکنآ  رگم  دنسر  یمن 

یلاعت يادخ  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و   ( 1 ) 

دیامرف یم 

ار دوخ  يادخ  يا  هدنب  چیه  میگرزب  ولع و  رون و  ایربک و  تمظع و  لالج و  تزع و  هب  مسق 

مناشوپب و وا  رب  ار  شیایند  مریگ و  یم  تخس  وا  رب  ار  راک  هکنآ  زج  دنک  یمن  رایتخا  دوخ  ياوه  رب 

تزع و هب  مسق  مدرک و  ردقم  شیارب  هکنآ  زج  مهد  یمن  ایند  زا  وا  هب  منک و  ایند  لوغشم  ار  شبلق 

دنیزگ یمنرب  دوخ  ياوه  رب  ارم  تیاده  يا  هدنب  چیه  میگرزب  ولع و  رون و  ایربک و  تمظع و  لالج و 

یتسرپرس تیافک و  ار  يو  يزور  نیمز  نامسآ و  مهد و  یم  رارق  وا  ظفاح  ار  دوخ  هکیالم  هکنآ  زج 

هک یلاح  رد  مروآ  یم  وا  يارب  يرجات  ره  تراجت  زا  رتالاب  ار  ایند  نم  دننک و  یم 
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نم هدنب  روهقم  رانید 

شفارطا رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دحا  زا  ادخ  لوسر  تعجارم  نامز  رد  تفگ  يردخ  دیعس  وبا   ( 2 تسا (. 

هک دوخ  ترخآ  حالصا  هب  مدرم  يا  دومرف  دوب  هداد  تشپ  هحلط  تخرد  هب  وا  دندوب و  هدز  هقلح 

تسا هدرک  تنامض  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  ییایند  زا  دیروآ و  يور  هدرک  فیلکت  نآ  هب  ار  امش  يادخ 

ضرعتم دینکن و  يو  تیصعم  دنا  هدش  هیذغت  یهلا  تمعن  هب  هک  ییاضعا  هب  دینادرگرب و  يور 

يو هب  برقت  رد  فرص  ار  دوخ  تمه  دشاب و  يو  زا  ترفغم  سامتلا  ناتراک  دیوشن و  یهلا  مشخ 

يورخا هرهب  دنک  تردابم  يویند  هرهب  هب  سک  ره  دیوش و  کیدزن  وا  هب  شتعاطا  اب  هکنیا  هب  دییامن 

هرهب دنک  يورخا  يا  هرهب  هب  تردابم  سک  ره  یلو  درب  یمن  يا  هرهب  ترخآ  زا  تسنامه و  زین  وا 

 . دنک یم  كرد  زین  ار  يورخا  دصاقم  دسر و  یم  يو  هب  يو  يویند 

يور یهلا  ياهبوبحم  هب  هک  ینمؤم  ره  دومرف  هک  درک  لقن  ع )  هللا (  دبع  یبا  زا  نانس  نب  هللا  دبع   ( 3 ) 

دریذپ و یم  دراد  تسود  هدنب  هک  ار  هچ  ره  دروآ و  ور  يو  هب  یلاعت  يادخ  دریذپب  ار  اهنآ  دروآ و 

وا هب  يادخ  سک  ره  دراد و  یم  هگن  موصعم  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنز  گنچ  یلاعت  يادخ  هب  سک  ره 

ناریو نیمز  نامسآ و  هچرگ  درادن  ینارگن  چیه  درادب  ظوفحم  ار  وا  دنک و  شلوبق  دروآ و  يور 

زرح و رد  وا  ددرگ  ناشیا  لاح  لماش  الب  دوش و  لزان  نیمز  لها  رب  یخلت  ثداوح  رگا  دنوش و 

همه زا  ادخ  يرادساپ 
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رد نیقتم  ٍنیِمَأ 1  ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملَا  َّنِإ  دومرفن  یلاعت  يادخ  ایآ  تساهالب 

دنتسه نیما  ماقم 

---------------

 . ناخد 51  44  ( . 1 ) 

 (-- 265 --) 

هک درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع  نب  قاحسا  زا  عوفرم  یثیدح  رد  بوقعی  نب  دمحم   ( 1 نمؤم ( ]  نز  یضاق و   ] لصف

اضق زا  تشاد (  هدهع  رب  ییضاق  ار  يو  تواضق  دوب و  یهاشداپ  لیئارسا  ینب  رد  دومرف  ترضح  نآ 

نیما يدرم  تفگ  یضاق  هب   . دتسرفب نآ  يارب  ار  یسک  تساوخ  یم  هاشداپ  هدمآ و )  شیپ  يا  هلأسم 

رد ایبنا  لسن  زا  ینز  دوب و  وگتسار  يدرم  هک  تشاد  يردارب  یضاق   . نک ادیپ  تیرومأم  نیا  يارب 

ار دوخ  ردارب  یضاق   . مرادن غارس  مردارب  زا  رت  نئمطم  يدرم  تفگ  هاشداپ  هب  یضاق   . دوب وا  هناخ 

شردارب هب  دورب و  تیرومأم  هب  هک  تشادن  تسود  درم  نآ  دتسرفب  تیرومأم  نآ  هب  ار  وا  ات  تساوخ 

راچان درم  دنک  لوبق  هک  داد  شدنگوس  یضاق  سپ  مراذگب  اهنت  ار  منز  هک  مرادن  تسود  نم  تفگ 

امن تبظاوم  وا  زا  وت  تسین  رتمهم  منز  زا  نم  يارب  يزیچ  چیه  مردارب  تفگ  شردارب  هب  تفریذپ و 

هب زین  وا  نز   . تفر تیرومأم  هب  درم  نآ  و   . تفریذپ یضاق  نک  تلافک  ار  وا  تاجایتحا  دوخ  و 

شتاجایتحا زا  دمآ و  یم  وا  لزنم  هب  یضاق  درم  نآ  نتفر  زا  سپ   . تشادن لیامت  شرهوش  ترفاسم 

 . درک ابا  نز  دناوخ  دوخ  هب  ار  وا  دمآ و  ششوخ  نز  نآ  زا  مک )  مک  دروآ (  یمرب  ار  اهنآ  دیسرپ و  یم 

لمع وت  هک  تفگ  مهاوخ  هاشداپ  هب  نم  يوشن  نم  هتساوخ  میلست  رگا  هک  دروخ  مسق  یضاق 

هتسیاشان
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موش یمن  میلست  وت  هتساوخ  هب  نم  نکب  یهاوخ  یم  هچ  ره  داد  خساپ  نز   . يداد ماجنا 

هدیسر تابثا  هب  نم  دزن  رد  هداد و  ماجنا  هتسیاشان  لمع  مردارب  نز  تفگ  دمآ و  هاشداپ  شیپ  یضاق 

راسگنس هب  رما  ارم  هاشداپ  تفگ  دمآ و  نز  شیپ  هب  یضاق  نک  كاپ  ار  وا  تفگ  وا  هب  هاشداپ  تسا 

تراسگنس الا  يروآ و  یم  دورف  میلست  رس  نم  هتساوخ  هب  ای  ییوگ  یم  هچ  تسا  هدرک  وت  ندرک 

نوریب رهش  زا  ار  نز  سپ   . نکب یهاوخ  هچ  ره  مهدن  نت  لمع  نیا  هب  زگره  نم  داد  خساپ  نز   . منک یم 

هب درک و  اهر  ار  وا  درم  نز  هک  دش  نئمطم  یتقو   . دندرک راسگنس  ار  وا  مدرم  اب  دنک و  يا  هلاچ  دروآ و 

اب دمآ و  نوریب  هلاچ  زا  داد و  یناکت  دوخ  هب  تشاد و  یقمر  نز  زونه  دش  بش   . تشگزاب رهش 

یگدنز نآ  رد  بهار  يدرم  هک  دیسر  يرید  هب  دش و  جراخ  رهش  زا  ات  دیشک  نیمز  رب  ار  دوخ  تمحز 

هجاوم ینز  اب  ناهگان  درک  زاب  ار  رد  بهار  دش  حبص  یتقو  دیباوخ  نآ  رد  لباقم  رید  نوریب  رد  درک  یم 

دومن رید  دراو  ار  وا  تخوس و  شلاح  هب  بهار  لد  تفگ  ار  ارجام  نز  دیسرپ  ار  هیضق  وا  زا  دش 

هکنآ ات  درک  نز  ياوادم  هب  عورش   . تشادن ار  یسک  شکچوک  يدنزرف  زج  دوب  راک  تسرد  يدرم  بهار 

يرادهگن تیبرت و  ار  هچب  نآ  نز  درپس  وا  هب  ار  شکچوک  رسپ  تفای و  دوبهب  يو  ياه  تحارج 

وا دمآ و  ششوخ  وا  زا  دید )  ار  نز  یتقو  دوب (.  يو  لیکو  ینعی  نامرهق  هدهعب  بهار  ياهراک   . درک یم 
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ار

نیا هب  رگا  تفگ  يو  هب  تشادن  يا  هدیاف  درک  ششوک  هچ  ره  نامرهق  درک و  ابا  نز  دناوخ  دوخ  هب 

 (-- 266 --) 

ار كدوک  نامرهق   ( 2 نک (.  یهاوخ  هچ  ره  تفگ  درک  مهاوخ  ششوک  وت  نتشک  رد  نم  یهدن  نت  لمع 

ترسپ يداد و  هانپ  ار  يا  هرجاف  نز  تفگ  دمآ و  رید  بحاص  شیپ  هب  تسکش و  ار  شندرگ  تفرگ و 

تفگ وا  هب  دید  لاح  نآ  هب  ار  دوخ  دنزرف  یتقو  دمآ  بهار  تشک  ار  ترسپ  یلو  يدرپس  وا  هب  ار 

رید نیا  رد  هک  مرادن  شوخ  رگید  هعقاو  نیا  زا  دعب  تفگ  بهار  تفگ  ار  ارجام  نز  يدرک  نینچ  ارچ 

هشوت ناونع  هب  مهرد  تسیب  رادقم  درک و  نوریب  رید  زا  ماگنه  بش  ار  نز  سپ  وش و  جراخ  یشاب 

هب نز   . تسا یفاک  ار  وت  ادخ  دشاب  تهار  هشوت  ناونع  هب  اهلوپ  نیا  تفگ  يو  هب  داد و  يو  هب  هار 

دنا هتخیوآ  رادرب  ار  يدرم  دید  ناهگان  دش  یهد  دراو  حبص  ماگنه  هب  دمآ و  نوریب  رید  زا  بش  ماگنه 

تسا نینچ  ام  مسر  تسا و  راکهدب  مهرد  تسیب  دنتفگ  دیسرپ  درم  نآ  ناتساد  زا  دوب  هدنز  درم  نآ 

نوریب مهرد  تسیب  سپ  دناسرب  شبحاص  هب  ار  لام  ات  مینز  یم  راد  ار  وا  دشاب  راکهدب  سک  ره  هک 

تفگ نز  هب  بولصم  درم  دندروآ  نییاپ  راد  زا  ار  وا  مدرم  دیشکن  ار  وا  تفگ  داد  راک  بلط  هب  دروآ و 

هک اجک  ره  يداد  تاجن  گرم  راد و  هبوچ  زا  ارم  درادن  نم  ندرگ  رب  وت  قح  زا  رتالاب  یقح  سک  چیه 

نآ متسه  وت  اب  نم  يورب  یهاوخ 
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ایرد رانک   . دندیسر ایرد  لحاس  هب  ات  داتفا  هار  نز  هارمه  هب  درم 

نیشنب اج  نیمه  تفگ  نز  هب  درم  دندید  ار  اهنآ  یتقو  ناشیا  دندوب  یتشک  ود  رانک  رد  مدرم  زا  يا  هدع 

یتشک نیا  رد  تفگ  ناشیا  هب  دمآ و  ناشیا  شیپ  هب  مروایب  تیارب  منک و  هیهت  اذغ  منک و  راک  مورب و  ات 

نآ تسه و  دوجوم  يراجت  لاوما  ربنع و  رهاوج و  هراجتلا و  لام  یتشک  نیا  رد  دنتفگ  دیراد  هچ 

نآ رد  يدایز  لاوما  دنتفگ  دزرا  یم  رادقم  هچ  امش  یتشک  لاوما  تفگ  تسام  يراوس  يارب  یتشک 

مراد امش  یتشک  نورد  لاوما  زا  رتاهبنارگ  يزیچ  نم  تفگ  درم  دراد  رامش  یب  یشزرا  تسا و 

رد تفگ  درم  میرادیرخ  ار  نآ  دنتفگ  درادن  ییاتمه  هک  يور  ابیز  يزینک  تفگ  يراد  هچ  دندیسرپ 

دیوگن و يزیچ  زینک  دوخ  هب  هتبلا  یلو  دنیبب  ار  زینک  دورب و  امش  زا  یسک  هک  مشورف  یم  یتروص 

دنتفگ مورب  نم  ات  دییوگن  وا  هب  دیهد و  لیوحت  نم  هب  زین  ار  اهلوپ  دریگ و  تروص  هلماعم  هاگنآ 

زگره تفگ  تشگرب  دید و  تفر و  درم  نآ   . دنیبب ار  نز  دنداتسرف  ار  یسک  هاگنآ  میتفریذپ  ار  طیارش 

وا دنداد و  لیوحت  وا  هب  ار  اهمهرد  دندیرخ و  وا  زا  مهرد  رازه  هد  هب  ار  نز  مدیدن  نز  نیا  دننامه 

لخاد هب  وش و  دنلب  دنتفگ  وا  هب  دندمآ و  نز  شیپ  هب  راجت  دش  دیدپان  یتقو  تفرگ و  ار  اهمهرد 

 . دوبن میالوم  درم  نآ  داد  خساپ  نز   . میدیرخ تیالوم  زا  ار  وت  ام  دنتفگ  ارچ  تفگ  نز  ایب  یتشک 

دنلب نز  میرب  یم  روز  هب  ار  وت  وش و  دنلب  دنتفگ 
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دندیسر ایرد  هب  یتقو   . داتفا هار  ناشیا  اب  دش و 

دوب هراجتلا  لام  رهاوج و  وا  رد  هک  یتشک  رد  ار  وا  تسنادن و  نیما  نز  نآ  رب  ار  يرگید  سک  چیه 

تخیگنا و رب  ینافوط  یلاعت  يادخ   . دنداتفا هار  هاگنآ   . دنتسشن رگید  یتشک  رد  دوخ  دنتشاذگ و 

 (-- 267 --) 

یتشک دندیسر و  ایرد  ریازج  زا  يا  هریزج  هب  ات   ( 1 تفای (  تاجن  نایاپ  یب  لاوما  اب  وا  درک و  قرغ  ار  ناشیا 

تفگ دوخ  اب  تشاد  دوجو  هویم  ناتخرد  بآ و  هریزج  نآ  رد   . درک شدرگ  هریزج  رد  دوخ  تسب و  ار 

تدابع عضوم  نیا  رد  ار  يادخ  منک و  یم  هیذغت  ناتخرد  ياه  هویم  نیا  زا  مروخ و  یم  بآ  نیا  زا 

هب دورب و  هاشداپ  نآ  شیپ  هب  هک  دومرف  رما  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  یلاعت  يادخ   . منک یم 

نآ هب  دوخ  تکلمم  لها  وت و  دنک و  یم  یگدنز  نم  حلاص  ناگدنب  زا  یکی  هریزج  نیا  رد  دیوگب  وا 

امش هک  دیهاوخب  وا  زا  سپس  دییامن  فارتعا  ار  شیوخ  ناهانگ  نم  هدنب  نیا  دزن  رد  دیورب و  هریزج 

هریزج نآ  رد  ار  ینز   . دش جراخ  دوخ  تکلمم  لها  اب  هاشداپ  مشخب  یم  مه  نم  دیشخب  رگا  دزرمایب  ار 

داد ربخ  ارم  دمآ و  نم  شیپ  یضاق  نیا  تفگ  درک )  رارقا  دوخ  ناهانگ  هب  دمآ و (  وا  شیپ  هاشداپ  دنتفای 

نم شیپ  دوهش  دننک و  راسگنس  ار  وا  هک  مدرک  رما  نم  داد  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  شردارب  نز  هک 

ینک شزرمآ  بلط  نم  يارب  هک  مراد  تسود  مشاب  هدرک  مادقا  مارح  رب  هک  مسرت  یم  دندادن  تداهش 

نیمه دزرمایب  ار  وت  يادخ  تفگ  نز 
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تخانش یمن  ار  نز  یلو  دمآ  نز  نآ  رهوش  سپس  نیشنب  اج 

تسود نز  هک  یلاح  رد  مدش  جراخ  يراک  يارب  وا  دزن  زا  متشاد  هتسیاش  هلضاف و  ینز  نم  تفگ  وا  هب 

وا سپ  تسا  هدرک  تسیاشان  راک  نز  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  مردارب  مورب  ترفاسم  هب  نم  هک  تشادن 

تفگ نز  نک  رافغتسا  نم  يارب  مشاب  هدرک  یهاتوک  منز  قح  رد  ادابم  هک  مسرت  یم  نم  دومن و  مجر  ار 

ینز مردارب  تفگ  نز  هب  دمآ  یضاق  هاگنآ   . دیناشن هاشداپ  رانک  رد  ار  وا  نیشنب و  دزرمایب  ار  وت  يادخ 

هاشداپ هب  نم  درک  ابا  وا  یلو  مدناوخ  تشز  لمع  هب  ار  وا  دمآ و  مشوخ  وا  زا  نم  هک  تشاد  ابیز )  ) 

وا نم  منک  راسگنس  ار  وا  هک  داد  نامرف  نم  هب  هاشداپ  داد و  ماجنا  تسیاشان  لمع  نز  نیا  هک  مداد  ربخ 

ار وت  يادخ  تفگ  نز  نک  رافغتسا  بلط  نم  يارب  مدوب  هتفگ  غورد  هک  یلاح  رد  مدرک  راسگنس  ار 

و  . تفگ زاب  ار  دوخ  هصق  دمآ و  بهار  سپس   . ونشب تفگ  دروآ و  يور  شرهوش  هب  سپس   . دزرمایب

وا دشاب و  هدرک  دروخرب  وا  هب  يا  هدنرد  هک  مسرت  یم  مدرک  نوریب  رید  زا  ار  وا  هنابش  نم  هک  درک  هفاضا 

ار دوخ  هصق  دمآ و  نامرهق  سپس  دزرمایب  ار  وت  يادخ  تفگ  نز  نک  رافغتسا  نم  يارب  دشاب  هتشک  ار 

ار دوخ  هصق  دمآ و  بولصم  صخش  هاگنآ   . دزرمایب ار  وت  يادخ  ونشب  تفگ  بهار  هب  نز  تفگ  زاب 

نز نم  تفگ  دروآ و  يور  شرهوش  هب  سپس  دزرماین  ار  وت  يادخ  تفگ  وا  هب  نز  تفگ  زاب 
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متسه وت 

یتشک و نیا  هک  مراد  تسود  نم  مرادن  درم  هب  يزاین  نم  دوب و  نم  یگدنز  ناتساد  يدینش  هچ  ره  و 

هچ مدرم  زا  هک  يدید   . منک تدابع  هریزج  نیا  رد  ار  يادخ  هکنآ  ات  ینک  اهر  ارم  يریگب و  ار  شلاوما 

 . دندرک تعجارم  وا  تکلمم  لها  هاشداپ و  تفرگ و  ار  شلاوما  یتشک و  و   . درک اهر  ار  وا  درم   . مدیشک

تاجن تخس  هطرو  هس  زا  ار  وا  ادخ  هنوگچ  نک  هاگن  نز  نیا  ياوقت  هب  دنک  تمحر  ار  وت  يادخ   ( 2 ) 

 (-- 268 --) 

ار وا  راجت  یگدرب  زا  نامرهق و  تمهت  زا  داد و  شتاجن  ندش  راسگنس  لاح  رد  گرم  زا  يادخ   . داد

نورقم ادخ  تیاضر  اب  نز  نیا  تیاضر  هک  دش  زیزع  یلاعت  يادخ  رب  نز  نیا  ردقچ  سپس  دیناهر 

وا اب  گنرین  هلیح و  ددص  رد  هک  ییاهنآ  هنوگچ  دش و  مأوت  ادخ  ترفغم  اب  نز  ترفغم  دیدرگ و 

هکنآ ات  هدومن  راوخ  نز  لباقم  رد  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  دندیرفآ  نز  يارب  ار  یتالکشم  دندمآرب و 

هب هک  يروطب  درک  دنلب  ار  شدای  داد و  تمظع  وا  هب  هنوگچ  دندیبلط و  تیاضر  ترفغم و  وا  زا 

یباب یهار و  ناونع  هب  ار  وا  هک  دهد  نامرف  ار  حلاص  دابع  نایضاق و  هاشداپ و  هک  داد  روتسد  شربمایپ 

 . دننادب شتیاضر  ادخ و  يارب 

ریقف زگره  هک  متسه  ینغ  نم  مدآ  رسپ  يا  تسا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  نومضم  نیمه  هب  و   ( 1 ) 

نم مدآ  دنزرف  يا  يوشن  ریقف  زگره  هک  مهد  یم  رارق  ینغ  ار  وت  نک  تعاطا  ارم  نیمارف  موش و  یمن 

مریم یمن  هک  متسه  يا  هدنز 
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دباین هار  نآ  رد  گرم  زگره  هک  مهد  یگدنز  ار  وت  امن  تعاطا  ارم  نیمارف 

نک تعاطا  ارم  رما  دوش و  یم  دوجوم  وش  دوجوم  میوگ  یم  نآ  هب  مهاوخب  هچ  ره  نم  مدآ  دنزرف  يا 

 . دوش دوجوم  وش  دوجوم  ییوگب  وا  هب  یهاوخب  ار  يزیچ  رگا  هک  منک  یم  نانچ  زین  ار  وت 

يا هدنب  چیه  دواد  يا  دومرف  رما  دواد  هب  یلاعت  يادخ  تفگ  هک  تسا  هدش  لقن  هزمح  یبا  زا  و   ( 2 ) 

زا لبق  ار  وا  مهدب و  وا  هب  تساوخرد  زا  لبق  هکنآ  زج  دنک  تعاطا  ارم  رماوا  هک  تسین  نم  ناگدنب  زا 

دواد هب  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعج  یبا  ماما  زا  و   ( 3 منک (.  تباجا  اعد 

رگا هکنآ  زج  منک  یمن  تعاطا  هب  رما  ار  يا  هدنب  چیه  هک  ناسرب  تموق  هب  ارم  مایپ  هک  دومرف  یحو 

دهاوخب نم  زا  رگا  منک و  کمک  ار  وا  متعاط  رب  منک و  تعاطا  ار  وا  هک  تسا  راوازس  نم  رب  دنک  تعاط 

تلافک نم  زا  رگا  منک و  ظفح  ار  وا  دبلط  ظفح  نم  زا  رگا  منک و  یم  شتباجا  دناوخب  رگا  و   . مهدب وا  هب 

هب دنهاوخب  قیالخ  همه  رگا  میامن و  تظافح  ار  وا  دیامن  لکوت  نم  رب  رگا  منک و  تیافک  ار  وا  دیبلط 

 . موش یم  ناشیا  گنرین  وا و  نیب  لیاح  نم  دننز  گنرین  وا 

تشاد و دنمشزرا  يزینک  هنیدم  رد  يدرم  هک  هدش  لقن  دمحم  نب  هعرد  زا  و   ( 4 دریگ ( ]  یم  ییامنهار  قداص  ماما  زا  قشاع  درم  ]
بلق رد  وا  قشع 

هیلع قداص  ماما  هب  دمآ  ششوخ  وا  زا  داتفا و  يدرم 
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وا رادید  ضرعتم  هک  دومرف  درب  تیاکش  مالسلا 

روتسد درم  نآ   . مبلط یم  ار  شلضف  يادخ  زا  هلضف  نم  هَّللا  لأسأ  وگب  يدید  ار  وا  هاگ  ره  وش و 

دمآ درم  نیمه  دزن  هب   . دمآ شیپ  يرفس  زینک  يالوم  يارب  هک  تشذگن  یکدنا  درک  ارجا  ار  قداص  ماما 

تسود دمآ و  شیپ  يرفس  نم  يارب  ینم و  دزن  درم  نیرت  نیما  هیاسمه و  وت  ینالف  يا  تفگ  وا  هب  و 

 (-- 269 --) 

زینک هک  دنک (  یمن  یگدنز  ینز  ما  هناخ  رد  مرادن و  نز  نم  تفگ  درم   ( 1 دشاب (  وت  دزن  رد  نم  زینک  هک  مراد 

وت منک و  یم  تمیق  وت  اب  ار  زینک  نیا  نم  تفگ  دشاب  نم  دزن  رد  وت  زینک  هنوگچ  دشاب )  وا  شیپ  وت 

زا رگا  مرخ و  یم  ار  يو  نم  شورفب و  نم  هب  ار  زینک  نیا  مدمآ  نم  هک  یتقو  يوش  یم  تمیق  نماض 

رفس هب  زینک  يالوم   . درک مکحم  ار  هلماعم  تمیق  اب  تفریذپ و  درم   . دشاب لالح  وت  رب  يدرب  تذل  وا 

يافلخ زا  یکی  هدنیامن  سپس  تفرگ  وا  زا  لد  ماک  هکنآ  ات  دنام  درم  دزن  یتدم  رد  زینک  تفر و 

 . دوب زینک  نیمه  درخب  تشاد  تیرومأم  هک  ینازینک  هلمج  زا  دمآ  هنیدم  هب  زینک  دیرخ  يارب  هیما  ینب 

يالوم تفگ  یندم  درم  دشورفب  ار  زینک  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  ار  یصخش  وا  يارب  هنیدم  یلاو 

تمیق زینک  يالوم  هک  یغلبم  زا  شیب  درک و  شورف  هب  روبجم  ار  وا  یلاو  یلو  تسا  رفس  رد  زینک 

زا زینک  يالوم  دش  جراخ  هنیدم  زا  نازینک )  عمج  اب (  زینک  یتقو   . تخادرپ وا  هب  دوب  هدرک 
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رفس

ار هصق  درم  نآ   . تسا روطچ  شلاح  هک  دوب  زینک  زا  دیسرپ  هک  يزیچ  نیلوا  دمآ و  وا  دزن  هب  تشگرب و 

دوب هدرک  نیعم  زینک  يالوم  هک  یتمیق  لصا  هچ  دوب  هتخادرپ  هنیدم  یلاو  هک  یتمیق  مامت  تفگ و  زاب 

نامه تفگ  درک و  ابا  درم  تسا  زینک  تمیق  نیا  تفگ  وا  هب   . تشاذگ وا  يولج  ار  نآ  هرهب  هچ  و 

یلاعت يادخ   . دشاب تیاراوگ  تسوت و  نآ  زا  لوپ  هیقب  مراد و  یمرب  مدوب  هدرک  نیعم  وت  اب  هک  یتمیق 

 . درک راتفر  نینچ  وا  اب  شتین  نسح  هب 

باستکا ياوقت  زا  دوصقم   . بانتجا ياوقت  باستکا و  ياوقت  دراد  تمسق  ود  يوقت  هک  نادب   ( 2 ) 

ياوقت تسا  تایهنم  كرت  بانتجا  ياوقت  زا  روظنم  دشاب و  یم  تاعاط  حلاص و  لامعا  ماجنا 

زا بانتجا  هک  یتروص  رد  اریز  تسا  یباستکا  ياوقت  زا  رتمهم  رت و  هتسیاش  رتملاس و  بانتجا 

كدنا ول  باستکا و  ياوقت  تاعاط و  لعف  تارمث  تسا و  هدیاف  دیفم  یباستکا  ياوقت  دوش  مراحم 

هک روکذم  بلاطم  يالبال  زا  نیا  دنام و  یم  ملاس  هزیکاپ و  مراحم  زا  بانتجا  دوجو  اب  دشاب 

 . دیدرگ نشور  قوف  بلاطم  زا  نآ  ریاظن  تسا و  ماعط  رد  کمن  ناسب  وکین  لامعا  اب  كدنا  ياعد   ( 3 ) 

بانتجا تمسق  ندرک  عیاض  اب  باستکا  تمسق  و   . مینک یمن  ینالوط  ار  مالک  نآ  رارکت  اب  نیا  رب  انب 

یفاک بلطم  نیا  تابثا  رد  ذاعم  ربخ  دش و  نشور  باتک  نیا  يالبال  زا  بلطم  نیا  درادن و  يرمث 

ترضح میراد  يدایز  ناتخرد  تشهب  رد  ام  تفگ  هک  ص )  ربمایپ (  هب  یشیرق  نآ  راتفگ  زا  زین  و   ( 4 تسا (. 
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زا و   ( 5 دنازوسب (.  ار  نانآ  هک  دیتسرفب  ییاهشتآ  ناتخرد  نآ  رب  هک  مداد  یم  رذح  رب  ار  امش  یلو  یلب  دومرف 

زا ار  مزیه  شتآ  هک  نانچ  دروخ  یم  ار  تانسح  ش 82 )  دسح (  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

لمع رگا  دینک و  ششوک  شالت و  دندومرف  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  و   ( 6 درب (  یم  نیب 

شیانب هچرگ  دور  یم  الاب  شا  هناخ  دنک  یمن  بارخ  دنک و  یم  انب  سک  ره  دینکن  تیصعم  دینک  یمن 

 (-- 270 --) 

 . دنامن یقاب  شیارب  ییانب  الصا  تسا  نکمم  دنک  یم  بارخ  دنک و  یم  انب  هک  یسک  یلو  دشاب  مک 

تمالس هب  ینک و  تاعارم  ار  نآ  تقیقح  هکنآ  ات  ییامن  تاعارم  ار  فرط  ود  ره  هک  نک  ششوک  سپ   ( 1 ) 

تمسق باختنا  باختنا  نیرتهب  سپ  یسر  یمن  رتشیب  یکی  هب  رگا  سپ   . يربب تمینغ  ینامب و 

زا تمسق  ود  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  يربن و  مه  تمینغ  هچرگ  ینام  یم  ملاس  نیا  رب  انب  تسا  بانتجا 

يوربآ هک  یتروص  رد  درادن  وت  لاح  هب  یعفن  نآ  یتخس  يراد و  هدنز  بش  دور و  یم  نوریب  تتسد 

 . ینک یم  هضمضم  ناهد  رد  ار  مدرم 

غاد بلق  رب  اریز  مراد  یم  رذح  رب  يروخرپ  زا  ار  امش  دومرف  هک  هدش  تیاور  ص )  ربمایپ (  زا   ( 2 ) 

گنگ هظعوم  ندینش  زا  ار  اهشوگ  دنک و  یم  دنک  تعاط  رد  ار  اضعا  دنز و  یم  تواسق  رهم  یتخس و 

تلفغ ثعاب  دراک و  یم  لد  رد  ار  سفن  ياوه  اریز  يدایز  هاگن  زا  مراد  یم  رذح  رب  ار  امش  دیامن  یم 

هشیپ عمط  هکنیا  زا  مراد  یم  رذح  رب  ار  امش  دوش و  یم 
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مأوت صرح  یتخس  اب  ار  بلق  اریز  دینک 

نیب زا  ثعاب  تسا و  ناهانگ  یصاعم و  همه  دیلک  نیا  دنز و  یم  لد  رب  یتسود  ایند  رهم  دزاس و  یم 

هک دش  نایب  هتشذگ  رد  هک  تسا  ترضح  نآ  راتفگ  ریظن  نخس  نیا  و   ( 3 دشاب (.  یم  تانسح  همه  نتفر 

 . دینازوسب ار  اهنآ  دیتسرفب و  تشهب  رد  ناتناتخرد  هب  ییاهشتآ  هک  ار  امش  مراد  یم  رذح  رب  دندومرف 

مدوب داّجس  ماما  نیسحلا  نب  یلع  دزن  رد  تفگ  دنک  یم  لقن  هزمح  یبا  زا  هطساو  اب  بوقعی  نب  دمحم   ( 4 ) 

انز يزور  متسه  التبم  نانز  هب  دمحم  ابا  يا  تشاد  هضرع  دیسر  ع )  ترضح (  نآ  تمدخ  يدرم 

 ( ع نیسحلا (  نب  یلع  ترضح  دشاب  انز  هرافک  ما  هزور  دناوت  یم  ایآ  مریگ  یم  هزور  يزور  منک و  یم 

هزور نکم و  مه  انز  سپ  دوشن  نایصع  هکنیا  هب  تسین  تعاط  زا  رتزیزع  ادخ  دزن  زیچ  چیه  دومرف 

ایآ دومرف  دیشک و  دوخ  فرط  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلا  هیلع  رفعج  وبا  ترضح   . ریگم مه 

يراد تشهب  دیما  ینک و  یم  شتآ  لها  لمع 

هماهت ياههوک  ناسب  یتانسح  دنیآ  یم  تمایق  زور  رد  یماوقا  دومرف  هک  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  و   ( 5 ) 

دنتشاذگ یم  زامن  ناشیا  ایآ  دندیسرپ  ترضح  نآ  زا   . دنوش هتخادنا  شتآ  هب  هک  دوش  یم  رما  دنراد 

یلو دندرک  یم  تدابع  ار  بش  زا  یمین  کیدزن  دنتفرگ و  یم  هزور  دندرازگ و  یم  زامن  اهنیا  دومرف 

زج یسر  یمن  هلحرم  نیا  هب  وت  هک  نادب   . دنداتفا یم  نآ  رب  دز  یم  دنخبل  ناشیا  رب  ایند  زا  یکدنا  یتقو 

سفن نانمشد  نیرتدب  اریز  ینک  داهج  هراما  سفن  اب  هکنآ 
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هب يرایسب  يالتبا  ناسنا  دشاب و  یم  هراما 

اَّمَأَف دومرف  یلاعت  يادخ   . تسا توهش  رپ  رایسب  دزادنا و  یم  کلاهم  رد  اریو  رایسب  زین  دراد و  وا 

یَهَن ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  يوْأَْملَا َو  َیِه  َمیِحَْجلَا  َّنِإَف  اْینُّدلَا  َهایَْحلَا  ََرثآ  یغَط َو  ْنَم 

 (-- 271 --) 

دنک باختنا  ار  ایند  یگدنز  دنک و  نایغط  سک  ره   1 يوْأَْملَا .  َیِه  َهَّنَْجلَا  َّنِإَف  يوَْهلَا  ِنَع  َسْفَّنلَا 

دراد زاب  یناسفن  ياهاوه  زا  ار  سفن  دسرتب و  شراگدرورپ  ماقم  زا  سک  ره  تسوا و  هاگیاج  منهج 

وا زا  تسوت و  يولهپ  ود  رد  هک  تسوت  سفن  نانمشد  نیرتنمشد  دومرف  و   ( 1 تسوا (  هاگیاج  تشهب 

 . نک شراسفا  يوقت  نانع  اب  وشم و  لفاغ 

مرن و ینک  مک  شومچ  ناویح  فلع  زا  رگا  اریز  تاوهش  عنم  لوا  نکشب  ار  سفن  زیچ  هس  اب  و   ( 2 سفن ( ]  نتسکش  هار  ]

مک شفلع  دوش و  دایز  شراب  اپراچ  یتقو  اریز  نکفیب  سفن  رب  ار  تدابع  راب  مود   2 دوش .  یم  مار 

یهاوخب ادخ  زا  هکنیا  هب  يو  يوس  هب  يراز  نتساوخ و  کمک  ادخ  زا  دوش  یم  داقنم  لیلذ و  ددرگ 

هرامال سفّنلا  ّنا  دومرف  هک  يرگن  یمن  ع )  قیدص (  فسوی  ترضح  راتفگ  هب  ایآ  دنک  کمک  ار  وت  هک 

نیا رب  یتقو  دنک  محر  یلاعت  يادخ  هکنآ  زج  دنک  یم  رما  اهیدب  هب  رایسب  سفن  ّیبر  محر  ام  الا  ءوّسلاب 

رب هک  تسا  سفن  رب  ّطلست  نامز  نیا  دوش و  یم  داقنم  وت  يارب  ادخ  نذا  هب  سفن  يدرک  تموادم  روما 

زا یناوت  یم  سفن  روما  رد  يراگنا  لهس  اب  هنوگچ  یشاب  ناما  رد  وا  رش  زا  ینزب و  ماگل  وا 
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سفن

تالاح دنک و  یم  رایتخا  دب  سفن  هک  ینک  یم  هدهاشم  هکنآ  اب  ینامب  ملاس  وا  زا  ای  یشاب و  نمیا 

تلاح رد  تسین و  شیب  یناویح  هک  ینیب  یم  توهش  تلاح  رد  ار  سفن  ایآ  تسا  تسپ  یناسفن 

رد تسا و  نوعرف  تمعن  لاح  رد  و   . دشاب یم  يا  هچب  تبیصم  لاح  رد  تسا و  يا  هدنرد  بضغ 

ینک ریس  ار  وا  رگا  ینیب و  یم  شنونجم  یگنسرگ  لاح  رد  یبای و  یم  ربکتسم  ار  وا  يریس  لاح 

دب یغالا  ناسب  سفن  سپ  دنک  یم  عزج  دنز و  یم  هحیص  يراد  هگن  هنسرگ  اریو  رگا  دنک و  یم  نایغط 

 . دنز یم  رع  رع  يرادهگن  شا  هنسرگ  رگا  دور  یم  رد  دیهد  شفلع  رگا  دشاب  یم 

---------------

 . --------------- تاعزان 37  79  ( . 1 ) 

تسا ادف  یحور  یلمآ  هداز  نسح  همالع  ترضح  تایبا  نیا  نآ  بسانم   ( 2 ) 

رو نآ  هب  یهاگ  رو  نیا  هب  یهاگ  دناشک  ار  ام  شکرس  واگ  نوچ  رفاک  رفاک  سفن  زا  ربکا  هَّللا  ربکا  هَّللا 

رگمتس سفن  ددرگ  مار  ات  راد  هگن  یتسد  روخ  رد  باوخ و  رد 

ردکم ناج  يالج  رهب  ییاود  دوبن  هلان  هآ و  زج 

داتسا ص 75 ترضح  ناوید  ردنلق  وچمه  يدرگ  هراوآ  يدنسپ  دوخ  زا  لد  يا  نک  یمرش 

فراولا هلظ  ماد  داتسا  ترضح  ناوید  رد  زین  و 

شومچلا رتسالاب  اههّبش  شوه  هیارد و  اذ  ناک  نم 

زارد اهبوکر  یف  فرحلا  زاگ و  دگل و  اهنم  برقلاف 

 (-- 272 --) 

يدب زا   . دنک یمن  لوبق  ار  سک  چـیه  تعافـش  سفن  دـیوگ  یم  يدنمـشناد   ( 1 دـنک ( ]  یمن  لوبق  ار  سک  چـیه  تعافـش  سفن  ]
هکنآ شینادان  سفن و 
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عیفش ار  یلاعت  يادخ  رگا  دتفا  یتوهش  رد  ای  درامگ  تمه  یتیصعم  هب  یتقو 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


سپس ییامن و 

ربق و گرم و  يروایب و  تعافش  هب  ار  برقم  هکیالم  همه  ادخ و  ياهباتک  ایبنا و  عیمج  شربمایپ و 

دریگ و یمن  رارق  مارآ و  ینز و  ماگل  ار  وا  یناوت  یمن  یهد  ناس  يو  يارب  ار  شتآ  تشهب و  تمایق و 

دوش و یم  مارآ  یهدب  ینان  وا  هب  ای  يراد و  زاب  وا  زا  ار  نان  رگا  یلو  دنک  یمن  كرت  ار  توهش 

منک یم  شرافس  ار  وت  تسا  نادان  تسپ و  وا  هک  دوش  حضاو  وت  رب  هکنآ  ات  دنک  یم  كرت  ار  شتوهش 

َسْفَّنلَا َّنِإ  دومرف  يو  قلاخ  هک  نانچ  سفن  اریز  يوشن  لفاغ  یندز  مهب  مشچ  هب  سفن  زا  زگره  هک 

نز شماگل  اوقت  هب  سپ   . تسا یفاک  لقاع  يارب  یهاگآ  نیمه  یِّبَر 1 و  َمِحَر  ام  َّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌهَراَّمََأل 

زاین ندیمرن  ندرکن و  یشکرس  يارب  اوقت  یلو  نارب  ار  وا  سرت  هنایزات  اب  نزب و  وا  رب  ار  دیما  راسفا  و 

تسا مزال  لیلد  ود  هب  سرت  یلو   ( 2 تسا ( 

زا دراد و  رش  هب  لیم  رایسب  دنک و  یم  رما  يدب  هب  رایسب  اریز  دوش  هتشاد  زاب  یصاعم  زا  سفن  لّوا 

 . ددرگ یمن  زاب  دیدهت  دیدش و  سرت  اب  زج  نآ 

هطساوب هکلب  تسا  تاکلهم  زا  بجع  یهدن و  هار  بجع  دوخ  هب  تعاط  زا  هکنیا  يارب  مود 

راسفا ار  وا  دوش  یم  شتآ  يراوخ و  ثعاب  هک  اهاطخ  ناهانگ و  يروآ  دای  يریگ و  بیع  تمذم و 

 . ینزب

 . تسا مزال  لیلد  ود  هب  يراودیما  اما  و   ( 3 ) 

ار نآ  يولج  ناطیش  تسا و  نیگنس  ریخ  لامعا  اریز  دنک  ادیپ  تعاط  رب  هزیگنا  هکنیا  يارب  لّوا 

مه سفن  دریگ و  یم 
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 . دراد لیامت  تلاطب  يراکیب و  تلاسک و  هب 

دنادب هک  یسک  اریز  ددرگ  ناسآ  تاعاط  ياهیتخس  اه و  تقشم  ندیشک  هک  رطاخ  نیا  هب  دیما  مود 

رکف روبنز  شین  رد  زگره  لسع  ناهاوخ  ینیب  یمن  ایآ  دوش  یم  ناسآ  ندرک  جرخ  وا  رب  دهاوخ  یم  هچ 

زا دنک و  یم  راک  دیدش  تمحز  هب  زور  لوط  رد  رگراک  و   . دنک یم  لسع  ینیریش  دای  نوچ  دنک  یمن 

رد ششوک  راک و  امرس  امرگ و  یتخس  رد  زرواشک  و   . دریگب ترجا  هکنیا  دیما  هب  درب  یم  تذل  نآ 

---------------

 . فسوی 53  12  ( . 1 ) 

 (-- 273 --) 

رب شوکب و  تیاهن  هب  هاگآ  يا  نیا  رب  انب  دنک  یم  لّمحت  نمرخ  هب  یسرتسد  رطاخ  هب  ار  لاس  لوط 

امن ربص  جنر  درد و 

راقتفا سؤب و  نم  لّمحت  اذ  ام  هنکسم  سودرفلا  تناک  نم  ّرض  ام 

دناسر یمن  ررض  تسا  تشهب  شهاگیاج  هک  ار  سک  نآ  رعش  همجرت  رامطا  نیب  یشمی  دجاسملا  یلا  الجو  افئاخ  ابیئک  یشمی  هارت 
هچ یتسدگنت  رقف و  زا  هک 

 . دور یم  ناشوپ  هنهک  نایم  رد  دجاسم  هب  هک  ینیب  یم  ساره  سرت و  نزح و  لاح  رد  ار  وا  دشک  یم 

ندناسرت و بیغرت و  نودب  نآ  تسا و  تیصعم  زا  یهن  تعاط و  هب  مایق  تیدوبع  رثا  هک  لاح   ( 1 ) 

درب و هار  ار  وا  هک  تسا  یسک  جاتحم  شکرس  ناویح  اریز  دوش  یمن  رّسیم  هراما  سفن  ندرک  قیوشت 

اب یفرط  زا  دنز و  یم  هنایزات  ار  وا  یفرط  زا  داتفا  هاگترپ  رد  یتقو  دهد  یم  قوس  ار  وا  هک  راداوراچ 

كدوک اریز  دوش  صالخ  هکلهم  نآ  زا  دوش و  دنلب  ات  دنک  یم  شقیوشت  کیرحت و  وج  نداد  ناشن 

رگم دور  یمن  هسردم  هب  نادان  رورغم 
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دناسرتب ار  وا  ملعم  دننک و  قیوشت  ار  وا  ردام  ردپ و  هکنآ 

سرت سپ  تسا  هداتفا  يوایند  هاگترپ  دصاقم  رد  هک  تسا  شکرس  یناویح  سفن  نیا  روط  نیمه 

هب نادان  كدوک  و   . درب یم  دهد و  یم  تکرح  ار  وا  هک  دشاب  یم  نآ  هدننار  وج  دیما  شا و  هنایزات 

تشهب و رکذ  سپ  تسا  هدیسرت  ندیناسرت  هطساوب  هدش و  بیغرت  دیما  هب  نوچ  دور  یم  هسردم 

 . دشاب یم  سفن  ندیناسرت  دیدهت و  نآ  تبقاع  شتآ و  تسا و  سفن  بیغرت  قیوشت و  شباوث 

 (-- 274 --) 

 (-- 275 --) 

رد باتک  همتاخ 

 ( 83 یهلا (  ینسح  يامسا 

 (-- 276 --) 

 (-- 277 --) 

هکنآ لوا  لیلد  منک  متخ  یهلا  يانسح  امسا  دای  هب  ار  هلاسر  نیا  هک  مراد  تسود  لیلد  ود  هب   ( 1 ینسح (  يامسا  لصف 

ُءامْسَْألَا ِهَِّلل  دومرف َو  یلاعت  يادخ  تساعد و  تباجا  للع  رب  یهاگآ  باتک  نیا  زا  دوصقم 

یلع زا  يوره  حلاص  مالسلا  دبع  هب  هطساو  نودب  دوخ  دانسا  هب  قودص   ( 2 اِهب 1 (  ُهوُعْداَف  ینْسُْحلَا 

يادخ دومرف  هک  درک  لقن  ص )  ادخ (  لوسر  زا  ع )  یلع (  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  ع )  اضرلا (  یسوم  نب 

تباجا ار  يو  یلاعت  يادخ  دناوخب  ار  يادخ  هطساو  نآ  هب  سک  ره  هک  دراد  مسا   ( 84 هن (  دون و  یلاعت 

ار هلاسر  نیا  مهاوخ  یم  هکنیا  مود  لیلد   . دوش یم  تشهب  لخاد  دنک  اصحا  ار  اهنآ  سک  ره  دنک و  یم 

نآ حرش  هاتوک  روط  هب  سپس   . مریگب کشم  هب  ار  نآ  رهم  منادرگ و  فّرشم  یهلا  ءامسا  تفارش  هب 

هب هن  دور و  تسد  زا  دوصقم  هک  يراصتخا  هب  هن  منک  امسا 
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روآ لالم  هدننک و  هتسخ  هک  مالک  هلاطا 

هدنناد و هدننکظفح و  هدنناوخ و  هدنونش و  يارب  يا  هدیقع  لثم  نآ  حرش  امسا و  نیا  هکنآ  ات  دشاب 

نیمه رب  زین  قودص  دیاش  دنسرب و  دیحوت  تقیقح  هب  هلیسو  نیا  هب  هکنآ  ات  دوش  نآ  هدنسیون 

رد  ( 85 اهاصحا ( )  امسا (  شرامش  زا  دوصقم  دومرف  هک  ییاجنآ  رد  دشاب  هدومرف  هراشا  بلطم 

هب قودص  زین  و   ( 3 تسین (  شرامش  اصحا  ینعم  و   . تسا امسا  نآ  یناعم  رب  عالطا  هطاحا و  تیاور 

زا یلع  نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  ع )  قداص (  ماما  زا  نارهم  نب  نامیلس  هب  دوخ  دانسا 

لوسر زا  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیسح  نب  یلع  شردپ 

ار نآ  سک  ره   . یکی زج  دص  دراد  مسا  هن  دون و  یلاعت  يادخ  دومرف  ترضح  نآ  هک  درک  لقن  ادخ 

رخآلا لوالا  دمصلا  دحالا  دحاولا  هللا  زا  دنترابع  اهنآ  دوش و  یم  تشهب  لخاد  دنک  اصحا 

نطابلا رهاظلا  مرکالا  يرابلا  عیدبلا  یقابلا  یلعالا  یلعلا  رهاقلا  ریدقلا  ریصبلا  عیمسلا 

نمحرلا برلا  یفحلا  دیمحلا  بیسحلا  قحلا  ظیفحلا  میلعلا  میکحلا  میرکلا  یحلا 

رابجلا زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  مالسلا  یئارلا  فوءرلا  بیقرلا  قزارلا  يراذلا  میحرلا 

ثایغلا ینغلا  روفغلا  ّوفعلا  لدعلا  رهاطلا  عناصلا  قداصلا  دیهشلا  حّوبسلا  دیسلا  ربکتملا 

طسابلا ضباقلا  مّویقلا  بیرقلا  يوقلا  سودقلا  کلملا  میدقلا  حاّتفلا  درفلا  رطافلا 

فشاک یفاکلا  ریبکلا  رّوصملا  تیقملا  نیبملا  طیحملا  ناّنملا  یلوملا  دیجملا  یضاقلا 

ّربلا ثراولا  لیکولا  ّیفولا  يداهلا  دودولا  عساولا  رصانلا  باّهولا  رونلا  رتولا  ّرضلا 

---------------

 . 180  . فارعا  7  ( . 1 ) 

 (-- 278 --) 

قلاخلا ریبخلا  داوجلا  لیلجلا  باّوتلا  ثعابلا 
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میظعلا روکشلا  نایدلا  نیرصانلا  ریخ 

 . یفاّشلا فیطللا 

هَّللا  ( 1  ( ) 85 امسا (  نیا  حرش 

امسا ریاس  دراد و  اعد  رکذ و  رد  الاو  یهاگیاج  تسا و  یلاعت  يادخ  مسا  نیرتروهشم   ( 1 ) 

 . دنوش یم  هتخانش  تمالع  نآ  هب 

دحالا دحاولا  2 و 3 

و  . دنراد تلالد  ازجا  تیضعب و  یفن  رب  هک  دنتسه  مسا  ود   ( 2 ) 

تهج هب  ینعی  دحا  تسا و  درفتم  یکی و  اتاذ  ینعی  دحاو  لوا  دراد  دوجو  ود  نآ  نیب  ییاه  توافت 

قالطا لقاع  ریغ  لقاع و  رب  اریز  تسا  رتشیب  شقیداصم  دحاو  مود  تسا  درفتم  یکی و  انعم 

رد یلو  تسا  لخاد  ددع  برض و  رد  دحاو  موس  ددرگ  یم  قالطا  لقاع  رب  اهنت  دحا  یلو  دوش  یم 

 . تسا لاحم  ود  نیا  دحا 

دمصلا  4

هعجارم وا  هب  ثداوح  اهیدنمزاین و  رد  تسا و  همه  دوصقم  روما  رد  هک  ییاقآ   ( 3 ) 

هدصق تدصق  ینعی  رمالا  اذه  ادمص  تدمص  ییوگ  یم  تسا  دصق  دمصلا  لصا  دوش و  یم 

 . تسین یلاخ  وت  فّوجم و  مسج و  هک  تسا  نآ  دمص  دش  هتفگ  و   . مدرک رما  نیا  دصق  ینعی 

لوالا  5

چیه دوب و  دوجوم  قلخ  دوجو  زا  لبق  هشیمه  هک  يدوجوم  يایشا  همه  رب  قباس   ( 4 ) 

 . تسا هدوبن  يو  زا  لبق  زیچ 

رخآلا  6

تسا يزیچ  يو  هک  تسین  نیا  رخآ  ینعم  تسا و  یقاب  قلخ  همه  يانف  زا  دعب  هکنآ   ( 5 ) 
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لوالا و وه  سپ  دراد  ادتبا  هک  تسا  يزیچ  يو  هک  تسین  نآ  لوا  ینعم  هک  نانچ  دراد  نایاپ  هک 

رخآلا

عیمسلا  7

يوجن ناهنپ و  هک  تسا  هدنونش  يانعم  هب   ( 6 ) 
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يدنلب وا  دزن  رد  دونش  یم  ار  یشوگ  رد  و 

لوبق و يانعم  هب  ندینش  یهاگ  تسا  يواسم  توکس  وگتفگ و  تسا و  ربارب  نآ  یهاتوک  ادص و 

 (-- 279 --) 

ياناد ینعی  عیمس  دنتفگ  دونش و  یم  ار  اعد  دریذپ و  یم  ناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسوا  تسا و  تباجا 

اریز تسا  نشور  ادخ  يارب  انعم  نیا  لوصح  تسا  فورح  تاوصا و  نامه  هک  اهیندینش  هب 

تسا ملاع  ایشا  همه  هب  نوچ  تسا  عیمس  هکنآ  ای  تسین  ناهنپ  وا  رب  شقلخ  ياهادص  زا  کی  چیه 

 . تسا کیرش  ریصبلا  مسا  انعم  نیا  رد  و 

ریصبلا  8

 . اه یندید  ياناد  ینعی  ریصب  هک  دنتفگ  و   . اه یناهنپ  ياناد  ینعی  تسانیب  وا  و   ( 1 ) 

ریدقلا  9

هتفگ ریدق  وا  هب  دشاب  هتشاد  يرما  نکمت  تردق و  هک  یسک  تساناوت و  يانعم  هب   ( 2 ) 

وا طسب  ضبق و  زا  دناوت  یمن  يزیچ  دنک  عانتما  وا  تساوخ  دارم و  زا  دناوت  یمن  یسک   . دوش یم 

 . دوش جراخ 

رهاقلا  10

هطساوب ار  شناگدنب  هتخاس و  روهقم  ار  نارگمتس  هک  تسا  یسک  وا  و   ( 3  ) 1

 . دننک عانتما  دنناوت  یمن  دراد  ارجا  هدارا  وا  هک  هچنآ  زا  ءایشا  تسا و  هدرک  بولغم  گرم 

ّیلعلا  11

دیآرد و فیرعت  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  تسا و  كاپ  تاقولخم  تافص  زا  هک  یسک   ( 4 ) 

دنلب یلاعت  يادخ  هکنآ  ای  دیآ  یم  دراد  ناشیا  رب  تردق  هکنیا  هب  قلخ  زا  رترب  يانعم  هب  ّیلعلا  یهاگ 

هتفر و ورف  نآ  رد  لاّهج  سواسو  هک  هچنآ  زا  تسا و  رتالاب  دادضا  ایشا و  زا  هکنیا  هب  تسا  هبترم 
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سپ تسا  رتالاب  هداتفا  هطرو  نآ  رد  ناهارمگ  راکفا 
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شدروم رد  نارگمتس  هک  هچنآ  زا  تسا  یلاعتم  وا 

 . دنیوگ یم 

یلعالا  12

َْتنَأ َکَّنِإ  ْفَخَت  دومرف ال  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسا  زوریپ  يانعم  هب   ( 5 ) 

دادضا و لاعفا و  زا  یگزیکاپ  يانعم  هب  یلعالا  یهاگ  و   . يزوریپ وت  سرتم  یسوم  يا  یلْعَْألَا 2 

 . تسا ریاظن  هابشا و 

یقابلا  13

دنوش و یمن  ضراع  وا  رب  یندش  لیاز  ياه  هدیدپ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  نآ  و   ( 6 ) 

تشهب و لها  ماود  اقب و  تفص  هب  نآ  ماود  ءاقب و  دیآ و  یمن  رد  دح  هب  تسا و  یهانتم  ریغ  وا  ياقب 

---------------

 . --------------- راهقلا ن ل   ( 1 ) 

 . هط 68  20  ( . 2 ) 

 (-- 280 --) 

تسا يدبا  منهج  تشهب و  ياقب  یلو  تسا  يدبا  یلزا و  یلاعت  يادخ  ياقب  اریز  تسین  منهج  لها 

تسه و هشیمه  هکنآ  يدبا  ینعم  هدوب و  هشیمه  هک  هچنآ  ینعی  لزا  ینعم  تسین و  یلزا  یلو 

ود نیا  ياقب  قح و  ياقب  نیب  توافت  نیا  سپ  دندوبن  هکنآ  زا  دعب  دنتسه  قولخم  منهج  تشهب و 

 . دشاب یم 

عیدبلا  14

دشاب و یلبق  هنومن  يور  زا  قلخ  هکنآ  هن  دیرفآ  اعادبا  ار  قیالخ  هک  تسا  یسک  وا   ( 1 ) 

لعاف مسا  يانعم  هب  هک  تسا  یتافص  هلمج  زا  ینعی  تسا  لعفم  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  عیدب 
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ار يزیچ  ره  رد  لّوا  يانعم  هب  عدب  عادبا و  تسا و  روآ  درد  يانعم  هب  هک  میلا  لثم  دشاب  یم 

 . متسین ربمایپ  نیلوا  نم  وگب  ِلُسُّرلَا 1  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  یلاعت  يادخ  راتفگ  لثم  دنیوگ 

ئرابلا  15

قلخ يراب  يادخ  دوش  یم  هتفگ  تسا و  قلاخ  يانعم  هب   ( 2 ) 
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ار ناشیا  ینعی  تسا 

اهناسنا قلاخ  ینعی  همسنلا  ءرب  هّنجلا و  قلخ  يّذلا  وه  ای و  مسّنلا و  يراب  هک  نانچ  تسا  هدرک  قلخ 

قیالخ و قلاخ  ینعی  ایاربلا  يراب  دیرفآ و  ار  ناسنا  فاکش و  ار  هناد  هک  تسا  يدوجوم  نآ  وا  و 

 . تسا قولخم  يانعم  هب  هّیرب 

مرکالا  16

قح نخس  لثم  دیآ  یم  لیعف  يانعم  هب  لعفا  یهاگ  تسا و  میرک  يانعم  هب   ( 3 ) 

یقشألا و ّالإ  اهالصی  تسا ال  ناسآ  ینعی  تسا  رتناسآ  وا  رب  هیلع  نوهأ  وه  ناحبس و 

تسا هدش  ءاشنا  يرعش  دروم  نیا  رد  یقت و  یقش و  ینعی  یقتالا 2  اهبّنجیس 

مکحم و نآ  ياهنوتس  هک  درک  انب  ام  يارب  يا  هناخ  دیرفآ  ار  نامسآ  هکنآ  لوطا .  ّزعا و  همئاوق  اتیب  انل  ینب  ءامّسلا  کمـس  يّذلا  ّنا 
 . تسا دنلب 

رهاظلا  17

دهاوش تسا و  ادیوه  رهاظ و  دوخ  راکشآ  نیهارب  نشور و  ياه  تبحم  هب  ینعی   ( 4 ) 

هکنآ زج  تسین  يدوجوم  سپ  دراد  وا  تینادحو  تّحص  ّتیبوبر و  توبث  رب  تلالد  وا  ياه  هناشن  و 

 . دهد یم  ربخ  وا  دیحوت  زا  هکنآ  زج  تسین  يا  هدیرفآ  چیه  و   . دهد یم  تداهش  یلاعت  يادخ  دوجوب 

دحاو ّهنا  یلع  ّلدت  هیآ  هل  یش ء  ّلک  یف  و 

هک دنک  یم  تلالد  هک  تسا  يا  هناشن  يزیچ  ره  رد 

---------------

 . --------------- فاقحا 9  46  ( . 1 ) 

 . لیل 15 و 17  92  ( . 2 ) 

 (-- 281 --) 
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ناوریپ ینعی  َنیِرِهاظ 1  اوُحَبْصَأَف  دیآ  یم  رداق  بلاغ و  يانعم  هب  یهاگ  رهاظ  و   . تسا یکی  وا 

 . دندش زوریپ  ع )  یسیع ( 

نطابلا  18

اهرطاخ یگدولآ  زا  تسا و  باجح  رد  اه  هدید  كاردا  زا  ینعی   ( 1 ) 
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تسا كاپ  راکفا  و 

زا ینعی  تسا  یفخ  و   . تسا ادیوه  نشور و  اه  هناشن  لیالد و  هب  ینعی  تسا  یفخ  رهاظ  وا  سپ 

تسا رهاظ  وا  تایآ  یلو  تسا  بوجحم  شتاذ   . تسا ناهنپ  دنبایرد  تقیقح  هب  ار  وا  ماهوا  هکنیا 

دشاب هدش  لصاح  یکیدزن  هکنآ  نودب  تسا  رهاظ   . دشاب باجح  رد  هکنآ  نودب  تسا  نطاب  وا  سپ 

تسود ینعی  درم  هنطب   . تسا ءایشا  لخاد  هب  هاگآ  هربخ و  ینعی  نوطب  يانعم  هب  نطاب  یهاگ  و 

شیانعم دننک و  یم  تلاخد  وا  روما  رد  ناشیا  دنک و  یم  تلاخد  ناشیا  روما  رد  وا  هک  يو  صاخ 

رب دراد و  ربخ  اهلد  ياه  یناهنپ  زا  سپ  تسا  هاگآ  صاخشا  ریارس  اه و  یناهنپ  هب  وا  هک  تسا  نیا 

 . تسا علطم  یفخم  بویغ 

ّیحلا  19

دنمزاین تایح  هب  تسین و  اور  وا  رب  انف  گرم و  دشاب و  یم  هدنز  كردم و  لاعف  وا   ( 2 ) 

 . دشاب هدنز  یح و  نآ  هطساو  هب  هک  تسین 

میکحلا  20

ینعی يراک  مکحم  ینعم  دنک و  یم  يراک  مکحم  ایشا  قلخ  يارب  هک  یسک  ینعی   ( 3 ) 

يانعم هب  میکح  تغل  اناد و  يانعم  هب  میکح  دنتفگ  و   . اجب هزادنا  ابیز و  تروص  تسرد و  ریبدت 

هتسیاشان راک  هکنآ  ینعی  میکح  ُءاشَی 2 و  ْنَم  َهَمْکِْحلَا  ِیتُْؤی  دومرف  یلاعت  يادخ  نوچ  تسا  ملع 

سپ دراذگ  یم  ناشهاگیاج  رد  ار  ایشا  هک  تسنآ  میکح  دنز و  یمن  زابرس  یبجاو  زا  دهد و  یمن  ماجنا 

 . درادن ندش  نیگمشخ  قح  یسک  شریبدت  رد  درادن و  ضارتعا  قح  یسک  ایشا  ریدقت  رد 

میلعلا  21

نادنمشناد هک  دیامن  یم  یفخم  روما  اه و  یناهنپ  كاردا  هک  تسا  یسک  يو  ینعی   ( 4 ) 

شکاردا قلخ 
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ُْهنَع ُبُْزعَی  ِروُدُّصلَا و ال  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُه  دومرف َو  یلاعت  يادخ  نوچ  دننک  یمن 

زا دعب  ءایشا و  ثودح  زا  لبق  تایئزج  هب  ياناد  ِضْرَْألَا 3  ِیف  ِتاوامَّسلَا َو ال  ِیف  ٍهَّرَذ  ُلاْقثِم 

 . تساهنآ ثودح 

---------------

 . --------------- فص رخآ   ( 1 ) 

 . --------------- هرقب 269  2  ( . 2 ) 

 . ءاسن 34  4  ( . 3 ) 

 (-- 282 --) 

میلحلا  22

مشخ دهد و  یمن  رییغت  ار  وا  مکح  ینادان  دنک  یم  یشوپ  مشچ  هک  یسک   ( 1 ) 

 . دنک یمن  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  وا  ناراکهانگ  ینامرفان  درب و  یمن  رد  ياج  زا  ار  وا  نیگمشخ 

ظیفحلا  23

کلاهم و زا  ار  هدنب  دنک و  یم  ظفح  ار  اهنآ  نیب  ام  اهنامسآ و  هک  تسا  ظفاح  وا   ( 2 ) 

 . دنک یم  ظفح  ندرک  طوقس  زا  ار  وا  دهد و  یم  تاجن  اهیتخس 

قحلا  24

هتشاد تقیقح  شدوب  شدوجو و  هک  زیچ  ره  تسا و  ققحتم  شدوجو  دوب و  وا   ( 3 ) 

تسا و تقیقح  تشهب  هنئاک  قح  رانلا  هنئاک و  قح  هّنجلا  دنیوگ  یم  هک  نانچ  تسا  قح  دشاب 

 . دشاب یم  دوجوم  تسا و  تقیقح  منهج  دشاب و  یم  دوجوم 

بیسحلا  25

تسا یفاک  ار  وت  یمهرد  ینعی  مهرد  کبسح  دیوگ  یم   . یفاک ینعی   ( 4 ) 
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زا هک  نینمؤم  يادخ و  ینعی  نینمؤملا  نم  کعبّتا  نم  هللا و  کبسح  دومرف  یلاعت  قح  هک  نانچ 

هک نانچ  تسا  هدمآ  مه  رگباسح  يانعم  هب  بیسح  و   . دنتسه یفاک  ار  وت  دندرک  يوریپ  وت 

هبساحم يارب  تدوخ  زورما  ینعی  ًابیِسَح 1  َْکیَلَع  َمْوَْیلَا  َکِسْفَِنب  یفَک  دومرف و  یلاعت  يادخ 

 . تسا هدمآ  ملاع  یصحم و  يانعم  هب  بیسح  زین  و   . یتسه یفاک 

دیمحلا  26

هک يا  هدیدنسپ   ( 5 ) 
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شیاسآ و رد  ینعی  دیدرگ  دمح  قحتسم  شیاهراک  هطساوب 

 . دراد دمح  قاقحتسا  یناسآ  یتخس و  رد  يرامیب و 

ّیفحلا  27

وت زا  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْسَی  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  تسا  ملاع  شیانعم   ( 6 ) 

ندمآ تقو  هب  ياناد  یّفح  سپ   . یتسه تمایق  نامز  هب  ياناد  وت  هکنآ  لثم  دنسرپ  یم  تمایق  زور  زا 

تبحم یبوخ و  وت  هب  تسا  یفح  وت  هب  یسک  ینعی  تسا  فیطل  يانعم  هب  یفحلا  یهاگ  و   . تمایق

 . دنک یم  فطل  و 

ّبرلا  28

هیآ يانعم  نیا  تسوا و  بر  دوش  کلام  ار  يزیچ  سک  ره  تسا و  کلام  يانعم  هب   ( 7 ) 

---------------

 . ءارسا 14  17  ( . 1 ) 

 (-- 283 --) 

دوخ کلام  دیس و  هب  ینعی  درگ  زاب  دوخ  ّبر  يوس  هب  ینعی  ّکبر 1  یلا  یعجرا  دومرف  هک  تسا 

یّنبری نا  نم  ّیلا  ّبحا  شیرق  نم  لجر  یّنبری  نال  تفگ  نینح  زور  رد  يا  هدنیوگ  ددرگ  زاب 

هک دشاب  ّمبر  نزاوه  زا  يدرم  هک  مراد  رتسود  دشاب  نم  بر  شیرق  زا  يدرم  نزاوه  نم  لجر 

 . دشاب شیرق  زا  يدرم  نم  کلام  رگا  هک  تسنآ  شروظنم 

ار برلا  يانعم  مال  فلا و  اریز  تسین  دوبعم  يانعم  هب  زج  دشاب  مال  فلا و  اب  ّبرلا  رگا  یلو 

هب دوش  یم  قالطا  کلام  ادخ  ریغ  رب  رگا  تسایشا و  همه  کلام  ادخ  اهنت  دشخب و  یم  مومع 

ّهلات و هب  هک  دنتسه  یناسک  نوینّابر   . دراد تبسن  وا  هب  دشاب و  یم  شکلام  وا  هک  تسا  ییایشا  ظاحل 

قح ترضح  تمدخ  اهنت  ناشفده  دنتشگ  عطقنم  ادخ  يوسب  نوچ  دنبوسنم و  راگدرورپ  تدابع 
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نیمزالم زا  دننک و  یم  ربص  ایبنا  اب  هک  دنتسه  ینانآ  نوینابرلا  هکنآ  رگید  تسا و 
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 . دنتسه ناشیا 

نمحرلا  29

هک تسا  ریگ  همه  تمحر  ياراد  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  نامحر  قلخ  همه  هب   ( 1 ) 

رفاک و نمؤم و  لماش  دریگ و  یم  رب  رد  ناششاعم  بابسا  قازرا و  رد  ار  قلخ  همه  تمحر  نیا 

 . دوش یم  ناراکبان  ناگتسیاش و 

میحرلا  30

ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  دومرف َو  دراد  هصاخ  تمحر  نینمؤم  هب  یلاعت  يادخ   ( 2 ) 

تمحر هملک  زا  قتشم  تمحر و  رد  هغلابم  يارب  میحر  نامحر و  مسا  ود  تسا و  میحر  نینمؤم  هب 

ار وت  ام  ینعی  َنیَِملاْعِلل 2  ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  دومرف َو  یلاعت  يادخ  دنشاب  یم  تمعن  يانعم  هب 

مسا مه  نارگید   . میشاب هدرک  مامت  ار  نایملاع  يارب  تمعن  تمحر و  هکنیا  يارب  زج  میداتسرفن 

زا ریغ  یسک  مسا  ناونع  هب  هک  تسین  زیاج  نامحر  مسا  یلو  دنراذگب  دنناوت  یم  دوخ  رب  ار  میحر 

رب تردق  میحر  قلخ  یلو  دنک  فرطرب  ار  اهالب  دناوت  یم  هک  تسا  یسک  نامحر  اریز  دشاب  ادخ 

دوش یم  هتفگ  تمحر  ربا  هب  هک  نانچ  دوش  یم  هتفگ  تمحر  نآرق  هب  و   . درادن ار  اهالب  ندرک  فرط 

هب اریز  دوش  یم  هتفگ  میحر  زین  لد  كزان  مدرم  هب  هک  نانچ  تسا  تمعن  يانعم  هب  تمحر  سپ 

فّسأت زاربا  ّتیم و  يارب  اعد  شتمحر  ینابرهم و  نیرتمک  تسا و  نابرهم  رایسب  بلق  تقر  هطساو 

رد نآ  يانعم  هکلب  تسین  بلق  ّتقر  يانعم  هب  یهلا  تفص  ناونع  هب  میحر  یلو  تسا  يو  يارب 

سپ تسوا  زا  الب  ندرک  فرطرب  موحرم و  يارب  تمعن  داجیا  يانعم  هب  یلاعت  يراب  سدقا  تاذ 

---------------

 . --------------- رجف 28  89  ( . 1 ) 

 . ءایبنا 107  21  ( . 2 ) 
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 (-- 284 --) 

میحر يانعم  هک  یفیرعت 
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تاریخ ندناسر  تافآ و  زا  ییاهر  ییوگب  هکنیا  دناسرب  قح  قلخ و  رد  ار 

 . دنیوگ یم  میحر  ار  تاجاح  بابرا  هب 

يراذلا  31

رتشیب دومن و  قلخ  ار  ناشیا  دیرفآ و  ار  قلخ  یلاعت  يادخ  دنیوگ و  قلاخ  هب   ( 1 ) 

 . دندرک فذح  يراذلا  زا  ار  هزمه  املع 

قزارلا  32

دروم ياهاذغ  هکنیا  هب  تسا  سوفن  همه  مّویق  تسا و  يزور  لفکتم  هک  یسک   ( 2 ) 

صاخ ار  يزور  دوش و  یم  قیالخ  همه  لماش  یلاعت  يادخ  يزور  دنک و  یم  نیمأت  ار  سفن  ره  زاین 

 . دهدن ناراکدب  هب  دهد و  يزور  ناراکوکین  هب  ای  دهدن و  رفاک  هب  هک  تسا  هدرکن  ینمؤم 

بیقرلا  33

قح راتفگ  باب  نیا  زا  دنام و  یمن  یفخم  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يرادهگن  ینعی   ( 3 ) 

دیوگ یمن  يراتفگ  چیه   . ٌدِیتَع 1 ٌبِیقَر  ِْهیََدل  َّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  دومرف و  هک  تسا  هناحبس 

 . دنک یم  ینابهگن  ار  وا  تخس  ینابهگن  هکنآ  زج 

فوءرلا  34

تمحر زا  تفأر  هک  تسا  هدش  هتفگ  دروآ و  یم  تمحر  ناگدنب  رب  شینابرهم  هب   ( 4 ) 

 . ماع تمحر  تسا و  صاخ  تفأر  هک  دش  هتفگ  تسا و  رتاسر 

یئارلا  35

يانعم هب  تیور  انیب و  يانعم  هب  ییار  تسا  نکمم  و   . دشاب یم  ملاع  نآ  يانعم   ( 5 ) 

 . دیایب ندید 

مالسلا  36
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قح تفص  نیا  زا  روظنم  و   . تسا مالس  ياراد  يو  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و   ( 6 ) 

رود یناصقن  تفآ و  ره  زا  و   . دشاب یم  يرب  بویع  همه  زا  هک  تسا  يدوجوم  وا  هک  تسا  نیا  یلاعت 

مدرم هب  وا  هیحان  زا  یتمالس  اریز  تسا  هدنهد  تمالس  شیانعم  هدش  هتفگ   . تسا
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مالس و دسر و  یم 

تسا نکمم  مالسلا  راد  مهل  دومرف  یلاعت  يادخ  هکنیا   . تسا تعاضر  عاضر و  لثم  تمالس 

دراد يا  هفاضا  شیانعم  هب  تسا و  تمالس  تشهب  هک  دنراد  یتشهب  ناشیا  هک  دشاب  نیا  شیانعم 

همه زا  دور  یم  تشهب  هب  هک  یسک  اریز  دیمان  مالس  ار  تشهب  هکنیا  ای  دشاب و  مالس  هب  تشهب  ینعی 

---------------

 . 18  . 50 ق  ( . 1 ) 

 (-- 285 --) 

 . تسا مالسلا  راد  تشهب  سپ  دنام  یم  نوصم  ایند  تافآ 

نمؤملا  37

تسا هدننک  قیدصت  نمؤم  سپ  تسا  قیدصت  يانعم  هب  تغل  رد  نامیا  هشیر   ( 1 ) 

رد ار  دوخ  نمؤم  ناگدنب  نامگ  دناسر و  یم  تیعقاو  هب  ینعی  دنادرگ  یم  تسار  ار  اه  هدعو  ینعی 

يانعم هب  نمؤم  یهاگ   . دزاس یم  هدروآرب  ار  ناشیا  ياهوزرآ  دناشک و  یم  تیعقاو  هب  شدوخ  دروم 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دهد  یم  تاجن  روج  ملظ و  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا 

رد وا  باذع  زا  دنک  ادخ  تعاطا  سک  ره  اریز  تسا  هدش  هدیمان  نمؤم  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  هدش 

یلاعت قح  ناما  رد  ار  دوخ  نمؤم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  نمؤم  دبع  هب  هکنیا  تلع  تسا و  ناما 

 . دهد یم  رارق  شریذپ  دروم  ار  شناما  مه  یلاعت  يادخ  دنیب و  یم 

نمیهملا  38

َْنَیب اِمل  ًاقِّدَصُم  هک  تسا  دهاش  ناحبس  قح  راتفگ  تسا و  دیهش  يانعم  هب   ( 2 ) 

نآ رب  دیامن و  یم  دنا  هدمآ  يو  زا  لبق  هک  یهلا  ياهباتک  قیدصت  ِْهیَلَع 1  ًانِْمیَهُم  ِباتِْکلَا َو  َنِم  ِْهیَدَی 

يو زا  تسا و  ناگدنب  لاعفا  لاوقا و  همه  دهاش  ینعی  نمیهم  یلاعت  يادخ  ینعی  تسا  دهاش  اهباتک 
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هتفگ تسین و  یفخم  نامسآ  نیمز و  رد  يا  هرذ  لاقثم 
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هب تسا و  نیما  يانعم  هب  نمیهم  هک  هدش 

 . تسا ناینیشیپ  بتک  رد  یلاعت  يادخ  يامسا  زا  یمسا  نمیهم  دنتفگ  زین  ایشا و  رادهگن  يانعم 

زیزعلا  39

درادن ریظن  لاثم و  تسین و  لداعم  يادخ  اب  يزیچ  دوش و  یمن  بولغم  هک  یعینم   ( 3 ) 

مالک زا  تیاکح  رد  یلاعت  يادخ   . دیابر یم  دنک  هبلغ  سک  ره  ّزب  ّزع  نم  دوش  یم  هتفگ  لثم  رد  و 

درک ادیپ  هبلغ  نم  رب  باوج  لاؤس و  رد  ینعی  باطخلا  یف  ینّزع  دیامرف و  یم  دواد  دزن  هب  مصخ 

 . زیزعلا اهیا  ای  دنتفگ  فسوی  ناردارب  هک  نانچ  دیآ  یم  هاشداپ  يانعم  هب  هاگ  و 

رابجلا  40

دنک و یم  ناربج  ار  اهنآ  ياهیگتسکش  مدرم و  ياهیگراچیب  هک  تسا  یسک  وا   ( 4 ) 

دوخ قلخ  زا  رتالاب  یسک  ینعی  رابجلا  دنتفگ  دنک  یم  تیافک  ار  اهنآ  يزور  شاعم و  بابسا 

تسد هک  يرهاظ  ینعی  راّبج  دنتفگ  دنکش و  یم  درب و  یم  نیب  زا  ار  يرگمتس  رابج و  ره  دشاب و  یم 

ربج دوش و  یم  هتفگ  هرابج  دشابن  سرتسد  رد  هک  ییامرخ  تخرد  هب  هک  نانچ  دسر  یمن  وا  هب  یسک 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دینک و  شروبجم  يراک  رب  ار  یصخش  هک  تسانعم  نیا  هب 

---------------

 . هدئام 48  5  ( . 1 ) 

 (-- 286 --) 

ناشدوخ هب  مدرم  يراذگاو  هن  ربج و  هن  نیرمألا  نیب  رما  نکیل  ضیوفت و  ربج و ال  ال 

یلاعت يادخ  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوصقم  و   . تسود نآ  نیب  يزیچ  هکلب   . تسا

تارظن و هب  هکنآ  ات  هتشاذگناو  ناشیا  هب  ار  نید  رما  هتخاسن و  روبجم  یصاعم  رب  ار  شناگدنب 

زع يادخ  سپ  دنیوگ  نخس  ینید  لیاسم  رد  دوخ  ياهسایق 
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دومن یتانایب  داد و  رارق  يدودح  لج  و 

لماک ار  نید  هدرک و  بحتسم  ار  يروما  هدومن و  بجاو  ار  يروما  هدرک و  عضو  ار  یماکحا  و 

ادخ فرط  زا  نید  یفرعم  تانایب و  اب  سپ  دشاب  هدرک  راذگاو  ناشیا  هب  ار  نید  هکنآ  هن  تسا  هدومن 

 . تسین مدرم  دیاقع  ارآ و  هب  نید  يراذگاو  يارب  ییاج 

ربکتملا  41

ربکتم قلخ  زا  نایصاع  رب  و   . تسا رت  هبترم  دنلب  قلخ  تافص  زا  هک  یسک   ( 1 ) 

تسا ءایربک  زا  قتشم  ربکتم  دندرک  شکمشک  هعزانم و  شتمظع  رد  یلاعت  قح  اب  نوچ  دنیوگ  یم 

 . تسا یگرزب  ّربکت و  مسا  ایربک  و 

دیسلا  42

ناشیا رب  يو  هک  دنیوگ  دیس  موق  گرزب  هاشداپ و  هب  تسا و  هاشداپ  يانعم  هب   ( 2 ) 

رازآ يدرمناوج و  تفگ  تسیچ  تموق  رب  وت  ییاقآ  تلع  دنتفگ  مصاع  نب  سیق  هب  دراد و  ییاقآ 

هضرع هشیاع  تسنانآ  دیس  برع و  ياقآ  یلع  دومرف  ص )  ربمایپ (   . ناگدنب يرای  مدرم و  ندرکن 

برع دیس  ع )  یلع (  مدآ و  نادنزرف  دیس  نم  دومرف  یتسین  برع  دیس  وت  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تشاد 

بجاو وا  تعاط  هک  یسک  يانعم  هب  دیس  دومرف  هچ  ینعی  دیس  تشاد  هضرع  هشیاع  تسا 

 . هعاطالا بجاو  هاشداپ  ینعی  دیس  ثیدح  نیا  رب  انب   . تسا بجاو  نم  تعاط  هک  نانچ  دشاب 

حوبسلا  43

رد تسا و  لوعف  نآ  نزو  تسا و  كاپ  هتسیاشان  ياهزیچ  زا  هک  یسک  ینعی   ( 3 ) 

 . تسا یکی  مه  ود  ره  يانعم  دنا و  هدمآ  نزو  نیا  رب  سّودق  حّوبس و  هملک  ود  اهنت  برع  مالک 

دیهشلا  44

هکنآ ینعی   ( 4 ) 
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میلع ملاع و  دیهش  دهاش و  دنیوگ  یم  تسین  یفخم  وا  زا  زیچ  چیه 

تسا میلع  يانعم  هب  دیهش  و   . دنام یمن  یفخم  وا  زا  يزیچ  هک  تسا  يدهاش  رضاح و  لثم  ینعی 

هب هیآ  نیا  رد  دیهش  دنتفگ  و   . هکئالملا وه و  ّالا  هلا  هلا ال  ّهنا  هَّللا  دهش  دومرف  یلاعت  يادخ  نوچ 

 . تسا تسناد )  ملع (  يانعم 

 (-- 287 --) 

قداصلا  45

رد دنک  افو  وا  دهع  هب  سک  ره  دیوگ و  یم  تسار  دوخ  ياه  هدعو  رد  هکنآ  ینعی   ( 1 ) 

 . دراذگ یمن  مک  شباوث 

عناصلا  46

تاقولخم همه  هدننیرفآ  ینعی  تسا  تاعونصم  همه  عناص  قلطم  روط  هب  عناص   ( 2 ) 

زیچ چیه  هب  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  نیا  تساه و  هدیدپ  عیمج  هدنروآ  دیدپ  و 

لعف ادخ  ریغ  يدوجوم  ره  دشاب و  شلعاف  هباشم  یلعف  چیه  هک  میتفاین  نونکات  اریز  درادن  تهابش 

دنتسه و وا  ّتینادرف  رب  دهاش  تسا و  هناگی  وا  هکنیا  رب  دنلیلد  اهنآ  همه  تسوا و  عونصم  و 

فصو رد  امکح  زا  یضعب  درادن و  یکیرش  وا  هکنیا  هب  تسا  دوخ  قلخ  فالخ  رب  وا  هک  دندهاش 

تسا هتفگ  انعم  نیا  رد  سگرن 

اه هخاش  رد  اهکلپ  رد  اهمشچ 

 . تسا هدرک  یتسد  هریچ  نآ  نتخاس  رد  قح  هدمآ و  دیدپ 

زان همشرک و  اب  ییاهمشچ 

هدش هتخیر  الط  زا  نآ  ياه  هقدح  کنآ  لثم 

دنهد یم  ربخ  هدمآرب و  نیدرمز  ین  يالاب  رب 
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 . درادن یکیرش  يادخ  هکنیا  هب 

رهاطلا  47

نوکس لاوز و  ثودح و  دالوا و  نز و  دادضا و  لاثما و  دادنا و  هابشا و  زا  ینعی   ( 3 ) 

تماخض و یکیراب و  ضرع و  لوط و  لاقتنا و  و 
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یناعم زا  هصالخ  تسا و  هزنم  تدورب  ترارح و 

اه هدیدپ  تافص  زا  تسا و  رهاط  تانکمم  تافص  زا  دشاب و  یم  كاپ  تسا  دوجوم  تاقولخم  رد  هک 

یمهو ای  دنک  هطاحا  ار  وا  یملع  هکنیا  زا  تسا  گرزب  سدقم و  مرکم و  دنلب و  سپ  دشاب  یم  هزیکاپ 

 . دروآ رظن  رد  ار  وا 

لدعلا  48

رد هکنیا  هب  دنک  یمن  ریثأت  يو  رد  سفن  ياوه  هک  تسا  دوجوم  یسک  نآ  رد  لدع   ( 4 ) 

دروم شتواضق  لعف و  لوق و  رد  یسک  هک  تسانعم  نیا  هب  مدرم  رد  تلادع  و   . دنک متس  تواضق 

 . دشاب تیاضر 

ّوفعلا  49

زا یفاعضا  هب  ار  اهنآ  دنک و  یم  وحم  ار  کلهم  گرزب و  ناهانگ  رایسب  هک  یسک  ینعی   ( 5 ) 

 (-- 288 --) 

مشچ يانعم  هب  وفع  هدش و  هتفرگ  وفع  هملک  زا  تسا و  لوعف  نزو  رب  وفعلا  دنک و  یم  لدب  تانسح 

ینعی هدش  هتفرگ  رثالا  حیرلا  تفع  زا  وفع  دنتفگ  تسا و  راکهانگ  ندرکن  تازاجم  هانگ و  زا  یشوپ 

 . تسا هدومن  كاپ  وحم و  ار  هناشن  رثا و  داب 

روفغلا  50

ترخآ و رد  ناهانگ  زا  ترفغم  نآ  بلاغ  يانعم  دزرمآ و  یم  رایسب  هک  تسا  یسک   ( 1 ) 

نیمه هب  تسا و  هدش  هتفرگ  ششوپ  رتس و  يانعم  هب  رفغ  زا  روفغ  تسا و  تازاجم  زا  نتشذگ 

هغلابم زا  رتشیب  وفعلا  رد  هغلابم  دنیوگ و  یم  رفغم  دناشوپ  یم  ار  رس  نوچ  دوخ  هالک  هب  برع  ببس 

وفع و رد  یلو  دشاب  یقاب  شلصا  یلو  دوش  هدناشوپ  يزیچ  تسا  نکمم  اریز  تسا  روفغلا  رد 

راثآ و ندش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  یلکب  ینعی  وحم  اریز  تسین  روط  نیا  وحم 
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 . تساه هناشن 

ینغلا  51

هب تشاد و  دهاوخن  یتاجاح  سپ  دشاب  یم  شقلخ  زا  زاین  یب  اتاذ  هک  یسک  ینعی   ( 2 ) 

هچرگ دنجاتحم  وا  زج  تادوجوم  همه  یلو  درادن  يزاین  تاودا  تالآ و  هب  شتردق  لامک و  تهج 

 . تسا قلطم  ینغ  وا  یلو  دنشاب  جاتحم  ناشدوجو  رد  اهنت 

ثایغلا  52

زا رایسب  هک  تسا  نیا  هدیدرگ  مسا  ازاجم  ردصم  هکنیا  تلع  سردایرف  ینعی   ( 3 ) 

 . دنک یم  تباجا  ار  رطضم  ياهناسنا  ياعد  دنک و  یم  يریگتسد  ناگراچیب 

رطافلا  53

سپ دومن و  قلخ  هزات  یعادبا و  تروص  هب  ار  ایشا  دیرفآ و  ار  قلخ  هکنآ  ینعی   ( 4 ) 

 . تساهنآ عدبم  قلاخ و  ینعی  تسا  ءایشا  رطاف  يادخ 

درفلا  54

تسد رد  رما  اهنت  تسا و  شرورپ  تیبوبر و  رد  درفنم  وا  اهنت  هک  یسک  ینعی   ( 5 ) 

وا هب  تسین  وا  اب  يدوجوم  چیه  تسا و  دوجوم  اهنت  وا  نوچ  زین  قولخم و  تسد  رد  هن  تسوا 

 . دوش یم  هتفگ  درف 

حاتفلا  55

نیب مکاحلا  حتف  دوش  یم  هتفگ   . دنک یم  تواضق  ناگدنب  نیب  هک  یسک  ینعی   ( 6 ) 

نیمه هب  و   . دشاب هدرک  تواضق  ود  نآ  نیب  هک  یتروص  رد  درک  حتف  نیمصاختم  نیب  مکاح  نیمصخلا 

ُْریَخ َْتنَأ  ِّقَْحلِاب َو  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتِفا  اَنَّبَر  هک  تسا  هدمآ  یلاعت  قح  نخس  انعم 

 (-- 289 --) 
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حاتف يانعم  زین  ینایضاق و  نیرتهب  وت  نک و  تواضق  ام  موق  نیب  ام و  نیب  ایادخ  ینعی  َنیِِحتاْفلَا 1 

 . دنک یم  زاب  دیاشگ و  یم  شناگدنب  يارب  ار  تمحر  يزور و  هک  تسا  نآ 

قلافلا  56

هناد و دمآ و  نوریب  نآ  زا  ناویح  تفاکش و  ار  ماحرا  هکنآ   ( 1 ) 
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هایگ تفاکش و  ار  هتسه 

انعم نیا  درک و  زاب  دیآ  یم  نوریب  نیمز  زا  هک  هچ  ره  يارب  ار  هار  تفاکش و  ار  نیمز  دنایور و  نآ  زا  ار 

قلف دنیوگ  هدنیور و  هایگ  نیمزب  مسق  ِعْدَّصلَا  ِتاذ  ِضْرَْألَا  تسا َو  یلاعت  قح  نخس  نامه 

نامسآ زا  ار  هرطق  تفاکش و  یکیرات  زا  ار  حبص  ینعی  رطقلا  نع  ءامّسلا  حابّصلا و  نع  مالّظلا 

یسوم يارب  ار  ایرد  ِمیِظَْعلَا 2  ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  یسومل  رحبلا  قلف  تفاکش و 

 . تشگ گرزب  یهوک  لثم  یتمسق  ره  سپ  دش  هتفاکش  ایرد  تفاکش و 

میدقلا  57

لوا شدوجو  تسا و  مدقم  میدقت  ياحنا  همه  هب  ایشا  همه  رب  هک  یسک  ینعی   ( 2 ) 

 . تسین قباس  وا  رب  یمدع  درادن و 

کلملا  58

توکلم تساه و  كولمم  فانصا  عماج  مامت و  وا  تکلمم  هک  یسک  ینعی   ( 3 ) 

تسا هدش  هفاضا  تومحر  توبهر و  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  تسادخ و ت  کلم 

 . دننک محر  وت  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنسرتب  وت  زا  تومحر  نم  ریخ  توبهر  دنیوگ و  یم  برع 

سودقلا  59

سودق تسا و  یکاپ  تراهط و  يانعم  هب  سدق  تسا و  سدق  زا  لوعف  نزو  رب   ( 4 ) 

هیزنت ریهطت و  يانعم  هب  سیدقت  تسا و  كاپ  دالوا  دادنا و  زا  هزیکاپ و  بویع  همه  زا  هک  یسک  ینعی 

ََکل 3 ُسِّدَُقن  َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  هک َو  درک  لقن  هکیالم  زا  هک  ناحبس  قح  راتفگ  تسا و 

هلمج ود  نیا  کل  حّبسن  کّحبسن و  مییاتس و  یم  ار  وت  یکاپ  هب  مینک و  یم  حیبست  ار  وت  ام  ینعی 

اب هک 
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زا یکاپ  تراهط و  هاگیاج  ینعی  سدقلا  هریظح  تسانعم و  کی  هب  تسا  نآ  نودب  رج و  فرح 

يامسا زا  یمسا  سودق  دنتفگ  تسا و  یلاخ  اهدرد  ثداوح و  زا  تسایند و  رد  هک  ییاه  تساجن 

 . تسا ناینیشیپ  بتک  رد  لج  زع و  يادخ 

---------------

 . --------------- فارعا 89  7  ( . 1 ) 

 . --------------- ءارعش 63  26  ( . 2 ) 

 . هرقب 30  2  ( . 3 ) 

 (-- 290 --) 

يوقلا  60

نآ رب  ینعی  تسا  يوق  يزیچ  رب  هک  یسک  ینعی  تسا  رداق  يانعم  هب  يوق  یهاگ   ( 1 ) 

يوق نآ  رب  هاگ  چیه  تساوق و  همه  ياراد  هک  تسا  یسک  نوچ  وا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تساناوت و 

درادن و هار  نآ  رد  یگتسخ  هک  تسا  يوق  وا  سپ  تسالیتسا  لباق  ریغ  اوق  نیا  دبای و  یمن  هار  یناوتان 

 . دهاوخ یمن  يرای  یسک  زا 

بیرقلا  61

نم عادلا  هوعد  بیجا  دیامرف و  یم  یلاعت  يادخ  دنک  یم  تباجا  هک  یسک  ینعی   ( 2 ) 

بولق ياه  هسوسو  زا  هک  یملاع  يانعم  هب  بیرق  یهاگ   . منک یم  تباجا  ار  هدننکاعد  تساوخرد 

ُبَْرقَأ ُنَْحن  لج َو  زع و  يادخ  نخس  لثم  تسین  یتفاسم  هدرپ و  بولق  نیب  وا و  نیب  تسا و  هاگآ 

یسامت هکنآ  نودب  تسا  بیرق  وا  سپ  میرتکیدزن  ندرگ  ياهگر  زا  وا  هب  ام  ِدیِرَْولَا 1  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ 

هکلب دشاب  شقلخ  وا و  نیب  یتفاسم  هار و  هکنآ  نودب  تسادج  شقلخ  زا  دشاب و  رارقرب  ناشیا  نیب 

هب برقت  اذل  درادن و  تهباشم  ناشیا  اب  دراد و  تطلاخم  طولخم و  تسا  قرافم  هک  لاح  نیع  رد  وا 
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داقتعا نسح  تعاط و  تهج  زا  هکلب  تسین  اه  تفاسم  اه و  هار  زا  ادخ 
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يادخ سپ  تسادخ  هب 

یط هب  وا  هب  یکیدزن  اریز  تسا  لاقتنا  لقن و  نودب  وا  یکیدزن  تسا و  کیدزن  یلاعت  كرابت و 

قح هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ   . دور الاب  وا  يوس  هب  صخش  هک  تسین  تفاسم 

 . دوب دوجوم  ددرگ  فوصوم  وند  ولع و  تفص  هب  هکنآ  زا  لبق  ییالاب و  ینییاپ و  زا  لبق  ناحبس 

مویقلا  62

هک انعم  نیا  هب  تسایشا  همه  میق  وا  دوش  یم  هتفگ  لاوز و  نودب  میاد  میاق و  ینعی   ( 3 ) 

نزو رب  ود  نیا  تسا و  مایق  مویق  ریظن  دنک  یم  ار  زیچ  همه  تیاعر  هدرک و  یگدیسر  همه  هب 

یلوتم دوخ  هک  دوش  یم  هتفگ  یماگنه  هب  هلمج  نیا  دشاب و  یم  یشلاب  تمق  زا  لاعیف  لوعف و 

نم اهیف  ام  دنتفگ  لثم  رد  و   . يدیدرگ نآ  ریبدت  حالصا و  يرادهگن و  یلوتم  يدش و  يزیچ 

 . تسین يدحا  هناخ  رد  راّید  رّوید و ال 

ضباقلا  63

 ( دنک یم  عنم  دریگ (  یم  ارقف  زا  دوخ  تمکح  هب  ار  قازرا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب   ( 4 ) 

ترخآ رد  نآ  سیفن  شاداپ  هب  دنیامن و  ربص  هکنآ  ات  دنک  یم  التبم  ار  ناشیا  شیوخ  فطل  هب  و 

هب ضبق  زا  ضباقلا  دنتفگ  زین  و   . دریگ یم  ندناریم  هب  ار  حاورا  هکنآ  ینعی  ضباقلا  دنتفگ  و   . دنسرب

---------------

 . 50 ق 16  ( . 1 ) 

 (-- 291 --) 

تسا ینالف  ضبق  رد  زیچ  نالف  هکلم  یف  يا  نالف  ضبق  یف  نالف  دنیوگ  هک  نانچ  تسا  کلم  يانعم 

نخس باب  نیمه  زا  تسا و  نم  کلم  رد  ینعی  تسا  نم  ضبق  رد  زیچ  نیا   . تسا ینالف  کلم  ینعی 

دومرف هک  تسا  ناحبس  قح 
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ضبق و رد  تمایق  رد  نیمز  ِهَمایِْقلَا 1  َمْوَی  ُُهتَْضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألَا  َو 

کلم ِروُّصلَا 2  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ُْکلُْملَا  َُهل  دومرف َو  هک  قح  نخس  ریظن  تسا و  یلاعت  يادخ  کلم 

لام زور  نآ  رد  رما  ِهَِّلل 3  ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألَا  َو   . دوش هدیمد  روص  رد  هک  يزور  تسا  یلاعت  قح  لام 

 . تسادخ

طسابلا  64

لضف مرک و  تمحر و  زا  هکنآ  ات  دنارتسگ  یم  همه  يارب  ار  قازرا  يادخ  ینعی   ( 1 ) 

 . دنامن یقاب  يزاین  یلاعت  قح 

یضاقلا  65

ای هدرک و  كرت  هب  رما  هک  يدراوم  یهاون و  رماوا و  رد  یلاعت  يادخ  ینعی   ( 2 ) 

زا یضاق  و   . دندومن شتعاطا  ناشیا  هک  دنک  یم  مکح  ناگدنب  رب  تسوا  تیاضر  دروم  هک  يدراوم 

تسا هنوگ  هس  یهلا  ءاضق  هدش و  قتشم  اضق 

هک درک  مکح  يادخ  ُهاَّیِإ 4  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یضَق  يادخ َو  نخس  لثم  مازلا  مکح و  لوا 

ار وا  درک و  مکح  زیچ  نالف  هب  یضاق  اذکب  یضاقلا  یضق  دنیوگ  و   . دیتسرپن ار  وا  زج  سک  چیه 

 . دومن مزلم 

یف لیئارسا  ینب  یلا  انیضق  ناحبس و  قح  نخس  لثم  تسا  ندرک  مالعا  نداد و  ربخ  يانعم  هب  مود 

 . میدرک مالعا  ناشیا  هب  لیئارسا )  ینب  ربمایپ  نابز  هب  ام (  باتکلا 5 

تفه تقلخ )  ِْنیَمْوَی 6 (  ِیف  ٍتاوامَس  َْعبَس  َّنُهاضَقَف  قح  نخس  لثم  ندرک  مامت  يانعم  هب  موس 

هب انب  ینعی  دروآرب  ار  شتجاح  ینالف  هقح  نالف  یضق  دنتفگ  درک و  مامت  زور  ود  رد  ار  نامسآ 

 . دومن مامت  تساوخرد 

---------------
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 . --------------- رمز 67  39  ( . 1 ) 

 . --------------- ماعنا 73  6  ( . 2 ) 

 ( 3 ) 
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 . --------------- راطفنا 19  82.

 . --------------- ءارسا 23  17  ( . 4 ) 

 . --------------- ءارسا 4  17  ( . 5 ) 

 . تلصف 12  41  ( . 6 ) 

 (-- 292 --) 

دیجملا  66

دنیوگ یم  دجام  لجر  یسک  هب  برع   . تسا مرک  هدنهد  تعسو  هک  یسک  ینعی   ( 1 ) 

باب نیمه  زا  دشاب و  یم  زیزع  میرک  شیانعم  دنتفگ  دهد و  تعسو  اطع  رد  دشاب و  هدنشخب  هک 

يانعم هب  تغل  رد  دجم  تسا و  زیزع  میرک و  ینعی  دیجم 1  نآرق  دومرف  هک  تسا  ناحبس  قح  نخس 

دیجمت و ار  وا  ادخ  قلخ  ینعی  تسا  دجمم  يانعم  هب  دیجملا  یهاگ  تسا و  تفارش  هب  ندیسر 

 . دنرامش یم  شگرزب  دننک و  یم  میظعت 

ّیلولا  67

یلاعت يادخ   . تسا ناشیا  مارکا  باوث و  یلوتم  هک  نینمؤم  روای  نآ  يانعم   ( 2 ) 

نینمؤم یلو  یلاعت  يادخ  ِروُّنلَا 2  َیلِإ  ِتاُملُّظلَا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  ُِّیلَو  ُهَّللَا  دومرف 

تیولوا و يانعم  هب  زین  یلو  یهاگ  دروآ و  یم  رون  هب  هتخاس  جراخ  اه  یکیرات  زا  ار  ناشیا  تسا و 

لوسر ای  یلب  اولاق  مکسفناب  مکنم  یلوا  تسلا  دومرف  ص )  ربمایپ (  هک  نانچ  تسا  يرترب 

دندرک ضرع  مرادن  تیولوا  ناتسوفن  هب  امش  زا  نم  ایآ   . هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق  هللا 

يانعم هب  زین  و   . تسه وا  يالوم  مه  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  دومرف  ادخ  لوسر  يا  هلب 

تسا یسک  لفط  یلو  و   . تساوخ اپب  نآ  يارب  دیدرگ و  يراک  یلوتم  هک  یسک  ینعی  تسا  هدمآ  یلو 

ینعی نینمؤملا  ّیلو  هَّللا  دهد  یم  ماجنا  ار  شیاهراک  دراد و  هدهعب  ار  لفط  ياهراک  حالصا  هک 
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حالصا یلوتم  ادخ  انیقی  نوچ  تسا  نینمؤم  یلو  يادخ 
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نید ایند و  تامهم  تسا و  نینمؤم  نوئش 

 . دراد هدهع  رب  ار  ناشیا 

نانملا  68

تسا ناحبس  قح  نخس  باب  نیمه  زا  تسا و  هدنهد  تمعن  هدنشخب و  شیانعم   ( 3 ) 

 . راد هگن  ای  شخبب  باسح  یب  ٍباسِح 3  ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَف 

طیحملا  69

رد ار  ایشا  وا  تردق  ملع و  دشاب و  نکمتم  نآ  رب  هتشاد و  هبلغ  ءایشا  رب  هک  یسک   ( 4 ) 

ُلاْقثِم ُْهنَع  ُبُْزعَی  دراد و ال  ایشا  همه  رب  یملع  يالیتسا  ینعی  تسا  طیحم  وا  سپ  دشاب  هتفرگرب 

ٍنِیبُم 4 ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ُرَبْکَأ  َِکلذ َو ال  ْنِم  ُرَغْصَأ  ِضْرَْألَا َو ال  ِیف  ِتاوامَّسلَا َو ال  ِیف  ٍهَّرَذ 

زج تسین  ناهنپ  وا  زا  نآ  زا  رتشیب  هن  هرذ و  لاثم  زا  رتمک  هن  نیمز و  اهنامسآ و  رد  يا  هرذ  لاقثم  چیه 

---------------

 . --------------- جورب 21  81  ( . 1 ) 

 . --------------- هرقب 257  2  ( . 2 ) 

 . --------------- 38 ص 39  ( . 3 ) 

 . ءابس 3  34  ( . 4 ) 

 (-- 293 --) 

ُرْحَْبلَا َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلَا  َناک  َْول  ُْلق   . تسا راکشآ  قح )  یلزا  ملع  باتک (  رد  هکنآ 

نتشون يارب  ایرد  رگا  وگب  فهک  ًادَدَم 109  ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  یِّبَر َو  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق 

مامت ایرد  دوش  مامت  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  لبق  دوش  بکرم  مراگدرورپ  تاقولخم  تاملک و 

ٌمْالقَأ َو ٍهَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألَا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو   . دنروآ کمک  اهایرد  نآ  هزادنا  هب  هچرگ  دوش  یم 
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نیمز ياه  تخرد  رگا  هتبلا  نامقل  ِهَّللَا 27  ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلَا 

يایرد تفه  دندیدرگ و  یم  بکرم  سونایقا )  طیحم (  يایرد  دندش و  یم  ملق 
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هفاضا نادب  مه  رگید 

تسین جراخ  زیچ  چیه  يو  تردق  زا  هک  دراد  یتردق  يادخ  دش و  یمن  مامت  ادخ  تاملک  دیدرگ  یم 

میخض و فیرظ و  میظع و  شرع  راوخریش و  لفط  روبنز و  روم و  ادخ  شیپ  دشاب و  گرزب  هچرگ 

ْمُکُْقلَخ َو ال ام   . تساناوت ایشا  همه  رب  وا  ٌریِدَق 1  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َوُه  دنیواسم َو  کچوک  گرزب و 

اذِإ ُهُْرمَأ  امَّنِإ   . تسا یکی  ثعب  قلخ و  هزادنا  هب  امش  همه  ثعب  ٍهَدِحاو 2 و  ٍسْفَنَک  َّالِإ  ْمُُکثَْعب 

دوجوم هک  دهاوخب  ار  يزیچ  یتقو  ادخ  روتسد  سی 36  ُنوُکَیَف 82  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ 

 ( دوش یم  دوجوم  دوش (  یم  ماجنا  سپ  وشب  دیوگب  وا  هب  هک  تسا  نیا  ددرگ 

نیبملا  70

رد شریبدت  روهظ  تسا و  نشور  دوخ  تایآ  تردق و  راثآ  هب  هک  يراکشآ  ینعی   ( 1 ) 

 . دنزاس یم  رهاظ  ار  يو  تمکح  وا  تانّیب  ییادیپ  ایشا و 

تیقملا  71

و  . تسا هدش  اشنا  بلطملا  دبع  نب  ریبز  زا  يرعش  مسا  نیا  يارب  ردتقم و  ینعی   ( 2 ) 

متفرگ زاب  وا  زا  ار  دوخ  هک  يزرو  هنیک  اتیقم  هتءاسم  یلع  تنک  هنع و  سفّنلا  تففک  نغض  يذ 

مدوب رداق  وا  هب  ندناسر  نایز  رب 

رادقم هب  ار  ایشا  هک  تسا  رادهگن  ظیفح و  يانعم  هب  تیقم  دنتفگ  تسا و  شیرق  نابز  نیا  و 

رادهگن شیانعم  هک  هدش  هتفگ  دهد و  یم  اذغ  هک  تسا  ینآ  تیقم  دنتفگ  زین  و   . دنک یم  ظفح  شزاین 

 . تسا نابهگن 

رّوصملا  72

دندرگ هتخانش  رگیدمه  زا  ات  هدیرفآ  فلتخم  ياهتروص  رب  ار  شقلخ  هکنآ  ینعی   ( 3 ) 

---------------
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 . --------------- هدئام 5  120  ( . 1 ) 

2 ) 
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 . نامقل 28  31 ( .

 (-- 294 --) 

وکین درک و  يرگتروص  ار  امش  یلاعت  يادخ  ْمُکَرَوُص 1  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  دومرف َو  یلاعت  يادخ 

 . دومن يرگتروص 

میرکلا  73

شیانعم دنتفگ  هدنشخب و  ینعی  میرک  درم  دوش  یم  هتفگ  دایز  هدنشخب  ینعی   ( 1 ) 

باب نیا  رد  و   . تسوا زا  رتزیزع  ینعی   . تسا ینالف  زا  رت  تمارک  اب  ینالف  دنیوگ  هک  نانچ  تسا  زیزع 

 . تسا زیزع  نآرق  باتک  نیا  ینعی  میرک  نآرقل  ّهنا  دومرف  هک  تسا  قح  نخس 

ریبکلا  74

 . تسا یگرزب  ربکت و  مسا  ایربک  موق  دیس  دنیوگ  یم  موق  گرزب  هب  دیس و  ینعی   ( 2 ) 

یفاکلا  75

رب ار  وا  زاین  سپ  دنک  یم  تیافک  اریو  يادخ  دنک  وا  رب  لکوت  سک  ره  ینعی   ( 3 ) 

َوُهَف ِهَّللَا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  دومرف َو  یلاعت  يادخ   . دهد یمن  هلاوح  نارگید  هب  ار  وا  دروآ و  یم 

 . تسا یفاک  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنک  لکوت  ادخ  رب  سک  ره  ُُهبْسَح 2 

رضلا فشاک   76

ُفِشْکَی ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملَا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  تسا  هدنهد  شیاشگ  شیانعم   ( 4 ) 

 . دراد یم  رب  وا  زا  ار  يدب  دنک و  یم  تباجا  اعد  ماگنه  هب  ار  رطضم  لمن 27  َءوُّسلَا 62 

رتولا  77

 . دوش یم  هتفگ  رتو  نآ  هب  دشاب  درف  هک  يزیچ  ره  دنیوگ و  ار  درف   ( 5 ) 

رونلا  78
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و  . دنک تیاده  ار  ناهارمگ  دوخ  تیاده  هب  دنک و  انیب  ار  ناروک  شیوخ  رون  هب  يو   ( 6 ) 

تسا لعاف  مسا  نآ  يانعم  هک  یلاح  رد  هدمآ  ردصم  تروص  هب  ازاجم  تسا و  ءایض  يانعم  هب  رون 

هطساوب نیمز  اهنامسآ و  لها  نوچ  هکنآ  ای   . هد ینشور  يانعم  هب  رینم  ینعی 
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حلاصم و هب  یلاعت  قح 

قلخ هدرک و  رون  ار  رون  نوچ  هکنآ  ای  دننیب  یم  مدرم  رون  هطساو  هب  هک  نانچ  دنسر  یم  دوخ  تالامک 

 . دنیوگ یم  رونلا  يو  مسا  هب  تسا  هدومن 

باهولا  79

 . تسا ناوارف  رادقم  ظاحل  هب  وا  ششخب  دشخب و  یم  رایسب  هک  یسک  ینعی   ( 7 ) 

---------------

 . --------------- رفاغ 64  40  ( . 1 ) 

 . قالط 2  65  ( . 2 ) 

 (-- 295 --) 

ریصنلا رصانلا و   80

ترصن تسا و  هدنهد  کمک  يانعم  هب  تسانعم و  کی  هب  مسا  ود  ره   ( 1 ) 

 . تسا کمک  يانعم  هب 

عساولا  81

هب وا  يزور  دیناشوپ و  ار  شناگدنب  زاین  وا  يزاین  یب  هک  تسا  یسک  يو  ینعی   ( 2 ) 

زا ینالف  تسا و  يزاین  یب  يانعم  هب  هعسو  تعسو  ّینغ و  عساو  دنتفگ  و   . دیسر شقلخ  همه 

تسا درم  ناوت  ششوک و  يانعم  هب  عسو  دشخب و  یم  دوخ  تورث  زا  ینعی  دشخب  یم  دوخ  هعس 

 . نک جرخ  دوخ  عسو  رادقم  هب  دنیوگ  یم 

دودولا  82

دراد تسود  ار  دوخ  هتسیاش  ناگدنب  یلاعت  يادخ  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  دو  زا   ( 3 ) 

تبحم هک  تسا  نیا  يانعم  هب  یهاگ  دریذپ و  یم  ار  ناشلامعا  ددرگ و  یم  یضار  ناشیا  زا  ینعی 
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ادُو 1 ُنمْحَّرلَا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  تسا  قح  نخس  لثم  دزادنا و  یم  قلخ  لد  رد  ار  ناشیا 

رد هک  نانچ  دشاب  لوعفم  يانعم  هب  لوعف  دیاش  و   . دهد یم  رارق  یتسود  ناشیا  يارب  نامحر  ینعی 

ینعی دودوم  يانعم  هب  دودو  زین  اجنیا  رد  تسا  كانسرت  ینعی  تسا  بویهم  شیانعم  بیهم  دروم 

 . دشاب یم  بوبحم 

يداهلا  83

درک تیاده  ار  شقلخ  عیمج  دوخ  تیاده  هب  تشاذگ و  تنم  هکنآ  ینعی   ( 4 ) 
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و

هب ار  ناشیا  درک و  قلخ  يدیحوت  ترطف  هب  ار  ناشیا  اریز   . داد تمارک  دیحوت  رون  هب  ار  ناشیا 

هطساوب زین  مالعا و  لیالد و  ماهلا و  لقع و  کمک  اب  دومن و  ییامنهار  قلخ  زا  دوخ  دوصقم 

َکَلَه ْنَم  َِکلْهَِیل  داد  نآ  مهف  رب  تردق  ار  ناشیا  دندوب  دیؤم  دکؤم  ياه  تجح  اب  هک  یناربمایپ 

هدنز سک  ره  ددرگ و  كاله  ناهرب  اب  ددرگ  كاله  هکنآ  ره  ات  ٍهَنَِّیب 2  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع 

دوش یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  ناگدنب  تیاده  نایب  اّما  و   . ددرگ تیاده  لیلد  هنیب و  زا  دوش  تیاده  و 

تیاده ار  ناشیا  يدُْهلَا 3  یَلَع  یمَْعلَا  اوُّبَحَتْساَف  ْمُهاْنیَدَهَف  تسا  هدرک  تیاکح  یلاعت  يادخ  هک 

رون هب  ار  ناشیا  هکنیا  اما  و   ( . دندیزگرب دنتشاد (  تسود  تیاده  ياج  هب  ار  يروک  ناشیا  یلو  میدرک 

---------------

 . --------------- میرم 96  19  ( . 1 ) 

 . --------------- لافنا 42  8  ( . 2 ) 

 . تلصف 17  41  ( . 3 ) 

 (-- 296 --) 

اْهیَلَع 1 َساَّنلَا  َرَطَف  ِیتَّلَا  ِهَّللَا  َتَرِْطف  هدرک  قلخ  دیحوت  رب  ار  ناشیا  ادتبا  رد  داد و  تمارک  دیحوت 

یلع دلوی  دولوم  ّلک  ص )  ادخ (  لوسر  نخس  درک و  قلخ  ترطف  نآ  رب  ار  ناشیا  يادخ  هک 

ایناث دوش و  یم  دلوتم  ترطف  رب  دنزرف  ره  هناسّجمی  هنارّصنی و  هنادّوهی و  هاوبا  اّمنا  هرطفلا و 

نید رون  داتسرف و  ار  ناربمایپ  سپس  و   . دنیامن یم  سوجم  ای  يراصن و  ای  دوهی  ار  وا  شردام  ردپ و 

رب قیفوت  فاطلا و  دادما و  اعبار  دومن  بیهرت  بیغرت و  ضیرحت و  اثلاث  دینارتسگ و  ار  تیاده  و 

دومن نآ  هب  کمک  تداعس و 
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ناشیا حلاصم  هب  ار  تاناویح  همه  هک  تسا  یلاعت  يادخ  زین  و 

دزومآ و یم  ناشیا  هب  ار  ترسم  هار  دیامن و  یم  ماهلا  ناشیا  هب  ار  يزور  بلط  دنک و  یم  ییامنهار 

 . دنیامن يرود  راضم  تافآ و  زا  هنوگچ  هکنیا 

یفولا  84

 . دوش یم  لمع  شا  هدعو  دنک و  یم  افو  دهع  هب  هک  تسنآ  يانعم  هب   ( 1 ) 

لیکولا  85

لام و رب  لیکو  يانعم  نیمه  تساخ و  اپرب  ام  ظفح  هب  هک  یسک  ینعی  ام  یلوتم   ( 2 ) 

ینعی دنتفگ  دیآ و  یم  زین  اجتلا  دامتعا و  لکوت و  اجلم و  دمتعم و  يانعم  هب  یهاگ  دشاب و  یم  تورث 

َمِْعن ُهَّللَا َو  اَُنبْسَح  دیامرف  یم  دروآ و  یم  رب  ار  ناشیا  حلاصم  تسا و  ناگدنب  قازرا  لفکتم  هک  یسک 

 . دروآ یم  رب  ار  روما  تسا  یلیفک  بوخ  ام  روما  رد  ینعی  ُلیِکَْولَا 2 

ثراولا  86

ددرگ و یم  درتسم  يو  هب  ناکلام  انف  زا  دعب  اهلام  اه و  کلم  همه  هک  یسک  ینعی   ( 3 ) 

ادخ هب  گرم  زا  دعب  ناشثیراوم  كالما و  تسا و  یقاب  قلخ  همه  يانف  زا  دعب  یلاعت  يادخ 

 . دسر یم 

ّربلا  87

هب شا  یکین  دنک و  یم  یکین  ناشیا  هب  تسا و  نابرهم  شناگدنب  رب  هک  یسک  ینعی   ( 4 ) 

رد ینالف  نالف  نیمی  تّرب  دنیوگ  هک  نانچ  دیآ  یم  قداص  يانعم  هب  ّرب  یهاگ  دسر و  یم  قلخ  همه 

 . تفگ تسار  ینالف  ّرب  نالف و  تقدص  و  دمآ )  رد  تسار  ینالف  مسق  تسا (  وگتسار  دنگوس 

ثعابلا  88

ار ناشیا  دنادرگ و  یم  زاب  تافو  زا  دعب  دنک و  یم  هدنز  گرم  زا  دعب  ار  قلخ  هکنآ   ( 5 ) 
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---------------

 . --------------- مور 30  30  ( . 1 ) 

2 ) 
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 . نارمع 173 لآ   3 ( .

 (-- 297 --) 

 . دنادرگ یم  هدنز  اقب  شاداپ و  يارب 

باوتلا  89

هچ ره  دیامن و  یم  وفع  ناهانگ  زا  دنک  هبوت  هدنب  یتقو  دنک  یم  هبوت  لوبق  هکنآ   ( 1 ) 

 . ددرگ یم  رارکت  مه  وفع  دوش  رارکت  هبوت 

لیلجلا  90

تلزنم نأش و  ردق و  یگرزب  لالج و  شیانعم  تسا و  تمظع  لالج و  زا  نآ  و   ( 2 ) 

 . دنتسه کچوک  وا  لباقم  رد  ناگرزب  همه  هک  تسا  یتمظع  تسا و 

داوجلا  91

نیب قرف  تسا و  هدننک  ناسحا  شخب و  تمعن  رایسب  نک و  یکین  هد  تمعن  وا   ( 3 ) 

دنتفگ دشخب و  یم  تساوخرد  نودب  داوج  دهد و  یم  تساوخرد  اب  میرک  هک  تسا  نیا  میرک  داوج و 

رب هدنشخب و  درم  ینعی  داوج  لجر  ششخب و  يانعم  هب  دوج   . تسا روکذم  يانعم  نیا  سکع 

هیواخس و ضرا  دنیوگ  یم  تسا  شمرن  تواخس  هشیر  اریز  دوش  یمن  قالطا  ناحبس  يادخ 

 . تسا مرن  اهزاین  ماگنه  هب  نوچ  دنیوگ  یخس  ار  یخس  مرن و  ذغاک  مرن و  نیمز  يواخس  ساطرق 

ریبخلا  92

ملاع ینالف  تسا  فقاو  نآ  تالکشم  ءایشا و  زومر  قیاقد و  هب  هک  تسا  یسک   ( 4 ) 

ملع ینعی  ربخلا  تسا و  علطم  نآ  تقیقح  رب  تساناد و  یش ء  هنک  هب  ینعی  دشاب  یم  يریبخ 

 . مهاگآ نآ  هب  نم  ینعی  ربخ  هب  یل  ییوگ  یم 

قلاخلا  93
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هکنآ نودب  تسا  هدرک  عارتخا  ار  ناشیا  تسا و  قلخ  عدبم  هک  یسک  ینعی   ( 5 ) 

ادخ ریغ  یقلاخ  ایآ  ِهَّللَا 1  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  دشاب  هتشاد  يا  هنومن 

رد یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسا  هرادا  تقلخ  زا  دارم  دنیوگ  یهاگ  تسا و  دوجوم 
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زا تیاکح 

تسرد هدنرپ  هزادنا  هب  ار  لگ  نم   . ِنیِّطلَا 2 َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  دیامرف  یم  ع )  یسیع (  ترضح 

 . تسا نآ  هدنهد  دوجو  قلاخ و  تقیقح  رد  یلاعت  يادخ  و   . منک یم 

نیرصانلا ریخ   94

دنیوگ یم  هک  نانچ  دسر  یم  يو  زا  ترصن  يرای و  ررکم  دایز و   ( 6 ) 

---------------

 . --------------- رطاف 3  30  ( . 1 ) 

 . نارمع 49 لآ   30  ( . 2 ) 

 (-- 298 --) 

 . دنک یم  تمحر  دایز  ینعی  نیمحارلا  ریخ 

ناّیدلا  95

هب نیّدلا  دهد و  یم  ار  لامعا  يازج  شاداپ و  ناگدنب  هب  هک  تسا  یسک  يو  و   ( 1 ) 

وت هب  یهد  یم  شاداپ  ءازج و  هک  يروط  نامه  ینعی  نادت  نیدت  امک  دوش  یم  هتفگ  تسازج  يانعم 

 . دنهد یم  شاداپ 

هب نادی  اموی  یتفلا  نیدی  امک 

اناحیر هعلقی  مّوثلا ال  عرزی  نم 

 . دنهد ازج  وا  هب  دهد  یم  ازج  درمناوج  هک  روط  ره 

 . دنک یمن  تشادرب  ناحیر  نآ  زا  دراکب  ریس  سک  ره 

روکشلا  96

دهد و یم  يرایسب  باوث  وا  هب  دیوگ و  یم  رکش  ار  مک  تعاط  هک  تسا  ینآ   ( 2 ) 
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انَّبَر َّنِإ  دومرف  یلاعت  يادخ  دنک  یم  تعانق  رکش  مک  هب  دهد و  یم  ناوارف  گرزب و  ياه  تمعن 

ناسحا هب  فارتعا  يانعم  هب  تغل  رد  رکش  نوچ  و   . تسا روکش  روفغ  ام  راگدرورپ  ٌروُکَش 1  ٌروُفََغل 

ناحبس يادخ  یلو  دهد  یم  تمعن  ناشیا  هب  دیامن و  یم  ییوکین  ناگدنب  هب  ناحبس  يادخ  تسا و 

ازاجم ار  ناشیا  هب  شاداپ  رطاخ  نیمه  هب  دهد  یم  ناوارف  ازج  شتعاط  رطاخ  هب  ار  عیطم  نوچ 

 . دنتفگ رکش  شاداپ  تافاکم و  هب  هک  نانچ  دیمان  ناگدنب  هب  تبسن  يرازگرکش 

میظعلا  97

نیا لالج  تمظع و  ياراد  ینعی   ( 3 ) 
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تلالج ناش و  ياراد  هک  یسک  هب  ابلاغ  مسا 

 . دوش یم  هتفگ  تسا  ردق 

فیطللا  98

ناشیا هب  دنناد  یمن  هک  یهار  زا  دنک و  یم  یکین  دوخ  ناگدنب  هب  هک  یسک  ینعی   ( 4 ) 

ینالف نداد و  تمارک  ندرک و  یبوخ  ینعی  فطل  دیامن و  یم  ارادم  یمرن و  ینعی  دننک  یم  فطل 

هب ار  فیطل  یهاگ  دیامن و  یم  فطل  ناشیا  هب  دنک و  یم  یکین  ناشیا  هب  ینعی  تسا  مدرم  هب  فیطل 

ینعی تسا (  فکلا  فیطل  يرگتعنص  ینالف  دنیوگ  یم  دنریگ  یم  لعف  ریبدت و  رد  فطل  يانعم 

هدمآ فیطل  يانعم  رد  ربخ  رد  دشاب و  رهام  قذاح و  تعنص  رما  رد  يو  هک  یتروص  رد  تسا )  هریچ 

قلاخ اریز  تسا  هدش  هدیمان  میظع  هب  هک  نانچ  تسا  فیرظ )  فیطل (  تاقولخم  قلاخ  وا  هک 

---------------

 . رطاف 34  35  ( . 1 ) 

 (-- 299 --) 

هب نآ  اب  هدنب  ینعی  تسا  فطل  لعاف  هک  یسک  ینعی  فیطل  دوش  یم  هتفگ  تسا و  میظع  تاقولخم 

 . ددرگ یم  رود  تیصعم  لعف  زا  دوش و  یم  کیدزن  تعاط  لعف 

یفاشلا  99

دشاب راک  رد  ییاود  هکنآ  نودب  دهد  یم  يزور  ار  افش  یتسردنت و  هک  یسک  ینعی   ( 1 ) 

رد یلاعت  يادخ   . دهد یم  گرزب  شاداپ  کچوک  يالتبا  رب  دنک و  یم  فرطرب  كدنا  ياعد  اب  ار  الب  و 

ارم وا  مدیدرگ  ضیرم  یتقو  ِنیِفْشَی 1  َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  هدومرف َو  مالسلا  هیلع  میهاربا  زا  تیاکح 

 . دهد یم  ءافش 

 . دوب یهلا  يانسح  يامسا  مامت  اه  نیا 
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دوجو اهنآ  ریغ  ییامسا  هک  درادن  تلالد  میدرک  رکذ  ار  صوصخم  يامسا  نیا  هکنیا  هک  نادب   ( 2 ) 

رد هک   . تسا دایز  مالسلا  مهیلع  همیا  ياهاعد  رد  امسا  نیا  ریغ  اریز  درادن 
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ام هک  ییامسا  نیا 

تیزم و امسا  یقاب  رب  امسا  نیا  هک  دشاب  نیا  هدش  دای  يامسا  رکذ  تلع  دیاش  تسین و  میدرمش 

 . دنراد تفارش 

تاذ رد  رثکت  بجوم  هریثک  یناـعم  اـب  ناحبـس  قح  هریثـک  یماـسا  تلع  هک  نادـب   ( 3 درادـن (  یفانت  تاذ  تدـحو  اب  امـسا  ترثک 
يراب سدقم 

هکلب  . دشاب یم  ناحبس  قح  تافاضا  زا  یشان  امسا  ترثک  ددعت و  رثکت و  نیا  هکلب  تسین  یلاعت 

 . تسا یکی  تارابتعا  تاهج و  عیمج  زا  یلاعت  قح 

هیفاـضا تافـص  هیقیقح و  تافـص  تسا  مسق  ود  یلاـعت  قح  تافـص  هک  تسا  نآ  قـیقحت   ( 4 هیفاضا (  تافـص  هیقیقح و  تاـفص 
تافص

یلزا دوجوم  یح  لثم  دوش  یم  قالطا  تاذ  رب  تافص  نآ  اهنت  تاذ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  هیقیقح 

نآ هیفاضا  تافص  دوش و  یم  هتفگ  یهلا  تاذ  هب  رظن  اب  اهنت  تافص  نیا  هک  يدمرس  يدبا  یقاب 

نیا اریز  تسا  میحر  قلاخ  رداق  وا  هکنیا  لثم  دنیآ  یم  شیپ  یلاعت  قح  ریغ  هب  رظن  اب  هک  دنا  یتافص 

باب نیا  زا  هک  يددعت  دنوش و  یم  قالطا  تاذ  رب  موحرم  رودقم و  قولخم و  هب  رظن  اب  تافص 

رد ددعت  ثعاب  میریگب و  رظن  رد  تاذ  اب  ار  تاذ  زا  جراخ  روما  هک  تسا  یماگنه  هب  دیآ  یم  لصاح 

 . تسا هزنم  ترثک  ددعت و  زا  یلاعت  يادخ  دنک  یمن  داجیا  تاذ  رد  ار  یترثک  دنوش و  یمن  تاذ 

---------------

 . ءارعش 80  26  ( . 1 ) 

 (-- 300 --) 

يادخ یسک  ره  دومرف  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يا  هدع  زا  بائر  نب  یلع  و   ( 1  ( ) 1 لصف ( 

دیزرو و رفک  دنک  تدابع  مهو  هب  ار 
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هدیزرو رفک  دنکن  تدابع  ار  انعم  دنک و  تدابع  ار  مسا  سک  ره 

هکنیا هب  درک  تدابع  ار  انعم  سک  ره  دیزرو و  كرش  دومن  تدابع  ار  انعم  مسا و  سک  ره  تسا و 

دش دقتعم  نآ  هب  بلق  رد  درک و  قالطا  ادخ  رب  درک  فصو  نآ  هب  ار  دوخ  یلاعت  يادخ  هک  ار  ییامسا 

ناشیا رگید  ثیدح  رد  و   . دنتسه نینمؤم  ناشیا  درک  يراج  ار  نآ  راکشآ  ناهن و  رد  نابز و  رد  و 

رگا دراد  مسا  هن  دون و  یلاعت  يادخ  دومرف  مکح  نب  ماشه  هب  یثیدح  رد  و   ( 2 دنتسه (.  یقیقح  نینمؤم 

نیا هک  تسانعم  کی  هللا  یلو  تسادج  دوبعم  ادخ و  کی  یمسا  ره  سپ  دشاب  انعم  نامه  مسا 

 . دنراد تلالد  نآ  رب  امسا 

لزان ترضح  نآ  رب  نامسآ  زا  لیئربج  هک  دنک  یم  لقن  ص )  ربمایپ (  زا  شدج  زا  بیعش  نب  رمع   ( 3  ( ) 2 لصف ( 

يا کیلع  مالسلا  تشاد  هضرع  دروآ و  ار  اعد  نیا  داد  یم  تراشب  دیدنخ و  یم  هک  یلاح  رد  دش و 

وت يارب  يا  هیده  یلاعت  يادخ  درک  ضرع  لیئربج  يا  مالسلا  کیلع  دومرف و  خساپ  دمحم 

یلاعت قح  هک  شرع  ياهجنگ  زا  یتاملک  داد  خساپ  تسیچ  هیده  نآ  لیئربج  يا  دومرف  داتسرف 

وگب داد  خساپ  دنمادک  تاملک  نآ  لیئربج  يا  دیسرپ   . داد تمارک  نآ  هب  ار  وت 

میظع ای  رتّسلا  کتهی  مل  هریرجلاب و  ذخاؤی  مل  نم  ای  حیبقلا  رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای 

يوجن ّلک  بحاص  ای  همحّرلاب  نیدیلا  طساب  ای  هرفغملا  عساو  ای  زواّجتلا  نسح  ای  وفعلا 

میظع ای  حفّصلا  میرک  ای  يوکش  ّلک  یهتنم  ای 
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ای اهقاقحتسا  لبق  معنلاب  ائدتبم  ای  ّنملا 

هک یسک  يا  راّنلاب  یقلخ  هّوشت  ّالا  هَّللا  ای  کلأسأ  انتبغر  هیاغ  انالوم و  اندّیس و  ای  اّنبر و 

ار هدرپ  ینک و  یمن  هذخاؤم  هانگ  زا  هک  یسک  يا  یناشوپ  یم  ار  یتشز  ییامن و  یم  راکشآ  ار  ییابیز 

تعسو وت  ترفغم  هک  یسک  يا  ینک  یم  تشذگ  بوخ  يراد و  گرزب  يوفع  هک  یسک  يا  يرد  یمن 

اه تیاکش  همه  تیاهن  يا  اهاوجن  همه  بحاص  يا  يدوشگ  تمحر  هب  ار  تسد  ود  هک  یسک  يا  دراد 

زا لبق  هک  یسک  يا  يراد  گرزب  یششخب  هک  یسک  يا  ینک  یم  تشذگ  تمارک  اب  هک  یسک  يا 

زا ام  تبغر  تیاهن  ام و  يالوم  ام و  ياقآ  يا  ام و  بر  يا  ییامن  یم  اه  تمعن  هب  عورش  قاقحتسا 

لیئربج زا  ص )  ادخ (  لوسر   . يزاسن تشز  هّوشم و  شتآ  اب  ارم  تقلخ  هک  میهاوخ  یم  ادخ  يا  وت 

 (-- 301 --) 

عطقنم هدش و  لیطعت  نآ  نتشون  يارب  هکیالم  راک  تاهیه  داد  خساپ  تسیچ  نانخس  نیا  دیسرپ 

هکیالم رگا   ( 1 دنسیونب ( )  ار  نآ  ات  دننک  یم  لیطعت  کیالم  ار  اهراک  همه  هک  شاداپ  يدایز  زا  هیانک  هدیدرگ ( 

دننک فصو  تمایق  زور  ات  ار  تاملک  نیا  شاداپ  هک  دننک  عامتجا  نآ  رب  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه 

رتس لیمجلا و  رهظا  نم  ای  دیوگب  هدنب  یتقو   . دننک فصو  دنناوتن  ار  شاداپ  نآ  زا  یئزج  کی 

دیامن و وکین  يراتفر  وا  اب  ترخآ  رد  دیامن و  تمحر  ار  يو  ایند  رد  دناشوپب و  ار  وا  يادخ  حیبقلا 

مل هریرجلاب و  ذخاؤی  مل  نم  ای  دیوگب  یتقو  دراذگب و  وا  رب  ششوپ  رازه  ترخآ  ایند و  رد 
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اه هدرپ  هک  يزور  رد  ار  وا  هدرپ  دشکن و  باسح  وا  زا  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  رتّسلا  کتهی 

دشخب یم  ار  شناهانگ  یلاعت  يادخ  وفعلا  میظع  ای  دیوگب  هدنب  یتقو  دنکن و  هراپ  دنوش  یم  هراپ 

رگا یتح  درذگرد  نآ  زا  ادخ  زواّجتلا  نسح  ای  دیوگب  رگا  دشاب و  ایرد  فک  لثم  شناهانگ  هچرگ 

ای دیوگب  یتقو  دشاب و  هریبک  ناهانگ  زا  اهنآ  لاثما  ایند و  ياه  تبیصم  يروخبارش و  يدزد و 

لج زع و  يادخ  تمحر  رد  وا  سپ  دیاشگب  وا  رب  تمحر  رد  داتفه  یلاعت  يادخ  هرفغملا  عساو 

یلاعت يادخ  همحّرلاب  نیدیلا  طساب  ای  دیوگب  یتقو  دوش و  جراخ  ایند  زا  هکنآ  ات  دور  یم  ورف 

ّلک یهتنم  ای  يوجن و  ّلک  بحاص  ای  دیوگب  یتقو  دیاشگ و  یم  تمحر  هب  ار  دوخ  تسد 

ارقف و نیکاسم و  نایانیبان و  اه و  ضیرم  اه و  ملاس  اهروجنر و  مامت  شاداپ  یلاعت  يادخ  يوکش 

يادخ حفّصلا  میرک  ای  دیوگ  یتقو  دنک و  یم  اطع  وا  هب  ار  تمایق  زور  ات  اه  هدز  تبیصم  مامت 

تمایق زور  رد  یلاعت  يادخ  ّنملا  میظع  ای  دیوگب  یتقو  دهد  یم  ار  ایبنا  تمارک  وا  هب  یلاعت 

لبق معنلاب  ائدتبم  ای  دیوگب  یتقو  و   . دروآ یم  رب  يو  يارب  ار  قیالخ  ياهوزرآ  يو و  ياهوزرآ 

ای دیوگب  یتقو  دهد و  یم  رجا  وا  هب  یهلا  ياه  تمعن  نیرکاش  ددع  هب  یلاعت  يادخ  اهقاقحتسا 

ار وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  نم  هکیالم  يا  دیامرف  یم  هکیالم  هب  یلاعت  يادخ  اندّیس  ای  اّنبر و 

هام و دیشروخ و  نیمز و  نامسآ و  تفه  منهج و  تشهب و  رد  هک  یتاقولخم  رجا  ددع  هب  مدیزرمآ و 

اههوک و قلخ و  عاونا  ناراب و  ياه  هرطق  ناگراتس و 
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دنتسه یسرک  شرع و  نآ و  ریغ  كاخ و  اهگیر و 

یتقو دزاس و  یم  رپ  نامیا  زا  ار  وا  بلق  یلاعت  يادخ  انالوم  ای  دیوگب  یتقو  مهد و  یم  وا  هب 

وا هب  ار  قیالخ  تبغر  لثم  وا و  تبغر  تمایق  زور  رد  یلاعت  يادخ  انتبغر  هیاغ  ای  دیوگب 

زا ما  هدنب  دیوگ  رابج  يادخ  راّنلاب  یقلخ  هّوشت  نا ال  هَّللا  ای  کلأسأ  دیوگب  یتقو  دهد و  یم 

ردپ مدرک و  دازآ  شتآ  زا  ار  وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  نم  هکیالم  يا  دومن  شتآ  زا  يدازآ  تساوخرد  نم 

ار وا  تعافش  ما و  هدرک  دازآ  شتآ  زا  زین  ار  يو  ناگیاسمه  نادنزرف و  هداوناخ و  ناردارب و  ردام و  و 

نیا دمحم  يا  مداد  هانپ  شتآ  زا  مدرک و  لوبق  دشاب  هدش  بجاو  ناشیا  رب  شتآ  هک  رفن  رازه  رد 

 (-- 302 --) 

تسا باجتسم  دناوخب  سک  ره  ار  اعد  نیا  اریز  هدم  دای  نیقفانم  هب  زومایب و  نیقتم  هب  ار  تاملک 

 . تسا نآ  رود  هب  فاوط  ماگنه  هب  رومعملا  تیب  یلاها  ياعد  نیا  و   . یلاعت هَّللا  ءاش  نإ 

نیلوا زا  ار  ام  هک  مناهاوخ  ناحبس  يادخ  زا  میدرک و  الما  هلاسر  نیا  رد  هک  دوب  یبلاطم  همه  نیا   ( 1 ) 

ار ام  دهد و  رارق  نآ  هب  نیبطاخم  نیرتصیرح  زا  نآ و  رد  هدش  دراو  بادآ  هب  بداتم  ناگدنریگ و  هرهب 

نیا رد  دنک و  هدایپ  ام  رد  ار  تسنآ  رب  لمتشم  هلاسر  نیا  هک  یباوبا  لوصف و  هک  دهد  رارق  یناسک  زا 

دنوش تیاده  دنهاوخ  یم  هک  یناردارب  دندرگ  کیرش  دندش  علطم  هلاسر  نیا  زا  هک  یناسک  همه  اعد 

هک ینانآ  دنور و  ار  ناگتفای  تمالس  هار  و 
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رو هرهب  نآ  زا  دنیازفایب و  تمایق  هشوت  رب  دنهاوخ  یم 

تسد دصاقم  مامت  هب  نآ  هطساوب  ات  دهد  رارق  هشوت  حالس و  ناشیا  ام و  يارب  ار  باتک  نیا  دنوش و 

لامعا وا  تمعن  هب  تسا و  تاریخ  یلو  یلاعت  يادخ  میبای و  تاجن  اهیتخس  همه  زا  مینک و  ادیپ 

یماگنه هب  ات  اقآ  هتسیاش و  ترتع  دمحم و  هزیکاپ  سوفن  فرشا  رب  دورد  دوش و  یم  مامت  حلاص 

 . نایاپ دنیآرد  مه  یپ  ییانشور  یکیرات و  دنور و  یم  دنیآ و  یم  بش  حبص و  هک 

دیوگ مجرتم 

تیب لها  دمحم و  رب  نایاپ  یب  دورد  داد و  باتک  نیا  همجرت  قیفوت  ارم  هک  ار  ییادخ  دمح 

 . داب شکاپ 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و 

ریخلا 1415 رفص   29

 (-- 303 --) 

اه تشاددای 

 (-- 304 --) 

 (-- 305 --) 

اه تشاددای 

لوا باب  ياه  تشاددای 

رطس 4 هحفص 21   ( 1 هرامش (  تشاددای 

ریغ دیدج  ندمت  تامیالمان  لباقم  رد  یحور  هاگهانپ  کی  ناونع  هب  اعد  شقن  هزورما   1

دیماان دوخ  نایفارطا  دوخ و  زا  هک  ینارامیب  هجلاعم  يارب  رادیب  ناسانشناور  تسا  راکنا  لباق 

یلاعت و يادخ  هب  هیکت  ار  یناور  ياهیرامیب  نامرد  شور  نیرتهب  و   . دننک یم  هیصوت  ار  اعد  دنا  هدش 
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 . دنناد یم  شکاپ  هاگرد  هب  شیاین 

راد رد  ار  دوخ  تسا و  ثداوح  دابدنت  شوختسد  هشیر  یب  یفلع  نوچ  هاگ  هیکت  نودب  رشب 

زا ساره  ماجنارس  مهبم و  يا  هدنیآ  زا  شیوشت  يرادن  يرامیب  زا  ینارگن   . دبای یم  اهنت  یتسه 

يو ساره  رب  زور  ره  دروخ و  یم  ار  يو  نادرگرس  حور  هروخ  دننامه  گرم  ینعی  يدوبان  یتسین و 

ردخم داوم  یلکلا و  تابورشم  اه  سناد  اه  ملیف  ینآ  ياهیمرگرس  هب  ار  دوخ  فده  یب   . دیازفا یم 

دنک رارف  شیوخ  زا  ات  دنک  یم  لوغشم 
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ییورین هب  يداقتعا  یب  زا  اهنیا  همه  دنک  یفن  ار  شیوخ  و 

هب شیاین  ادخ و  دای  اّما   . دشاب یم  همه  تسرپرس  ّربدم و  زیچ و  همه  رب  طیحم  اناوت و  هک  تسا 

يادخ اب  يا  هظحل  تسا  یفاک   . دزاس یم  فرطرب  ار  اهینارگن  همه  ادخ  رب  هیکت  شدنلب و  هاگرد 

ار شیوخ  ياهیراتفرگ  ّلح  وا  زا  دراذگ و  نایم  رد  يو  اب  ار  شیوخ  تالکشم  دنک و  تولخ  شیوخ 

مارآ يو  دننک  یم  رارف  یکیرات  هب  ناور  بیهم  ياهالویه  دوش و  یم  هدوشگ  وا  یناور  هدقع  دهاوخب 

ار شیوخ  اریز  دیاشگب  هاگرد  نآ  رد  ات  دنک  یمن  ادیپ  يا  هدقع  تسرپ  ادخ  ناسنا  هکلب  دبای  یم  رارق  و 

وحن هب  ار  يو  تیبرت  دنک و  یم  مادقا  دیاب  هک  روط  نآ  يو  حلاصم  هب  هک  دنیب  یم  یسک  روضح  رد 

ِنیِقْسَی َو ِینُمِعُْطی َو  َوُه  يِذَّلَا  ِنیِدْهَی َو  َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلَا  دیوگ  یم  راو  میهاربا  و   . دراد هدهع  رب  نسحا 

ِنیِّدلَا 1 َمْوَی  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلَا  ِنِییُْحی َو  َُّمث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلَا  ِنیِفْشَی َو  َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ 

يا هشمق  یهلا  زا  همجرت 

دیامرف یم  تیاده  متسار  هار  هب  دوخ  فطل  هب  دیرفایب و  ارم  هک  ییادخ  نامه  متسرپ )  یم  ) 

باریس موش  هنشت  نوچ  دهد و  یم  اذغ  ارم  دوخ  مرک  هب  موش  هنسرگ  نوچ  هک  ییادخ  نامه 

دنچ تایح  زا  ارم (  هک  ییادخ  نامه  دهد  یم  افش  ارم  موش  رامیب  نوچ  هک  ییادخ  نامه  دنادرگ  یم 

 . دنادرگ یم  هدنز  ترخآ  يدبا  تایح  هب  سپس  دناریم و  یم  ایند )  هزور 

---------------

 . ات 82 ءارعش 78   ( 1 ) 

 (-- 306 --) 

رارق شیوخ  نالوج  نادیم  ار  یهانتی  ناهج ال  ددرگ و  یم  دازآ  حور  ادخ  رب  هیکت  اب  نیا  رب  انب 

دهد یم 
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دنیب یم  رادیب  ار  اهنآ  دنک و  یم  یتشآ  ناهج  همه  اب  و 

دوب یموم  فکب  نهآ  رهوج  دنک  يدواد  نحل  مه  اههوک 

دوش ینادنخس  یسوم  اب  رحب  دوش  ینامیلس  لامح  داب 

 . دوش نیرسن  ار  میهاربا  ران  دوش  نیب  تراشا  دمحا  اب  هام 

دشر رد  دیآ  هنانح  نتسا  دشکرد  يرام  وچ  ار  نوراق  كاخ 

دنک یم  یمایپ  ار  ییحی  هوک  دنک  یم  یمالس  دمحا  رب  گنس 

میشماخ ام  نامرحمان  امش  اب  میشوخ  میریصب و  میعیمس و  ام 

دیونشب ملاع  يازجا  لغلغ  دیور  اهناج  ملاع  يدامج  زا 

تیب 1025 موس  رتفد  يونثم  تدیابرن  اهلیوات  هسوسو  تدیآ  تادامج  حیبست  شاف 

هتشون ادخ  فرط  زا  ثداوح  نوچ  هک  تسا  نآ  تساوخ  یلاعت  يادخ  زا  اهنت  دیاب  هکنیا  تلع 

شریغ زا  ناوخن و  ار  ادخ  ریغ  سپ  درادن  یقیقح  ریثات  بابسا  زا  یببس  چیه  دوش  یم  ریدقت  هدش و 

دراد و ذفان  هدارا  تباث و  یهاشداپ  یگشیمه و  تردق  نوچ  هاوخب  ناحبس  قح  زا  یلو  هاوخن  کمک 

هب اعد  رابخا  زا  و   . دننک ششوک  قلخ  همه  رگا  دومرف  ماما  رطاخ  نیمه  هب  تسا  يراک  رد  زور  ره 

هدش هداد  خساپ  نارگید  دوهی و  لاکشا  ثیدح  نیا  رد  تسا و  ردق  زا  اعد  هک  هدش  دراو  هضافتسا 

نآ عوقو  لوا  تروص  رد  ریخ  ای  تسا و  یضقم  رّدقم و  هثداح  ای  هک  تسا  نیا  اهنآ  لاکشا 

 . درادن يریثات  اعد  تروص  ود  ره  رد  تسا و  لاحم  مود  تروص  رد  تسا و  يرورض 

زاین یب  دوجو  بابسا  زا  هک  دوش  یمن  ثعاب  یلو  هدش  ردقم  يزیچ  هک  دوش  ضرف  رگا  باوج 

لولعم للع  ققحت  اب  سپ  تسا  ثداوح  للع و  بابسا و  زا  زین  اعد  و   . دشاب
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 . ددرگ یم  ققحم  مه 

هدمآ راونالا  راحب  رد  ای  تسا و  ردق  زا  اعد  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نخس  يانعم  نیمه 

 . دنادرگ یمن  رب  اعد  زج  ار  اضق  هک  تسا 

رطس 17 هرامش 2 ص 22 

الب هکنآ  ات  تسا  هداد  رارق  مزالم  ار  ود  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسنآ  الب  اعد و  یهارمه  زا  دارم 

فطل یمرن و  هکنآ  ای  دنتسه  قیفر  ود  نآ  هکنیا  لثم  دنادرگزاب  ار  الب  اعد  دوش و  ندرک  اعد  ثعاب 

 (-- 307 --) 

دنک و یم  شکمک  دناوخ و  یم  ار  وا  دنک و  یم  تقافر  اعد  اب  الب  ایوگ  دنریگ  یم  رگیدمه  زا  کمک  و 

شیانعم میریگب  ار  ناقفاوتی  هخسن  رگا  دزاس و  یم  فرطرب  ار  نآ  وا  دنک و  یم  یهارمه  الب  اب  اعد 

هدمآ هماع  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دننک  یم  هلتاقم  همصاخم و  گنج و  مه  اب  ود  نیا  ینعی  تسا  رهظا 

هّدع رد  دنریگ و  یم  یتشک  رگیدمه  اب  اوه  رد  دننک و  یم  دروخرب  رگیدمه  اب  الب  اعد و  هک  تسا 

 . لوقعلا ص 14 ج 12 هآرم  زا  لقن  هب   . تسا هدمآ  زین  هخسن )  نیمه  یعادلا ( 

دیامرف یم  یسلجم  موحرم  لوقعلا  هآرم  رد 

رطس 5 هرامش 3 ص 23 

دیامن شکرت  یسک  رگا  دشاب و  تابجاو  ضیارف و  زا  اعد  هک  دیآ  یم  مزال  نایب  نیا  اب  لاکشا 

دراو ار  يو  دنک  كرت  ار  نآ  یسک  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  یلاعت  يادخ  اریز  تسا  هدرک  هریبک  هانگ 

 ( تسا خزود  هب  دیدهت  هانگ  ندوب  هریبک  كالم  و  دنک (  خزود  شتآ 

الامجا اریز  دشاب  هدش  هریبک  هانگ  بکترم  نآ  كرات  دشاب و  بجاو  اعد  هک  تسین  رود  باوج 

تسا بجاو  اعد 
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تسار هار  هب  ار  ام  ات  میهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  تسا (  دمح  هروس  رد  نآ  نیرتمک  و 

رب هوالع  دوش  یم  هدرمش  رئابک  زا  دنکن  اعد  چیه  هکنیا  هب  یلک  روط  هب  اعد  كرت  سپ  دنک )  تیاده 

شدوخ ینعی  دنک  كرت  ار  اعد  ربکت  لیلد  هب  یسک  رگا  ینعی  دشاب (  یم  رابکتسا  رب  بترتم  دیدهت  نآ 

هفیحص رد  هک  نانچ  تسادخ  هب  رفک  هجرد  رد  یتیصوصخ  نینچ  دنادب )  اعد  زا  زاین  یب  رتالاب و  ار 

تسا هدمآ  هیداجس  هلماک 

خزود هب  دیدهت  ار  اعد  نیکرات  يدیمان و  رابکتسا  ار  نآ  كرت  يدناوخ و  تدابع  ار  اعد  ایادخ 

رتهب ار  اعد  كرت  هک  هیفوص  لاوقا  رابخا  نیا  اب  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم  هاگنآ   . يدرک يدبا 

 . دوش یم  در  دنرامش  یم  نسحتسم  ار  اعد  كرت  تالاح  یضعب  رد  ای  دنناد و  یم 

هذاعتسا اعد و  تباجتسا  رب  هحیحص  ثیداحا  تفگ  هاکشم  حرش  رد  یبیط  دومرف  سپس 

تسا رتهب  یهلا  ياضق  میلست  لیلد  هب  اعد  كرت  هک  دندقتعم  فراعم  لها  املع و  همه  دراد و  تلالد 

اهنت رگا  یلو  تسا  بوخ  دنک  اعد  ناناملسم  يارب  يرگشیاین  رگا  هک  دندش  لیاق  ناشیا  زا  يا  هدع  و 

بحتسم دبای  یم  دوخ  رد  ار  اعد  هزیگنا  رگا  دنتفگ  يا  هدع  و   . تسین بوخ  دنک  اعد  شیوخ  يارب 

ایبنا رابخا  هک  نانچ  دیامن  یم  اعد  هب  رما  هک  تسا  تنس  نآرق و  رهاوظ  اهقف  لیلد  ریخ و  ّالا  تسا و 

 . دراد تلالد  انعم  نیمه  رب  زین  مالسلا  مهیلع 

دسر یم  کلاس  هب  ناحبس  قح  هیحان  زا  هچ  ره  هک  تسا  یماقم  اضر  ماقم  دیوگ  یم  مجرتم 

 (-- 308 --) 

 . دوب نیریش  دنک  ورسخ  نآ  هچ  ره   . تسا نیریش 

لوا رتفد  دیوگ  یم  انالوم 
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تیب 2680

دومرف رما  ناحبـس  قح  نوچ  دـنک  یم  اعد  کلاس  مه  رگا  هلحرم  نیا  رد  وا  تام  میوا  تام  میوا  تام  وا  تاّذـل  مشچیم  مه  الب  رد 
دنک یم  اعد  دینک  اعد  هک 

ياضتقا هکلب  دنتسین  اعد  رکنم  ناشیا  زگره  نیا  رب  انب  دنیب  یمن  ادخ  زا  ریغ  یتساوخ  دوخ  يارب  اریز 

دنتسه اعد  يراز و  هیرگ و  ماقم  رد  تیدبا  هار  كّالس  زا  يا  هدع  نیا  رب  انب   . تسا نینچ  اضر  ماقم 

اهنآ لمع  رابخا و  نیا  نیب  یتفاهت  زگره  تسا و  توافتم  ناشیا  تالاح  سپ  اضر  ماقم  رد  يا  هدع  و 

دیوگ یم  تیب 1908  موس  رتفد  رد  يولوم   . تسین

ناهج رد  یضارتعا  دنرادن  هک  ناورهر  نآ  هصق  نونکا  ونشب 

دنرد یم  یهاگ  دنزود و  یمه  هگ  دنرگید  دوخ  اعد  لها  ایلوا  ز 

اعد زا  دشاب  هتسب  ناشناهد  هک  ایلوا  مسانشیم ز  رگید  موق 

مارح دش  ناشاضق  عفد  نتسج  مارک  نآ  مار  تسه  هک  اضر  زا 

صالخ ندرک  بلط  دیآ  ناشرفک  صاخ  دننیب  یمه  یقوذ  اضق  رد 

دوبک هماج  یمغ  زا  دنشوپن  هک  دوشگ  ناشیا  لد  رب  ینظ  نسح 

دوب شتآ  را  ددرگ  ناویح  بآ  دوب  شوخ  ناشیا  شیپ  دیآ  هچ  ره 

دوب رهوگ  ناشهار  ردنا  گنس  دوب  رکش  ناشموقلح  رد  رهز 

دوخ نظ  نسح  نیا ز  دشاب  هچ  زا  دب  کین و  ناشدوب  ناسکی  یگلمج 

دیامرف 1 یم  یندم  ناخ  یلع  دیس  موحرم  اضق  نیا  نادرگب  ام  زا  هلا  ياک  اعد  ندرک  ناشدزن  دشاب  رفک 

دراد تافانم  تسا  نیقیدص  تاماقم  نیرتدنلب  زا  هک  اضر  ماقم  اب  اعد  ایآ  لاؤس 

یلو دشاب  یناسفن  ّظح  نآ  هزیگنا  هک  دراد  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  تافانم  یتروص  رد  باوج 

فراع رگشیاین  رگا 
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دریگ یمن  تروص  يو  تساوخ  تیشم و  نودب  يراک  چیه  هک  دنادب  دشاب و  هللااب 

هکنآ نودب  دشاب  نآ  لاثما  مکل و  بجتسا  ینوعدا  رد  یهلا  رما  لاثتما  يارب  يو  ياعد  و 

 . تسین اضر  اعد و  نیب  یتافانم  دشاب  یناسفن  ّظح  شدوصقم 

---------------

 . یگنس پاچ  یندم  ناخ  یلع  دیس  نیکلاسلا ص 30  ضایر   ( 1 ) 

 (-- 309 --) 

رطس 9 هحفص 24  هرامش 4 

تاکن هیآ  زا  دومرف  هرقب 1  رد  رد 186  روبزم  هیآ  نمض  رد  هیآ  دروم  رد  ییابطابط  همالع  موحرم 

 . دوش یم  هدافتسا  ریز 

 . تبیغ قیرط  هب  هن  یلو  تسا  ناگدنب  اب  هبطاخم  وگتفگ و  رب  ساسا   ( 1

 . تسا هدومرف  اعد  هب  ار  هجوت  تیاهن   ( 2

 . دناسر یم  ار  هجوت  تیانع و  هک  مدرم  يا  دومرفن  نم و  ناگدنب  دومرف   ( 3

 . مکیدزن نم  دومرف  و   ... لق دومرفن  درک  فذح  ار  هطساو   ( 4

 . دشاب هدروآ  هیلعف  هلمج  تروص  هب  هکنآ  هن  هدروآ  تفص  تروص  هب  ار  ندوب  بیرق   ( 5

 . دراد رارمتسا  رب  تلالد  بیجا  عراضم  لعف   ( 6

عادلا هوعد  رب  هفاضا  دیق  نیا  هدروآ و  ار  دناوخب  ارم  یتقو  ینعی  ار  ناعد  اذا  دیق  هاگنآ   ( 7

رد هک  نانچ  دوش  یم  تباجا  یطرش  چیه  نودب  اعد  هک  دراد  تلالد  تسا و  نآ  نیع  هکلب  تسین 

هدافتسا هیآ  زا  هک  هدوب  اعد  رب  مامتها  دروم  رد  هتکن  تفه  اهنیا  تسا  نینچ  مکل 2  بجتسا  ینوعدا 

نم و دومرف  ادخ  راب  تفه  ینعی  تسا  هدش  رارکت  هیآ  رد  ملکتم  ریمض  راب  تفه  هکنآ  هوالع  هدش 

 . دشاب یم  هیآ  نیمه  تسا  نینچ  نآرق  رد  هک  يا  هیآ  اهنت 
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هدافتسا نینچ  هیآ  زا  یلصفم  نایب  رد  هاگنآ 
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دنک یم 

لام و تقیقح  رد  تسا  يزاجم  اه  تیکلام  رگید  تسا و  راگدرورپ  نآ  زا  یقیقح  تیکلم  نوچ 

نیا رب  انب  تسا  يداد  رارق  يزاجم و  یتیکلام  نینچ  دنراد  لام  بحاص  هب  یتبسن  هفاضا و  اهنت  لانم 

دشاب و یم  همه  یقیقح  کلام  یلاعت  قح  تسا و  یلاعت  قح  دشاب  یم  يو  نآ  زا  ملاع  همه  هکنآ 

ناسنا هک  روط  نامه  هکلب  تسین  هفاضا  تبسن و  زا  ربخ  اجنآ  رد  تسین و  یفاضا  تیکلم  نیا  نوچ 

مدآ ملاع و  کلام  زین  یلاعت  قح  تسا  کلام  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  سح و  لایخ و  مهو و 

ناوت یمن  زگره  دشاب و  یم  کیدزن  بیرق و  شیوخ  كولمم  اب  یکلام  نینچ  نیا  دشاب و  یم 

زا ام  َنوُرِْصُبت 3  ْنِکل ال  ْمُْکنِم َو  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  دومن َو  هسیاقم  يو  یکیدزن  اب  ار  رگید  سک  چیه 

يو یقیقح  کلم  ناگدنب  نوچ  رطاخ  نیمه  هب   . دینیب یمن  امش  یلو  میکیدزن  رضتحم  هب  رتشیب  امش 

اهنآ هب  ناحبس  قح  زا  کیدزن  سک  چیه  تساهنآ و  هب  رت  کیدزن  قالطالا  یلع  يو  سپ  دنشاب  یم 

---------------

 . --------------- نیسردم هعماج  تاراشتنا  ییابطابط  همالع  نازیملا ص 31 ج 2   ( 1 ) 

 . --------------- 38 ص 60  ( . 2 ) 

 . هعقاو 85  56  ( . 3 ) 

 (-- 310 --) 

ضبق و عنام  دناوت  یمن  سک  چیه  تساور و  ناگدنب  رد  ناحبس  قح  زا  یفرصت  هنوگ  ره  اذل  تسین 

دناوت یم  ار  یفرصت  هنوگ  ره  یقیقح  کلام  دبع  ياعد  اب  رطاخ  نیمه  هب  دوش  يو  فرصت  طسب و 

راک رگید  هدومن و  ریدقت  هدیرفآ و  ار  قلخ  یلاعت  يادخ  هک  دندش  لیاق  هک  دوهی  فالخ  رب  دهد  ماجنا 

رد يا  هزات  فرصت  یلاعت  يادخ  تسا و  مامت 
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تباجتسا ءادب و  خسن و  نیا  رب  انب  دنک  یمن  دوخ  ياضق 

يادخ هک  دنلیاق  هک  تما  نیا  زا  يا  هدع  فالخ  رب  تفای و  نایاپ  تقلخ  راک  اریز  درادن  انعم  تاوعد 

تیاور رد  ص )  ادخ (  لوسر  هک  دنشاب  یم  هیردق  نامه  اهنآ  تسین و  لیخد  ناگدنب  لاعفا  رد  یلاعت 

هیردق ار  ناشیا  دنتسه  تما  نیا  سوجم  هیردق  همالا  هذه  سوجم  هیردقلا  هک  نیقیرف  زا  لوقنم 

 . تسا هدیمان 

 . دوش یمن  ماجنا  يو  نذا  قح و  کیلمت  نودب  يراک  چیه  تسادخ و  کلم  رد  اهراک  نیا  رب  انب 

نوچ دنک  یم  نایب  زین  ار  اعد  تباجا  للع  دنک  یم  نایب  ار  اعد  تباجا  هکنآ  رب  هوالع  هیآ  سپ 

قح هب  ناشیا  برق  ناشیا و  هب  قح  یکیدزن  بجوم  نیمه  دنتسه  یلاعت  يادخ  ناگدنب  نارگشیاین 

هنوگ ره  هک  تسا  نآ  مزلتسم  تباجا  دوش و  یم  ناشیا  ياعد  هقلطم  تباجا  بجوم  دوخ  هک  ددرگ  یم 

نیا هدرک و  ناعد  اذا  هب  دیقم  ار  هیآ  اّما   . دنک تباجا  ار  نآ  یلاعت  يادخ  دیامن  یم  هدنب  هک  ار  ییاعد 

ار رگید  يا  هتکن  یلو  دناسر  یمن  ار  يرگید  يانعم  عادلا  هوعد  بیجا  يانعم  رب  هفاضا  هچرگ  دیق 

 . ینابز رس  هن  دشاب و  یعقاو  تساوخ  دیاب  تساوخ  یقیقح و  ياعد  دیاب  اعد  هکنیا  نآ  دناسر و  یم 

نابز دروآ  نابز  هب  یتقو  هک  دشاب  هتشاد  یبلق  يزیرغ و  يرطف و  بلط  تساوخ و  دیاب  رگشیاین  اذل  و 

ماجنا ترطف  نابز  اب  دهاوخب و  بلق  هک  تسنآ  لاؤس  اعد و  تقیقح  اذل  دنشاب و  گنهامه  لد  و 

تیفرظ زاین و  یقیقح و  تساوخ  هکنآ  نودب  دیوگب  تساوخ  ار  هچ  ره  ددرگب و  نابز  هکنآ  هن  دریگ 

نیمه هب   . دشاب هتشاد  دوجو  یعقاو 
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ْنِإ ُهوُُمْتلَأَس َو  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  دومرف َو  یلاعت  يادخ  رطاخ 

يو زا  امش  هک  ار  هچنآ  ناحبس  قح  همجرت و  ٌراَّفَک  ٌمُولََظل  َناْسنِْإلَا  َّنِإ  اهوُصُْحت  ِهَّللَا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت 

راکمتس ناسنا  دیناوت و  یمن  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  رگا  دومرف و  تیانع  امش  هب  دیتساوخ 

1 تسا .  ساپسان 

هکلب دنتساوخن  يرهاظ  نابز  اب  یلو  دنبلاط  ار  نآ  دنرامش و  یب  ياه  تمعن  راتساوخ  ناشیا  سپ 

یلاعت يادخ  زین  دندوب و  اه  تمعن  نآ  راتساوخ  يدوجو  يرطف  قاقحتسا  جایتحا و  رقف و  نابز  اب 

دومرف

---------------

 . میهاربا 34  14  ( . 1 ) 

 (-- 311 --) 

تسا نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  سک  ره  ٍنْأَش 1  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألَا  ِتاوامَّسلَا َو  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی 

تباجا نودب  زگره  يرطف  ياعد  تساوخ و  سپ   . تسا يراک  رد  زور  ره  وا  دهاوخ و  یم  يو  زا 

 . تسا رما  ود  نیا  زا  یکی  نادقف  دوش  یمن  تباجا  هک  ییاهاعد  هکنیا  تلع  سپ  دنام  یمن 

هبتشم رگشیاین  رب  رما  تسین و  یتساوخ  اعد و  ای  ینعی  درادن  دوجو  یقیقح  ياعد  لوا  رما 

يارب رگا  الثم  دهاوخ  یمن  عقاو  رد  یلو  تسین  نکمم  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  ناسنا  هکنیا  لثم  هدش 

 . دهاوخ یمن  دوش  شور  هیضق  ّرس  تقیقح و  يو 

زا یتجاح  ادخ  زا  هک  نانچ  دهاوخ  یمن  اهنت  يادخ  زا  یلو  تسا  ققحم  تساوخ  هکنآ  مود  رما 

يارب هک  دنک  یم  رکف  هک  تسا  یمه  روما و  ای  يداع  بابسا  لابند  شبلق  یلو  دهاوخ  یم  ار  جیاوح 

 . تسین هناصلاخ  اعد  نیا  رب  انب  تسا  لیخد  يو  راک  رد  هکنآ  ای  تسا  یفاک  يو  هتساوخ  ققحت 

هداد رارق  کیرش  تساوخ  نیا  رد  هکلب  تسا  هتساوخن  ادخ  زا  تقیقح  رد  نیا  رب  انب 
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هکنآ یلو  تسا 

لثم دوش  یم  نشور  مه  رگید  تایآ  نایب  نیا  اب  تسا  کیرش  نودب  يادخ  دنک  یم  تباجا  ار  اهاعد 

دوبن امش  ياعد  رگا  دراد  امش  هب  ییانتعا  هچ  نم  يادخ  وگب  ْمُکُؤاعُد 2  َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق 

ُهاَّیِإ َْلب  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوُعْدَت  ِهَّللَا  َْریَغ  ُهَعاَّسلَا َأ  ُمُْکتَتَأ  ْوَأ  ِهَّللَا  ُباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  لثم َأ  و 

یهلا باذع  رگا  هک  دینیب  یمن  ایآ  َنوُکِرُْشت 3  ام  َنْوَْسنَت  َءاش َو  ْنِإ  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  ام  ُفِشْکَیَف  َنوُعْدَت 

دیناوخ و یم  ار  يو  هکلب  دینایوگتسار  رگا  دیناوخ  یم  ار  ادخ  ریغ  ایآ  دبایرد  ار  امش  تمایق  ای  دیایب 

یشومارف هب  دیزرو  كرش  هک  ار  هچنآ  ماگنه  نآ  رد  یلو )  دهاوخب و (  رگا  دنراد  یمرب  امش  زا  ار  نآ 

ِْنَئل ًهَیْفُخ  ًاعُّرَضَت َو  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلَا  ِّرَْبلَا َو  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق  هیآ  نیا  زین  و   . دیرپس یم 

وگب َنوُکِرُْشت 4  ُْمْتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  اْهنِم َو  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللَا  ُِلق  َنیِرِکاَّشلَا  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اناْجنَأ 

دیناوخ یم  ناهن  رد  يراز و  اب  ار  يو   . دهد یم  تاجن  ایرد  یکشخ و  ياهیکیرات  زا  ار  امش  یسک  هچ 

نآ زا  ار  امش  یلاعت  يادخ  هک  وگب  دوب  میهاوخ  نارازگساپس  زا  دهد  تاجن  هکلهم  نیا  زا  ار  ام  رگا  هک 

 . دیزرو دیهاوخ  كرش  امش  یلو  اهیتخس  همه  زا  داد و  دهاوخ  تاجن 

دهاوخ یم  یلاعت  يادخ  زا  ناسنا  هک  دزاس  یم  حرطم  ار  يرطف  لاؤس  يزیرغ و  ياعد  تایآ  نیا 

لیاق ادخ  يارب  کیرش  دنز و  یم  گنچ  يداع  بابسا  هب  تسا و  شیاشگ  هافر و  رد  نوچ  یلو 

لاؤس ادخ  زا  هک  دنک  یم  نامگ  تسا و  هدش  هبتشم  يو  ربراک  دنوش و  یم 
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تقیقح رد  یلو  دنک  یمن 

---------------

 . --------------- نمحرلا 29  55  ( . 1 ) 

 . --------------- ناقرف 77  25  ( . 2 ) 

 . --------------- ماعنا 41  6  ( . 3 ) 

 . ماعنا 64  6  ( . 4 ) 

 (-- 312 --) 

رپ بابسا  تفای  تدش  ثداوح  هکنآ  زا  دعب  یلو  دنک  یم  لاؤس  دهاوخ و  یم  ادخ  زا  يو  ترطف 

هک دوش  یم  نشور  يو  يارب  دنام و  یم  یقاب  یلاعت  يادخ  اهنت  دنوش و  یم  دوبان  اکرش  دنشک و  یم 

فرط رب  الب  هدش  ادیپ  یقیقح  تینادحو  نوچ  دهاوخ و  یم  يو  زا  تسین و  یسک  يادخ  زج 

دیسر هافر  شیاشگ و  هب  یتقو  زاب  دروآ  یم  يور  اضر  هافر و  دوش و  یم  هدروآرب  تجاح  دوش و  یم 

ِینوُعُْدا هک  هیآ  نیا  زین  دوش و  یم  هتفرگ  رس  زا  بابسا  هب  کسمت  كرش و  دور و  یم  شدای  زا 

توعد اعد  هب  هیآ  هک  َنیِرِخاد 1  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلَا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ 

ییاعد نع  ياج  هب  ینعی  دهد  یم  رارق  تدابع  ار  اعد  نآ  رب  هدایز  دهد و  یم  تباجا  هدعو  دنک و  یم 

 . تسا هدروآ  یتدابع  نع 

تساعد رب  كرت  رب  شتآ  هب  دیعو  رب  لمتشم  هیآ  اریز  تسا  هداد  رارق  اعد  ار  تادابع  همه  هکلب 

تدابع لصا  سپ  تادابع  ماسقا  زا  یضعب  هن  تسا  تادابع  همه  كرت  دروم  رد  شتآ  هب  دیعو  و 

 . تسا یسلجم  موحرم  زا  يرگید  باوج  نیا  دیوگ  مجرتم   . تساعد

دیامرف یم  يریگ  هجیتن  ماقم  رد  همالع  موحرم  هاگنآ  و 

نآ تساعد و  رد  صالخا  بادآ  نآ  هدمع  تسا و  یعاد  بادآ  اعد و  ناکرا  هدمع  رب  لمتشم  هیآ 
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 . تسا ناحبس  قح  هب  ندیبسچ  تسادخ و  زج  بابسا  همه  زا  ندش  هدیرب  نابز و  اب  بلق  یگنهامه 

هرامش 5 یقرواپ 
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رطس 21 ص 24 

تسا و یقیقح  بلط  مدع  نتساوخن و  زا  فشاک  یلد  ود  سأی و  هک  دش  نشور  تانایب  نیمه  زا 

هب نیقی  اذل  درادن  يا  هدیاف  ینابز  ياعد  تسا و  یفتنم  اعد  تقیقح  یقیقح  بلط  مدع  تروص  رد 

 . تسا باجتسم  اعد  هک  دمهف  یم  لاح  نآ  رد  یعاد  تساعد و  تباجتسا  ناکرا  زا  تباجا 

رطس 9 هرامش 6 ص 25 

دیامرف یم  هآرم ج 12 ص 19  رد  یسلجم  موحرم 

وا رب  هدعو  فلخ  تسا و  هداد  اعد  تباجا  هدعو  یلاعت  يادخ  هک  دننک  یم  نامگ  مدرم  رثکا 

مهیلع یهلا  ججح  یلاعت و  يادخ  زا  غورد  دمآ و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد  رابخا  تایآ و  زین  تسا و  لاحم 

تسا لاحم  مالسلا 

تباجا نم  ینعی  تسا  تیشم  رب  طورشم  هدعو  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  زا  روظنم  لوا  باوج 

---------------

 . نمؤم 60  40  ( . 1 ) 

 (-- 313 --) 

ءاش نا  هیلا  نوعدت  ام  فشکیف  دومرف  هک  تسا  ناحبس  قح  راتفگ  نآ  دهاش  مهاوخب  رگا  منک  یم 

1 دزاس .  یم  هدروآرب  ار  اهنآ  تساوخرد  دهاوخب  رگا 

دارم دشاب  یم  تباجا  همزال  هک  ندینش  ینعی  تسا  تباجا  مزال  تباجا  زا  دارم  مود  باوج 

تباجا هظحل  نامه  رد  ار  نمؤم  ياعد  سپس  دوش  یمن  تباجا  دوشن  هدینش  اعد  ات  اریز  تسا 

اریز دونشب  ار  شیادص  يو  دنک و  اعد  نمؤم  هکنآ  ای  دزادنا  یم  ریخات  ار  تجاح  ياطعا  یلو  دنک  یم 

 . دراد تسود  ار  نمؤم  يادص 

میکح اریز  دشاب  رگشیاین  يارب  ریخ  تحلصم و  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  اعد  تباجا  موس 
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تاولص داجس  ماما  هک  نانچ  دنک  یمن  ضوع  اهنآ  تاوهش  ياضتقم  اب  ار  ناگدنب  لاوحا  تحلصم 

تمکح لیاسو  هک  یسک  يا  دومرف  هیلع  هللا 
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ناسنا نخس  دننامه  نیا  دنک  یمن  نوگرگد  ار  يو 

دهاوخب ار  يزیچ  يو  زا  دیایب و  نادان  يریقف  هاگنآ  منک  یمن  در  ار  يریقف  دیوگ  یم  هک  تسا  یمیرک 

راگن شقن و  رطاخ  هب  ار  يرام  نادان  یکدوک  هکنآ  ای  دناد  یمن  ریقف  یلو  دشک  یم  ار  وا  دناد  یم  يو  هک 

هک دنک  یم  اضتقا  دوجو  تمکح  دنک  یتالابم  یب  دشک و  یم  ار  وا  رام  هک  دنادن  دهاوخب و  شیمرن  و 

 . دننک یم  شتمذم  نادنمدرخ  دهدب  ناشیا  هب  رگا  درواینرب و  ار  اهنآ  هتساوخ  میرک 

 . تسا تحلصم  هب  طونم  طورشم و  میکح  هدعو  نیا  رب  انب 

 . دیآ یم  ناحبس  قح  فرط  زا  تسا  ناگدنب  حالص  هک  هچ  ره  تسیچ  اعد  هدیاف  لاکشا 

ندرکن اعد  تروص  رد  دشاب و  حالص  ششخب  اطعا و  دنک  اعد  هک  یتروص  رد  دیاش  باوج 

 . دشابن حالص  اطعا 

 . دش مسق  هس  بلاطم  نیا  رب  انب 

 . نآ لاثما  يرورض و  يزور  لثم  تساطعا  رد  تحلصم  لاح  همه  رد  لوا 

 . تسین نداد  رد  تحلصم  هجو  چیه  هب  مود 

 . تسین تحلصم  نآ  نودب  تسا و  تحلصم  اطعا  اعد  اب  موس 

لیاق توافت  هناگ  هس  ماسقا  نیا  نیب  مدرم  مومع  نوچ  دوش و  یم  رهاظ  موس  مسق  رد  اعد  رثا 

مارح ای  يداع  ای  یلقع  عنم  هدوبن و  رهاظ  تحلصم  هک  ییاجنآ  رد  مومع  روط  هب  اذل  دنوش  یمن 

باجتسم رگا  و   . دنبای تبوثم  دننک و  ادیپ  ادخ  هب  برق  هکنآ  ات  دندش  اعد  هب  رومأم  دشاب  هدوبن 

اب دوبن  تحلصم  نآ  رد  اریز  درکن  تباجتسا  یلاعت  يادخ  هک  دننادب  دنوش و  سویام  دیابن  دوشن 

 . دوب لّتخم  اعد  طیارش  زا  یضعب 

---------------

 . ماعنا 40  6  ( . 1 ) 
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 (-- 314 --) 

یلو دراد  یعناوم  طیارش و  یتدابع  ره  مراهچ 
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ددرگن فرطرب  عناوم  دوشن و  لصاح  طیارش  رگا 

تشهب دراو  دراذگب  زامن  سک  ره  دومرف  هک  زامن  لثم  دوش  یمن  بترتم  نآ  يورخا  يویند و  راثآ 

هک ار  يراک  ای  دناوخب  زامن  وضو  نودب  رازگزامن  رگا  یلو  دوش  یم  هدوزفا  شیزور  رب  ای  دوش  یم 

دیوگب کشزپ  رگا  ای  دوش و  یمن  ققحم  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  زامن 

درب نیب  زا  ار  لهسم  رثا  هک  دروخب  ار  يزیچ  نآ  برش  اب  هارمه  یناسنا  رگا  یلو  تسا  لهسم  اینومقس 

 . درادن وراد  ریثات  مدع  اب  یتافانم  تمکح و  اب  تساجب و  کشزپ  نخس  دروخب  نویفا  الثم 

لالخا طیارش  زا  یضعب  رد  یتقو  تسا  یطیارش  هب  طورشم  اعد  رثا  بیترت  لوبق و  تباجتسا و 

اسب هچ  تسا  هدمآ  اعد  عناوم  طیارش و  رد  یناوارف  رابخا  دوش و  یمن  بترتم  نآ  رب  تباجتسا  دش 

دهع هب  ْمُکِدْهَِعب 1  ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  دومرف  یلاعت  يادخ  اذل  تسا  نیمه  اعد  تباجا  مدع  تلع 

 . منک افو  امش  دهع  هب  نم   . دینک افو  نم 

ات نآ  رثا  یلو  دسرب  تباجا  هب  اعد  تسا  نکمم  دریگ  تروص  هلجع  هب  هک  تسین  مزال  تباجا  مجنپ 

هک ناحبس  قح  نخس  نیب  هک  تسا  هدش  دراو  اریز  دتفا  ریخات  یحلاصم  رطاخ  هب  ینالوط  ینامز 

نوعرف قرغ  ات  دیسر  تباجا  هب  نوراه )  یسوم و  امش (  ياعد  امُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  دومرف 

دراد تسود  نوچ  دزادنا  یم  ریخات  هب  ار  تباجا  یلاعت  يادخ  هک  دیآ  یم  داتفا و  هلصاف  لاس  لهچ 

 . رگید حلاصم  هوجو و  زا  نآ  لاثما  دونشب و  ار  وا  يادص 

ترخآ رد  ربارب  نیدنچ  دنک  یم  اعد  دناد و  یمن  ار  شحالص  هک  یسک  هب  یلاعت  يادخ  مشش 
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دهد یم 

رد يو  زا  ییاعد  زگره  هک  دنک  یم  وزرآ  دنیب  یم  ار  شیوخ  ياعد  باوث  ترخآ  رد  یتقو  هک  يروط  هب 

نایاپ  . دیسر تباجا  هب  لمکا  هجو  هب  يو  ياعد  هک  دنک  یم  قیدصت  سپ   . دیسر یمن  تباجا  هب  ایند 

 . یسلجم موحرم  مالک 

اعد و قیفوت  تسا و  ناحبس  قح  تباجا  دوخ  هللا  ای  هک  تسنآ  باوج  نیرتهب  دیوگ  مجرتم 

هک یتروص  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  تسا  هدنب  هتساوخ  زا  رتالاب  اسب  هچ  یلاعت  يادخ  اب  نتفگ  نخس 

ياعد نم  هک  دومرف  تسا و  هداد  هملاکم  هبطاخم و  هزاجا  رشب  هب  تسا و  یتسه  كولملا  کلام  يو 

تسا رترب  ترخآ  ایند و  زا  ینیشنمه  نیا  دنک و  دای  ارم  هک  متسه  یسک  نیشنمه  مونش و  یم  ار  هدنب 

رطس 7 هرامش 7 ص 29 

لامعتسا دوخ  يدادرارق  يانعم  رد  هک  یظفل  هک  تسنآ  دارم  تسا  زاجم  زا  رتهب  تقیقح  ارچ 

---------------

 . هرقب 40  2  ( . 1 ) 

 (-- 315 --) 

يانعم  . تسا حجار  تقیقح  زاجم  تقیقح و  نیب  رما  نارود  رد  هدش و  راتفر  هدعاق  قبط  رب  دوش 

کمک هب  هقیلس و  قوذ و  ساسا  رب  زاجم  یلو  دریگ  یم  لکش  یعامتجا  داد  رارق  رثا  رب  یقیقح 

اب قباطم  يزاجم  تالامعتسا  نآ  عون  هچرگ  تسین  راک  رد  يداد  رارق  دیآ و  یم  دیدپ  هنیرق 

 . تسا نابز  ياهداد  رارق 

رطس 21 هرامش 8 ص 31 

 . دور یم  لامتحا  ود  تفای  نایاپ  ریدقت  راک  وگن  دومرف  هکنیا 

تسامکح دوهی و  زا  یضعب  نخس  نخس  نیا  اریز  تسا  دساف  لطاب و  نخس  نیا  هکنآ  لوا 
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هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 523 

http://www.ghaemiyeh.com


ردقم ار  يراک  یطیارش  تحت  یلاعت  يادخ  هکنآ  ءادب  زا  دارم   ] دروآ نامیا  ءادب  هب  دیاب  راچان  هکلب 

اب یلو  تسا  هدومرف 
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رییغت نیا  دنک  یم  ادیپ  رییغت  زین  ردقم  رما  نآ  تابسانم  طیارش و  ندش  ضوع 

نامگ دندرک  ادیپ  تسد  تابثا  وحم و  حول  هب  هک  یناسک  یلو  تسا  یلاعت  قح  مولعم  هچرگ 

رما نیا  هک  دوش  یم  مولعم  عوقو  زا  سپ  یلو  دش  دهاوخ  عقاو  رییغت  نودب  رما  نآ  هک  دندرک  یم 

طیارش رگشیاین  صخش  هک  نونکا  هتشاد  عوقو  ناکما  صاخ  طیارش  نآ  تحت  هدوبن و  یعطق 

 [ مجرتم  . تسا هدرک  رییغت  ردقم  رما  نآ  هدروآ  دوجو  هب  ار  يدیدج 

نیا دراد و  هدنیآ  ثداوح  هب  ملع  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نآ  رما  زا  غارف  زا  دارم  مود  لامتحا 

دریگن ماجنا  اعد  دوشن و  اعد  رب  دیکات  رما و  هک  دوش  یمن  ببس  یملع  نینچ  یلو  تسا  تسار  نخس 

داقتعا يارب  تلع  اعد و  زا  عنام  ار  تقیقح  نیا  هک  تسنآ  یهن  نیا  زا  دارم  سپ  دشاب  هتشادن  یباوث  و 

هر یسلجم  مالک  نایاپ   . درادن يا  هدیاف  اعد  هک  دهدن  رارق  نیا  هب 

نوچ هک  دوش  یم  نینچ  میفاکشب  ار  لکشتسم  نخس  نیا  رگا  هکنآ  حیضوت  دیوگ  مجرتم 

هچ اریز  دننکن  يراک  چیه  دنشکب و  راک  زا  تسد  همه  نیا  رب  انب  دراد  ملاع  قیاقح  هب  ملع  یلاعت  يادخ 

قیاقح نیا  هک  دراد  ملع  یلاعت  يادخ  اریز  دهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  ریس  ملاع  دننکن  هچ  دننکب و  يراک 

روصتم نآ  رب  يا  هدیاف  مه  مینزب  تیلاعف  هب  تسد  مینادب و  لیخد  ار  دوخ  ام  رگا  دش و  دهاوخ  عقاو 

رد ام  رگا  تسا و  یلاعت  قح  مولعم  اریز  میریگب  ار  یمتح  ثداوح  عوقو  يولج  میناوت  یمن  تسین و 

 . دوش یم  لهج  یلاعت  يادخ  ملع  میشاب  لیخد  ثداوح  عوقو 

ار اعد  تقیقح  نوچ  هک  تسنآ  باوج 
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هکنآ حیضوت  دندیزای  تسد  نانخس  نیا  هب  دنتخانشن 

 . دریگ تروص  شیوخ  صاخ  بابسا  هلیسو  هب  يراک  ره  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  یهلا  تنس 

دنزاسب و ار  زور  بش و  هام  باتفآ و  دیامن و  باریس  ار  هنشت  بآ  دنک  ریس  ار  هنسرگ  نان 

 (-- 316 --) 

یهلا ردق  اضق و  اب  فلاخم  ار  اجنیا  ات  ناشیا   . دشاب دیشروخ  هب  دنتسم  ملاع  ناوارف  تاریخ 

هب ادخ  ملع  رگا  اریز  دروخن  ناسنا  هک  دنیوگ  یمن  دنرادن و  راکنا  ار  نان  بآ و  تلاخد  دنناد و  یمن 

ندروخن و هب  ادخ  ملع  رگا  دروخ و  دهاوخ  یهاوخن  یهاوخ  يو  تسا  هتفرگ  قلعت  ندروخ 

داد و دنهاوخن  يو  تشونرس  رد  يرییغت  دنوش  عمج  ملاع  همه  رگا  دشاب  هتفرگ  قلعت  یگنسرگ 

 . دنیامن ریس  ار  وا  دنناوت  یمن 

رییغت نیا  دینک  ضوع  ار  شیوخ  تشونرس  ییوگب و  هلمج  کی  امش  هک  نیا  دنیوگ  یم  اّما 

یندب ياه  تیلاعف  هک  روط  نامه  هک  تسا  نآ  باوج   . تسا تهج  تلع و  نودب  تشونرس 

نایب اصوصخم  یحور  ياه  تیلاعف  تسین  نآ  رد  یکش  هنوگ  چیه  دنهد و  یم  رییغت  ار  اه  تشونرس 

لباق ریغ  اهینارنخس  تاعوبطم و  نایب و  شقن  هزورما  تسا  عامتجا  راکفا و  رییغت  ثعاب  نخس  و 

یسک هچ  اب  رگشیاین  ناسنا  اما  تسین  راکیب  دوجو  راد  رد  مه  یناعم  ظافلا و  نیا  رب  انب  تسا  راکنا 

رد یلو  دهد  یم  رارق  ریثات  تحت  ار  بطاخم  اهنآ  لاثما  راتشون و  هباطخ و  اجنآ  رد  دیوگ و  یم  نخس 

تروص رد  دراد و  رایسب  یتمیظع  ناسنا  حور  تفگ  دیاب   . تسا مادک  رثاتم  تسیک و  رثؤم  اجنیا 

یفرگش تاریثات  دناوت  یم  يو  دسر  یمن  يو  ياپ  هب  يدوجوم  چیه  شرورپ  یگناگی و  هّجوت و 

ماظن رد 
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سفن زین  ناهج  ماظن  رد  تسا  نشور  يدام  مولع  هنیمز  رد  هک  هنوگ  نامه  دیامن  داجیا  یتسه 

نیریش خلت و  ثداوح  ثعاب  اهنآ  نیرفن  اعد و  ایبنا و  تازجعم  اذل  دراد  ار  ریثات  نیمه  احلص  ایبنا و 

هچ ره   . تسا راکنا  لباق  ریغ  فلتخم  ياه  تما  رد  اهنآ  شرورپ  یتیبرت و  شقن  هک  نانچ  هدیدرگ  رایسب 

یبوبر قالخا  یهلا و  يامسا  ندرک  هدایپ  یگناگی و  دحوت و  رثا  رد  دنک و  ادیپ  يرتشیب  تمظع  حور 

یهلا و هکیالم  يونش  فرح  دوش و  یم  نک  هبترم  بحاص  دسرب  یبوبر  تفرعم  دنلب  هلق  هب 

تحت رد  ملاع  همه  دننک  زاب  نهد  ات  ییاهناسنا  نینچ  اذل  دوش و  یم  رتشیب  يو  زا  يدوجو  بتارم 

هک تسا  لفاون  برق  نامه  نیا  دننک و  یم  فرصت  ملاع  رد  هللا  نذا  هب  دریگ و  یم  رارق  اهنآ  رایتخا 

رهظم دبع  هک  تسا  نآ  رتالاب  هلحرم  دوش و  یم  يو  تسد  شوگ و  مشچ و  یلاعت  يادخ 

هتشادن شراگدرورپ  هتساوخ  زج  يا  هتساوخ  دریگ و  رارق  اضر  ماقم  رد  دوش و  یهلا  ياه  هتساوخ 

مقر ار  ثداوح  دنراک و  رد  سوسحم  بابسا  لماوع و  اهنت  اه  يدام  هاگدید  زا  هچرگ  نیا  رب  انب   . دشاب

بلاغ مکاح و  هک  دنراک  رد  رگید  بابسا  يرهاظ  بابسا  رب  هوالع  یهلا  کی  هاگدید  زا  یلو  دننز  یم 

یلو دنوش  یم  رثا  یب  يرهاظ  بابسا  اهنآ  نداتفا  راک  هب  تروص  رد  دنتسه و  يرهاظ  بابسا  رب 

دسر یم  یماقم  هبترم و  نینچ  هب  دوش و  یم  کیدزن  یلاعت  يادخ  هب  اعد  لاح  رد  رگشیاین  صخش 

دروم ياهراک  هدش  اهنآ  هدنامرف  يو  دناسر و  یم  هلماع  هکیالم  هب  ار  يو  ياه  هتساوخ  یلاعت  قح  هک 

 (-- 317 --) 

اذل دسر و  یم  ماجنا  هب  يو  تساوخرد 
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بادآ طیارش و  اهنآ و  ياه  هتساوخ  نارگشیاین و  تلاح 

يریثات دنک  اعد  لفاغ  یبلق  اب  صخش  رگا  رطاخ  نیمه  هب  تسا  هلحرم  نیمه  ققحت  يارب  همه  اعد 

اب دنک و  دیما  عطق  يداع  لیاسو  بابسا و  همه  زا  رگا  یلو  تسا  هدشن  ققحم  طرش  نیا  اریز  درادن 

یتروص رد  هک  دینادیم  تسا و  باجتسم  شیاعد  دنک  اعد  دولآ  کشا  ینامشچ  هتسکش و  یبلق 

ار نآ  يو  دوش و  لثمتم  يو  هلیخم  لباقم  رد  يوق  یتروص  اب  يو  بولطم  هک  دنک  یم  هیرگ  ناسنا 

 . دوش یم  هداد  يو  هتساوخ  يوق  تساوخ  نیا  اب  نیا  رب  انب  دشاب  هتشادن  یسرتسد  نآ  هب  یلو  دهاوخب 

ینامیشپ تسا  طرش  دکؤم  تساوخ  یگناگی و  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  نیا  رکذت 

شقن صخش  تروص  نیا  رد  اریز  تسا  یساسا  طرش  زین  تاریصقت  زا  یهاوخرذع  ناهانگ و  زا 

یتقو دنکش و  یم  هلحرم  نآ  رد  تسا  یهلا  يامسا  ندش  رهظم  هار  رد  یگرزب  عنام  هک  ار  شیوخ 

دریگ و یم  رارق  يو  رایتخا  رد  یگتسکش  هزادنا  هب  یتسه  راد  دنکش و  یم  تینانا  تسکش  نم 

 . تسا نیمه  رد  زین  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  لصا 

رطس 20 هرامش 9 ص 33 

ياه تمعن  رکاش  دنک  یم  تفایرد  ار  یلاعت  قح  ياه  تمعن  هکنآ  اب  هدنب  هک  تسا  نآ  جاردتسا 

يو ياه  تمعن  رب  یلاعت  يادخ  تسین  رکاش  هکنآ  اب  دشاب و  یصاعم  رد  لغوتم  دشابن و  يو 

رترود ناحبس  قح  زا  دور و  یم  رتورف  يویند  تاذل  رد  يو  اه  تمعن  شیازفا  رثا  رب  دیازفایب و 

 . دوش یم 

مود باب  ياه  تشاددای 

رطس 11 هرامش 10 ص 54 

زورب و يانعم  هب  دوعص  سوق  رد  موی  دنتسه و  هللا  مایا  راهطا  همئا  هکنیا  رد 
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تسا ءایشا  روهظ 

مینک یم  همجرت  هدش  لقن  راحبلا  هنیفس  رد  هک  ار  یثیدح   . تسا نآ  رهظم  لوزن و  سوق  رد  لیل  و 

هب نم  درب  ار  نسحلا  وبا  ماما  ام  ياقآ  یسابع  لکوتم  یتقو  دیوگ  یم  یخرک  فلد  یبا  نب  رقص 

دوب و هتسشن  يریصح  رب  ترضح  نآ  مدش  دراو  یتقو   . مریگب يربخ  يو  زا  ات  مدش  دراو  شرضحم 

لقن ار  یثیدح  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  نم  ياقآ  متفگ  سپس   ... تشاد رارق  هدش  رفح  يربق  لباقم  رد 

تسا مادک  ثیدح  نآ  دومرف  ممهف  یمن  ار  شیانعم  نم  هک  دننک  یم 

ینمشد مایا  راگزور و  اب  مکیداعتف  مایالا  اوداعت  هک ال  ترضح  نآ  شیامرف  نیا  مدرک  ضرع 

 (-- 318 --) 

اهنامسآ هک  یمادام  ات  میتسه  ام  مایا  هلب  دومرف  تسیچ  شیانعم  دننک  ینمشد  امش  اب  هک  دینکن 

نینمؤملا ریما  زا  هیانک  هبنش  کی  و  ص )  ادخ (  لوسر  مسا  هبنش  سپ   . دنتسه اپ  رب  نیمز  و 

اب سپ  تسا  مایا  يانعم  نیا  دومرف  تسا و  نم  دنزرف  دنزرف  مسا  هعمج  دومرف  هکنآ  ات  مالسلا  هیلع 

 . دننکن ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  ات  دینکن  ینمشد  ایند  رد  ناشیا 

رطس 9 هرامش 11 ص 57 

 . هیلع هللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم  زا  مظعا  مسا  دروم  رد  يا  هتکن 

دنیامرف یم  نازیملا  رد  ناشیا  بانج 

لوزن يارب  بابسا  طیاسو و  دنرثؤم و  ناهج  رد  هچرگ  مظعا  مسا  اصوصخم  یهلا و  يامسا 

قیاقح هار  زا  هک  تسا  ملاع  نیا  رد  یلاعت  قح  تاذ  زا  تاذل  اب  الوا و  ریثات  یلو  دنشاب  یم  تاضویف 

ریثات ای  قیاقح و  نآ  رب  لاد  نابز  نالف  زا  ظافلا  نآ  زا  ریثات  هکنآ  هن  تسا  رثوم  ملاع  رد  امسا 
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هب

همه دجوم  لعاف  ناحبس  قح  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  دشاب و  ناهذا  رد  روصتم  موهفم  يانعم 

نآ زا  يو  ریثأت  هن  دنک  یم  ریثات  تسا  لعف  اب  بسانم  مسا  هک  یمیرک  تفص  هلیسو  هب  تسا و  ایشا 

رد ناحبس  قح  هکنآ  زج  دشاب  تاذ  زا  ریغ  يرگید  تفص  ای  نهذ  رد  موهفم  تروص  اب  مسا  ظفل 

دناوخب ارم  سک  ره  هک  تسا  هداد  هدعو  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلَا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  همیرک و  هیآ  قبط  رب  میرک  نآرق 

قح زا  بلط  اعد و  هکنیا  تسا و  یقیقح  تساوخ  اعد و  رب  فقوتم  اعد  نیا  منک و  یم  تباجا  نم 

هب جیاوح  زا  یتجاح  يارب  دش و  عطقنم  بابسا  مامت  زا  سک  ره  سپ   . يو ریغ  زا  هن  دشاب  ناحبس 

دوش یم  لصتم  شیوخ  تجاح  اب  بسانم  مسا  نآ  تقیقح  هب  يو  دوش  لصتم  شیوخ  راگدرورپ 

هب نیا  رب  انب  تساعد  تقیقح  نیا  ددرگ و  یم  باجتسم  اعد  دنک و  یم  ریثأت  شتقیقح  هب  مسا  نآ  هاگنآ 

تروص مومع  ای  صوصخ  هب  ریثات  دش  عطقنم  نآ  هب  رگشیاین  یعاد و  هک  یمسا  لاح  ظاحل 

دنوش و یم  تقیقح  نآ  رادربنامرف  داقنم و  ایشا  همه  دشاب و  یم  مظعا  مسا  مسا  نیا  دریگ و  یم 

زا دارم  یموهفم  ای  یظفل  مسا  هکنآ  هن  دوش  باجتسم  دهاوخب  هک  هچ  ره  دروم  رد  رگشیاین  ياعد 

ءایبنا و زا  يربمایپ  هب  ار  مظعا  مسا  یلاعت  قح  هکنیا  زا  دارم  دشاب و  تایاور  نیا  رد  دراو  مظعا  مسا 

قح يوس  هب  عاطقنا  هار  هک  تسا  نآ  داد  يو  هب  مظعا  مسا  زا  يزیچ  ای  تخومآ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  ای 

دوش زاب  يو  يارب  مسا  نآ  هطساو  هب  ناحبس 
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تساجنآ رد  یموهفم  ییانعم  یظفل و  یمسا  رگا  و 

مالک نایاپ   . دنتسه قیاقح  ظفح  بابسا  لیاسو و  یناعم  ظافلا و  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  طقف 

ملاع رد  یقیاقح  ای  تقیقح و  مظعا  مسا  تسا 1 )  ناشیا  ترضح  مالک  رد  هتکن  دنچ   . نازیملا

 (-- 319 --) 

 . دشاب یم  يو  هب  عاطقنا  لاصتا  هار   ( 3  . دوش رثوم  دناوت  یم  نآ  اب  لاصتا  اب  ناسنا   ( 2  . تسا نیوکت 

تالاح و قباطم  هیئزج  يامسا   ( 5  . دوش مسا  نآ  رهظم  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  یبن  ای  یلو و   ( 4

ياه هتساوخ  اب  همه  هب  تبسن  مظعا  مسا  نیا  رب  انب  دنراد  توافت  مه  اب  رگشیاین  ياه  هتساوخ 

هملک هچرگ  هدنهد  افش  يادخ  يا  ینعی  هللا  ای  دیوگب  رامیب  یتقو  ینعی  تسین  یکی  توافتم 

نیا رب  انب  تسا  یعمط  ماخ  قیاقح  هب  ندیسر  نودب  ظافلا  زا  عّقوت   . تسا هدروآ  ار  نآ  لاثما  هَّللا و 

ظافلا هچرگ  يوش  دحتم  ملاع  قیاقح  اب  ینک و  ادیپ  یهلا  ماظع  يامسا  تیرهظم  ات  ردارب  يا  شوکب 

 . دنتسین ریثات  یب  ناشدرب  هزادنا  ات  مه 

رطس 17 هرامش 12 ص 62 

دنک یم  لقن  یعمسم  زا  یسیع  نب  دامح  زا  نارجن  یبا  نبا  زا  دمحم  نب  دمحا  زا  ییحی  نب  دمحم 

قداص ماما  هللا  دبع  وبا  ترضح  دناسر  تداهش  هب  ار  سینخ  نب  یلعم  یلع  نب  دواد  یتقو  هک 

منک یم  نیرفن  تسا  هدومن  بصغ  ارم  لاوما  هتشک و  ارم  تسود  هک  یسک  رب  نم  دومرف  مالسلا  هیلع 

لقن یعمسم  تفگ  دامح  ینک  یم  دیدهت  تنیرفن  هب  ارم  وت  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  یلع  نب  دواد 

مالسلا هیلع  هللا  دبع  ابا  هتسویپ  هک  دومن  فیرعت  نم  يارب  ّبتعم  هک  درک 
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دوب دجاس  عکار و  بش  نآ  رد 

کتوقب کلأسا  ینا  مهللا  دیامرف  یم  هک  مدینش  هدجس  لاح  رد  ترضح  نآ  زا  رحس  تقو  هب  هکنآ  ات 

هذخأت نا  هتیب و  لها  دمحم و  یلع  یّلصت  نا  لیلذ  هل  کقلخ  ّلک  يذلا  دیدشلا  کلالجب  هیوقلا و 

تقلخ همه  هک  تمکحم  لالج  يوق و  يورین  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  نم  اراگدرورپ  هعاسلا  هعاسلا 

 ( ینک كاله  يریگب (  نونکا  مه  ار  يو  یتسرفب و  تاولص  شلآ  دمحم و  رب  هک  دنراوخ  نآ  لباقم  رد 

 . نونکا نونکا 

هللا دبع  وبا  ترضح  دش  دنلب  یلع  نب  دواد  هناخ  زا  ناغف  هآ و  هک  دوب  هدرکن  دنلب  ار  شرس  زونه 

رب ار  يا  هتشرف  یلاعت  يادخ  مدناوخ و  ییاعد  هب  ار  ادخ  نم  دومرف  درک و  دنلب  ار  شرس  مالسلا  هیلع 

 . دش لصاو  منهج  هب  تفاکش و  مه  رد  شا  هناثم  هک  دیبوک  شرس  رب  ینهآ  کتپ  اب  داتسرف و  وا 

نآ نایلاوم  زا  سینخ  نب  یّلعم  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  هک  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم 

فیعضت ار  يو  يریاضغ  نبا  یشاجن و   . تسا فالتخا  يو  دروم  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  ترضح 

قداص ماما  نارازگ  تمدخ  زا  يو  هک  دیامرف  یم  دوخ  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  دنا و  هدرک 

یّشک تسا و  هدوب  ترضح  نآ  قیرط  رب  هدش و  یم  بوسحم  هتسیاش  يو  دزن  رد  دوب و  مالسلا  هیلع 

 . تسا هدوب  تشهب  لها  زا  يو  هکنیا  دومرف و  لقن  دشاب  یم  يو  حدم  رب  لاد  هک  ار  يدایز  تایاور 

 (-- 320 --) 

هدوب و ترضح  رارسا  قودنص  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  يو  هک  تسنآ  نم  دزن  رد  يوقا 

تسا یثیداحا  رطاخ  هب  اه  یلاجر  تمذم 
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رثکا هک  هدروآ  مالسلا  مهیلع  همئا  تاماقم  دروم  رد  هک 

ابا نآ  شریذپ  زا  مدرم  يرثکا  مهف  هک  هدومن  لقن  ار  یتازجعم  هتشادن و  ار  نآ  ششک  لمحت و  مدرم 

وا زا  ترضح  دیاش  تسا و  هدوب  رّصقم  هیقت  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  دیدش  ّتبحم  لیلد  هب  هتشاد و 

تاجرد نتفر  الاب  ثعاب  ریصقت و  نیا  هرافک  ندش  هتشک  هک  دوش  یم  رهاظ  رابخا  زا  دنک و  تعافش 

 . تسا هدش  يو 

سینخ نب  یّلعم  یلع  نب  دواد  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  یعمسم  زا  دامح  زا  روفعی  یبا  نبا  زا  یشک 

ضرق اریز  ربب  مدرم  عمج  رد  ارم  تفگ  یّلعم  دشکب  ار  يو  تساوخ  دومن  سبح  درک و  ریگتسد  ار 

یتقو دندروآ  رازاب  هب  ار  يو   . منک دوخ  نوید  هب  رارقا  هکنآ  ات  تسا  نم  دزن  رد  یلاوما  مراد و  يدایز 

 . بوخ رایسب  تخانش  ارم  سک  ره  متسه  سینخ  نب  یّلعم  نم  مدرم  يا  تفگ  دندش  عمج  مدرم 

مراد دایز  ای  مک  هناخ  ای  مالغ  ای  زینک و  ای  نید  هاوخ  نیع  هاوخ  لاوما  زا  هچ  ره  نم  هک  دیشاب  دهاش 

شوگ هب  هیضق  نیا  یتقو  تشک  تفرگ و  ار  وا  سیلپ  سیئر  تسا  مالسلا )  هیلع  دمحم (  نب  رفعج  نآ  زا 

تفر و هنیدم )  یلاو  یلع (  نب  دواد  لزنم  هب  ناشک  نماد  دیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

یتشک و ارم  راک  تمدخ  دواد  يا  دومرف   . دوب شرس  تشپ  رد  لیعامسا  ع )  ترضح (  نآ  دنزرف 

هک یسک  رب  مسق  ادخ  هب  دومرف  متفرگن  ار  يو  لاوما  متشکن و  ار  وا  نم  تفگ  دواد  یتفرگ  ار  ملام 

تشک ارم  راک  تمدخ 
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تشک نم  سیلپ  سیئر  یلو  متشکن  نم  تفگ  منک  یم  نیرفن  تفرگ  ار  ملام  و 

ورب لیعامسا  يا  دومرف  تشک  ار  وا  نم  نذا  نودب  تفگ  وت  نذا  نودب  ای  دوب  وت  نذا  هب  ایآ  دومرف 

ار تیاور  نیا  سپس  تشک  سلجم  نامه  رد  ار  يو  تفر  نوریب  ریشمش  اب  لیعامسا  شکب  ار  وا  و 

دومرف نیرفن  ار  یلع  نب  دواد  هک  درک  لقن 

تداهش قداص  ماما  ترضح  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  رباج  نب  لیعامسا  زا  دوخ  دانسا  هب  يو 

زا دعب  دیوگ  یم  حیبص  نب  دیلو   . تسا هدش  تشهب  لخاد  يو  مسق  ادخ  هب  دومرف  دینش  ار  یّلعم 

تشک ار  يو  یناریس  تفگ  تشک  یک  سپ  دیسرپ  ترضح  متشکن  نم  تفگ  یلع  نب  دواد  هکنیا 

ار امش  داد  باوج  منک  صاصق  ات  هدب  ار  وا  دومرف  ترضح  تسا  هدوب  يو  سیلپ  سیئر  یناریس  و 

هدامآ ندش  هتشک  يارب  دندرک و  ریگتسد  ار  یناریس  یتقو  دینک  صاصق  دیناوت  یم  مدرک  طلسم  وا  رب 

هاگنآ دیشک  یم  اهنآ  ضوع  هب  ارم  متشک  یتقو  دینک  یم  رما  لتق  هب  ارم  ناناملسم  يا  تفگ  یم  دندرک 

 . دش هتشک  یناریس 

رب نم  دندوب  سینخ  نب  یلعم  لابند  هب  هک  ینامز  رد  تفگ  هک  هدش  لقن  صفح  زا  دانسا  نیمه  هب 

 (-- 321 --) 

مدرک رما  یّلعم  هب  نم  صفح  يا  دومرف  نم  هب  مدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

یلعم يا  متفگ  مدید  نیگمغ  تحاران و  ار  وا  مدرک  هاگن  یلعم  هب  نم  يزور  درک  ار  مروتسد  تفلاخم 

هب هدش و  مکیدزن  وش  کیدزن  متفگ  هلب  تفگ  يداتفا  تا  هداوناخ  لها و  دای  هب  هک  دسر  یم  رظن  هب 

اجک رد  ار  دوخ  متفگ  مدیشک  تسد  شتروص 
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منیب یم  مدوخ  تیب  لها  شیپ  ار  دوخ  تفگ  ینیب  یم 

مدش هدرپ  رد  يو  زا  دنک و  رادید  اهنآ  زا  ات  متشاذگاو  ار  وا  دننم  نادنزرف  اه  نیا  تسا و  نم  نز  نیا  و 

مدیشک تسد  ار  شتروص  دش و  مکیدزن  وش  مکیدزن  متفگ  يو  هب  هاگنآ  دوش  عمج  دوخ  لها  اب  ات 

یّلعم يا  متفگ  ناشیا  هب  دعب  منیب  یم  وت  اب  هنیدم  رد  ار  مدوخ  تفگ  یبای  یم  اجک  ار  تدوخ  متفگ 

يا دنادرگ  ظفاح  دوخ  يایند  نید و  رب  ار  وا  ادخ  دنک  يرادهگن  ار  نآ  سک  ره  هک  میراد  ینانخس  ام 

ناما امش  هب  دنتساوخ  رگا  هک  دینکن  ریسا  مدرم  تسد  رد  ار  دوخ  رارسا  نانخس و  رطاخ  هب  یّلعم 

ار نآ  یلاعت  يادخ  دنک  نامتک  ار  ام  رارسا  سک  ره  یلعم  يا  دنشکب  ار  امش  دنتساوخ  رگا  دنهد و 

هنوگ نیا  سک  ره  دنک و  یم  دنمورین  ار  وا  مدرم  نیب  رد  دهد و  یم  رارق  يو  مشچ  ود  نیب  يرون 

وت یّلعم  يا  دریمب  ریجنز  رد  ای  دشچب  ار  حالس  يزیت  هکنآ  رگم  دریمن  دزاس  شاف  ار  ام  ثیداحا 

ترضح دش  سینخ  نب  یّلعم  زا  نخس  یتقو  دیوگ  یم  ریصب  یبا   . شاب هدامآ  دش  یهاوخ  هتشک 

نامتک ار  نآ  میوگ  یم  وت  اب  یلعم  دروم  رد  ار  ینخس  دمحم  ابا  يا  دومرف  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

 . دشچب یلع  نب  دواد  زا  هکنآ  رگم  دسر  یمن  ام  هجرد  هب  یلعم  دومرف  مشچ  هب  متشاد  هضرع  نک 

رادب دنز و  یم  ار  شندرگ  دنک و  یم  ریگتسد  ار  وا  دومرف  دسر  یم  هچ  وا  هب  دواد  زا  متفگ 

 . دزیوآ یم 

دهاوخ عقاو  هدنیآ  لاس  رد  نیا  دومرف  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  متفگ 
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نب دواد  هک  یتقو  دش 

ار اهنآ  تفگ  دیسرپ و  قداص  ماما  نایعیش  زا  تساوخ و  ار  سینخ  نب  یلعم  دش  هنیدم  یلاو  یلع 

نآ ياهراک  نم  هکلب  مسانش  یمن  ار  ترضح  نآ  نایعیش  زا  یسک  نم  تفگ  سیونب  نم  يارب 

رگا ینک  یم  نامتک  ایآ  تفگ  دواد  مسانش  یمن  ترضح  نآ  زا  یتسود  مهد و  یم  ماجنا  ار  ترضح 

نم مدق  ریز  رگا  مسق  ادخ  هب  ینک  یم  دیدهت  ارم  ندش  هتشک  هب  ایآ  تفگ  یّلعم   . مشک یم  ار  وت  ییوگن 

 . يوش یم  تخبدب  دوخ  يزاس و  یم  دنمتداعس  ارم  یشکب  ارم  رگا  مراد و  یمنرب  ار  ممدق  نم  دنشاب 

 . دادن تلهم  يو  هب  چیه  هک  دش  دوب  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  و 

رطس 18 هرامش 13 ص 67 

دیامرف یم  عمجم  رد  هر  یسربط 

رقف رد  الثم  دشاب  دب  یتلاح  رد  گرم  ماگنه  هب  ناسنا  هک  تسنآ  دب  گرم  ینعی  ءوسلا  هتیم  زا  دارم 

 (-- 322 --) 

ادخ رکذ  یشومارف  تمعن و  نارفک  هب  رجنم  هک  ییاهیرامیب  جالع و  لباق  ریغ  درد  ملوم و  يرامیب  و 

 . دراد یم  زاب  شررض  عفن و  رد  رکف  زا  ار  ناسنا  هک  یلاوحا  زین  و 

رطس 2 هرامش 14 ص 68 

هب اریز  دش  هدیمان  هملک  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هکنیا  تلع  دیامرف  یم  عمجم  بحاص 

تیاده يو  هطساو  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  هملک  هب  هیمست  تلع  دنتفگ  دیسر و  ردپ  نودب  ادخ  مالک 

تسیچ ادخ  حور  زا  دارم   . دنوش یم  تیاده  ادخ  مالک  هب  هک  نانچ  دنوش  یم 

رما رد  هک  لیئربج  مد  زا  يو  هک  تسا  نآ  دش  هدیمان  ادخ  حور  هکنیا  تلع  دیامرف  یم  عمجم  رد 

دمآ دیدپ  دیمد  میرم  نیتسآ  هماج و  رد  ادخ 
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تسا نآ  دننک  یم  هفاضا  ادخ  هب  ار  حور  هکنیا  تلع  .و 

یلاعت يادخ  هک  تسنآ  ادخ  هب  حور  هفاضا  تلع  دنتفگ  زین  و   . تسا هدش  یشان  ادخ  رما  زا  يو  هک 

بوسنم دوخ  هب  ار  هزور  هک  نانچ  دناسرب  ار  يو  ماقم  تمظع  ات  تسا  هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  يو 

تلع و   . دنیوگ یم  حور  زین  ندیمد  دوخ  هب  یهاگ  و   . هب يزجا  انا  یل و  موصلا  هک  تسا  هتشاد 

ناسنا رد  ار  تایح  حور  هک  نانچ  دنک  یم  هدنز  مدرم  رد  ار  نید  يو  نوچ  هک  تسا  نآ  حور  هب  هیمست 

و  . دشاب یم  مدرم  يادتقم  هک  تسا  يربمایپ  يو  اریز  دیمان  حور  ار  يو  نیا  رب  انب  دروآ  یم  ناغمرا  هب 

تایح یگدنز و  ار  يو  هفطن  ای  عامج  نودب  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  تسا  نآ  هیمست  نیا  تلع  دنتفگ 

هب ار  وا  هنم و  حورب  هدّیا  دومرف و  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا  تمحر  حور  يانعم  دنتفگ   . داد

يو هب  نینمؤم  رب  تمحر  ار  یسیع  سپ  دومن  دییات  دوخ  تمحر  هب  ینعی  درک  دییات  شیوخ  حور 

 . داد رارق 

رطس 22 هرامش 15 ص 71 

نیا رب  انب  دنیشنب  یکدنا  ناشیا  دزن  رد  دورب و  املع  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  يارب  باوث  همه  نیا 

رد تیمها  شزرا و  همه  نیا  تلع  اما  دراد  رارق  يا  هجرد  هچ  رد  ملاع  تسیچ و  ملاع  دوخ  شزرا 

هک تسا  یلاعت  قح  لوبق  دروم  یتدابع  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  تسیچ  يارب  ملاع  تسلاجم 

تروص نیقی  تخانش و  نودب  نیا  دنک و  یم  شیاتس  ار  یسک  هچ  دنک و  یم  هچ  هک  دنادب  صخش 

ملاع دزن  رد  روضح  یفرط  زا   . دریگ یمن 
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ترخآ دای  هب  ار  ناسنا  ینّابر  ياملع  هب  هاگن  دروآ و  یم  نیقی 

اب سنا  دنتسه  اهوگلا  تافص  هب  فاصتا  هب  لیامتم  هنومن و  وگلا و  يایوج  سوفن  اریز  دزادنا  یم 

برق و تدابع  تیاهن  یفرط  زا  ددرگ و  یم  يورخا  روما  هب  نیقی  ادخ و  هب  لیامت  ثعاب  ملاع 

 (-- 323 --) 

دوش و یم  نیمات  ملاع  ترایز  اب  هجو  نیرتهب  هب  نیا  تسادخ و  هب  نیقی  ادخ و  هب  یکیدزن 

 . دنکن ار  ملاع  دزن  رد  روضح  کی  راک  زامن  لاس  رازه  اسب  هچ  هدمآ  تیاور  رد  هک  روط  نامه 

ار شیوخ  تاقوا  دراد و  هیکت  ینیشنمه  تسلاجم و  هب  هنوگچ  وت  ماما  هک  نک  هجوت  زیزع  ردارب 

راکنا لباق  ریغ  هزورما  یبهذم  ياه  تیصخش  زا  يریگوگلا  ینیشنمه و  یتیبرت  رظن  شاب  بظاوم 

يارب تسایند  رد  اه  تموکح  هرمزور  راک  مدرم  يارب  یهد  هنومن  یشارتوگلا و  هّجوت و  الک   . تسا

نیا رب  انب  دننک  یم  لیمحت  مدرم  هب  ار  فانصا  ریاس  ناراک و  شزرو  اه و  هشیپ  رنه  مدرم  ندرک  مرگرس 

کیدزن ادخ  ترخآ و  هب  ار  يو  درب و  یم  الاب  ار  ناسنا  شزرا  ملاع  اب  ینیشنمه  هک  هنوگ  نامه 

تیاور هب  يدوخ  ای  هناگیب و  ياه  گنهرف  فرط  زا  هک  ییاهوگلا  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  دنک  یم 

هک يا  هظحل  ره   . دریگ رارق  لمات  دروم  دیاب  دوش  یم  هداد  مدرم  دروخ  هب  تاعوبطم  اهملیف و 

ینک یم  طلسم  دوخ  ناج  حور و  رب  دنراگزور  مدرم  نیرتدساف  زا  هک  هشیپ  رنه  مانب  ار  ییاه  تیرفع 

هنخر وت  رد  اهنآ  هنابلطایند  تشز  راتفر  قالخا و  يا و  هتفرگ  هلصاف  تیدبا  هار  زا  رادقم  نامه  هک  نادب 

رصع نیا  رد  نینمؤم  تیلوئسم  نیا  رب  انب   . يرادن یصالخ  اهنآ  زا  يدوز  هب  هک  هدرک 
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دوخ و لباقم  رد 

 . تسا ناوارف  هدرتسگ و  نیطایش  ياهماد  تسا و  نیگنس  رایسب  هعماج  هداوناخ و 

رطس 24 هرامش 16 ص 70 

نآرق ادخ  باتک  رد  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  لمع  هارمه  ملع  هکنیا  زا  دارم  دومرف  یسلجم  موحرم 

دندروآ نامیا  هک  ینانآ  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  دومرف  اریز  تسا  هدش  نورقم  لمع  اب  ملع 

هداد رارق  ود  نآ  اب  طبترم  ناحبس  قح  باتک  رد  تاجن  تخانش و  دنداد و  ماجنا  حلاص  لامعا  و 

 . تسا هدش 

ملاع هب  ملع  ینعی  دناوخ  یم  لمع  هب  ملع  هکنیا  زا  دارم  دیایب و  لمع  دیاب  ملع  زا  دعب  نیا  رب  انب 

دریگ و یم  رارق  درک  لمع  داد و  شباوج  رگا  دنک  لمع  شقبط  رب  هک  دناوخ  یم  ارف  ار  وا  دهد و  یم  ادن 

کش و يو  رد  هک  تسنآ  ملع  نتفر  زا  دارم  ددنب  یم  رب  تخر  يو  زا  الا  دوش و  یم  نکمتم  يو  رد 

ملع یهارمه  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  دوش و  یم  يو  ریگنماد  یشومارف  ای  دوش و  یم  ادیپ  ههبش 

رد هک  نانچ  دوش  یمن  ادج  لمع  زا  شلامک  هزادنا  هب  دشاب  لماک  ملع  رد  هک  یسک  هک  دشاب  نیا  لمع  و 

یبرجت مولع  رد  هلأسم  نیا  یسلجم (  مالک  نایاپ   . دوش یمن  ادج  لمع  زا  نآ  هب  نتفای  لامک  ملع و  اقب 

فیارظ هجوتم  دنک  هدایپ  ار  نآ  رگا  دنک  فشک  ار  يا  هیضق  لومرف و  دنمشناد  رگا  هک  تسا  حضاو 

ددرگ یم  شدیاع  رتشیب  یملع  رگید و  یلمع  جیاتن  ددنب و  یم  شقن  شرطاخ  رد  دوش و  یم  یتاکن  و 

 (-- 324 --) 

رقتسم نکمتم و  يو  رد  ملع  هکنآ  هوالع  ملع  هب  لمع  اب  هک  تسا  نینچ  زین  یقالخا  مولع  رد 
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قوذ و هب  لمع  رب  هوالع  ملاع  دوش و  یم  راب  ملع  نآ  رب  يرتشیب  تاعرفتم  راثآ و  صاوخ  دوش  یم 

 .( دبای یم  قیمعت  ملع  هجیتن  رد  دوش و  یم  لیان  نآ  ندیشچ 

رطس 10 هرامش 17 ص 73 

نآ تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  عوفرم  روط  هب  ار  یثیدح  میهاربا  نب  یلع 

يارب يا  هتسد  سانشب  تافص  صخش و  هب  ار  ناشیا  دنا  هتسد  هس  ناهوژپ  شناد  دومرف  ترضح 

 . دنیوج یم  شناد  ءارم  ینادان و 

 . دنور یم  شناد  لابند  يزاب  گنرین  ربکت و  يارب  يا  هدع 

 . دنهوژپ شناد  لقع  مهف و  يارب  يا  هدع  و 

ملع زا  نخس  نادنمشناد  سلاجم  رد  تسا و  ییارم  يذوم و  دنک  یم  ءارم  تسا و  نادان  هکنآ 

يادخ تسا  يراع  عرو  زا  یلو  هدرک  رب  رد  ار  عوشخ  سابل  دیارآ و  یم  ملح  هب  ار  دوخ  دیوگ و  یم 

رگ و هعدخ  راک و  بیرف  رگ و  هنتف  مود  هفیاط  دیامن و  عطق  ار  يو  مزع  دنکشب و  ار  شا  ینیب 

ینتورف دوخ  زا  رت  نییاپ  نادنمتورث  يارب  یلو  دزرو  یم  ربک  شدوخ  لثم  دارفا  رب  تسا  سولباچ 

ار یصخش  نینچ  ادخ  درب  یم  نیب  زا  ار  اهنآ  نید  دروخ و  یم  ار  اهنآ  ياولح  ینیریش و  يو  دیامن  یم 

 . درادرب ار  يو  نادنمشناد  نیب  زا  دنک و  دوبان 

رد هدیشوپ  تدابع  سابل  تسا  راد  هدنز  بش  نوزحم و  دنمدرد و  لقاع  هیقف و  موس  مسق  و 

دناوخ یم  ار  يادخ  تیشخ  لاح  رد  دساره و  یم  يادخ  زا  سرت  تلاح  رد  هتساخرب و  بش  یکیرات 

دراد تشحو  دوخ  ناردارب  نیرت  نئمطم  زا  دسرت و  یم  دوخ  نامز  لها  زا  دزادرپ و  یم  دوخ  راک  هب 

يو هب  ار  شناما  تمایق  زور  رد  دنک و  دیدشت  ار  يو  ناکرا  ادخ 
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 . دهدب

رطس 22 هرامش 18 ص 73 

تسا هدمآ  هجاوخ  فارشالا  فاصوا  رد  تسیچ  تیشخ  فوخ و  نیب  قرف 

فوخ دنارذگ  یم  توافت  ود  نآ  نیب  بولق  بابرا  یلو  دنتسه  انعم  کی  هب  تغل  رد  ود  نیا  هچ  رگ 

یهاتوک تاعاط  رد  هدش و  تایهنم  بکترم  هکنیا  تهج  هب  عقوتم  ياهدرد  زا  تسا  سفن  يدنمدرد 

 . تسا هدرک  ریصقت  و 

لصاح ندنام  باجح  رد  زا  سرت  يو و  تبیه  ناحبس و  قح  تمظع  كاردا  زا  تیشخ  و 

 (-- 325 --) 

دیامرف یم  راکشآ  ناهنپ و  رد  تیشخ  زا  دارم  دروم  رد  ییاهب  خیش   . دوش یم 

لاعفا و راثآ و  تاوهش  عمق  تاعاط و  اب  تمزالم  موادم و  تقرح  ناوارف  التبا  تهج  زا 

یسک ناسب  دوش  دنسپان  يو  دزن  رد  تاوهش  همه  هک  يروط  هب  دوش  یم  ادیپ  صخش  رد  یتافص 

عوشخ يرغال و  دنزوسب  تاوهش  همه  فوخ  شتآ  هب  یتقو  دیآ  شدب  مومسم  لسع  زا  هک  تسا 

تبقاع هب  يو  تمه  دوش و  یم  لیاز  يو  زا  دسح  هنیک و  ربک و  دوش و  یم  ادیپ  بلق  رد  یگتسکش  و 

هدهاجم هبساحم و  هبقارم و  زج  يراک  دنیب و  یمن  ییاج  ادخ  ریغ  يارب  ددرگ و  یم  فطعنم  رما 

دیامن یم  ماهوا  تارطخ  اه و  هوطخ  رد  سفن  هذخاؤم  تاقوا و  تاظحل و  عییضت  زا  زارتحا  درادن و 

هب تسا و  سفن  ثیدح  هکلب  تفگ  فوخ  دیابن  نآ  هب  دشابن  بترتم  نآ  رب  روما  نیا  هک  یسرت  یلو 

نداد خساپ  زا  یسرت  یم  ادخ  زا  ایآ  دندیسرپ  وت  زا  یتقو  دنتفگ  افرع  زا  یضعب  هب  رطاخ  نیمه 

 . یتفگ غورد  هلب  یتفگ  رگا  يوش و  یم  رفاک  هن  یتفگ  رگا  اریز  زیهرپب 

ایآ رگنب  هیآ  يانعم  هب  هجوت  اب  میوگ 
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هب ار  تیصوصخ  نینچ  ملع  مادک  يراد و  ياج  املع  نیب 

نک وجتسج  نآ  ریغ  فراعتم و  مولع  نیب  رد   . دروآ ناغمرا  هب  يو  يارب  تیشخ  هک  دهد  یم  صخش 

 . یسرب هجیتن  هب  دیاش 

رطس 4 19 ص 75 

تسا رقتسم  تباث و  تخانش  ملع و  ياراد  سک  ره  هک  تسا  نآ  ار  راتفگ  رادرک  قیدصت  زا  دارم 

نابز هب  رارقا  راتفگ و  هب  رقتسم  تباث  تفرعم  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یمن  زوریپ  وا  رب  سفن  ياوه 

زا انعم  نیا  هب  دنمشناد  دناوخ و  یم  زین  نابز )  تسد و  اب  ینعی  ناکرا (  هب  لمع  رادرک و  هب  دناوخ  یم 

 . دزاس یم  راداو  یلعف  یلوق و  يوریپ  تعاط و  هب  ار  يو  یملع  نینچ  دساره و  یم  یلاعت  يادخ 

رطس 5 20 ص 76 

تافص دوجو و  ناوت  هزادنا  هب  هک  تسنآ  لّوا  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم  ثیدح  حرش 

هداد ماجنا  وت  يارب  يادخ  هک  ییاهراک  هکنآ  مود  یسانشب  ار  یلاعت  يادخ  یلعف  یتاذ و  یلامک و 

ار ایبنا  تسا و  هدومرف  فطل  وت  هب  هداد و  ناوت  ساوح و  لقع و  وت  هب  هکنیا  ریظن  یسانشب 

رگید زین  تسا و  هدرک  لزان  وت  يارب  ار  باتک  ینعی  ار  وت  یگدنز  همانرب  ناشیا  هار  زا  داتسرف و 

ماجنا یهاوخب و  ار  نامه  هتساوخ  وت  زا  زیچ  هچ  ادخ  هک  ینادب  موس   . ینادب ار  شگرزب  ياه  تمعن 

تفرعم و نیا  دهاوخ  یم  هچ  وت  دروم  رد  و   . یهدن ماجنا  ار  نآ  هتشاد  زاب  وت  زا  ار  زیچ  هچ  ای  یهد 

 (-- 326 --) 

 . دیآ یم  تسدب  یلقن  یلقع و  ذخام  هار  زا  تخانش 

دنک یم  نوریب  نید  زا  ار  وت  زیچ  هچ  هک  ینادب  هکنآ  مراهچ 
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هارمگ و نایاوشیپ  زا  يوریپ  لثم 

زا ریغ  نید  لوصا  تخانش  مسق  نیا  رد  نید و  يرورض  راکنا  شلها و  ریغ  زا  لمعلا  روتسد  نتفرگ 

 . دنلخاد زین  ادخ  تخانش 

رطس 3 21 ص 86 

يرادهگن دوخ  ربص  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم   . نامیالا سأر  ربصلا  دومرف  ترضح  زین  و 

بنج بارطضا و  زا  ناسنا  نطاب  هک  ددرگ  یم  ثعاب  دشاب و  یم  هملوم  ثداوح  ماگنه  هب  ندیلان  زا 

يداع ریغ  ياه  تکرح  زا  حراوج  اضعا و  دشک و  رد  تیاکش  زا  ار  نابز  دوش و  نکاس  شدوجو 

بعشنم مدرم  یقالخا  دب  رب  تیصعم و  كرت  رب  تعاط و  رب  الب و  رب  ربص  هب  ربص  و   . دزیهرپب

ار سوسحم  ریغ  هدومرف  هیبشت  عقاو  رد  تسا  نامیا  رس  ربص  هک  دومرف  ثیدح  رد  هکنیا  و   . دوش یم 

لعف مدرم و  اب  هلماعم  هب  فلکم  یفرط  زا  دنک و  یم  یگدنز  ثداوح  راد  رد  ناسنا  اریز   . سوسحم هب 

زا دیاب  اریز  تسا  راوشد  ناسنا  سفن  رب  رما  اذل  دشاب  یم  تایهتشم  تایهنم و  كرت  تاعاط و 

رب رداق  ار  يو  هتشاد و  دوجو  يو  رد  هک  دهاوخ  یم  تباث  يورین  سپ   . دشکب تسد  دوخ  ياهتشا 

لماک نامیا  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  ربص  نامه  ورین  نیا  دنک و  روما  نیا  باکترا  زا  يرادهگن 

هب نامیا  رد  ربص  نیا  رب  انب  دور  یم  نیب  زا  ربص  يانف  اب  دنام و  یم  یقاب  ربص  ياقب  اب  نامیا  لصا  هکلب 

 . تسا دسج  رد  رس  هلزنم 

رطس 6 22 ص 99 

هرهب و ّظح و  نآ  رد  هک  هچ  ره   . تسین یفاک  مومذم  يایند  تخانش  نودب  ایند  تمذم  هک  نادب 

قح رد  نامه  دشاب  گرم  زا  لبق  يایند  تذل  ترهش و 
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ره زا  هک  تسین  نآ  دارم  یلو  تسایند  وت 

تسوت و اب  ایند  رد  هکنآ  لّوا  تسا  مسق  هس  ایند  هکلب  دشاب  ایند  يربب  یبیصن  هرهب و  ّظح و  هچ 

مومذم و يایند  زا  ار  نیا  تسا و  لمع  شناد و  نآ  دشاب و  یم  هارمه  وت  اب  زین  گرم  زا  سپ  نآ  هرمث 

 . میرامش یمن  دنسپان 

تذل لثم  دشاب  يورخا  ّظح  يو  رد  هکنآ  نودب  يویند  هرهب  ره  هکنیا  نآ  قوف و  مسق  لباقم  مود 

 . تسا مومذم  يایند  نیا  زاین  ترورض و  رادقم  رب  هفاضا  تاحابم  زا  هدافتسا  یصاعم و  زا  ندرب 

 (-- 327 --) 

تسین و ایند  زا  دشاب  يورخا  لامعا  راک  کمک  هک  ییایند  هرهب  ره  هکنیا  هب  ود  نآ  نیب  طسوتم  موس 

مود مسق  نامه  دشابن  يوقت  رب  تناعتسا  دصق  هب  یلو  دشاب  اهنت  ییایند  يدنم  هرهب  نآ  هزیگنا  رگا 

 . دوش یم  بوسحم  ایند  هرمز  زا  تسا و  دنسپان  يایند  ینعی 

تسایند یتسود  ناهانگ  همه  رس  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

همه تسا و  ناهنپ  ایند  یتسود  رد  تشز  ياه  يوخ  اریز  دیامرف  یم  هآرم  رد  یسلجم  موحرم 

هکنآ رگم  تسین  نکمم  ایند  یتسود  زا  یصالخ  تسایند و  هب  لیم  رد  بضغ  توهش و  ياه  یتشز 

يوهش و ياوق  ددرگ و  هیفصت  یناسنا  سفن  دوش و  هتخانش  ترخآ  ياهیبوخ  ایند و  ياهیتشز 

 . دوش لیدعت  یبضغ 

رطس 20 هرامش 23 ص 103 

نکمت لیلد  هب  ینغ  یلو  دننک  لمع  شیوخ  فیاظو  هب  مادک  ره  هک  یتروص  رد  ینغ  ریقف و  ایا 

ماجنا ریقف  هک  لامعا  زا  هچنآ  نوچ  هکنآ  ای  دنیواسم  هبتر  رد  دیامن  يرتشیب  تاّربم  تاریخ و  یلام 

دهد و یم  ماجنا  زین  ینغ  دهد  یم 
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دشاب لضفا  ینغ  سپ  دیامن  یم  مه  رگید  تاریخ  نآ  رب  هفاضا 

اینغا هک  تسا  هدش  حرطم  ارقف  تیاکش  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  تیاور 

ام یلو  دنهد  ماجنا  ار  ّرب  لامعا  ریاس  دنیامن و  جح  دننک و  دازآ  هدنب  دنناوت  یم  یلام  نکمت  لیلد  هب 

دص دیوگ و  ریبکت  راب  دص  سک  ره  هک  دومرف  ص )  ادخ (  لوسر  ترضح  تسا  هجوت  لباق  میناوت  یمن 

زا رتهب  تمایق  زور  رد  لیلهت  هک  نانچ  تساهنآ  همه  زا  رتهب  دنک  حیبست  راب  دص  دیامن و  دیمحت  راب 

دومرف ترضح  دنتفگ  دیمحت  حیبست و  لیلهت و  ریبکت و  اهنآ  ندینش  اب  اینغا  تسا  لامعا  نآ  همه 

 . تسا لضفا  ّینغ  انغ و  تیاور  نیا  قبط  رب  ءاشی  نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ 

یمانمگ ترهش و  تلذ و  تزع و  يرامیب و  یتمالس و  انغ  رقف و  دیامرف 1  یم  یسلجم  موحرم 

توافتم یماکحا  هنمزا  لاوحا و  صاخشا و  ظاحل  هب  دنراد و  يدایز  تاهج  تالاح  نیا  ریاس  و 

میمع فطل  هب  یلاعت  يادخ  نوچ  یلو  تسا  لیصافت  همه  هب  ملاع  یلاعت  يادخ  اهنت  دنراد و 

شیالوم هب  ار  اهنآ  همه  دیاب  هدنب  اذل  دهد  یم  ماجنا  تسا  نآ  رد  دابع  حلاصم  هک  ار  هچنآ  شیوخ 

یلاح اذل  دشاب و  رکاش  ار  وا  ياه  تمعن  دشاب و  يو  يالب  رب  رباص  اضق و  هب  یضار  دنک و  راذگاو 

نینچ يو  اب  شیالوم  ّالا  تسا و  رتهب  ینغ  يارب  انغ  نیا  رب  انب  دنکن  رایتخا  دناد  یمن  ار  نآ  تبقاع  هک  ار 

---------------

 . هیمالسا پاچ  لوقعلا ج 12 ص 160  هآرم   ( 1 ) 

 (-- 328 --) 

ریقف يارب  رقف  درک و  یمن 
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همه ّیبرم  هکنیا  اب  درک  یمن  نینچ  يو  اب  یلاعت  يادخ  الا  تسا و  حلصا 

هدومرف لقن  عضوم  نیا  رد  هدع  بحاص  موحرم  ار  یتایاور  یسلجم  موحرم  مالک  نایاپ   . تسوا

یتح زین  دننام و  یم  لطعم  باسح  رطاخ  هب  اینغا  دنور و  یم  تشهب  هب  همه  زا  لبق  ارقف  هک  تسا 

نوچ دوش  یم  تشهب  دراو  ایبنا  همه  زا  دعب  نأش  تلالج  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 

هک هبترم  مه  صخش  ود  دشاب  تیلضفا  رایعم  تشهب  هب  دورو  رگا  نیا  رب  انب  تسا  هتشاد  ایند  تنطلس 

هدوب رتهب  هیلام  تاربم  رد  ینغ  هکنآ  زج  دندوب  ربارب  تاعاط  تهج  زا  هدوب و  ینغ  رگید  ریقف و  یکی 

راچد ینغ  دسر و  یم  تشهب  هب  رتدوز  ریقف  تسا  هدوب  رتهب  رقف  دیادش  لمحت  ربص و  رد  ریقف  و 

يریقف ینغ  نامه  رگا  هکنیا  هب  هدوب  انغ  رد  ینغ  حالص  رگا  هلب  دوش  یم  رگید  فقاوم  باسح و 

لاح هب  حلصا  دهدب  انغ  هب  اضر  دیاب  تروص  نیا  رد  تسا  هداد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  هدش  یم 

مالک زین  تشونرس  هب  تیاضر  زین  تسین و  ینخس  نیا  رد  سکع  رب  ای  دشاب و  یم  انغ  نامه  يو 

 . تسا يرگید 

رطس 20 هرامش 24 ص 104 

تسا هدمآ  رابخالا  ئلآل  رد 

شیاهتشوگ دوب و  هدش  رغال  اریز  دوب  ادیپ  ع )  یسوم (  ترضح  مکش  قافص  تسوپ  زا  يدوبک 

هناخ و هدوب و  لیئارسا  ینب  رب  ناطلس  نارمکح و  لاس  يربمایپ 64  رب  هوالع  يو  دوب و  هتشگ  بآ 

هب لیئارسا  ینب   . دروخب اذغ  نآ  زا  دنک و  تحارتسا  نآ  رد  بش  ماگنه  هب  هک  تسا  هتشادن  ییاذغ 

دندرک یم  هیهت  ار  يو  ياذغ  تبون 
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تشاد هضرع  دروآ  رید  ار  شیاذغ  يدرم  زور  کی  .

وا هب  یلاعت  يادخ  دشاب  نارگید  تسد  هب  نم  ياذغ  هنوگ  نیا  هک  تسا  روآ  تفخ  نم  يارب  اراگدرورپ 

ات مداد  رارق  مقلخ  ياه  هراکیب  تسد  هب  ار  شیوخ  ناتسود  يزور  نم  هدم  هار  دوخ  هب  هودنا  دومرف  یحو 

 . دندرگ دنمتداعس  دنوش و  روجأم  ناشیا 

رطس 16 هرامش 25 ص 105 

رابخالا ئلآل 

هک مدیمهف  تخومآ  نم  هب  میادخ  هک  یمولع  زا  نم  ردام  يا  تفگ  شردام  هب  یسیع  ترضح  يزور 

مباوج اردام  دوش  یمن  بارخ  زگره  هک  تسا  يا  هناخ  ترخآ  هناخ  تسانف و  لاوز و  هناخ  هناخ  نیا 

مریگن ار  یقاب  ترخآ  یلاخ  يایند  نیا  زا  ایآ  هد 

گرب زا  دنتشاد و  یم  ياپ  رب  ار  اهبش  دنتفرگ و  یم  هزور  اجنآ  رد  دنتفر و  نانبل  هوک  هب  ود  ره  نیا  رب  انب 

زا ترضح  نآ  ردام  هکنآ  ات  دندنام  اجنآ  رد  یتدم   . دندیشون یم  ناراب  بآ  زا  و   . دندروخ یم  ناتخرد 

 . تسبرب تخر  ایند 

 (-- 329 --) 

موس باب  ياه  تشاددای 

رطس 10 هرامش 26 ص 125 

تسیچ هزیکاپ )  بیط (  لالح و  زا  دارم 

عراش هک  تسا  نآ  لالح  هکنآ  ای  دنفدارتم  بیط  لالح و  هک  تسا  نآ  اهقف  نیب  روهشم  هک  نادب 

تذل نآ  زا  دیآ و  یم  ششوخ  سفن  هک  تسا  ییاذغ  نآ  كاپ  بیط و  تسین و  یهنم  هدرک و  لالح 

دوش یم  قالطا  انعم  دنچ  هب  بیط  ياذغ  دنتفگ  درب و  یم 

هک ییاذغ  مراهچ  تسا  كاپ  هک  ییاذغ  موس  هدرک  لالح  عراش  هکنآ  مّود  شخب  تذل  لوا 
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 . تسا ماسقا  نیا  لباقم  شیناعم  كاپان  ای  ثیبخ  ياذغ  و   . تسین ندب  سفن و  هب  رضم 

رطس 27 هرامش 27 ص 125 

یثحب
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هب تسا 1  هدمآ  نینچ  لوقعلا  هآرم  رد  هک  تسا  ریاد  كان  ههبش  مارح و  لالح و  ياذغ  رد 

دنتفگ يا  هدع  تسا  دوجوم  يا  هطساو  مارح  لالح و  نیب  ایآ  هک  تسا  فالتخا  باحصا  نیب  هکنیا 

لیلد هک  ییاذغ  ره  تسا و  مارح  دنک  تلالد  نآ  تمرح  رب  لیلد  هچ  ره  تسین  يا  هطساو  ود  نآ  نیب 

 . دروخب نآ  هب  یتهارک  یهن  هکنآ  رگم  تسا  لالح  دنکن  ریرحت  رب  تلالد  نآ  رب 

انعم یقیقح  مارح  یقیقح و  لالح  و   ] دنهد یم  ینعم  تعیرش  رهاظ و  رد  اهنت  مارح  لالح و 

مولعم شتساجن  هک  ار  هچ  ره  سپ  تسا  تعیرش  رهاظ  عبات  هک  تساجن  تراهط و  لثم   [ درادن

یعقاو تساجن  دشاب  سجن  تسا  ملاع  نآ  تساجن  هب  هک  یصخش  دزن  رد  هچ  رگا  تسا  رهاط  دشابن 

هچنآ زج  دندرک و  یم  ترشاعم  نیقفانم  اب  مالسلا  مهیلع  همیا  ربمایپ و  رطاخ  نیمه  هب  درادن  ییانعم 

 . دندرک یمن  لمع  دنک  یم  مکح  تعیرش  رهاظ 

رد هک  نانچ  تسا  تاهبش  نآ  تسا و  دوجوم  هطساو  لالح  مارح و  نیب  هک  دنتفگ  املع  زا  يا  هدع 

نم اجن  تاهبشلا  كرت  نمف  کلذ  نیب  تاهبش  نیب و  مارح  نیب و  لالح  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا 

نشور و لالح  ملعی  ثیح ال  نم  کله  تامرحملا و  بکترا  تاهبشلاب  ذخا  نم  تامرحملا و 

تامرحم زا  دنک  زیهرپ  تاهبش  زا  سک  ره  تسا  مارح  لالح و  نیب  هک  یتاهبش  صخشم و  مارح 

دناد یمن  هک  یهار  زا  دوش و  یم  تامرحم  رد  لخاد  دوش  تاهبش  بکترم  سک  ره  دنام و  یم  ملاس 

 . دوش یم  كاله 

---------------

 . یسلجم همالع  دلج 12  لوقعلا  هآرم   ( 1 ) 

 (-- 330 --) 

رطس 15 28 ص 125 

 ( ص ربمایپ ( 
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بر ای  دیوگ  یم  دنک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  امش  زا  یسک  دومرف 

دهد هقدص  رگا  دسر و  یم  تباجا  هب  يو  ياعد  مادک  تسا  مارح  زا  يو  سابل  ماعط و  یلو  بر  ای 

مارح رب  دریگب  هزور  رگا  دنک و  یم  جاودزا  مارح  هب  دنک  جاودزا  رگا  دهد و  یم  هقدص  مارح  لام  هب 

رد دریذپ و  یمن  ار  كاپ  زج  تسا و  كاپ  یلاعت  يادخ  هک  دیمهفن  ایآ  يو  رب  ياو   . دنک یم  راطفا 

 . دریذپ یم  ناراگزیهرپ  زا  اهنت  يادخ  هدئام  َنیِقَّتُْملَا 1  َنِم  ُهَّللَا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  دومرف  شیوخ  باتک 

زور لهچ  دروخب  مارح  زا  يا  همقل  سک  ره  دومرف  ع )  ریما (  ترضح  زین  رابخالا ج 5 ص 88 و  ئلآل 

هک ار  یتشوگ  ره  مارح  ياذغ  ددرگ و  یمن  تباجا  شیاعد  زور  لهچ  دوش و  یمن  لوبق  شزامن 

ئلآل ج 5 ص 88  . دنایور یم  ار  تشوگ  زین  همقل  کی  دشاب و  یم  شیازس  شتآ  دنایورب 

مراهچ باب  ياه  تشاددای 

رطس 11 هرامش 29 ص 129 

رافغتسا ماگنه  هب  هک  تسا  شزرمآ  هب  شوخ  نامگ  نآ  يانعم  دومرف  هآرم  رد  یسلجم  موحرم 

ماگنه هب  دشاب و  هتشاد  هبوت  یلوبق  نامگ  هبوت  ماگنه  هب  دزرمآ و  یم  ار  يو  هک  دشاب  هتشاد  نامگ 

تیافک هب  نظ  يو  زا  تیافک  رد  یلاعت  يادخ  ندرک  لیفک  ماگنه  هب  دشاب و  هتشاد  تباجا  نامگ  اعد 

زین دوش و  یمن  ادیپ  یلاعت  يادخ  هب  نظ  نسح  اب  زج  تافص  نیا  اریز  دشاب  هتشاد  ناحبس  قح 

بیات و رفغتسم و  نیا  رب  انب   . دشاب هتشاد  ار  نآ  شریذپ  نامگ  دهد  یم  ماجنا  ادخ  يارب  يراک  یتقو 

هدعو دنهد و  ماجنا  تباجا  هب  نیقی  اب  ار  لامعا  نیا  دیاب  لماع  رگشیاین و 
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تسار ار  یلاعت  يادخ 

نیا يو  رگا  یلو   . دومرف هدعو  حلاص  لامعا  یقیقح و  دیحوت  شریذپ  هب  یلاعت  يادخ  اریز  دننادب 

لاح هب  یعفن  دریگ و  یمن  رارق  شریذپ  لوبق و  دروم  هک  دشاب  هتشاد  نامگ  دهد و  ماجنا  ار  لامعا 

زین و   . تسا هریبک  ناهانگ  زا  طونق  يدیماان و  تسا و  یلاعت  يادخ  تمحر  زا  يدیماان  نیا  درادن  يو 

لمع نسح  رد  نم  ینعی  متسه  ما  هدنب  نظ  نسح  دزن  رد  نم  هک  ثیدح  يانعم  هک  تسا  هدمآ  هآرم  رد 

یسک رگا  تسوکن و  مه  يو  نظ  دشاب  وکین  شلامعا  رگا  اریز  مشاب  یم  يو  دزن  رد  لمع  ءوس  و 

 . دنک یم  ادیپ  دب  نامگ  دشاب  دب  شلامعا 

اریز درک  لمح  نآ  رهاظ  يانعم  هب  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  لمح  نیقی  هب  ار  نظ  هر  ینیلک 

---------------

 . هدئام 27  5  ( . 1 ) 

 (-- 331 --) 

دشاب یم  تسا  تباجا  هک  یهلا  هدعو  هب  نیقی  دارم  مییوگب  هکنآ  رگم  تسا  لکشم  تباجا  هب  نیقی 

 . دشاب یم  ترخآ  رد  نآ  ضوع  ای  يویند  تباجا  زا  معا  تباجا  تسا و  هدروآ  طیارش  اب  ار  اعد  اریز 

رطس 14 هرامش 30 ص 129 

تقیقح هب  ار  ادخ  رگا  دندومرف  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ص )  ادخ (  لوسر  زا  لبج  نب  ذاعم 

 . تفر یم  نیب  زا  هوک  امش  ياعد  هب  دنتخانش  یم 

دیامرف 1 یم  ییابطابط  همالع  موحرم 

نیمه دنک  یم  ادیپ  بابسا  هب  لیم  تسا و  لهاج  یبوبر  تردق  قح و  ماقم  هب  ناسنا  نوچ 

داقتعا نیا  هب  یناسنا  رگا  یتح  دنادب  ایشا  للع  ار  دوهعم  يداع  للع  بابسا و  اهنت  هک  دوش  یم  ثعاب 

داقتعا نیا  هیام  نب  زاب  یلو  درادن  ریثات  هدوهعم  بابسا  هک  دسرب 
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هچ رگا  هک  دنام  یم  یقاب  يو  رد 

الثم دهد  یم  ماجنا  ار  شراک  يداع  لیاسو  نامه  هار  زا  ادخ  یلو  تسا  ناحبس  قح  یقیقح  رثوم 

هب ار  ناسنا  یلاعت  يادخ  هک  دوش  دقتعم  سپس  دناسرب  دصقم  هب  ار  ناسنا  ریس  هک  دشاب  دقتعم  رگا 

نیا یلو  تسا  یقیقح  رثوم  یلاعت  قح  هکلب  تسین  یقیقح  تلع  تفاسم  دناسر و  یم  دصقم 

ریس رگا  دناسر و  یم  دصقم  هب  تفاسم  هار  زا  ار  ناشیا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یقاب  يو  رد  داقتعا 

ار يو  تردق  ادخ و  ماقم  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  داقتعا  نیمه   . دسر یمن  دصقم  هب  ناسنا  دشابن 

اه ببسم  فلخت  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  مهوت  نیمه  دباین و  رد  ار  یهلا  همات  تردق  دسانشن و 

ندروخ زا  يریس  دشاب و  یم  مسج  زا  هک  بذج  ینیگنس و  لثم  دنادب  لاحم  يداع  بابسا  زا  ار 

تلع و نوناق  هک  تشذگ  زاجعا  باب  رد  البق  دشاب و  یم  ندیشون  زا  یباریس  دوش و  یم  لصاح 

نیا یلو  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  تسا و  قح  تاببسم  ناحبس و  قح  نیب  بابسا  طسوت  لولعم و 

باتک يرظن و  لقع  هکلب  دنک  ادیپ  نایرج  يداع  بابسا  نامه  زا  اهنت  ثداوح  هک  دوش  یمن  ثعاب 

يداع بابسا  هک  دنیوگ  یمن  یلو  دنراد  لوبق  ار  ّتیببس  ص )  لوسر (  ترضح  تنس  ناحبس و  قح 

ناکما تسا و  لاحم  یلقع  لاحم  هک  تسا  لوبق  دروم  هلأسم  نیا  هتبلا   . دنتسه هرصحنم  بابسا 

هب داقتعا  ثعاب  ناحبس  يادخ  هب  ملع  هک  دوش  یم  مولعم  دش  نشور  هک  بلطم  نیا  درادن و  دوجو 

باجتسم نآ  رد  اعد  تسا  لاحم  اتداع  یلو  تسین  یتاذ  لاحم  هچ  ره  هک  دوش  یم  تقیقح  نیا 

تازجعم هدمع  هک  نانچ  تسا 
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 . ناشیا مالک  نایاپ   . ددرگ یم  رب  اعد  تباجتسا  هب  ایبنا 

هک دشاب  هتشاد  یتلاح  اعد  لاح  رد  هک  تسنآ  دراد  اعد  تباجتسا  هب  نیقی  هکنیا  زا  دارم  و 

---------------

 . مق نیسردم  هعماج  تاراشتنا  پاچ  نازیملا ج 2 ص 43   ( 1 ) 

 (-- 332 --) 

طیارش نیا  لاثما  تاعارم  دنک و  كرت  ار  رکنم  دروایب و  ار  فورعم  هکنیا  نآ  دشاب و  تباجا  قحتسم 

ار وا  مییوگب  هکنآ  مود  دشاب  اعد  تباجا  مدع  در و  زا  رتبلاغ  شبلق  رب  تباجا  هکنآ  ات  دیامنب  ار 

 . دنتسه تباجا  عوقو  هب  دقتعم  هک  یلاح  رد  دیناوخب 

انعم و ادخ  هب  نظ  نسح  هک  هدش  نیا  هب  هراشا  تیاور  ود  نیا  رد  دومرف  هآرم  رد  هر )  یسلجم ( 

نیا نآ  يانعم  هکلب  تسین  ادخ  تمحر  رب  لاکتا  هب  ناهانگ  رب  تأرج  ندرکن و  لمع  شیاضتقم 

دناد یم  یهلا  مرک  لضف و  زا  ار  نآ  شریذپ  دنک و  یمن  هیکت  شلامعا  رب  دنک  یم  لمع  هکنیا  اب  هک  تسا 

سرت اب  تافانم  ادخ  هب  نظ  نسح  سپ   . شراگدرورپ زا  هن  دراد  شلمع  روصق  هانگ و  زا  سرت  و 

 . میتسه نظ  نسح  اجر و  سرت و  زا  راچان  هکلب  درادن 

رطس 19  129 31

 . تسا هدمآ  قایس  کی  رد  نآ  دعب  لبق و  هکنآ  اب  درادن  رارق  دوخ  ياج  رد  لصف  ناونع 

رطس 3 32 ص 131 

 . تسا هدمآ  ناشیا  زا  اعد  سامتلا  ناردارب و  يرای  لصف  رد  مراهچ  باب  رد  نآ  لیصفت 

 . رطس 3 32 ص 131 

رد هک  درادن  تافانم  دیآ  یم  ادعب  هک  هچنآ  اب  تاجانم  نیا  دیامرف  یم  هآرم  رد  یسلجم  موحرم 

دشاب وت  لام  شربارب  رازه  ربص  هک  دوش  یم  هداد  رد  ادن  شرع 
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يو ياعد  ياضتقم  هب  هفاضا  اریز 

دص تسا و  هبترم  نیرتمک  ربارب  ود  هکنیا  ای  دشاب  یم  یضعب  هب  ناحبس  قح  لضفت  هفاضا  تسا و 

بتارم وعدم  یعاد و  بتارم  توافت  بسح  هب  هبترم  ود  نیا  نیب  تسا و  نآ  نیرتشیب  ربارب  رازه 

 . دشاب یم  فلتخم 

حلاص لمع  ود  نمضتم  ریغ  يارب  اعد  هک  تسا  نآ  ندش  ربارب  ود  تلع  هک  تسا  هدش  هتفگ  و 

نیا رطاخ  نیمه  هب  يو  يارب  ریخ  بلط  يو و  اب  یتسود  شردارب و  رب  ياعد   ( 2 اعد (   ( 1 تسا ( 

 . درب یم  رجا  ربارب  ود  تسا و  باجتسم  اعد 

رطس 18 33 ص 132 

نسح دیامرف  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  تفگ  هک  هدش  دراو  هنییع  نایفس  زا 

 (-- 333 --) 

 . یسرتن تهانگ  زا  زج  يدنبن و  يدیما  یسک  هب  ادخ  زا  زج  تسا  نآ  ادخ  هب  نظ 

رطس 11 هرامش 34 ص 133 

هک درک  میسقت  قیالخ  نیب  ار  مسق  کی  درک  میسقت  ءزج  دص  هب  ار  تمحر  یلاعت  يادخ  دومرف  و 

یلو دزرو  یم  قشع  دوخ  لفط  هب  ردام  دراد و  یم  تسود  ار  شدنزرف  درم  ءزج  کی  نامه  هطساو  هب 

 . دنک یم  محر  نآ  هب  تمایق  زور  رد  ار  قیالخ  هک  تشاذگ  یقاب  ار  رگید  ءزج  هن  دون و 

رطس 1 هرامش 35 ص 134 

دش بلاغ  تبلق  رب  درک و  روطخ  تبلق  رد  هدنیآ  زا  يزیچ  رگا  دومرف  یسلجم  موحرم  هآرم  رد 

دوش یم  رهاظ  بلق  رد  يدرد  دشاب  دنسپان  هورکم و  عقوت  دروم  رگا  و   . دنیوگ عقوت  راظتنا و  نآ  هب 

دشاب بوبحم  هدیدنسپ و  رما  رگا  و   . دوش یم  هتفگ  قافشا  سرت و  نآ  هب  هک 
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یبلق و طابترا  راظتنا و  زا 

دیاب یلو  دوش  یم  هتفگ  دیما  اجر و  یتحار  نیا  هب  هک  دیآ  یم  لد  رد  یتحار  یتذل و  لد  رد  روطخ 

رظن دروم  یش ء  نآ  بابسا  رثکا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  شراظتنا  رگا  سپ  دشاب  هتشاد  یببس  دیما  نیا 

راودیما اهنآ  یگنهامهان  بابسا و  ندرک  هدامآ  نودب  رگا  و   . دنیوگ قداص  دیما  نآ  هب  تسا  لصاح 

 . تسا رتراوازس  دیما  نیا  رب  تقامح  رورغ و  مان  دشاب 

هب هاگن  اریز  تسین  ود  نآ  نیب  یتافانم  دنشاب و  لماک  سفن  رد  اجر  فوخ و  هک  تسا  بوخ 

تدش هب  هاگن  دوش و  یم  دیما  تلع  ناگدنب  رب  فطل  ششخب و  يزاین و  یب  ادخ و  تمحر  تعسو 

هب سرت  للع  هکنآ  اب  دوش  یم  سرت  بجوم  یصاع  ناگدنب  هب  يو  ياهدیعو  ادخ و  نتفرگ  راک و 

رد نتفر  ورف  لاصو و  برق و  بتارم  هب  ندیسر  زا  روصق  یلمع و  دب  ریصقت و  دبع و  صقن 

نارفغ و وفع و  تمحر و  ادخ و  فطل  هب  ءاجر  بابسا  ددرگ و  یم  زاب  لابو  تراسخ و  تابجوم 

 . نایاپ دنعقاو  لامک  جرادم  نیرتالاب  رد  مادک  ره  ددرگ و  یم  رب  يو  ناوارف  ناسحا 

يرگ هحابا  بناج  رد  نداتفا  ثعاب  هداعلا  قوف  طسب  هک  تسا  نآ  اجر  فوخ و  يواست  تلع 

زا ار  يو  هدرک و  دیماان  ار  ناسنا  هداعلا  قوف  سرت  ضبق و  درب و  یم  نیب  زا  ار  هللا  عم  بدا  ددرگ و  یم 

رایسب درادن و  ار  قوف  راثآ  دیما  طسب  توم  ضرم  رد  یلو  دزاس  یم  مورحم  راگدرورپ  ضیف 

نیا اصوصخم  تسا  ماما  ثیدح  نآ  دهاش   . تخاس راودیما  دیاب  ار  رضتحم  تسا و  بولطم 

دومرف هک  هلمج 

نایعیش ناشیا 
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ییادج مه  زا  ود  نیا  تسین و  اهنت  راتفگ  هب  یتسود  اریز  دنتسین  ام  نایلاوم  و 

 (-- 334 --) 

یهلا و وفع  هعس  باب  رد  هدراو  ثیداحا  هکنآ  هصالخ  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم  دنرادن 

دنک یم  هدامآ  ار  تمحر  هنیمز  هک  صلاخ  لمع  زا  دیاب  یلو  تسا  ناوارف  ترفغم  ناوارف و  تمحر 

سپ تفرن  ورف  درب  یم  نیب  زا  ار  دادعتسا  نیا  هک  یصاعم  رد  تشاد و  یهلا  تمحر  هب  عقوت  دیما و 

هب دزاس و  عناق  وزرآ  دیما و  هب  اهنت  ار  وت  دراد و  تزاب  لمع  زا  دبیرفب و  ار  وت  ناطیش  هکنیا  زا  سرتب 

زور بش و  ار  ناشرمع  دندرک و  یم  ششوک  تاعاط  رد  هنوگچ  هک  رگنب  نک و  رظن  ایلوا  ایبنا و  لاح 

زا رتهب  اهنآ  مسق  ادخ  هب  هلب  دنتشادن  ادخ  هب  تمحر  وفع و  دیما  ایآ   . دندرک یم  فرص  تدابع  رد 

هک دندیمهف  یلو  دنتشاد  نارگید  زا  وت و  زا  يرتشیب  دیما  دنتشاد و  ربخ  یهلا  تمحر  هعس 

رد ار  ناشیاهرمع  سپ  تسا  فرص  تهافس  ضحم و  رورغ  یلمع  نودب  تمحر  هب  يراودیما 

 . دندرک روصقم  تادابع  رب  ار  زور  هنابش  و   . دندرک فرص  تادابع 

هرامش 36 ص 135 س 17

مک هزور  متسه و  راک  مک  نم  درک  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يدرم  هک  تسا  هدمآ  ریصب  وبا  زا 

مادک دومرف  خساپ  رد  قداص  ماما  تفگ  ریصب  وبا  مروخن  لالح  زج  هک  مراودیما  یلو  مریگ  یم 

 . تسا جرف  نطب و  تفع  زا  رتهب  ششوک 

تاهبش كرت  عرو  زا  دارم  دشاب و  یم  تامرحم  كرت  يوقت  زا  دارم  تفگ  هآرم  رد  هر  یسلجم 

تاعاط لعف  رد  ششوک  لذب  داهتجا  ششوک و  زا  دارم  دشاب و  یم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 618ناهفصا   هحفص 556 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دشاب یم 

رطس 10 هرامش 37 ص 136 

ار نآ  بابسا  دیآ و  یم  رب  نآ  تباجا  ددص  رد  دشاب و  یم  دوخ  لیاس  هدنب  تجاح  رد  یلاعت  يادخ 

رب ار  شتجاح  یلاعت  قح  یتقو  هکنیا  هب  دنکن  لاجعتسا  هدنب  هک  یمادام  دنک  یم  لیهست  هدامآ و 

يانعم ای  دروآ و  یمن  رب  ار  شتجاح  یلاعت  يادخ  هک  دیامن  نامگ  دنک و  ضارعا  ادخ  زا  درواین 

هکنآ زا  لبق  دش  دنلب  دوخ  راک  يارب  درکن و  اعد  هب  مامتها  ینعی  درک  اعد  رد  هلجع  هک  دشاب  نآ  تیاور 

ار ادخ  هب  شیوخ  نامگ  دیامن و  رارصا  هغلابم و  اعد  رد  دیاب  رگشیاین  نیا  رب  انب   . دنک اعد  رد  رارصا 

هک دشاب  هتشاد  تسود  یلاعت  يادخ  تسا  نکمم  اریز  دوشن  سویام  ریخات  هطساو  هب  دنک و  وکین 

اریز تسین  هلجع  سپ  تسین  يو  تجاح  ندش  هدروآ  رب  رد  تحلصم  نونکا  ای  دونشب و  ار  شیادص 

ياضتقم هلجع  نوچ  تشاد  دنسپان  میرک  نآرق  رد  ار  هلجع  یلاعت  يادخ  تسا و  ناطیش  زا  هلجع 

 . تسا هدش  هدرمش  دنسپان  مومذم و  نآرق  لک  رد  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  هیوهش  هوق 

 (-- 335 --) 

رطس 11 هرامش 38 ص 136 

زا یکدنا  هب  ای  دیامن و  كرت  ار  نآ  ای  دنک و  لیجعت  زامن  بیقعت  رد  ینعی  زامن  رد  لاجعتسا 

نآ تباجا  رد  اریز  دوش  تباجا  زا  سویأم  هک  تسنآ  دارم  ای  دسرب  شیاهراک  هب  ات  دنک  افتکا  تابیقعت 

دنک لیصحت  ار  نآ  دنک و  شالت  دوخ  ات  دورب  دوخ  تجاح  فرط  هب  دنک و  كرت  ار  اعد  و   . دش يدنک 

 . تسا رهظا  لوا  لوق 

رطس 7 هرامش 39 ص 137 

زا دارم  دیوگ  هآرم 
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تجاح ادخ  ابلاغ  هک  تسا  نیا  رب  لومحم  ای  يو  یمتح  تجاح  ياضق 

 . دش ققحم  شطیارش  یتقو  ای  دروآ  یم  رب  ار  يو 

10 139 40

نیا نآ  يانعم  تسا و  حتف  رب  ینبم  یمسا  نآ  رثکأ و  ّدملا  رصقلا و  دملاب و  نیمآ  نیمآ و  هآرم 

 . تسا راد  هشیر  یطلغ  نیا  تسا  یتغل  مه  دیدشت  دنتفگ  یضعب  یل و  بجتسا  مهللا  هک  تسا 

18 139 41

دای زا  لفاغ  بلق  اریز  شابن  لفاغ  یهاس و  دشاب و  رضاح  تلد  ینعی  لد  هدنز  دیوگ  هآرم  رد 

ُهاْنیَیْحَأَف ًاْتیَم  َناک  ْنَم  هیآ َأ َو  زا  تسا و  هدنز  رکاذ  لفاغ  بلق  تسا و  هدرم  یلاعت  قح  كاردا  ادخ و 

دارم یناونشب  یناوت  یمن  ار  ناگدرم  وت  یتوملا  عمست  کنا ال  و   . میدرک شا  هدنز  تسا و  هدرم  هکنآ 

 . تساه بلق  نیا 

رطس 12 هرامش 42 ص 140 

هاوخ يرطف و  يزیرغ  هاوخ  وکین  تافص  صخش  رد  هک  دوش  یم  لامعتسا  يدروم  رد  حدم 

 . تسا دمح  زا  معا  حدم  رطاخ  نیمه  هب  دشاب  يرایتخا 

17 140 43

 . دنیوگ ار  وکین  تافص  هب  فیصوت  قح و  یگرزب  رکذ  دیجمت 

 (-- 336 --) 

20 140 44

دشاب یم  ِدیِرَْولَا  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  هیآ  هب  هراشا  دیرولا  لبح  نم  هیلا  برقا  وه  نم  ای 

تسا و صخش  هب  کیدزن  یلوتسم و  ندرگ  گر  هکنآ  اب  میرتکیدزن  يو  هب  شندرگ  گر  زا  ام  ینعی 

يارب لیثمت  دراد و  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  هللا  نا  اوملعا  هیآ و  هب  هراشا  لوحی  نم  ای  هملک 
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 . تسا ریغ  زا  رتکیدزن  نآ  ریغ  یش ء و  نیب  لیاح  اریز  تسا  دبع  هب  قح  یکیدزن  تبرق و  تیاهن 

یلعا رظنم  هملک  و 
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اجنیا رد  عفترم  هنکما  ظاحل  هب  هک  تسا  يونعم  عیفر  هجرد  يانعم  هب 

هک تسنآ  دارم  هکنیا  ای  تسا  تاقولخم  همه  رب  عالطا  زا  هیانک  هلمج  نیا  سپ  هدومرف  لامعتسا 

 . دبای یمن  هار  يو  تخانش  هطوحم  هب  مه  لقع 

رطس 1 هرامش 45 ص 141 

ار يو  تمعن  هکنآ  نودب  دیامن  شتافص  تاذ و  تمظع  رب  هک  تسا  یتاملک  حدم  زا  دارم  دیاش 

دشاب نآ  رب  رکش  الآ و  اه و  تمعن  هب  فارتعا  انث  زا  دارم  دشاب و  هتفرگ  رظن  رد 

هرامش 46 ص 141 س 17

دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دومرف  هک  تسا  هدمآ  ص )  ربمایپ (  زا  شردپ  زا  يرکسع  نسح  ماما  زا 

رب ار  شزاین  امش  دهد  رارق  عیفش  ار  امش  تسود  تسا و  دنمزاین  امش  هب  هک  سک  ره  مناگدنب 

نم یلو  یلع و  و  ص )  دمحم (  نم  دزن  ناگدنب  نیرت  تمارک  اب  نیرترادتسود و  هک  دینادب  دیروآ  یم 

ترتع ناشیا و  هک  ار  یسک  لاؤس  نم  دهد  رارق  هطساو  ار  ناشیا  دراد  نم  هب  يزاین  سک  ره  دنشاب  یم 

 . منک یمن  در  دهد  رارق  هطساو  ار  ناشکاپ 

ار یسک  ياعد  هنوگچ   . منک یمن  در  ار  يو  ياعد  نم  دهد  رارق  عیفش  نم  دزن  رد  ار  ناشیا  سک  ره 

ارم تمعن  هجو و  تمحر و  باب و  هیآ و  رون و  حور و  تجح و  یلو و  هدیزگرب و  تسود و  هب  هک 

لها ار  ناشیا  مدرک و  قلخ  مدوخ  تمظع  رون  زا  ار  ناشیا  هک  دینادب  منک  در  تسا  هداد  رارق  عیفش 

ناشیا رطاخ  هب  دنک  تساوخرد  نم  زا  ناشیا  قح  تخانش  اب  سک  ره  مداد و  رارق  تیالو  تمارک و 

رب ار  تباجا 
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 . تسا قح  نیا  مدرک و  مزال  دوخ 

 . دنتسه مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هرهاط و  ترتع  تیب  لها  لآ و  زا  دارم 

دبع دورد  رافغتسا و  هکیالم  دورد  تسا و  تمحر  ناحبس  يادخ  دورد  هک  تسا  نآ  روهشم 

 (-- 337 --) 

ياه تمعن  تمارک و  عاونا  ششخب  ص )  ربمایپ (  رب  ادخ  دورد  يانعم  دیوگ  یم  یفاو  بحاص   . تساعد

نآ تسا و  عرضت  تساوخرد و  ترضح  نآ  رب  هکیالم  ام و  دورد  یلو  دشاب  یم  يو  هب  فیطل 

يانعم دشاب  یم  ترضح  نآ  رب  تمحر  هضافا  هب  ناملسم  لیم  تبغر و  نایب  دشاب و  یم  تمارک 

هَّللا الا  هلا  هملک ال  هکنیا  هب  دشاب  یم  ترضح  نآ  تشادگرزب  ایند  رد  هک  ادخ  لوسر  رب  دورد  تاولص 

هک تسا  نآ  ترخآ  رد  ربمایپ  رب  دورد  زا  دارم  دنک و  ادیپ  جاور  ترضح  نآ  تعیرش  ددرگ و  دنلب 

ددرگ یم  رب  یلصم  دوخ  هب  تاولص  هجیتن  دنتفگ   . دوش دنلب  يو  هجرد  ددرگ و  فعاضم  يو  باوث 

هک يروط  هب  تسا  هدرک  ترضح  نآ  تلزنم  عفر  هجرد و  ولع  هملک و  يالعا  یلاعت  يادخ  اریز 

 . درب یمن  رتالاب  ار  نآ  دنک و  یمن  ریثات  نآ  رد  ییاعد  تاولص و 

تسادخ هب  یکیدزن  ترضح و  نآ  لامک  یتدایز  تاولص  زا  دوصقم  هک  دندش  لیاق  يا  هدع 

املع رثکا  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم   . تسا نارکیب  یهلا  ياه  تمعن  قاقحتسا  بتارم  اریز 

نآ زا  شیپ  تسا  هدش  هضحم  تیلعف  هدیسر و  لامک  تیاهن  هب  ناشیا  كاپ  سوفن  نوچ  هک  دنیوگ  یم 

یتسود و هکنآ  ات  میدش  تاولص  هب  رومأم  ام  دسر و  یم  ام  دوخ  هب  تاولص  عفن  اذل  تسین  روصتم 

 . مینک راهظا  ناشیا  هب  تبسن  ار  نامدوخ  تیالو 

یتسود صالخا و  داجیا  نیمه  دوخ  هکلب 
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ناشیا يارب  يزیچ  تساوخرد  دوصقم  تسام و 

یسک رگا  هک  نانچ  تسا  یهلا  يایاطع  بهاوم و  تاضویف و  هضافا  یتسود  راهظا  نیا  رثا  تسین 

اطع دوب  نکمم  هک  ار  هچنآ  يو  هب  دشاب  هتشاد  تسود  ار  يو  تخس  هک  دشاب  هتشاد  یبوبحم 

اطع دوب  نکمم  هک  ار  هچنآ  يو  هب  دشاب  هتشاد  یتجاح  یسک  رگا  هدومرف و 

يزیچ رگا  هاگنآ  دوش و  یم  کیدزن  وا  هب  بوبحم  يانث  اب  دشاب  هتشاد  یتجاح  یسک  رگا  هدومرف و 

 . دوش یم  اطع  قحتسم  یتسود  راهظا  نیا  اب  دهاوخب 

يدایز ثعاب  تاولص  الوا  تسا  تسردان  ینخس  نیا  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم  سپس 

يدح رد  تاجرد  تیاهن  یب  نیا  رد  ناشیا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  دوش و  یم  ناشیا  تالامک  برق و 

هک نانچ  دنراد  تلالد  نآ  فالخ  رب  رابخا  زا  يرایسب  دشابن و  نکمم  نآ  زا  رتالاب  دنشاب و  هدرک  فقوت 

رصع ماما  رب  ار  يزیچ  دهاوخب  ناحبس  يادخ  یتقو  هک  تسا  هدمآ  ضیوفت  رابخا  زا  يرایسب  رد 

 ( ع یضترم (  یلع  هب  هاگنآ  دنک  یم  هضافا  ص )  ادخ (  لوسر  رب  ادتبا  دنیامرفب  هضافا  مالسلا  هیلع 

ام و نیب  هک  روط  نامه  دشابن و  موصعم  نیلوا  زا  ملعا  ع )  موصعم (  نیرخآ  هکنیا  تهج  هب  دسر  یم 

هب میسرب  قح  لامک  برق و  هب  هک  هچ  ره  دراد و  دوجو  تیاهن  یب  یتاجرد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

یهانتم ریغ  یتاجرد  ّبر  ترضح  ناحبس و  قح  ناشیا و  نیب  میسر  یمن  اهنآ  لزانم  نیرت  نییاپ 

یط تاجرد  نآ  زاب  دنسرب  لالج  برق و  لزانم  نآ  هب  لامک  تعفر و  ياهلاب  اب  هچ  ره  هک  تسا 

 (-- 338 --) 

یهلا سدقم  تحاس  لباقم  رد  ار  شیوخ  دوش و  یمن 
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دروم رد  دنناد  یم  نآ  زا  رتمک  ای  يا  هرذ 

دراد و تبسانم  هجو  نیا  اب  هک  هدمآ  حیحص  یهجو  زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ربمایپ و  رافغتسا 

يا هظحل  ره  دنتسه  برق  لامک و  تفرعم و  ياهناکلپ  رد  یقرت  لاح  رد  امیاد  ناشیا  نوچ  هکنیا  نا 

رد ار  شیوخ  نآ  اب  هک  دوش  یم  لصاح  رتمکحم  یلامک  رتشیب و  یبرق  هزات و  یتفرعم  ناشیا  يارب 

دننک و یم  رافغتسا  نآ  زا  دننیب و  یم  تعاط  لامک و  برق و  تفرعم و  رد  رصقم  لبق  هبترم 

لیللاب ثدحی  ام  انمولع  فرشا   . دیآ یم  هک  تسا  يدایز  تایاور  نآ  دهاش  تیاهن و  یب  ات  روط  نیمه 

نآ و هب  نآ  زور و  بش و  رد  هک  دنتسه  یمولع  ام  مولع  نیرتهب  هعاسف  هعاس  انآف و  انآ  راهنلا  و 

هک هدمآ  ناحبس  قح  مالک  نیا  ریسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  دهاش  دوش و  یم  هزات  تعاس  هب  تعاس 

يادخ دنوش و  یم  عمج  ینطوم  رد  هعمج  زور  ره  تشهب  لها  هکنیا  نآ  دیزم و  انیدل  دومرف و 

رون و ددرگ و  یم  هدوب  هک  هچنآ  ربارب  داتفه  نمؤم  دوش و  یم  یلجتم  اهنآ  رب  دوخ  لالج  راونا  اب  یلاعت 

 . تسا تشهب  لها  تفرعم  برق و  یتدایز  زا  هیانک  نیا  دوش و  یم  فعاضم  يو  يایض 

برق و یتدایز  ثعاب  هچ  رگ  دوش  یم  يورخا  ياهباوث  یتدایز  يارب  تلع  تاولص  مود  هجو 

تاقدص راثآ  هکنیا  دروم  رد  ناوارف  رابخا  رد  و   . تسین عونمم  ناشیا  دروم  رد  نیا  دوشن و  ناشلامک 

لیلد مادک  دسر و  یم  تانمؤم  نینمؤم و  تاوما  هب  تادابع  مولع و  میلعت  نآرق و  دالوا و  هیراج و 

ناشیا هکلب  دنتسه  تابوثم  لیاضف و  نیا  زا  يانثتسا  ناشیا  هک  دیوگ  یم 
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تما نید  ناوریپ 

دنتسر تکاله  زا  دندش و  لیان  تداعس  هب  تما  اهنآ  تکرب  هب  دنناشیا و  دیبع  تما  دنموحرم و 

نیا زا  يدوبمک  دسر  یم  اهنآ  هب  شتکرب  عفن و  دوش  رداص  تما  زا  هک  یتعاط  تداعس و  ریخ و  ره 

 . تساهنآ دایز  ششوک  ياهدرواتسد  زا  اهنیا  هکنآ  هوالع   . دوش یمن  ناشیا  ریگنماد  تهج 

میظعت مالسلا و  هیلع  مئاق  هبلغ  الیتسا و  تما و  ترثک  نید و  جیورت  ثعاب  تاولص  موس  هجو 

رد رابخا  زا  یضعب  رد  ددرگ و  یم  تمظع  یگرزب و  یبوخ و  هب  یلعا  إلم  رد  ناشیا  رکذ  همئا و 

ناشیا هعیش  ناشیا و  نید  تمالس  ناشیا و  تمالس  دارم  هک  تسا  هدش  دراو  همئا  رب  مالس  يانعم 

تسا مئاق  نامز  رد 

هچ ناشیا  يادعا  رب  نعل  دروم  رد  یلو  دوب  ناشیا  رب  تاولص  دروم  رد  اهنیا  همه  لاکشا 

نارگید راک  هب  یسک  هک  تسا  یندش  نیا  ایآ  دوش  یم  ادخ  نانمشد  يرود  ثعاب  تنعل  ایآ  دییوگ  یم 

 (-- 339 --) 

يرثا تنعل  رگا  تسا و  تلادع  اب  یفانم  نیا  درادن و  ار  باقع  قاقحتسا  هک  یتروص  رد  دوش  باقع 

دشاب یم  هدوهیب  وغل و  سپ  درادن 

 . مینک یم  رایتخا  ار  مود  ّقش  ام  مییوگ   . داد باوج  نآ  زا  ناوت  یم  یهوجو  هب  باوج 

دوش و یم  ادخ  يادعا  زا  تئارب  راهظا  ثعاب  تنعل  یلو  درادن  ناشیا  رب  يرثا  تنعل  مییوگ  یم 

توادع راهظا  ضحم  هکلب  تسین  باقع  بلط  نآ  زا  ضرغ  دشاب و  یم  نید  ناکرا  نیرتگرزب  زا  نیا 

رد هک  نانچ  ددرگ  یم  میظع  تبوقع  قحتسم  تباب  نیا  زا  دشاب و  یم  ناشلامعا  ناشیا و  زا  يربت  و 

 . دیآ یم  مالک  نیمه  زین  دهد  یم  ربخ  ریامض  زا  هک  يدیحوت  تاملک  رکذ 

مود قش  مود 
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زا اه  تبوقع  رادقم  اریز  دوش  یم  دایز  ناشیا  باقع  مییوگ  یم  مینک و  یم  رایتخا  ار 

ماجنا ار  راک  نالف  رگا  هک  دیوگب  دوخ  هدنب  هب  یلوم  رگا  تسا  هدش  نیعم  عراش  نیبت  ریرقت و  هیحان 

داد ماجنا  ار  راک  نآ  رگا  منز  یم  قالش  هبرض  دص  ینک  شکرت  رگا  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  دص  یهد 

دیوگب عراش  رگا  و   . دوش یم  قالش  هبرض  دص  قحتسم  درک  كرت  رگا  دوش و  یم  مهرد  دص  قحتسم 

يدرک كرت  رگا  مهد و  یم  تشهب  زا  هجرد  نانچ  باوث و  نینچ  وت  هب  يدروآ  ار  هناگجنپ  ياهزامن  رگا 

نآ قحتسم  تروص  نیا  رد  دناد  یم  هکنآ  اب  دنک  كرت  يو  فصولا  عم  منک  یم  باذع  ار  وت  لاس  رازه 

اریز ینک  یم  باذع  رادقم  نیا  ارم  زامن  کی  كرت  رطاخ  هب  ارچ  هک  دیوگب  دناوت  یمن  و   . تسا تبوقع 

تروص رد  ار  یتبوقع  رگا  سپ  تسا  بجاو  يو  رب  یلوم  تعاطا  دشاب و  یم  شا  هدنب  يو 

درک باقع  نیعم  تبوقع  نامه  هب  ار  يو  یلوم  درک و  كرت  ار  نآ  رایتخا  اب  هاگنآ  درک  نیعم  تفلاخم 

دومرف ررقم  یلاعت  يادخ  نوچ  مییوگ  یم  نینچ  زین  نیا  رد  دنناد  یمن  ملظ  ار  تبوقع  نیا  نادنمدرخ 

نآ لاثما  ای  دیامن و  راکنا  ای  دنک  بضغ  ار  ناشیا  قوقح  دنک و  تفلاخم  يو  يایلوا  اب  سک  ره  هک 

 . دیامن یم  ناشیا  رب  نارگید  نعل  لیلد  هب  ار  یباقع  راک و  نیا  لیلد  هب  ار  یباقع 

ماگنه هب  ار  ناشیا  رگا  دشاب و  یم  شلامعا  رب  ررقم  تبوقع  زا  یئزج  نعل  رب  بترتم  باقع  سپ 

نیا همه  قحتسم  ناشیا  تسا و  هدومرفن  باقع  اهنآ  قاقحتسا  زا  رتشیب  دنک  باقع  نینعال  نعل 

 . دنتسه اه  تبوقع 

ایقشا نیا  لامعا  موس 
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تهج زا  يدب  کی  دندرک و  تفلاخم  ار  ادخ  رما  نوچ  دراد  یتاذ  يدب  کی 

هک يدیاوف  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیش  هک  تهج  نیا  زا  نآ  دراد و  نارگید  رب  متس  ملظ و 

عفد تیاده و  يورخا  يویند و  عفانم  لثم  دندرک  عنم  دش  دای  ع )  همئا (  روهظ  هبلغ و  رادتقا و  رب 

 (-- 340 --) 

هک تسین  هعیش  داحآ  زا  کی  چیه  ناشیا و  يویند  ینید و  ماکحا  رد  ریحت  ینادان و  ناشیا و  زا  متس 

چیه هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  رد  هک  نانچ  دشاب  هدیسرن  ناشیا  هب  ملظ  نیا 

سپ  . تسا رفن  ود  نآ  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  دشن  هتخیر  ینوخ  چیه  دشن و  هتشادرب  یگنس  زا  یگنس 

ناشیا زا  ار  دوخ  قوقح  ناشیا  دنا و  هدش  عقاو  مولظم  ناشیا  ملظ  تهج  هب  نایعیش  همه 

هزادنا هب  نیا  رب  انب  دشاب  یم  ناشیا  ملظ  زا  یهاوخ  داد  تسا و  یقح  بلط  یتنعل  ره  دنهاوخ و  یم 

 . دوش یم  دایز  ناشباذع  ناگدننک  تنعل  تنعل 

مهیلع هللا  مالس  تراهط  تمصع و  تیب  لها  رب  متس  ادخ و  رب  تأرج  لیلد  هب  ناشیا  مراهچ 

سپ تساهنآ  قاقحتسا  زا  رتمک  زاب  دنک  ناشتبوقع  ادخ  هچ  ره  دنتسه و  تبوقع  تیاهن  یب  قحتسم 

هنعل  . دسر یمن  ناشیا  قاقحتسا  رادقم  هب  زاب   . دیازفیب ناشیا  باقع  رد  نینعال  نعل  تبسن  هب  هچ  ره 

 . نیدلا موی  یلا  مهیلع  هللا 

دنتسرف تاولص  دورد و  يو  رب  هک  تساوخ  تما  زا  ربمایپ  ارچ 

دوعوم ماقم  هب  ندیسر  تسا و  یهلا  تمحر  تمعن و  لضف و  ندیشک  نییاپ  رد  یلماع  اعد  لوا 

تاماقم زا  نآ  لاثما  هلیسو و  تعافش  ضوح  ریظن  ربمایپ 
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هدایز لباق  ریغ  هک  یهجو  هب  دومحم 

 . تسا نکمم  نآ  رب  هفاضا  هیعدا  زا  دادمتسا  اب  تسین و  حیحص  دشاب 

ترضح رطاخ  نیمه  هب   . يو هب  تما  هجوت  فطع  تاولص و  زا  ترضح  نآ  یلاحشوخ  مود 

 . همایقلا موی  ممالا  مکب  یهابا  ینا  دومرف  ص )  ) 

دزاس و یم  لماک  ار  اهنآ  دنک و  یم  اهیبوخ  رب  قیوشت  ار  ناشیا  هچنآ  هکنیا  هب  تما  رب  يزوسلد  موس 

تمحر هاگتسد  رد  یمیظع  رایسب  شقن  تاولص  نوچ  اذل  درک (  یم  نایب  دنک  یم  ناشکیدزن  ادخ  هب 

هب تاولص  ارچ  اما  دنامب )  مورحم  نآ  زا  تما  تساوخن  تسا  راب  نآ  رب  یمهم  راثآ  دراد و  یهلا 

دراد فعاضم  باوث  هیعدا  ریاس  هب  تبسن 

نآ هب  هجوت  ترضح و  نآ  تشادگرزب  ربمایپ و  ادخ و  هب  نامیا  دیدجت  نمضتم  تاولص  اریز 

هکنآ تیاهن  رد  دشاب و  یم  نآ  رکذت  ازج و  زور  هب  نامیا  دیدجت  اعد  ماقم  رد  دشاب و  یم  ترضح 

تسا دجاو  ار  يا  هداعلا  قوف  تاجرد  دراد و  تمظع  هچ  رگ  ربمایپ  هک  دش  هتکن  نیا  رکذتم  دیاب 

 (-- 341 --) 

هک نانچ  دشاب  یمن  يو  تسد  رد  راک  دشاب و  یم  تما  ياعد  یهلا و  تمحر  لضف و  هب  جاتحم  یلو 

 . دیآ یم  هوجو  نیمه  زین  يو  تیب  لها  دروم  رد 

لوقعلا هآرم  یسلجم  موحرم 

رطس 26 هرامش 47 ص 143 

نازیم ینیگنس  زا  دارم  تسا  تاولص  ریغ  لامعا  زا  دارم  دیوگ  یسلجم  موحرم  تسیچ  نازیم 

لدع زا  هیانک  ایآ  دندرک  فالتخا  لامعا  نزو  رد  دشاب و  یم  تائیس  رب  ناحجر  تانسح و  ترثک 

نایاپ  . تسا یقیقح  نزو  ای  تسا  يربارب  فاصنا و  و 

نیزوت يارب  هک  تسین  نآ  وزارت  نیزاوم و  زا  دارم  میوگ 
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دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  نیگنس  ياهزیچ 

يارب وزارت  ماسقا  زا  یضعب  تسین  روج  کی  ماسجا  نیزوت  يارب  اهوزارت  ماسقا  همه  هک  روط  نامه 

یلومعم ياهوزارت  لثم  طسوتم  ماسجا  يارب  یضعب  ناپق و  لثم  دور  یم  راکب  نیزو  رایسب  ماسجا 

هک ياهوزارت  لثم  دنراد  راک  ورس  نآ  لاثما  طاریق و  اب  یضعب  دنک و  یم  راک  نآ  لاثما  ولیک و  اب  هک 

تسا و تعاس )  رامش (  تقو  نامز  يوزارت  هک  نانچ  دور  یم  راک  هب  یتمیق  يایشا  الط و  نیزوت  يارب 

 . دشاب یم  رتم  رتمولیک و  تفاسم  يوزارت 

سنج کی  همه  اه  نازیم  اهوزارت و  نیا  هکنآ  اب   . دش هتفرگ  رظن  رد  يرعش  نازوا  راعشا  يارب 

هفک زا  دارم  دنا و  هدش  عضو  معا  یناعم  يارب  ظافلا  هکلب  درادن  هفک  ود  اج  همه  رد  وزارت  سپ  دنتسین 

نیا زا  ریغ  یناعم  ملاع  يوزارت  ّالا  تسا و  هدوب  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  هراشا و  ثیدح  رد 

اهنآ قح  رد  نیرصقم  اهنآ و  زا  ناگداتفا  ولج  دنتسه و  طسق  نیزاوم  راهطا  همئا  هکلب  تساهوزارت 

 . دنوش یم  هذخاوم  تمایق  زور  رد 

99 144 48

 . تسا زیچ  دنچ  ص )  لآ (  ربمایپ و  رب  تاولص  نودب  اعد  ندوب  بوجحم  زار 

نوچ دنک  هضرع  یلاعت  يادخ  رب  ار  عومجم  دنک و  مأوت  تاولص  اب  ار  اعد  هدنب  یتقو  هکنآ  لوا 

 . دوب دهاوخن  بوجحم  زین  اعد  تسین  بوجحم  تاولص 

يارب ییایاده  هک  تسا  نآ  تداع  لقع و  رد  ررقم  بادآ  زا  دراد  هاشداپ  هب  یتجاح  سک  ره  مّود 

 (-- 342 --) 

دوش و یم  لاحشوخ  دمهفب  ار  نآ  رگا  هاشداپ  دننک و  تعافش  دیاش  ات  درب  یم  هاشداپ  نیبرقم 

 . دروآ یم  رب  ار  يو  تجاح 

 ) دمحم رب  تاولص  موس 
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هدننک بوجحم  ناهانگ  دوش و  یم  ناهانگ  ندناشوپ  ثعاب  ع )  شلآ (  و  ص ) 

 . دندوب اعد  لوبق  زا  عنام  و 

تاولص و اب  تسا  نامیا  ناکرا  نیرتگرزب  زا  ناشیا  لضف  هب  رارقا  تیالو و  یتسود و  مراهچ 

ناحبس قح  هب  یکیدزن  ثعاب  نامیا  لامک  هک  تسین  یکش  دوش و  یم  لماک  نامیا  ناشیا  هب  لسوت 

 . دوش یم 

هب دندوب و  يو  موصعم  تیب  لها  و  ص )  ادخ (  لوسر  سنا )  نج و  نیلقث (  داجیا  زا  دوصقم  مجنپ 

ناشیا رب  یتقو  دنا  یسدق  تاضویف  همه  ياریذپ  ناشیا  دوش و  یم  لزان  اه  تمحر  ناشیا  هطساو 

دهاوخ یم  رگشیاین  یتقو  دوش  یم  لزان  ضیف  تادوجوم  ریاس  رب  ناشیا  فطلت  اب  دوش  لزان  ضیف 

در ییاعد  نینچ  دتسرف و  یم  دورد  ناشیا  رب  دنک  بلج  دوخ  يوس  هب  یلاعت  يادخ  زا  ار  تمحر 

ضیف نیا  ياریذپ  دنشاب  ع )  نیموصعم (  هک  لحم  تسا و  ضایف  ناحبس  قح  أدبم و  اریز  دوش  یمن 

 . دسر یم  مه  رگشیاین  درف  هب  ضیف  نیا  ناشیا  تکرب  هب  دنتسه و 

هاگرد هب  ام  اریز  دنماکحا  ندناسر  رد  راگدرورپ  نیب  ام و  نیب  طیاسو  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  مشش 

ياراد هک  دنشاب  ییاه  تجح  ارفس و  قح  ترضح  نیب  ام و  نیب  دیاب  سپ  میرادن  یهار  يو  یتوربج 

بانج اب  طبترم  تسخن  تاهج  اب  هک  دنشاب  يرشب  تالاح  ياراد  یفرط  زا  دنشاب و  یسدق  تاهج 

راگدرورپ زا  هک  ار  هچنآ  تسا  قلخ  اب  بسانم  هک  مود  تاهج  اب  دنریگب و  وا  زا  دنشاب و  یلاعت  قح 

ناشیا زا  يدوجو  ضیف  ره  سپ  تسا  روط  نیمه  مه  تاضویف  رگید  رد  دنناسرب  رشب  هب  دنتفرگ 

دوش یم  میسقت  قیالخ  رئاس  رب  سپس  دوش  یم  عورش 
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زا قح  تمحر  بلج  ناشیا  رب  دورد  سپ 

 . دوش میسقت  قیالخ  عیمج  نیب  هکنآ  ات  تسا  نآ  ندعم 

یسلجم موحرم  لوقعلا  هآرم 

رطس 17 هرامش 49 ص 145 

یمنهج رگشیاین و  هب  ادخ  تبحم  ناحبس و  قح  هب  یکیدزن  اعد و  تباجا  نامه  دارم  لیاضف 

 (-- 343 --) 

 . دشاب یم  تمایق  زور  رد  ندرکن  هیرگ  ادخ  یسردایرف  ندشن و 

یسلجم لوقعلا  هآرم 

رطس 4 هرامش 50 ص 146 

ادخ تعاطا  رد  تداع  رب  هفاضا  تداع و  يرادقم  هب  ار  باوخ  ینعی  دنامب  رادیب  هک  یمشچ 

 . دنک كرت  ادخ  تاعاط  تارایز و  داهج و  نید و  مولع  هعلاطم  اعد و  نآرق و  توالت  زامن و  لثم 

رطس 27 هرامش 51 ص 146 

زا ار  ناسنا  هک  هچنآ  يویند و  تارابتعا  نیوانع و  ایند و  لاوما  هب  ندرکن  لیم  ینعی  ایند  رد  دهز 

رب ایند  تسا  مادک  دنسپان  يایند  تسیچ و  ایند  يانعم  دنک  لوغشم  دوخ  هب  دراد و  زاب  ادخ 

ار يزیچ  دننک و  یم  تمذم  ار  نآ  دنمان و  یم  ایند  ار  یتسرد  رما  یهاگ  اریز  تسا  هدش  هبتشم  يرایسب 

 . دنزاس یم  هبتشم  اه  نادان  رب  ار  راک  دنمان و  یم  دهز  ار  نآ  دننک و  یم  باختنا  تسایند  نیع  هک 

دوش یم  قالطا  انعم  هس  هب  ایند  هک  نادب 

میشاب و هتشاد  نمشد  ار  نآ  هک  تسین  مزال  دشاب و  یمن  هدیهوکن  یلک  هب  نیا  ایند و  یگدنز  لوا 

لطاب روما  یصاعم و  ماجنا  يارب  ار  ایند  رد  ياقب  ناسنا  هک  تسنآ  هدیهوکن  يایند  هکلب  مینک  شکرت 

ادرف زورما و  ار  تاعاط  هبوت و  دنک و  دامتعا  نآ  هب  دیامن و  ینالوط  ياهوزرآ  دشاب و  هتشاد  تسود 
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دربب دای  زا  ار  گرم  دنک و 
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يریپ ماگنه  هب  رمع  رخآ  رد  هک  نامگ  نیا  هب  دزادرپب  یهالم  یصاعم و  هب  و 

گرم زا  دزاس و  یم  يدنلب  ياهانب  دنک و  یم  يروآ  عمج  يدایز  لاوما  رطاخ  نیمه  هب  دنک  یم  هبوت 

رد ندش  هتشک  داهج و  دراد و  تسود  ار  نادنزرف  نز و  تسا و  هتسباو  لاوما  هب  اریز  دیآ  یم  شدب 

هک دنک  یم  كرت  ار  بش  مایق  هزور و  هکنآ  ای  دنامب  یقاب  هک  دراد  تسود  اریز  دراد  نمشد  ار  ادخ  هار 

تسود لطاب  ضارغا  يارب  ار  رمع  ياقب  یگدنز و  سک  ره  هکنآ  هجیتن  دوش  مک  شرمع  زا  ادابم 

لیصحت تالامک و  بسک  تاعاط و  يارب  سک  ره  تسا و  هدرک  يدنسپان  راک  دشاب  هتشاد 

نیمه هب  دشاب  یم  ترخآ  نیع  نیا  تسا و  حودمم  ياقب  بح  دشاب  هتشاد  تسود  اه  تداعس 

 . دنتشاد تسود  ار  ایند  رد  اقب  رمع و  لوط  مالسلا  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  رطاخ 

هکلب تسین  دنسپان  یلک  هب  نیا  دشاب  يویند  هعتما  ایند و  لاوما  مهرد و  رانید و  ایند  زا  دارم  مود 

 (-- 344 --) 

هب دشاب و  ههبش  مارح و  يارب  یهار  ای  دشاب و  ههبش  مارح و  زا  هک  تسا  یلاوما  نآ  هدیهوکن  لاوما 

هک دراد  تسود  يروط  ار  نآ  ای  دنک  یم  عنم  ار  ادخ  تدابع  دراد و  یم  زاب  رکذ  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  يوس 

یلاعت يادخ  هک  نانچ  دنک  یمن  جرخ  ادخ  تعاط  هار  رد  دنک و  یمن  اور  ار  بحتسم  بجاو و  قوقح 

ِءاتیِإ ِهالَّصلَا َو  ِماقِإ  ِهَّللَا َو  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  دومرف  هدرک  حدم  ار  يا  هدع 

ادخ رکذ  زا  ار  ناشیا  دتس  داد و  تراجت و  هک  ینادرم  ِهاکَّزلَا 1 
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زاب تاکز  نداد  زامن و  ییاپ  رب  و 

 . دراد یمن 

اه بوکرم  هسبلا و  نانز و  تابورشم و  تالوکأم و  ریظن  ایند  ياه  تذل  زا  يدنم  هرهب  موس 

ای مارح  هب  هک  یمادام  ات  هدش  دراو  اهنآ  زا  ندرب  تذل  رد  يدایز  رابخا  نآ و  ریاظن  عیسو و  ياه  هناخ 

 . تسا هدش  تمذم  تینابهر  اهنآ و  كرت  دوشن و  رجنم  ریذبت  هب  ای  فارسا  هب  ای  ههبش  هب 

ام هک  هچنآ  رب  انب  رابخا  تایآ و  عومجم  زا  هچنآ  هک  نادب  سپ  یتسناد  ار  همدقم  نیا  یتقو 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  هتفای  لیکشت  يروما  هعومجم  زا  دنسپان  يایند  هک  تسا  نآ  دیآ  یم  رب  میمهف  یم 

لباقتم ووه و  ود  ترخآ  ایند و  سپ  دنک  یم  عنم  ترخآ  لیصحت  يو و  یتسود  ادخ و  تعاط 

ظاحل هب  هچ  رگ  دشاب  یم  ترخآ  زا  دوش  ناحبس  قح  یکیدزن  تیاضر و  ثعاب  هچ  ره  دنتسه و 

عاونا تینابهر و  اب  هچرگ  ییایر  ياهراک  هدش و  تعدب  هک  ییاه  تضایر  تسایند  لامعا  زا  رهاظ 

 . دشاب یم  ایند  زا  دشاب  مأوت  تقشم 

یسلجم لوقعلا  هآرم 

رطس 17 51 ص 152 

تسیچ دنک  اعد  زاین  تجاح و  زورب  زا  لبق  الب و  لوزن  زا  لبق  دیاب  رگشیاین  هکنیا  تلع 

ار دنوادخ  سک  ره  اریز  دیامرف 2  یم  رذ  ابا  هب  ص )  ربمایپ (  شرافس  ثیدح  لیذ  رد  همالع  موحرم 

دنک یم  راک  القتسم  یخارف  نامز  رد  بابسا  هک  تسا  هدرک  ناعذا  دنکن  اعد  دنک و  شومارف  یخارف  رد 

لاح رد  طقف  یلاعت  يادخ  هک  هتشاد  ناعذا  دناوخب  ار  يادخ  یتخس  یگنت و  لاح  رد  هک  یتقو  اما 

رد ار  ادخ  تیبوبر  یصخش  نینچ  سپ  دراد  هدهع  هب  ار  ملاع  تیبوبر  یگنت 
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دراد لوبق  یگنت  نامز 

تالاح همه  رد  همه  ّبر  یلاعت  قح  هک  یتروص  رد   . درادن لوبق  تعسو  یخارف و  نامز  رد  یلو 

---------------

 . --------------- رون 37  24  ( . 1 ) 

 . نازیملا ج 2  ( 2 ) 

 (-- 345 --) 

 . درادن یقیقح  تساوخ  اعد و  یصخش  نینچ  دشاب  یم  همه  هدنهد  شرورپ  تسا و 

رطس 24 52 ص 155 

هب سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دنک  یتسود  ادخ  رطاخ  هب  سک  ره  ینعی  هَّلل  ّبحا  نم 

ار نینمؤم  احلص و  مالسلا و  مهیلع  ایصوا  ایبنا و  ادخ  اریز  دراد  تسود  ار  یسک  ادخ  هکنیا  رطاخ 

لماک شنامیا  یتروص  نینچ  رد  تسین  يویند  ضارغا  رطاخ  هب  اهنآ  یتسود  دراد و  تسود 

نامیا و هدمع  ادخ  يارب  صالخا  ادخ و  نانمشد  اب  ینمشد  ادخ و  يایلوا  تیالو  اریز  دوش  یم 

 . تسا نآ  ناکرا  مظعا  هکلب 

رطس 8 53 ص 156 

 . هتآرم هنیع و  وه  نمؤملا و  خا  نمؤم 

ینعی تسا  نمؤم  هنیآ  دنک و  یم  انیب  بیاعم  رب  ار  يو  مشچ  ینعی  تسا  نمؤم  مشچ  نمؤم 

دزشوگ يو  هب  ار  يو  ياهیدب  دوش و  اهیبوخ  نآ  هب  سبلتم  هک  دنک  یم  نشور  ار  يو  ياهیبوخ 

تسا و لفاغ  شیوخ  بویع  زا  ناسنا  اریز  تسا  نینچ  هنیآ  هک  نانچ  دنیزگ  يرود  نآ  زا  ات  دنک  یم 

یلام تنایخ  دشاب و  یم  يورخا  يویند و  تاریخ  هب  يامنهار  ینعی  دشاب  یم  يو  يامنهار  نمؤم 

دربب ار  يو  يوربآ  ای  دنک و  اشفا  ار  يو  زار  هکنیا  هب  دنک  یمن  تنایخ  يو  يوربآ  زار و  رد  دنک و  یمن 
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 . دراد یمن  اور  متس  يو  هب  قوقح  ریاس  لها و  ناج و  رد  و 

لوقعلا هآرم  زا  صیخلت  هب 

54 ص 159
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رطس 7

درادن یکاردا  هنوگ  چیه  ندب  زا  سفن  تقرافم  اب  تسا و  سفن  دنک  یم  ملا  درد و  كرد  هکنآ 

دنچ یسلجم  موحرم  تسیچ  دوش  یم  طلسم  ناسنا  رب  ربق  رد  هک  ییاهدژا  ربق و  باذع  نیا  رب  انب 

 . دهد یم  لامتحا 

يو رد  ادخ  دیاش  دنک  یم  درد  كرد  كاخ  نامه  هدیدرگ  كاخ  هک  یتشگنا  لوا  لامتحا 

 . دنک یم  ملا  كرد  هک  دهد  یم  رارق  یتیصوصخ 

 (-- 346 --) 

 . دشاب یلاثم  داسجا  رد  باذع  ندیزگ و  مود  لامتحا 

ناشیا مالک  نایاپ  دنامب  یقاب  دبا  ات  حور  يارب  درد  دریگ و  تروص  ادتبا  رد  شزگ  موس  لامتحا 

هک لوا  لامتحا  دننآ و  دّیؤم  دوهش  لقع و  دراد و  تلالد  نآ  رب  تیاور  هک  تسنامه  مود  لامتحا 

 . درادن مود  لامتحا  اب  تافانم  مّوس  لامتحا  تسا و  فیخس  رایسب 

رطس 13 ش 55 ص 173 

دنا هدوبن  موصعم  ناشیا  ایآ  تسیچ  ناهانگ  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  رافغتسا  زا  دارم 

وفع ناشیا  زا  یلاعت  يادخ  دنا و  هدوب  موصعم  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  رگا  لاکشا 

دنا هدرک  یم  رافغتسا  ارچ  سپ  هدومرف 

دنا هداد  لاؤس  نیا  هب  ییاهخساپ 

راگدرورپ زا  فوخ  تیدوبع و  ندناسر  مدرم و  شزومآ  يارب  لوا  باوج 

هدوب رکذلا  میاد  تسیاب  یم  هک  یتروص  رد  دنا  هدرک  یم  ادیپ  رکذ  زا  تلفغ  یهاگ  نوچ  مود  باوج 

 . دنا هدرک  یم  رافغتسا  اه  تلفغ  نآ  زا  هدیمان و  هانگ  ار  تلفغ  نیا  اذل  دنشاب 

رب اریز  تسا  هدوب  تما  يارب  هکلب  تسا  هدوبن  شیوخ  يارب  ترضح  نآ  رافغتسا  موس  باوج 
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ار هعیش  ناهانگ  یلاعت  يادخ  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  يورم  هک  نانچ  دوب  هدش  علطم  تما  لاوحا 

 . دیشخب نم  رطاخ  هب  ار  نآ  هدومرف و  لمح  نم  رب 

مراهچ باوج 
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حلاصم هب  یگدیسر  رد  ترشابم  لیلد  هب  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  رافغتسا  تلع 

باوخ و دروخ و  نانز و  اب  ترشابم  اهنآ و  بولق  فیلأت  نانمشد و  اب  حلص  گنج و  تاروما و 

رد روضح  نامه  هک  دنلب  ماقم  نآ  زا  ندش  بوجحم  دنا و  هدش  یم  بوجحم  شماقم  زا  اهنیا  لاثما 

نیمه هب  دوش و  یم  هدرمش  هانگ  تسا  ناحبس  قح  اب  تسلاجم  هبقارم و  هدهاشم و  یبوبر و  هاگرد 

 . دنتسه میظع  ياه  تعاط  زا  دوخ  روما  نیا  هچرگ  دنک  یم  رافغتسا  رطاخ 

 (-- 347 --) 

هللا لزناف  دومرف  هک  تسا  ترضح  نآ  رد  یبلق  شمارآ  هنیکس و  دورو  نآ  تلع  مجنپ  باوج 

راهظا يارب  رافغتسا  سپ   . داتسرف ورف  شربمایپ  رب  ار  ششمارآ  يادخ  هلوسر 1  یلع  هتنیکس 

 . تسا یلاعت  قح  تمعن  رب  رکش  يدنمزاین و  تیدوبع و 

تالاح نآ  رکش  رافغتسا  تسا و  هدوب  يدنمزاین  راهظا  شوخ  تالاح  نآ  تلع  مشش  باوج 

 . تسا ماظعا  لالجا و  سرت  نابرقم  سرت  هک  هتفگ  یسلجم  اذل  تسا 

رب ضراع  هک  تسا  تلفغ  سفن و  ثیدح  لالم و  لیبق  زا  یناسفن  تادراو  نآ  تلع  متفه  باوج 

 . دزاس یم  ششوشم  دوش و  یم  فاص  ياهلد 

تلاح نآ  عفر  هدومن  تلاسر  ياعّدا  هکنیا  رد  دنتسناد  یم  راکهانگ  ار  يو  رافک  نوچ  متشه  باوج 

 . تسا هتسناد  رافغتسا  هلزنم  هب  ار 

دیامرف یم  یسلجم  موحرم  هاگنآ  تسا  هدرک  یم  رافغتسا  ادخ  رکم  زا  سرت  رطاخ  هب  مهن  باوج 

تسا هوجو  نیا  زا  رتهب  هدرک  روطخ  مرطاخ  هب  هک  یهجو  ود 

زا دنترابع  ود  نآ  و 

دیاش هدوب و  ناقیا  نافرع و  یتسود و  برق و  بتارم  هب  یقرت  رد  هتسویپ  ناشیا  نوچ  لوا  هجو 

زور رد  یّبح  یبرق و  تکرح  نیا 
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يا هجرد  هب  یتقو  تسا  هدوب  رتشیب  ای  هجرد و  هلحرم و  داتفه 

نافراع و تاینمتم  زا  رتالاب  مه  تاجرد  نآ  هچرگ  دنا  هدرک  یم  رافغتسا  هتشذگ  هجرد  زا  دیسر  یم 

 . تسا هدوب  رگید  نالصاو 

ره دراد  رارق  ناصقن  هجرد  رد  دوجولا و  نکمم  لامعا  لاوحا و  همه  هب  نکمم  نوچ  مود  هجو 

نافرع بتارم  رد  وا  یلجت  ناحبس و  قح  دنلب  هجرد  هب  یتقو  تسا  هناحبس  قح  زا  دنراد  هک  یلامک 

دومرف یم  اذل  دنیب  یم  رّصقم  تدابع  تفرعم و  رد  ار  دوخ  دنک  یم  هاگن  دوخ 

کتدابع قح  كاندبع  ام  کتفرعم و  قح  كانفرع  ام  کناحبس 

---------------

 . حتف 26  48  ( . 1 ) 

 (-- 348 --) 

اذل  . میدرواین وت  قح  رد  ار  تدابع  تقیقح  میسانشب و  ازس  هب  تفرعم  هب  ار  وت  هکنیا  زا  یهزنم 

 . دنک یم  رافغتسا  نآ  زا  دبای و  یم  ریصقت  هلحرم  رد  ار  دوخ 

رطس 11 هرامش 56 ص 174 

هانگ رد  رارصا  دننک و  یم  هانگ  هک  یمدرم  ياعد  تساعد و  ندش  دودرم  ثعاب  ناهانگ  هکنیا  رد 

يدودرم تلع  تسا  هدمآ  اعد  بادآ  رد  هک  نانچ  تسین  هتفریذپ  دنراوخ  مارح  هک  یناسک  دنزرو و  یم 

دش هداد  هیعدا  تباجتسا  تیفیک  دروم  رد  هک  یحیضوت  اب  راگدرورپ  دزن  هب  نآ  ندش  بوجحم  اعد و 

ققحت اب  یهلا و  يامسا  هب  ققحت  هیلاع و  يدابم  اب  سامت  طابترا و  اب  اعد  رگا  اریز  دش  نشور 

دوخ نیب  تسا  هانگ  هب  قلعتم  هک  یبلق  اب  راکهانگ  صخش  تسا  باجتسم  یعاد  تدحو  یگناگی و 

رون هدافتسا  هضافا و  يولج  هک  یمکارتم  ياهربا  ناسب  هک  هدیشک  ییاه  باجح  يدابم  نآ  و 

تبسانم تشذگ  هک  روط  نامه   . ددرگ طبترم  ات  دوش  یفاص  سفن  دنراذگ  یمن  دنریگ و  یم  ار  دیشروخ 
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سفن دزاس  یم  سفن  ندوب  لالز  افص و  اب  تبسانم  نیا  تساعد  تباجتسا  ّرس  الاب  ملاع  اب  رگشیاین 

نیب زا  توکلم  اب  يو  تبسانم  هداد و  تسد  زا  ار  یلالز  نیا  دراد  ناهانگ  اه و  تداع  هب  قلعت  هک  هریت 

دّحوت و نیا  تایهتشم  زا  سفن  قلعت  ندنک  یعقاو و  هبوت  رافغتسا و  تروص  رد  اّما  تسا  هتفر 

ار میظع  یتبسانم  تساوخ  رد  رارصا  هانگ و  رب  هیرگ  اصوصخم  ددرگ  یم  رب  تبسانم  یگناگی و 

عامتجا رد  ینیوکت  يراثآ  مادک  ره  ناهانگ  ریاس  روط  نیمه   . تسا باجتسم  نآ  اب  اعد  هک  دنبجوم 

رب هچرگ  ددرگ  یم  اه  تنس  نیا  قبط  رب  نیوکت  ماظن  یلو  تسین  شور  نادنچ  اهنآ  طابترا  هک  دنراد 

مینیب یم  ار  نآ  زورب  اهنآ و  راثآ  اهنت  میعالطا و  یب  رما  نیا  زا  نابوجحم  ام  اما  تسین  هدیشوپ  لد  لها 

يراعشا هنیمز  نیا  رد  يولوم   . تسا حیحص  تسه و  دوجوم  طابترا  نینچ  هک  میناد  یم  اهنت  و 

 . تسا هدمآ  تیب 77 92  لوا  رتفد  يونثم  رد  دراد  بسانم  تخس 

بر فطل  زا  دش  مورحم  بدا  یب  بدا  قیفوت  میوج  ادخ  زا 

دز قافآ  همه  رد  شتآ  کلب  دب  تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب 

دینش تفگ و  یب  عیب و  يرش و  یب  دیسر  یم  رد  نامسآ  زا  هدئام 

سدع ریس و  وک  دنتفگ  بدا  یب  سک  دنچ  یسوم  موق  نایم  رد 

نامساد لیب و  عرز و  جنر  دنام  نامسآ  زا  نان  ناوخ و  دش  عطقنم 

 (-- 349 قبط (--  رب  تمینغ  داتسرف و  ناوخ  قح  درک  تعافش  نوچ  یسیع  زاب 

دنتشادرب اّهلز 1  نایادگ  نوچ  دنتشاذگب  بدا  ناخاتسگ  زاب 

نیمز زا  ددرگن  مک  تسیمیاد و  نیا  هک  ار  ناشیا  یسیع  درک  هبال 

ندرک و ینامگدب 
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يرتهم ناوخ 2  دزن  دشاب  رفک  يروآ  صرح 

زارف دش  ناشیا  رب  تمحر  رد  نآ  زآ  هدیدان 3 ز  نایادگ  ناز 

تاهج ردنا  اب  دتفا و  انز  تاکز و ز  عنم  یپ  رد  دیان  ربا 

مه تسیخاتسگ  یکابیب و  نآ ز  مغ  تاملظ و  زا  دیآ  وت  رب  هچ  ره 

تسوا درمان  دش و  نادرم  نزهر  تسود  هار  رد  دنک  یکابیب  هک  ره 

کلم دمآ  كاپ  موصعم و  بدا  زو  کلف  نیا  تتشگ  رون  رپ  بدا  زا 

رطس 18 هرامش 57 ص 175  باب  ّدر  تأرج  یلیزازع 4 ز  دش  باتفآ  فوسک  یخاتسگ  دب ز 

ندرک رود  ینعی  ندرک  نعل  يانعم  هب  لهب   . تسار رگیدمه  رفن  ود  ندرک  نیرفن  هلهابم  زا  دارم 

ینعی مدرک  هلهابم  ینالف  اب  هلهابم  ینالف  تلهاب  ادخ و  تنعل  يو  رب  ینعی  هَّللا  هلهب  هیلع  تسا و 

رگیدمه اب  هک  رفن  ود  هک  دریگ  یم  ماجنا  یتروص  رد  هلهابم  و   . میدرک نیرفن  وا  نم و  نیب  راکمتس  رب 

تیعطق یعّدم  هک  یتروص  رد  دنک  عناق  ار  يرگید  دناوتن  مادک  چیه  دنسرن و  ییاج  هب  دننک  یم  ثحب 

یعدم هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  بیترت  نیا  هب  دننک  یم  راذگاو  ادخ  هب  ار  رما  دنتسه  دوخ  ياعدم 

 . دنک دوبان  ار  قحان  راکمتس و 

رطس 11 هرامش 1 58 ص 177 

لاصخ هب  ار  دوخ  هکنیا  هب  تسا  مدرم  بولق  رد  هاگیاج  نتساوخ  نآ  لصا  تیور و  زا  ایر 

دننک یم  ایر  زیچ  جنپ  رد  اه  هدننکایر   . دهد مدرم  ناشن  بوخ 

راتفگ و   ( 3 سابل (  رد  ای   ( 2 ندب (  رد   ( 1 يو (  تنیز  دهد و  یم  تنیز  نارگید  يارب  ار  دوخ  هدنب 

)
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 . دشاب یم  شناتسود  ناوریپ و  عابتا و  و   ( 5 لمع (  و   ( 4

ناشن هکنآ  ات  دهد  یم  ناشن  کچوک  رغال و  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  ندب  تهج  زا  نید  رد  ایر  اّما 

---------------

 --------------- هرفس هدنام  هت  اّهلز   ( 1 ) 

 --------------- هرفس ناوخ   ( 2 ) 

 --------------- دید هک  یتقو  دیدب  دیدن  تسا  لثم  نیا  دارم  هدیدان   ( 3 ) 

ناطیش لیزازع   ( 4 ) 

 (-- 350 --) 

تسا هدرک  هبلغ  يو  رب  ترخآ  فوخ  دراد و  نید  يارب  يدایز  نزح  دنک و  یم  ششوک  یلیخ  هک  دهد 

نیا رد  ار  دوخ  ینعی  دننک  یم  ایر  تماق  لادتعا  تسوپ و  ینشور  یقاچ و  دروم  رد  ایند  لها  یلو 

 . دنهد یم  ناشن  دراوم 

دریگب ار  براش  دشاب و  ناشیرپ  رس  يوم  هک  نیا  هب  نید  لها  يارب  لکش  تأیه و  سابل و  يایر 

رد ایند  لها  یلو  دشاب  هتشاد  یناشیپ  رد  دوجس  هناشن  دزادنایب و  نییاپ  ار  رس  نتفر  هار  لاح  رد  و 

 . دنشکب نارگید  خر  هب  ار  دوخ  یگدنز  هعس  یتمیق و  ياهسابل  هک  دننک  یم  ایر  نیا 

زیمآ تمکح  فرح  دیوگ و  رکذ  دنک و  یم  هظعوم  هک  تسا  نیا  رد  نید  لها  يارب  راتفگ  رد  ایر 

 . دنک هدافتسا  شیاهوگتفگ  رد  ار  نآ  هکنآ  ات  دیامن  یم  راثآ  رابخا و  ظفح  دنز و  یم 

غیلب حیصف و  تارابع  دنیامن و  ظفح  ار  لاثما  راعشا و  هک  تسا  نیا  راتفگ  رد  ایند  لها  يایر  یلو 

 . دنروآ یم  راتفگ  رد  اهناتساد  و 

نتخادنا و نییاپ  رس  مایق و  نداد  لوط  اب  رازگزامن  الثم  هک  تسنآ  نید  لها  يارب  لمع  رد  ایر  و 

ندرک ظفح  ار  راقو  ینیگنس و  مالک  رد  نتشاد و  هگن  يواسم  ار  مدق 
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 . دنک ایر 

 . دنهد ناکت  تسد  دننک و  یشنم  گرزب  ربکت و  هک  تسا  نآ  لمع  رد  ایند  لها  يایر  یلو 

هک دنیوگب  ات  دنک  ترایز  ار  یملاع  هنافلکتم  هک  تسا  نآ  نید  لها  رد  ناوریپ  باحصا و  رد  ایر 

تسا هدرک  ترایز  ار  ملاع  دباع و  نالف  ینالف 

فاقوا لاوما  زا  هچرگ  دیامن  لام  بسک  يویند و  ماطح  عمج  هطساو  نآ  هب  هک  ایند  لها  يایر  و 

 . دشاب نامیتی  لاوما  و 

هآرم صخلم 

رطس 2 هرامش 2 58 ص 180 

هنسحا یلع  کیخا  رما  عض  هک  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  تیاور 

امن شلمح  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  هتفای  ماجنا  تنمؤم  ردارب  زا  یلمع  ای  نخس  رگا  ینعی 

لیوأت لباق  ریغ  لمع  نخس و  نآ  هکنآ  رگم   . درک دیابن  سسجت  دشاب و  حوجرم  تروص  نآ  هچرگ 

همه ششخب  هک  نانچ  تسا  هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  ٌْمثِإ  ِّنَّظلَا  َضَْعب  َّنِإ  دومرف  یلاعت  يادخ  اریز  دشاب 

تارجح 12 اوُسَّسَجَت  دومرف َو ال  یلاعت  يادخ  تسا  یهنم  تنس  باتک و  ناسل  هب 

رادنپ و تسین  اور  نمؤم  دروم  رد  تشز  راتفگ  هک  روط  نامه  هک  نادب  دومرف  یسلجم  موحرم 

 . دنک سفن  ثیدح  دوخ  اب  ار  وا  لمع  هکنیا  هب  تسین  اور  نمؤم  دروم  رد  همه  دب  نامگ 

 (-- 351 --) 

نینچ ینالف  هک  دوش  دقتعم  دنک و  مکح  دنک  نیقی  هکنآ  نودب  هک  تسنآ  مارح  نظ  ءوس  زا  دارم 

 . دوش یم  هدوشخب  سفن  ثیدح  اه و  هرطاخ  یلو  تسا  هدرک 

رطس 13 هرامش 59 ص 185 

دیسرپ مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  هک  هدش  لقن  هرارز  زا  رگید  تیاور 
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وا رگید  یسک  دهد و  یم  ماجنا  ار  يریخ  راک  يدرم 
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دومرف دوش  یم  لاحشوخ  وا  دنیب و  یم  ار 

هب نداد  ناشن  راهظا و  يارب  رگا  هدش  الم  رب  شریخ  راک  دراد  تسود  هک  تسین  سک  چیه  درادن  یبیع 

نآ زا  یلاحشوخ  ناسنا  يرطف  یلبج و  نوچ  دیامرف  یم  لوقعلا  هآرم  رد   . دشاب هدادن  ماجنا  مدرم 

 . تسا قاطی  ام ال  نآ  كرت  فیلکت  تسا و 

صالخالا هقیقح  دبع  غلب  ام  دومرف  هک  تسا  تیاور  نیا  اب  یفانم  ثیدح  نیا  لاکشا و 

تسود هکنآ  رگم  دسر  یمن  نامیا  تقیقح  هب  هدنب   . لمع هللا یش ء  یلع  دمحی  نا  بحی  یتح ال 

 . دننکن شحدم  هدرک  ادخ  يارب  هک  ییاهراک  زا  مادک  چیه  رب  هک  دراد 

بتارم و رابتعا  هب  دیاش  دومرف  یعادلا  هّدع  زا  ثیدح  ود  نیا  عمج  هوجو  لقن  زا  دعب  باوج 

رثکا هب  تبسن  هب  دوشن  لاحشوخ  مه  لد  رد  هک  يروط  نیا  فیلکت  اریز  دشاب  نینچ  مدرم  تاجرد 

حور تعسو  لیلد  هب  يا  هدع  اریز  دنفلتخم (  دادعتسا  فالتخا  لیلد  هب  مدرم  یلو  تسا  لاحم  مدرم 

دنراد راظتنا  زامن  کی  اب  يا  هدع  دننیب و  یمن  ار  شیوخ  لامعا  دوخ و  قح  تمظع  راحب  رد  قرغ  و 

 ( دننادرگرب هکیالم  ار  ناششفک  هک 

وفع يو  زیچ  هچ  زا  دوش و  یم  هذخاوم  زیچ  هچ  دروم  رد  دبع  هک  نیا  نایب  رد  نیققحم  زا  یضعب 

رد ناوارف  هضراعتم  رابخا  تایآ و  تسا و  یلکشم  رما  نیا  هک  نادب  دومرف  دراد  ینخس  دوش  یم 

هطاحا ندیمهف و  اب  زج  هک  تسا  نآ  هلأسم  نیا  رد  قح  تسا  لکشم  اهنآ  عمج  هک  تسا  هدمآ  اجنیا 

اضعا رب  رطاخ  نآ  اب  قباطم  لمع  هک  يا  هلحرم  ات  رطاخ  روهظ  يادتبا  زا  بولق  لامعا  لیصفت  رب 

تسین نکمم  دوش  رهاظ 
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ینعی نآ  ققحت  ات  بولطم  ریوصت  شیادیپ  بتارم  هک  تسنآ  دارم  ) 

 ( تسمادک اضعا  رد  نآ  روهظ  هدارا و  شیادیپ 

 . تسا هدمآ  رطاخ  رد  ینز  تروص  الثم  تسا  تارطاخ  دوش  یم  دراو  بلق  رب  هک  يزیچ  نیلوا 

 (-- 352 --) 

لوا رطاخ  زا  نیا  تسا و  ناسنا  تعیبط  رد  هک  يوهش  تکرح  يو و  يوس  هب  لیم  ششوج  مود 

 . میوگ یم  سفن  ثیدح  رطاخ  زورب  هب  میوگ و  یم  تعیبط  لیم  نیا  هب  دوش  یم  دلوتم 

تمه یعیبط و  لیامت  اب  اریز  داد  ماجنا  دیاب  ار  روصت  دروم  راک  نیا  هکنیا  هب  تسا  بلق  مکح  موس 

لیم رطاخ و  لابند  هب  هبترم  نیا  دیوگ و  یم  داقتعا  هلحرم  نیا  هب  دنک  یمن  راک  هب  عورش  تین  و 

 . دیآ یم 

دصق تین و  لعف و  هب  تمه  ار  نیا  تسا و  یمزج  تین  هجوت و  رب  یعطق  میمصت  مراهچ  هبترم 

داقتعا و لیم و  سفن و  ثیدح  تسا  نیا  اضعا  لمع  زا  لبق  یبلق  لاوحا  نیا  رب  انب  مییوگ  یم 

تحت اریز  درادن  انعم  نآ  هذخاوم  هک  تفگ  دیاب  تسا  سفن  ثیدح  نامه  هک  رطاخ  دروم  رد  تمه 

سفن ثیدح  رطاخ و  لثم  زین  يو  رد  هک  تفگ  دیاب  ناجیه  لیم و  دروم  رد  تسین  فلکم  رایتخا 

فلکم يرایتخا  لعف  نیا  دوش و  یم  هذخاوم  فلکم  يرایتخا  لعف  رب  اریز  درادن  انعم  هذخاؤم 

 . تسا وفعم  نم  تما  سفن  ثیدح  دیامرف  یم  هک  تسا  ثیدح  دارم  هلحرم  ود  نیا  تسین و 

نآ يرایتخا  تسا  ددرم  رایتخا  رارطضا و  نیب  تسا  یبلق  مکح  داقتعا و  هک  موس  هبترم  یلو 

تسا لعف  هب  تمه  هک  هلحرم  نیمراهچ  و   . دوش یمن  هذخاوم  نآ  يرایتخا  ریغ  دوش و  یم  هذخاؤم 

هدادن ماجنا  یلو 
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يا هنسح  تسا  هدوب  ادخ  زا  سرت  رطاخ  هب  لمع  كرت  رگا  دوش  وجتسج  دیاب  تسا 

نآ رب  هدرک و  هزرابم  دوخ  سفن  اب  نونکا  یلو  دوب  هانگ  هب  يو  هدارا  اریز  دوش  یم  هتشون  يو  يارب 

يرذع ای  دوب  عنام  رطاخ  هب  لعف  ندادن  ماجنا  رگا  یلو   . دوش یم  هداد  يا  هنسح  سپ  دش  زوریپ 

بلق يارب  يرایتخا  یلعف  يو  هدارا  اریز  دوش  یم  هتشون  یهانگ  يو  رب  دسرتب  ادخ  زا  هکنیا  هن  هتشاد 

 . تسا هدوب 

هرامش 60 ص 185 س 19

دننک یم  هچ  ناسنا  بلق  اب  یناسفن  ياه  هسوسو  ناطیش و  هسوسو 

دنمسق هس  رب  بولق 

قفا زا  دنراد و  نالوج  نآ  رد  یهلا  يامسا  هظحل  ره  نایاپ  یب  سونایقا  دننامه  هک  یبلق  لوا  مسق 

تسد هب  رما  بولق  نیا  رد  دسرب  رگید  مسا  هب  تبون  ات  دنشخرد  یم  هتسویپ  هدرک و  عولط  بلق 

 (-- 353 --) 

 . دنناسر یم  يو  هب  هزات  ییزور  تمحر  نیازخ  زا  هظحل  ره  ناشیا  تسا و  یهلا  هکیالم  ادخ و 

سواسو هن  سفن و  سواسو  هن  بولق  نیا  رد  تسا و  یتوکلم  یکلم و  يو  ییوگ  رگا  نیا  رب  انب 

 . درادن یهار  ناطیش 

يا هسوسو  هظحل  ره  دنراد  لفسا  توکلم  هب  يور  تسا و  نیطایش  هاگیاج  هک  یبولق  مود  مسق 

هب دنعازن  رد  مه  اب  نوگانوگ  تاینمتم  ندش  هدروآرب  رد  ینیطایش  دنک و  یم  روطخ  نآ  رد  یتنطیش  و 

رگا تسا  تکرح  رد  نوگانوگ  ياهسوه  لابند  هب  یهاگ  گرب  دننام  درادن  رارق  مارآ و  يو  رطاخ  نیمه 

نیا اریز  تسین  ناطیش  زا  رگید  يا  هسوسو  هب  يزاین  هدش  ناطیش  وریپ  عبات و  هک  سفن  دوجو  اب  هچ 

ناطیش هک  تفگ  ناوت  یم  ینابز  هب  تسا و  هدش  ناطیش  دوخ  سفن  بلق و 
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رطاخ هدوسآ  ناشیا  زا 

نآ زا  ربخ  درادن و  هار  دنتسه  تسخن  هتسد  هک  ایلوا  بولق  یتوکلم  هاگراب  هب  ناطیش  هک  نانچ  تسا 

رکذ ياهباهش  فرط  ره  زا  بناج  لک  نم  نوفذقی  درادن و  یعالطا  اهنآ  تاینمتم  زا  درادن و  بولق 

 . دنیآ یم  دورف  نیطایش  رس  رب 

نیطایش هسوسو  ههبش و  کش و  لحم  یهاگ  دنراد  فرط  ود  زا  یمهس  هک  یبولق  موس  مسق 

رکذ و موادت  رکذت و  تروص  رد  دنز  یم  جوم  اهنآ  رد  یکلم  ینامحر و  تارطاخ  یهاگ  دنتسه و 

 . دنوش سویأم  يو  زا  نیطایش  مک  مک  دوش و  يوق  تهج  نیا  دناوت  یم  يوقت  عرو و 

نمشد  . دوش بوکرس  ناطیش  یلخاد  راکمه  هک  دشوپ  یم  لمع  هماج  وزرآ  نیا  یتروص  رد 

علخ اب  دوش و  یم  نیطایش  ذوفن  ثعاب  اه  یکاخ  كاخ و  اب  يو  قشعت  لیامت و  تسا و  سفن  یلخاد 

هدولآ ات  سفن  سپ  دوش  یم  عطق  یناسفن  تارطاخ  هدولآ  هلبزم  زا  هسوسو  شیور  سفن  ندرک  حالص 

 . دشاب یم  تارطاخ  نیا  أشنم  ییایند  قلعت  دیور و  یم  هسوسو  نآ  زا  تسا  كاخ 

هباطخ ظعو و  دنیـشن و  یم  رکذـت  سلاجم  رد  یهاگ  تسا  دازآ  دریذـپ  قلعت  گـنر  هچ  ره  دوبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ  تمه  مـالغ 
ددرگرب و هک  دریگ  یم  میمصت  دونش  یم 

ره رد  دوش  یم  هتسکش  تاینمتم  ندید  اب  يو  میمصت  امزع  هل  دجن  مل  یلو و  دنزب  ار  تاقلعت 

دنکفا و یم  تماقا  لحر  تسود  رطاخ  سفن  نتسکش  عوج و  رکذ و  رکف و  رکذت و  موادت  اب  تروص 

و  . دندرگ یم  يرارف  ناطیش  نایرکشل  دوش  ادیپ  دوجو  ناطلس  لتک  ملع و  یتقو  دوش  یم  یهلا  يدرف 

 . دریگ یم  تروص  هیلحت  هیلخت و  هیلجت و  اب  هارمه  نیا 

نوریب وچ  وید 
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 . دیآرد هتشرف  دور 

 (-- 354 --) 

لوقعلا هآرم  زا  ش 61 ص 185 س 24 

ییوگب یبلق  هجوت  ینابم و  روصت  اب  میلعت  هزور و  زامن و  ماگنه  هب  هک  تسین  نیا  اهنت  صالخا 

ادبا هللا )  یلا  هبرق  ادخ (  هب  یکیدزن  رطاخ  هب  میوگ  یم  سرد  ای  مریگ  یم  هزور  مناوخ و  یم  زامن 

لیم و سفن و  هک  تسنآ  ربتعم  تین  یلو  تسا  سفن  ثیدح  نابز و  شخرچ  اهنت  نیا  تسین  نینچ 

اب دشابن  لیم  شزیگنا و  نیا  رگا  یناشکب و  یترخآ  ییایند و  بلطم  ضرغ و  يوس  هب  ار  دوخ  هجوت 

لثم ناتساد  نیا  دوش و  یمن  لصاح  لمع  رد  صالخا  تین و  اهنآ  نتفگ  یناعم و  راضحا  هجوت و 

ياهتشا لیم و  راظتنا  متسه  نآ  هب  لیام  مراد و  ماعط  هب  اهتشا  هکنیا  نتفگ  اب  هک  تسا  يریس  ناتساد 

نآ يوس  هب  هجوت  لیم و  ای  يزیچ و  يوس  هب  بلق  لیوحت  هار  نیا  نیا  رب  انب  دشاب  هتشاد  یعقاو 

لیم ینعی  بولطم  فرط  هب  تین  هدنزاس  بابسا  هار  زا  نآ  يوس  هب  ار  بلق  هکنآ  رگم   . تسین

لد زا  ایند  هب  قلعت  و  دوش (  يرود  نآ  اب  داضم  یفانم و  ياهراک  زا  هکنیا  نآ  و   . میربب یعقاو  ياهتشا  و 

 ( . دوش یم  نیریش  تسود  نیمارف  زا  تعاطا  هاگنآ  دریگ  ياج  لد  رد  ناحبس  قح  ددرگ و  هدودز 

رشن سیردت و  هللا  یلا  تبرق  تین  اب  دناوت  یمن  دنک  هبلغ  ترهش  بح  یسّردم  لد  رب  رگا  نیا  رب  انب 

 . دنک ملع 

يارب نم  هک  دیوگب  نابز  هب  هچرگ  تسین  زیچان  تسس و  دصاقم  نآ  يارب  زج  يو  سیردت  هکلب 

هکنآ لصاح   . منک یم  سیردت  ادخ  هب  یکیدزن 
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لصاح یلاع  بانج  يارب  لماک  صالخا  ّتین و 

ینک و كاپ  تسپ  هدیهوکن  تافص  زا  ار  تین  ینادرگرب و  يویند  روما  زا  ار  تبلق  هکنآ  رگم  دوش  یمن 

 . يرادرب یلک  هب  ییایند  ياه  تذل  زا  ار  ترظن 

رطس 23 هرامش 62 ص 188 

میلس بلقب  هللا  یتأ  نم  ّالا 

هکنیا تلع  یصاعم و  داسف و  زا  دنتفگ  یضعب   . کش كرش و  زا  ملاس  بلق  ینعی  لوقعلا  هآرم 

زا اضعا  رگید  دوش  ملاس  بلق  یتقو  هک  تسنآ  درک  رکذ  کلاهم )  زا  تاجن  رد  ار (  بلق  تمالس  اهنت 

یبلق دصق  هار  زا  زج  دوش  یم  ناسنا  ریگنماد  اضعا  هب  هک  يداسف  همه  اریز  دنوش  یم  كاپ  داسف 

تسا نیمه  مهکولم  نید  یلع  سانلا  تسا و  بلق  اضعا  نیرتدب  اضعا و  نیرتهب  نیا  رب  انب  تسین 

دوش دساف  يو  رگا  دنک و  هشیپ  تلادع  اضعا  حراوج و  دوش  لداع  هاشداپ  رگا  تسا  بلق  ندب  هاشداپ 

هیحان زا  يراگنز  بلق  تمالس  اب  اریز  دوش  یم  هدوشخب  اطخ  هابتشا و  اذل   . دنوش دساف  اضعا  همه 

 (-- 355 --) 

ادمع دشاب و  بلق  زا  دصق  رگا  یلو  تسین  هب  انتعم  اضعا  راک  ییوگ  دنیشن و  یمن  يو  رب  اضعا 

دراد نآ  هب  قلعت  بلق  هک  یمادام  تسا و  ینامرفان  تیصعم و  نیا  دهد  ماجنا  يراک  دهاوخب 

هانگ نآ  اب  ءوس و  دصاقم  زا  بلق  یتمالس  نیمات  ینعی  حوصن  هبوت  اذل  تسین و  راک  رد  یگدوشخب 

 . رّصبتف دوش  یم  هدیجنس  حراوج 

رطس 10 هرامش 63 ص 192 

ترسم يو  هب  دهد  ماجنا  يراد  هدنز  بش  هزور و  لیبق  زا  حلاص  لامعا  سک  ره  هک  تسین  یکش 

هب یلاعت  يادخ  هک  رظن  نآ  زا  رگا  دهد  یم  تسد  جاهتبا  و 
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تسا هدومرف  اطع  ار  تمعن  نیا  يو 

یلاعت يادخ  زا  دوش و  لیاز  تمعن  نیا  ادابم  هکنیا  زا  سرت  دسرت  یم  شدوخ  زا  فصولا  عم  و 

تّرسم رگا  یلو  تسین  يدنسپدوخ  بجع و  یتّرسم  نینچ  دیازفایب  تمعن  نیا  رب  هک  دهاوخ  یم 

درامشب گرزب  ار  نآ  دوخ  هاگشیپ  هب  تسا و  دجاو  ار  ییاذک  تلاح  دراد و  یتفص  نینچ  هک  تسنآ  يو 

رب ّتنم  هک  دنیبب  ار  دوخ  يروط  دنیب و  جراخ  تدابع  رد  ریصقت  دح  زا  ار  شدوخ  دنک و  لیم  نآ  هب  و 

 . تسا شیوخ  هب  بجعم  دنسپدوخ و  صخش  نیا  دنک  یم  تدابع  هک  دراد  ناحبس  قح 

هب هانگ  اریز  تسا  بلق  هانگ  بجع  اریز  تسا  اضعا  هانگ  زا  رتدب  بجع  هک  دنامهف  یم  تیاور  نیا 

نآ ندرب  نیب  زا  هک  تسا  یناسفن  یتفص  بجع  یلو  تسا  نآ  رفکم  تعاط  دوش و  یم  لیاز  هبوت 

ینیب گرزب  دوخ  ربک و  هب  دزادنا و  یم  لوبق  هجرد  زا  ار  اهنآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  تعاط  تسا و  راوشد 

نآ  . درب یم  رطاخ  زا  یلک  هب  ار  ناهانگ  ینعی  دراد  یماو  ناهانگ  زا  یشومارف  هب  ار  ناسنا  دناسر و  یم 

لامعا و یلو  دشوک  یمن  اهنآ  كرادت  رد  درادنپ و  یم  ناشکچوک  دنتسه  شرطاخ  رد  هک  ار  یناهانگ 

رب هداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هکنیا  رد  دنک و  یم  راختفا  اهنآ  هب  درامش و  یم  گرزب  ار  شیوخ  تادابع 

هک نونکا  دنک  یم  شومارف  تسا  يداد  ادخ  یتمعن  هک  ار  یهلا  قیفوت  دراذگ و  یم  تنم  ادخ 

رتشیب دوش  لفاغ  لامعا  تافآ  زا  سک  ره  ددرگ و  یم  لفاغ  لامعا  تافآ  زا  دش  دنسپدوخ 

رکم زا  ددرگ و  یم  رورغم  دوخ  يادخ  دوخ و  هب  دنسپدوخ  دور و  یم  رده  يو  ياهششوک 
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ادخ

 . دوش یم  لفاغ 

شسرپ ندومنن و  تروشم  ندرکن و  هدافتسا  ثعاب  شیوخ  لقع  ملع و  رکف و  سفن و  دنسپ 

دزرو یم  رارصا  نآ  رب  زین  دیآ و  یم  ششوخ  طلغ  رکف  زا  اسب  هچ  دوش و  یم  دوخ  زا  رتاناد  زا  ندومنن 

 . تسا رامش  یب  بجع  يدنسپدوخ و  تافآ  و 

لوقعلا هآرم  زا 

 (-- 356 --) 

رطس 14 64 ص 193 

رامش هب  تعاط  رد  رّصقم  ار  شدوخ  اسب  هچ  اریز  دوش  یمن  بجع  مزلتسم  هنسح  هب  تّرسم 

 . تسا نامیا  بتارم  نیرتهب  زا  نیا  هدرکن و  شکرت  یلک  هب  هک  تسا  نیا  هب  شتّرسم  یلو  دروآ  یم 

تهارک تسا و  تانسح  همه  ندروآ  يارب  ششوک  مزلتسم  هنسح  زا  یقیقح  تّرسم  هکنآ  هوالع 

ره نیا  دشاب و  یم  نآ  كرت  رب  ندرامگ  تمه  بجوم  دوش و  یم  ناهانگ  زا  ترفن  ثعاب  هانگ  زا  یعقاو 

 . دوش یم  بوسحم  نامیا  لامک  زا  ود 

لوقعلا هآرم 

مجنپ باب  ياه  تشاددای 

رطس 6 هرامش 1 65 ص 203 

یجنر دوش و  یم  يراج  نابز  رب  یتحار  هب  هکنآ  اب  ادخ  رکذ  شزرا  ارچ  لاکشا  دیوگ  یلازغ 

 . تسا رتشیب  تادابع  نآ  تقشم  هکنآ  اب  دشاب  یم  تادابع  همه  زا  رتعفان  رتهب و  دراد  كدنا 

هب ار  نآ  ناوت  یم  هک  يرادقم  نآ  تسین  نکمم  هفشاکم  ملع  نودب  تقیقح  نیا  قیقحت  باوج 

هتفگ بلق  روضح  اب  اموادم  هک  تسا  رمث  رمثم  دیفم و  رکذ  نآ  كولس  ملع  رد  هک  تسنآ  دروآ  نابز 
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زین رابخا  و   . درادن یعفن  دشاب  ربخ  یب  نآ  زا  لد  دشابن و  روضح  هک  یتروص  رد  ادخ  رکذ  یلو  دوش 

یتقو یلو  دشاب  هتشاد  بلق  روضح  رکذ  نامز  رد  یسک  رگا  یفرط  زا   . دنراد تلالد  بلطم  نیمه  رب 

لفاغ ادخ  زا  تخادرپ  ییایند  ياهراک  هب 
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رد ای  موادم  روضح  هکلب  درادن  ینادنچ  هرمث  زین  نآ  دوش 

دنراد و رکذ  زا  فرش  تادابع  همه  هکنآ  نیا  زا  رتالاب  هکلب  تسا  مدقم  تادابع  همه  رب  تاقوا  رثکا 

رکذ ادتبا  رد   . ییاهتنا دراد و  ییادتبا  رکذ   . تسادخ دای  رکذ و  نامه  یلمع  تادابع  هویم  تیاهن 

نامه بولطم  دوش و  یم  رکذ  ثعاب  ادخ  یتسود  سنا و  رخآ  رد  ددرگ و  یم  یتسود  سنا و  ثعاب 

 . تسا سنا 

رعش

رادید تسا و  سنا  زا  رکذ  رخآ  رد  رای  اب  سنا  درآ  رکذ  لوا  رد 

ار ناهد  هگنآ  شنتسب  دراین  ار  نمچ  دنیب  ات  غرم  هک  نانچ 

 (-- 357 کلاسم (--  ردنا  تسا  قح  رکذ  اب  هک  کلاس  هنازرف  نآ  قح  غرم  دوش 

یّلجت راونا  زا  دبای  فرش  ّیلوت  يور  زا  لد  یهاگنآ  شوخ 

دنک یم  نایب  یلازغ  ار  سنا  رکذ و  نیب  هطبار  نیا  تلع  قلطم  نسح  لامج  دنیب  یم  وچ  قح  قح  هب  دیان  قح  غرم  هنوگچ 

هب سواسو  زا  ار  دوخ  نابز  بلق و  ات  دزادنا  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  كولس  يادتبا  رد  دیرم  نوچ 

روکذم یتسود  شناج  رد  دریگ و  یم  سنا  دوش  تموادم  هب  قفوم  رگا  دنادرگ  زاب  یلاعت  يادخ  رکذ 

شیپ دهاشم  ریغ  بیاغ  صخش  مان  هک  تسا  نینچ  اتداع  اریز  درادن  یبجعت  نیا   . دریگ یم  ياج 

دوش و یم  دنمقالع  يو  هب  هاگنآ  دوش  یم  روکذم  شدزن  رد  يو  يوخ  قلخ و  دوش و  یم  هدرب  یسک 

رکذ يروآدای و  اب  دیرم  یتقو  دوش  یم  شقشاع  يروآ  دای  يوخ و  قلخ و  فصو  هطساو  هب  یهاگ 

دایز رکذ  يروآدای و  هب  رطضم  راچان و  نونکا  دش  شقشاع  دوب  مأوت  يراوشد  اب  ادتبا  رد  هک  دایز 

يروط هب  دوش  یم  قوشعم 
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دایز دشاب  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  سک  ره  اریز  دنک  ربص  دناوت  یمن  هک 

زین رکذ  دروم  رد  دش  دهاوخ  شرادتسود  دنک  یسک  دای  فلکت  هب  ول  سک و  ره  دنک و  یم  شدای 

دیامن و روکذم  اب  سنا  هکنآ  ات  دیامن  یم  قح  رکذ  هنافلکتم  تمحز و  هب  ادتبا  تسا  نینچ 

هویم دوش و  یم  قشع  لولعم  دوخ  قشع  تلع  نیا  رب  انب  دنک  ربص  دناوت  یمن  سپس  دوش  شرادتسود 

هتفگ هک  تسا  لد  لها  زا  یضعب  نخس  يانعم  نیا  دیور و  یم  هویم  يو  هب  هک  ددرگ  یم  تخرد  دوخ 

تسا

رد مدرب و  رس  هب  تمعن  رد  لاس  تسیب  نآرق  اب  هاگنآ  مدرک  اسرف  ناوت  ششوک  لاس  تسیب  نآرق  اب 

ششوک ینالوط و  تموادم  نودب  بح  سنا و  و   . دوش یمن  یتسود  سنا و  نودب  ندوب  مّعنت 

 . دوش تعیبط  فّلکت  هکنآ  ات  دوش  یمن  اسرفناوت 

فّلکت اب  دیآ و  یم  شدب  ییاذغ  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  اسب  اریز  تسا  راکنا  لباق  ریغ  بلطم  نیا 

اهتدّوع ام  سفنلا  یه  دوش و  یم  يو  تعیبط  اب  قفاوم  مک  مک  دنک  یم  تبظاوم  دروخ و  یم  ار  نآ 

ادخ ریغ  زا  تفرگ  ادخ  اب  سنا  هک  هاگنآ  دنک  یم  تداع  یهد  شتداع  هک  هچ  ره  هب  تسا  سفن   . دّوعتت

دیآ یمن  ربق  رد  يو  اب  دوش و  یم  ادج  يو  زا  گرم  ماگنه  هب  هک  تسنامه  ادخ  ریغ  دوش و  یم  عطقنم 

نآ زا  دشاب  هدش  سونأم  نآ  اب  رگا  هک  ادخ  رکذ  رگم   . ماقم دنزرف و  لام و  هداوناخ و  زا  دنترابع  اهنآ  و 

يروط عناوم  نیا  دوش و  یم  فرطرب  رکذ  زا  يریگولج  عناوم  لاح  نآ  رد  اریز  درب  یم  تذل  عّتمت و 

شتسود نیب  يو و  نیب  راگنا  هک  تسا 
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رانک عناوم  نیا  گرم  زا  دعب  یلو  تسا  هدنکفا  ییادج 

لیئربج دومرف  رطاخ  نیمه  هب   . دبای یم  یصالخ  نادنز  زا  دوش و  یم  دنمرهب  گرم  زا  يو  دور و  یم 

 (-- 358 --) 

يوش یم  ادج  زیچ  همه  زا  اریز  رادب  تسود  مراد  تسود  نم  هک  ار  هچنآ  هک  درک )  یحو  دیمد (  نم  رد 

ماگنه هب  هدش  لصاح  سنا  زا  دوش و  یم  یناف  گرم  هطساو  هب  ایند  اریز  تسایند  ثیدح  نیا  زا  دارم 

 . تسا نیمه  ربق  خزرب و  نامز  رد  ناتسب  ای  ندوب و  نیشتآ  هرفح  رد  زا  دارم  دوش و  یم  معنتم  گرم 

ءایحالا ءایحا  ج 2 ص 277 

رطس 16 ص 208   ( 65 2 هرامش ( 

هب اهنآ  نیرت  یضار  ناحبس  قح  هب  مدرم  نیرتاناد  هکنیا  نآ  هدش و  دراو  قداص  ماما  زا  یتیاور 

عبات یهلا  ياضق  هب  اضر  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح  دیامرف  یم  لوقعلا  هآرم  رد  تسا  یهلا  ياضق 

دریذپ یم  فعض  تدش و  تفرعم  ملع و  هک  نانچ  دریذپ  یم  فعض  تدش و  تسا و  تفرعم  ملع و 

هب فیطل  میکح و  لداع و  رهاق و  دنمتردق و  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یکتم  رواب  نیا  رب  اضر  اریز 

تسرپرس يو  دهد و  یمن  ماجنا  تسا  ناشیا  لاح  هتسیاش  هک  هچنآ  زج  دشاب و  یم  دوخ  ناگدنب 

ياضق هب  اضر  دشاب  رت  قیمع  روما  نیا  هب  تفرعم  هچ  ره  دراد  رارق  ملاع  ماظن  يو  تسد  رد  ناهج و 

تبحم تخرد  ياه  هویم  زا  ناحبس  قح  ياضق  هب  اضر  زین  تسا و  رتلماک  رتشیب و  ناحبس  قح 

زا هک  هچ  ره  دوش  لدب  قشع  هب  دوش و  مامت  لماک و  تبحم  رگا  تسا و  تفرعم  عبات  ّتبحم  تسا و 

دسر یم  يو  هب  بوبحم 
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 . تسا لامک  هلحرم  نیرتدنلب  نیا  دبای و  یم  تذل  نآ  زا 

رطس 24 هرامش 66 ص 208  یلیل  تسکشب  ارم  فرظ  ارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا 

موحرم دیامن  یم  لدب  تانسح  هب  ار  ناهانگ  هکلب  دنک  یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار  رشب  یلاعت  يادخ 

ٍتانَسَح 1 ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللَا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  هیآ  رهاظ  هک  هچنآ  دومرف  نازیملا  رد  ییابطابط  همالع 

دیامرف یم  هک  هیآ  لیذ  هب  هجوت  اب  دنک  یم  تلالد  دومن  لدب  تانسح  هب  ار  اهنآ  ناهانگ  یلاعت  يادخ 

شدوخ یهانگ  ره  هک  تسا  نآ  تسا  نابرهم  هدنزرمآ  یلاعت  يادخ  ًامیِحَر و  ًاروُفَغ  ُهَّللَا  َناک  َو 

ياه تکرح  نآ  ینعی  دشاب  یمن  لعاف  زا  هدش  رداص  راک  نتم  هانگ  زا  دارم  دوش و  یم  هنسح  هب  لدب 

نیب كرتشم  هک  نانز  اب  ترشابم  عامج و  لمع  لثم  تسا  تعاط  هانگ و  نیب  كرتشم  هک  یصوصخم 

فلاخم ای  تسا و  قفاوم  ادخ  رما  اب  هک  تهج  نآ  زا  تسا  لعف  تفص  هکلب  تسا  حاکن  انز و 

زا ترابع  هک  یلعف  نآ  یلو  دنام  یم  يو  رد  دوش و  یم  رثاتم  نآ  زا  ناسنا  هک  زور  نآ  زا  الثم  دشاب  یم 

---------------

 . ناقرف 76  25  ( . 1 ) 

 (-- 359 --) 

يو هب  میاق  دشاب و  یم  نینچ  شناونع  دشاب و  یم  ینتفر  نیب  زا  ریذپانف و  ياه  تکرح  عومجم 

نآ رس  تشپ  هک  تسا  یهانگ  راثآ  نیا  تسین و  هانگ  هئیس و  دوش  یم  انف  يو  يانف  هب  دشاب و  یم 

دوش یم  باقع  رئارسلا  یلبت  موی  ندش  هدیمد  اب  هکنآ  ات  دنناسنا  همزال  ناهانگ  ینعی  دیآ  یم  باقع 

یتقو دش و  یمن  رداص  تشز  لمع  يو  زا  دوبن  ناسنا  تاذ  رد  یتشز  تواقش و  نیا  یگتخیمآ  رگا  و 

دوش ریهطت  حلاص  لمع  هبوت و  اب 
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نامه هک  نآ  همزال  راثآ  هک  دوش  یم  كاپ  دنمتداعس و  يو  تاذ 

 . دوش یم  لدبتم  دنناهانگ 

رطس 12 هرامش 67 ص 213 

اب تشادگرزب  دمح  تسا و  حراوج  مامت  اب  تشادگرزب  رکش  تسیچ  دمح  رکش و  نیب  قرف 

رب حدم  یلو  تسا  هداد  ناحبس  قح  هک  تسا  ییاه  تمعن  زا  يرازگساپس  ود  ره  تسا و  نابز 

 . دراد حودمم  هک  تسا  ییاه  ییوکین 

رطس 16 ص 208   ( 65 2 هرامش ( 

دیآ یم  تسد  هب  شالت  ششوک و  راک و  اب  تشهب  تاجرد  زا  یضعب  هک  دنک  یم  تلالد  ثیدح 

 . دنتسین یسرتسد  لباق  التبا  نودب  تاجرد  زا  یضعب  یلو 

لوقعلا هآرم 

رطس 2 هرامش 68 ص 212 

تسا هدش  هدرمش  تلفغ  تعاس  یعرش  برغم  ات  باتفآ  بورغ  نیعولطلا و  نیب  ماگنه  ارچ 

ار شنایرکشل  تعاس  نیا  رد  ناطیش  هک  دراد  حیرصت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رباج  تیاور 

اصوصخم رکذ  اعد و  لضف  رب  يرابخا  تایآ و  دوب  ادخ  رکاذ  تاقوا  نیا  رد  دیاب  اذل  دزاس  یم  هدنکارپ 

نیا رد  اعد  رکذ و  بوجو  هب  املع  زا  یسک  ول  تسا و  بوجو  اهنآ  زا  یضعب  رهاظ  میراد  لیلهت 

زا یضعب  ای  همه و  تسا  نکمم  تقو  ود  نیا  رد  ماربا  رارصا و  نیا  تلع   . تسا هدشن  لیاق  تاقوا 

 . دشاب ریز  هوجو 

 . هتشذگ بش  ای  زور  ياه  تمعن  رکش  لّوا 

 (-- 360 --) 

يورخا يویند و  دیاوف  ای  ایالب و  ثداوح و  زا  هک  دنک  یم  عورش  ار  يدیدج  بش  ای  زور و  مّود 
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اهنآ يارب  دومن و  تاریخ  بلج  تارضم و  عفد  قح  ترضح  زا  دادمتسا  اب  دیاب  اذل  تسین  یلاخ 

 . دومن بسک  یگدامآ 

هدشن لوغشم  هنازور  ياهراک  هب  زونه  تاقوا  نیا  رد  مّوس 
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ياهراک زا  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  ای  و 

 . دنک یلاعت  قح  رکذ  دناوت  یم  هک  دراد  یتغارف  اذل  هتفای  تغارف  هنازور 

دیامن یم  زور  ار  یبس  ناحبس  قح  هکنیا  هب  تسا  ناحبس  قح  ییامن  تردق  ماگنه  نوچ  مراهچ 

دمح انث و  اذل  دوش  یم  ناوارف  تاریخ  أشنم  لوحت  ینوگرگد و  نیمه  دیامن و  یم  بش  ار  يزور  و 

 . دبلط یم  ار  يا  هزات  رکش  و 

یلاح رب  زگره  تسا و  رییغت  ینوگرگد و  لاح  رد  ملاع  هک  دوش  یم  نشور  تعاس  ود  نیا  رد  مجنپ 

هب اذل  دشاب  یم  ناحبس  قح  تسا  یمیاد  هشیمه و  دنام و  یم  یقاب  هکنآ  یلو  دنام  یمن  یقاب 

مراد و یمن  تسود  ار  ناگدننک  بورغ  نم  نیلفآلا  بحا  ینا ال  دیوگ  یم  نمحرلا  لیلخ  دننامه 

 . تسا دیجمت  دیمحت و  لیلهت و  حیبست و  قحتسم  ناحبس  قح  هک  دوش  یم  هّبنتم  فراع 

بوبرم هک  دنیوگ  یم  دوخ  لاح  نابز  اب  نیمز  اهنامسآ و  رد  تاقولخم  همه  تعاس  ود  نیا  رد  مشش 

نوهقفت نکل ال  هدمحب و  حّبسی  الا  یش ء  نم  نا  دنشاب  یم  يو  دنمزاین  دنتسه و  ناحبس  قح 

 . تسا رترهاظ  رتنشور و  حیبست  نیا  تقو  ود  نیا  رد  مهحیبست 

نوچ تقو  ود  نیا  رد  یلو  دنک  هبساحم  ار  دوخ  تاقوا  همه  رد  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  متفه 

روصق و تسا و  رتهب  هبساحم  سکع  رب  ای  دنیآ و  یم  زور  هکیالم  دننک و  یم  جورع  بش  هکیالم 

 . دیوگ ساپس  رکش و  تاعاط  رب  دنک و  رافغتسا  دریگ و  رظن  رد  ار  دوخ  ریصقت 

هآرم ج 12 زا ص 22  فرصت  اب 

رطس 9 هرامش 69 ص 215 

 . تسا نازیم  فصن  حیبست  ارچ 

 (-- 361 --) 

هیلامج و هیتوبث  تافص  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نیا  نآ  ّرس  دیاش  دنتفگ 
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هیلالج هیبلس  تافص 

نمضتم ار  هیلالج  هیبلس  تافص  هک  حیبست  نیا  رب  انب  دوش  یم  رپ  ود  ره  هب  نایتا  اب  دبع  نازیم  دراد و 

ار تالامک  همه  اریز  دنک  یم  رپ  ار  نازیم  مامت  یلاعت  يادخ  دمح  یلو  تسا  نازیم  فصن  اهنت  تسا 

نیمز نامسآ و  نیب  دنک  یم  تباث  ءایشا  همه  رب  ار  قح  يرترب  الامجا  نوچ  ریبکت  یلو  دنک  یم  تباث 

 . دنک یم  رپ  ار 

هآرم

رطس 14 هرامش 70 ص 217 

دصاقم و نیرتمهم  زا  شزرمآ  اریز  تسا  رافغتسا  اعد  نیرتهب  رافغتسالا  اعدلا  ریخ 

تباجا يولج  هک  دوش  یم  ناهانگ  ندش  هدوشخب  ثعاب  نارفغ  نوچ  هکنآ  ای  تسا  رشب  ياه  هتساوخ 

 . دنریگ یم  ار  اعد 

تنس دوش و  رادیب  هاگرحس  رد  هک  دوش  مزلم  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  اهرحس  رد  رافغتسا 

هار هک  دومرف  یلاعت  يادخ  دینک و  رافغتسا  رتو  زامن  تونق  رد  دیراذگب و  بش  زامن  هک  دیامرف  یم 

بش و مایق  رکذ  زا  دعب  رهد  لمزم و  هروس  هک  نانچ  تسا  هار  نیمه  زا  شیوخ  راگدرورپ  رب  ناسنا 

 . ًالِیبَس 1 ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَِّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  دیامرف  یم  هنابش  دّجهت 

 . دهد رارق  شراگدرورپ  هب  یهار  ار  نآ  دهاوخ  هک  ره  هک  تسا  رّکذت  يروآدای و  نیا 

نازیملا

رطس 10 هرامش 71 ص 220 

هک تسا  نیا  نآ  فیرعت  تسا و  لکوت  زا  فیطل  یعون  ضیوفت  هک  دنتفگ  تسیچ  ضیوفت 

تردابم دراپسب و  يو  هب  ار  دوخ  يورخا  يویند و  روما  دروآ و  ياج  هب  ار  یلاعت  يادخ  نامرف  هدنب 

 . دشاب هتشادن  دوخ  رب  هلزان  ثداوح  هب 
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یهلا قلطم  دیحوت  هب  رارقا  هیآ  نیا  رد  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  ال 

هب فارتعا  تسا و 
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هجیتن اهمغ  اهالب و  هک  دیآ  یم  ّرقم  دبع  و   . تسا دوجوم  نآ  رد  دوخ  سفن  هب  ملظ 

دومرف هک  نانچ  تساهمغ  اهالب و  هلازا  یضتقم  رارقا  نیا  دشاب و  یم  يو  لامعا  دروآ  تسد  اهراک و 

 . مغلا نم  هانیجنف  میدرک  تباجا  ام 

تسا نآ  رد  یعقاو  تحلصم  هک  یثداوح  ینعی  هللا  ءاش  ام 

---------------

 . لمزم 19  73  ( . 1 ) 

 (-- 362 --) 

دشابن نآ  رد  تحلصم  اسب  هچ  دنهاوخب  مدرم  هک  هچنآ  ینعی  سانلا  ءاش  ام 

ناشدب نآ  لاثما  رقف و  بیاصم و  اهالب و  ضارما و  زا  مدرم  سانلا  هرک  نا  هللا و  ءاش  ام 

عبات اهاعد  تباجتسا  هک  دراد  تلالد  تسا و  یهلا  ياضق  هب  اضر  هب  هراشا  ثیدح  نیا  رد  دیآ و  یم 

 . تسا حلاصم 

لوقعلا هآرم 

رطس 23 هرامش 72 225 

هدمآ رابخا  ریاس  رد  هک  نانچ  دشاب  سی  لآ  نمؤم  هک  تسنآ  رهظا  دیامرف  یم  یسلجم  موحرم 

عقاو سی  لآ  نمؤم  هصق  رد  دشاب و  یم  سی 1  هروس  رد  نیلسرملا  اوعبتا  موق  ای  اریز  تسا 

 . تسا هدوب  يوار  زا  هابتشا  نیا  سپ  تسا  هدش 

رطس 19 هرامش 73 ص 228 

دشاب مزال  يو  رب  هکنآ  نودب  یطعم  هک  يا  هیطع  ره  دیوگ  یم  بغار  تسیچ  ادخ  لضف  زا  دارم 

 . تسا لضف  دشخبب 

رد بیط  هزیکاپ و  ياذغ  دیآ  ششوخ  نآ  زا  سفن  ساوح و  هک  تسنآ  بیط  زا  دارم  زین  و 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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ییاذغ نینچ  دیآ  تسد  هب  تسرد  ناکم  زا  هزادنا و  هب  تسرد و  هار  زا  هک  تسا  نآ  تعیرش 

 . دوش یمن  رسدرد  ثعاب  تسا و  یترخآ  ییایند و  دنیآ  شوخ 

دنیاشوخان ثیبخ و  نآ  ترخآ  دشاب  ییایند  بیط  دنیآ و  شوخ  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تسا

زا ینعی  دیروخب  میدرک  ناتیزور  هک  اه  هزیکاپ  زا  هچنآ  زا  مکانقزر  ام  تابیط  نم  اولک  زا  دارم  و 

رهاظ رد  هک  تسا  یلالح  نامه  هدمآ  هیعدا  رد  هک  عساو  لالح  زا  دارم  و   . تسا لالح  هک  هچنآ 

 . تسین روسیم  ادخ  ناگدیزگرب  مدرم و  زا  يدحوا  يارب  زج  یعقاو  لالح  الا  و   . دشاب لالح  تعیرش 

لوقعلا هآرم 

رطس 8 هرامش 74 ص 232 

ود ره  زا  دارم  تسا و  ناطیش  زا  ملح  تسادخ و  زا  ایؤر  هک  تسا  نآ  مالحا  ایؤر و  نیب  قرف 

روما دروم  رد  ایور  دنک و  یم  هدهاشم  ار  نآ  هدیباوخ  ناسنا  هک  تسا  یتالثمت  اهتروص و  اه و  هنحص 

---------------

 . سی 20  36  ( . 1 ) 

 (-- 363 --) 

اب ناطیش  يزاب  و   . دوش یم  لامعتسا  مه  ياج  رد  یهاگ  هچرگ  دور  یم  راک  هب  دب  روما  رد  ملح  کین و 

ناسنا رد  دشاب  یمن  دیفم  تسا و  ناسنا  لاح  هب  رضم  هک  ار  لطاب  یتالایخ  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  ناسنا 

هلیخم رد  دوش  یم  یصاعم  باکترا  ثعاب  هک  یناطیش  ياهگنرین  تالیوست و  ای  دنک و  یم  داجیا 

 . دنک یم  يزاب  يو  اب  هدرک و  هرخسم  ار  ناسنا  ناطیش  راگنا   . دریگ تروص  ناسنا 

لوقعلا هآرم 

رطس 19 هرامش 75 ص 232 

و ص )  ربمایپ (  هب  ای  یهلا  يانسح  يامسا  هب  ینعی  هکئالملا  هب  تذاع  امب  زا  دارم 

 . دنک یم  هراشا  نآ  هب  رابخا  زا  یضعب  هچنانچ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يایصوا 

لوقعلا هآرم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 
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رطس 16 هرامش 76 ص 234 

تسیچ درازآ  یم  ار  ناکدوک  هک  یحایر  اهداب و  زا  دارم 

هب هکنیا  رد  دننام  یم  داب  دننامه  هب  دنیآ و  یم  رد  نوگانوگ  ياه  لکش  تروص و  هب  هّنجا  نوچ 

اج یکبس 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 
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دومرف هک  هدمآ  لافطا  هب  نیطایش  هّنجا و  يزاب  دروم  رد  یتایاور  هک  نانچ   . دنوش یم  اج  هب 

 . دننکن يزاب  امش  نادنزرف  اب  هّنجا  نیطایش و  ات  دیرادهگن  رتوبک  هناخ  رد 

رطس 4 هرامش 77 ص 125 

هنوگ نیا  هک  دنتسه  الاب  ملاع  زا  یقیاقح  رارسا و  مادک  ره  نآرق  هعطقم  فورح  هک  دومرف  یگرزب 

مه هلصتم  فورح  همه  دیفاکشب  ار  نآرق  رگا  دومرف  رگید  یگرزب  دندرک و  زورب  ظافلا  ملاع  زا 

 . دومرف هنسح  هد  فرح  ره  تئارق  يارب  تیاور  نیا  رد  اذل  دش  دهاوخ  هعطقم 

رطس 3 هرامش 78 ص 250 

مینک یم  هذاعتسا  تهج  شش  زا  ارچ 

تاهج زا  ناطیش  اریز  دساره  یم  هراما  سفن  ناطیش و  ینزهار  زا  هللا  یلا  کلاس  نوچ  دنتفگ 

تایهتشم راچد  دوخ  شور  رد  مه  سفن  دیآ و  یم  تاهبش  اه و  هسوسو  هطساو  هب  هناگ  شش 

دولآ و رابغ  ياضف  رد  هتفر و  ورف  یکیرات  يایرد  رد  اپ  هب  ات  رس  زا  ناسنا  نیا  رب  انب  دوش  یم  یناسفن 

 (-- 364 --) 

یصالخ يا و  هراچ  نیا  رب  انب  دشک  یم  سفن  هتساخرب  مکارتم  یناملظ  تاوهش  شتآ  زا  هک  دولآ  دود 

 . دهاوخب نانمشد  نیا  زا  ار  شدوخ  ظفح  دیوج و  یصالخ  يو  زا  دربب و  هانپ  ادخ  هب  هکنآ  رگم  درادن 

رش هچرگ  تسا  نانمشد  نآ  رب  هیکت  رتشیب  هدمآ و  نیطایش  سفن و  زا  هدافتسا  تیاور  یضعب  رد 

یگناخ نمشد  هک  ناسنا  نمشد  هدمع  یلو  هدمآ  تیاور  زا  يرایسب  رد  سان  زا  رش  هللا و  قلخ  ام  زا 

ادخ هب  هذاعتسا  سفن  زا  ادتبا  اذل  هدرب  امغی  هب  ار  هلاس  لهچ  لامعا  مدنگ  هک  دشاب  یم  يو  سفن  تسا 

رس تشپ  ولج و  زا  هچنآ  میوج و  یم 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 
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زا يوق  نمشد  اریز  درک  رکذ  ار  ولج  ادتبا  هکنیا  تلع  دیآ  یم 

 . رس تشپ  زا  فیعض  نمشد  دیآ و  یم  يور  يولج 

لوقعلا هآرم 

رطس 12 هرامش 79 ص 253 

دارم ای  دشاب  ناهانگ  یتشز  زا  عفرت  هزنت و  زا  هیانک  دیاش  تسیچ  ندوب  شرع  هزیوآ  زا  دارم 

قح دنتسه و  اجنآ  رد  هک  دنا  فورح  حاورا  ای  دندوب  شرع  رد  هک  دشاب  تایآ  نیا  هب  لکوم  هکیالم 

قیدصت هب  فلکم  دشاب و  یم  همئا  ياه  تمکح  تالکشم  مولع و  رارسا  زا  روما  نیا  هک  تسا  نیا 

 . میتسین اهنآ  قیاقح  زا  يوجتسج  هب  فلکم  میتسه و  اهنآ  یلامجا 

لوقعلا ج 12 هآرم 

رطس 5 هرامش 80 ص 260 

دراد هجرد  راهچ  عرو 

ححصم عرو  نیا  دروآ و  یم  نوریب  قسف  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  یعرو  نآ  ناراک و  هبوت  عرو  لوا 

 . دشاب یم  نآ  لاثما )  مکاحم و  رد  تداهش ( 

 . دنتفاین تامرحم  رد  هکنآ  سرت  دشاب  یم  تاهبش  زا  بانتجا  نآ  هک  ناحلاص  عرو  مّود 

زا نخس  كرت  لثم  دتفیب  مارح  هب  ادابم  هکنآ  سرت  حابم  كرت  نآ  ناراگزیهرپ و  نیقتم و  عرو  مّوس 

 . دوش رجنم  تبیغ  هب  هک  ادابم  مدرم  لاوحا 

هدوهیب ار  شیوخ  رمع  یتعاس  هکنآ  زا  سرت  تسادخ  ریغ  زا  ینادرگیور  نآ  نیکلاس و  عرو  مراهچ 

 (-- 365 --) 

 . دوش یمن  مارح  هب  رجنم  هک  دنادب  ول  دروآ و  یمن  ادخ  يوس  هب  برق  يو  يارب  هک  دنک  فرص 

هآرم ج 12 زا 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
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رطس 13 هرامش 81 ص 260 

دوش یم  لصاح  ریز  روما  زا  یکی  هب  نید  ياوقت  دیامرف  یم  نازیملا  رد  همالع  موحرم 

ِهَّللَا َو َنِم  ٌهَرِفْغَم  ٌدیِدَش َو  ٌباذَع  ِهَرِخْآلَا  ِیف  دومرف َو  یلاعت  يادخ  یتسود  دیما و  سرت و 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
هللاءامسا حرش  اب  هارمه  هرس 
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 . دیدح 20 ِروُرُْغلَا  ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلَا  ُهایَْحلَا  اَم  ٌناوْضِر َو 

یناگدنز ددرگ و  یم  يو  بیصن  یهلا  تیاضر  شزرمآ و  ای  دوش و  یم  كاندرد  یباذع  ترخآ  رد 

 . تسین هدنبیرف  یعاتم  زج  ایند 

يراد نآ  يارو  هک  دنادب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  دبایرد و  ار  ایند  تقیقح  دیاب  نمؤم  نیا  رب  انب 

فوخ نآ  هجیتن  هک  دشاب  یم  ناهانگ  يارب  كاندرد  یباذع  هک  دسر  یم  دوخ  لامعا  جیاتن  هب  هک  تسا 

 . تسا هدمآ  فلتخم  فادها  نیا  رد  مدرم  ياه  تعیبط  تسا و  دیما  نآ  هجیتن  هک  یشزرمآ  ای  تسا و 

زا هزیگنا و  نیمه  هب  تسامرفمکح و  سرت  ناشیا  رب  دنتسه  مدرم  يرثکا  بلاغ و  هک  يا  هدع 

هچ ره  تسا و  بلاغ  ناشیا  رب  دیما  رگید  يا  هدع  دننک  یم  ناحبس  قح  تدابع  یهلا  باذع  سرت 

نیمه هب  ددرگ و  یم  رتشیب  شدیما  دنک  رکف  يو  ياه  تمارک  اه و  تمعن  زا  یهلا  ياه  هدعو  رد  رتشیب 

 . دهد یم  ماجنا  ار  حلاص  لامعا  دشوک و  یم  يوقت  رد  تهج 

دننک یمن  تدابع  باوث  رد  عمط و  باقع و  سرت  زا  ار  ادخ  دنتسه  هللااب  املع  هک  موس  هتسد 

يایلع تافص  یهلا و  يانسح  يامسا  اریز  دنتسرپ  یم  ار  وا  دراد  تدابع  یگتسیاش  نوچ  هکلب 

ار يزیچ  هللا  هجو  زج  دننک و  یم  تدابع  ار  یلاعت  يادخ  تقیقح  هب  ناشیا  سپ  دنتخانش  ار  یبوبر 

زا تاجن  هب  ات  دنرادن  ییانتعا  باذع  هب  دنسرتب و  نآ  زا  ات  دنرادن  یهجوت  باقع  هب  دنهاوخ و  یمن 

 . دندنب دیما  نآ 

لوقعلا ج 11 173 هآرم 

ناشفده تیاهن  هتسد  ود  نآ  دنتسه و  یعقاو  ناتسرپ  ادخ  هتسد  نیا  تقیقح  رد  میوگ 

يدابع و لاعفا  تحص  مدع  هب  لوق  تسا و  حیحص  اهنآ  لامعا  هچرگ   . دنشاب یم  ناشدوخ 

سدق یلح  دهف  نبا  یعاسلا  حاجن  یعادلاهدع و  همجرت  ای  زاین  یب  هاگرد  هب  زاین  زار و  بادآ 
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نالطب

هچ تسا  ریصب  دقان  قیقد و  رما  هک  نادب   . دنتسه روحم  ناشدوخ  عقاو  رد  یلو  تسا  تسردان  نآ 

تدابع روحم  دوخ  دنفاکشب  بوخ  رگا  دنتسه  موس  هتسد  زا  هک  دنراد  مهوت  هک  یناسک  اسب 

 (-- 366 --) 

لماک دیحوت  اب  ینک و  تدابع  نازور  نابش و  هک  تسا  نکمم  ضرف  نیا  اب  لاقم  نیا  قدص  دنشیوخ 

ادخ هب  هچ  ایآ  دروآ  دورف  وت  رب  ار  داّدش  دورمن و  باذع  یلاعت  يادخ  هک  ینک  ضرف  يریمب و 

کیدایا یسنا  انا ال  ییوگ  یم  ع )  داجس (  ماما  ترضح  دننامه  ایآ  ییوگ  یم 

رطس 25 ش 82 ص 269 

تلاح ود  داد  یتمعن  تردارب  هب  یلاعت  يادخ  یتقو  تسا  رّوصتم  تمعن  رب  اهنت  دسح  هک  نادب 

تسا روصتم 

نآ هب  یهاوخب  تدوخ  هکنآ  هچ  دوش  لیاز  هک  يرادن  تسود  دیآ و  یم  تدب  تمعن  نآ  زا  ای  لوا 

 . دنیوگ دسح  ار  تلاح  نیا  یهاوخن  ای  یسرب  تمعن 

تدوخ يارب  یلو  یناد  یمن  دب  ار  تمعن  نآ  جاور  دوجو و  دوش و  لیاز  هک  يرادن  تسود  مود 

اّما دنمان  شا  هقباسم  هسفانم و  یهاگ  دنیوگ و  یم  هطبغ  نیا  هب  یهاوخ و  یم  ار  تمعن  نآ  لثم 

هب لیاق  املع  روهشم  يرادهگن  لد  رد  ینکن و  راهظا  هچ  ینک و  راهظا  هچ  اقلطم  ار  لوا  تلاح 

 . دننآ تمرح 

هکنآ هن  تسا  مارح  یبلق  رما  ریمضلا و  یف  ام  راهظا  هک  دوش  یم  هدافتسا  رابخا  زا  یضعب  زا  یلو 

تروص نیا  رد  دهدن  ماجنا  يراک  نآ  قباطم  لاعفا  نابز و  رد  یلو  دشاب  هتشاد  دسح  لد  رد  ناسنا 

 . تسا وفعم  تسین  مدآ  دوخ  تسد  شراک  نوچ  یبلق  رما  هک  تسا  نیا  شیانعم 

هآرم فرصت  یکدنا  اب 
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دسح باب  لوقعلا 

باتک همتاخ  تشاددای 

رطس 1 هرامش 83 ص 275 

دوش یم  هتفگ  ینسح  يامسا  ارچ 

رب تاذ  تافص  هب  یضعب  هک  تسا  لمتشم  ار  ییاهانعم  اریز  تسا  يامسا  نیرتهب  دارم 

قازر و قلاخ و  لثم  ددرگ  یم  رب  لعف  تافص  هب  یضعب  هللا و  یحو و  رداق  ملاع و  لثم  دندرگ  یم 

 . دحاو ینغ و  سودق و  لثم  دهد  یم  سیدقت  دیجمت و  هدافا  یضعب  روصم و  يراب و 

 (-- 367 --) 

رطس 6 هرامش 84 ص 277 

دنمسق هس  یلاعت  قح  تاذ  هب  تبسن  هب  امسا  یهلا  يامسا  تیفیقوت 

لقع هک  تسا  ییامسا  نآ  تسین و  تسرد  ناحبس  قح  رب  شقالطا  هک  ییامسا  لوا 

روما تیمسج و  رب  تلالد  هک  ییامسا  لثم  دناد  یم  لاحم  ناحبس  قح  رب  ار  شقالطا 

 . دنناسر یم  ار  تجاح  صقن و  ای  دنراد و  ینامسج 

قیرط زا  نآ  هب  ناحبس  قح  هیمست  دناد و  یم  اور  یلاعت  قح  رب  ار  نآ  قالطا  لقع  هک  ییامسا  مّود 

رد ار  یعرش  رما  هک  تسا  مزال  میناوخب و  اهمان  نآ  هب  ار  یلاعت  قح  هک  درادن  یبیع  هدش  دراو  رابخا 

 . دوش لاثتما  یبدن  یبوجو و  ياه  تدابع  تاقوا و  تالاح و  ظاحل  هب  قالطا  یگنوگچ 

هدشن دراو  تنس  باتک و  رد  یلو  دناد  یم  اور  ناحبس  قح  رب  ار  نآ  قالطا  لقع  هک  ییامسا  موس 

ادخ انعم  نیا  هب  اعطق  تسا  نارگید  هب  اکتا  نودب  تاذ  هب  مایق  نآ  یناعم  زا  یکی  هک  رهوج  لثم 

و  . تسا زیاج  القع  هچرگ  مینکن  قالطا  یلاعت  يادخ  رب  هک  دنک  یم  اضتقا  بدا  یلو  تسا  رهوج 

همه رب  لقع  اریز  مینک  قالطا  ناحبس  قح  رب  هک  دشابن  اور  دمهف  یمن  لقع  هک  رگید  یتهج  زا  دیاش 
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ینعی تسا  یقیفوت  ادخ  يامسا  هک  تسا  املع  مالک  يانعم  نیا  درادن و  هطاحا  هنکمم  ياه  تبسانم 

 . تسا صن  رب  فوقوم 

نایبلا عمجم  زا  لقن 

رطس 12 هرامش 85 ص 277 

قح هک  تسا  نیا  هب  ندروآ  نامیا  دوش  یم  تشهب  لخاد  نآ  اب  هک  شرامش  اصحا و  زا  دارم 

 . تسا فصتم  اهنآ  هب  ناحبس 

رطس 3 هرامش 85 ص 278 

اب ای  دنک  یم  تلالد  يزیچ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  اهنت  تاذ  رب  ای  ناحبس  قح  يامسا  هک  نادب 

رگیدمه اب  یبلس  یفاضا و  ای  یبلس و  ای  تسا  ینهذ  یفاضا  ای  زیچ  نآ  يزیچ و  رابتعا 

 . دش مسق  راهچ  سپ   . تسا

 (-- 368 --) 

هب فوصوم  تاذ  اریز  تسا  هَّللا  ظفل  ار  نآ  دنک و  یم  تلالد  تاذ  رب  اهنت  هکنآ  لوا 

 . دنک یم  تلالد  تالامک  عیمج 

هب تبسن  هفاضا و  هب  هک  رداق  لثم  دنک  یم  تلالد  یتبسن  هفاضا و  هب  تاذ  رب  هکنآ  مود 

 . دنک یم  تلالد  هتفرگ  قلعت  يو  هب  تردق  هک  يرودقم 

رابتعا هب  هک  دحاو  لثم  دنک  یم  يو  زا  ریغ  بلس  رابتعا  هب  تاذ  رب  تلالد  هکنآ  موس 

 . نآ ریاظن  زین  دنک و  یم  تاذ  رب  تلالد  کیرش  ریظن و  بلس 

اریز یح  لثم  دنراد  تاذ  رب  تلالد  رگیدمه  اب  بلس  هفاضا و  ود  ره  رابتعا  هب  مراهچ 

 . تسا نینچ  نآ  ریظن  هک  نانچ  تسین  یندشدساف  هک  تسا  یلاعف  كردم  نآ  يانعم 

تسافش تایهلا  رد  خیش  تاملک  زا  ذوخأم  ییوگ  نایبلا  عمجم 
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باتک نیا  رب  تاقیلعت  ات  داد  قیفوت  هک  ار  ناحبس  يادخ  دمح 

 . دسر مامتا  هب  هدعقلا 1415  يذ  هبنشجنپ 19  حبص  رد  فیرش 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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