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نومأم دهع  رد  ناتسربط  تموکح  نایلاو  زا  19یخرب 

تایالو هرادا  يارب  تموکح  19نارازگراک 

19هراشا

دیرب 20ناوید 

( هاپس  ) شیج 21ناوید 

جارخ 21ناوید 

نایسابع نامز  رد  اههداج  اههار و  تیعضو  زا  22ياهصالخ 

23هراشا

اضق 23ناوید 

ملاظم 24ناوید 

ناریا هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناسارخ  24عاضوا 

24هراشا

ناسارخ هقطنم  24تیمها 

دیشرلا نوراه  يوس  زا  ناسارخ  هب  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  26نداتسرف 

نومأم ندیسر  تردق  هب  ات  نوراه  تالکشم  هب  هاتوک  26یهاگن 

يدهعتیالو نایرج  رد  نومأم  هب  تبسن  نیما  يرترب  30لماوع 

نآ جیاتن  نومأم و  نیما و  یماظن  31دروخرب 

نایولع ياهمایق  نومأم و  31تفالخ 

نومأم 31تفالخ 

نومأم زا  اهیناسارخ  ینادرگيور  32للع 

نایولع 34ياهمایق 

ایارسلاوبا ابطابطنبا و  مایق  36ياهدمایپ 

نایولع ياهمایق  لباقم  رد  اضر  ماما  38عضوم 

تالکشم زا  ییاهر  يارب  نومأم  39تامادقا 
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ناریا رد  ناشیا  روضح  باتزاب  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  39يدهعتیالو 

39هراشا

اضر ماما  يدهعتیالو  زا  نومأم  39ياههزیگنا 

ناشیا تفلاخم  اضر و  ماما  هب  تفالخ  شریذپ  40داهنشیپ 

هراب نیا  رد  ماما  طورش  نومأم  يدهعتیالو  41شریذپ 

نومأم لباقم  رد  يدهعتیالو  شریذپ  زا  سپ  اضر  ماما  44يریگعضوم 

اضر ماما  يدهعتیالو  شریذپ  44جیاتن 

فلتخم نایدا  نادنمشناد  اب  45هرظانم 

بتاکم نایدا و  ناوریپ  اب  ماما  45تارظانم 

قیلثاج اب  46هرظانم 

ناسارخ رد  عیشت  شرتسگ  ناریا و  رد  اضر  ماما  روضح  47باتزاب 

اضر ماما  یناریا  48نارای 

دیع زامن  اضر و  49ماما 

دادغب هب  ناسارخ  زا  نومأم  50رفس 

اضر ماما  51تداهش 

ناسارخ هب  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناریا  هب  تاداس  52ترجاهم 

ناسارخ يهقطنم  تاداس  یخیرات  53يهنیشیپ 

عیشت 54مق و 

مق هب  هیبلاط  تاداس  ترجاهم  55للع 

قطانم ریاس  رب  مق  عیشت  56ریثأت 

ناریا رد  اضر  ماما  روضح  تاریثأت  اهدمایپ و  زا  56یخرب 

عیشت شرتسگ  یملع و  ياههزوح  56دشر 

يدابع یترایز و  ياهاضف  58داجیا 

تافوقوم 60داجیا 
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اههاگمدق هب  یلامجا  61هاگن 

( هجیتن  ) ینایاپ 62نخس 

63یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  71هرابرد 
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ناریا مالسلاهیلع و  اضر  ماما 

باتک تاصخشم 

زکرم اه ، هاگـشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  نیودـت  نیـسح ؛ رح ، / ناریا مالـسلا و  هیلع اـضر  ماـما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
، اه هاگشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  مق : رشن : تاصخشم  یبجر . سابع  ریما  راتـساریو  یـسرد ؛ نوتم  نیودت  يزیر و  همانرب
964-852-331- لایر  9000 کباش : . 167 خیرات ؛ هعومجم  تسورف : 17 ص . يرهاظ : تاصخشم  . 1383 تاراشتنا ، فراعم ، رشن  رتفد 
: تشاددای . Hosein Horr. Emam Reza & Iran یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : : 978-964-531-083-5 مود پاچ  2 ؛ :

نب یلع  عوضوم : هیاـمن . تشادداـی : سیوـنریز . تروـص  هب  نینچمه  161 ؛ [ - 153 . ] ص همانباتک : تشادداـی : اـپیف ) )1389 مود : پاـچ 
ناسارخ عوضوم : خیرات . نایسابع --  عوضوم : 170 – 218 ق . یسابع ، هفیلخ  نومام ، عوضوم : 153 – 203 ق . متشه ، ماما  (ع ،) یسوم

. یـسرد نوتم  نیودـت  يزیر و  همانرب زکرم  اه . هاگـشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داـهن  هدوزفا : هسانـش  نرق 2ق . خــیرات --  -- 
هدر  1383 8 فلا BP47/35/ح4 هرگنک : يدنب  هدر  فراعم . رشن  رتفد  اه . هاگـشناد رد  يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  هدوزفا : هسانـش 

1176830 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/957 ییوید : يدنب 

راتفگشیپ

ناریا هب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رفـس  کش  نودـب  تسا ، هتفرگ  تروص  مالـسا  ناریا و  خـیرات  رد  هک  یتالوحت  هوبنا  نایم  رد 
نب یلع  تماـما  راـگزور  ثداوح  ـالوصا  تسا . هدـید  دوخ  هب  نونکاـت  نیمزرـس  نیا  خـیرات  هک  تسا  هدوب  یثداوـح  نیرتـگرزب  زا  یکی 

هرود نیا  ناققحم ، زا  یخرب  هک  نیا  تسه . هدوب و  عیشت  مالسا و  خیرات  رد  ناوارف  تیمها  زئاح  ثداوح  زا  یکی  مالسلاهیلع  اضر  یسوم 
مالسلاهیلع داجـس  ماما  تیعقوم  اب  ار  نآ  رگید  یعمج  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  هنانامرهق  شمرن  اب  ار  نآ  یهورگ  اروشاع و  هسامح  اب  ار 

دنچ صاخ و  تیمها  هدـنهد  ناشن  دـننادیم ، هیبش  هسیاـقم و  مالـسلاامهیلع  نیقداـص  یگنهرف  يرکف و  بـالقنا  اـب  ار  نآ  زین  یهورگ  و 
شردارب اب  نینوخ  ههجاوم  زا  دـعب  یـسابع  نومأم  تسا . هدوب  یـسایس  توعد  نآ  ياهدـمایپ  یخیرات و  عطقم  نآ  تیعـضو  ندوب  يدـعب 

اـضر ماما  نومأم  ناگداتـسرف  ندیـسر  زا  سپ  درک . هنیدم  هناور  ار  يدارفا  هاگرد ، هب  يو  يهدیرب  رـس  نتخیوآ  نوراه و  نیـشناج  نیما ،
دیـشرلانوراه و رـسپ  ریوزت  ياشفا  ای  تفالخ و  لماوع  طـسوت  هنیدـم  رد  رثا  مک  شوماـخ و  گرم  دـید ، ورهبور  تیعقاو  ود  اـب  ار  دوخ 
هک ناشیا ، هب  تفالخ  ندنادرگزاب  هب  لیامت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  هب  هقالع  رب  ینبم  وا  هنیرید  ياهاعدا  مامت  ندرک  المرب 

دودحم نومأم  ياهتسایـس  ياشفا  رد  اهنت  ناسارخ  هب  رفـس  يارب  ماما  تسایـس  هحفص 6 ] . ] دشیم رـسیم  ورم  رد  تداهـش  وترپ  رد  اهنت 
نوناک هب  ناسارخ  لیدبت  عیـشت ، هب  لیامتم  نایناریا  اب  دنویپ  يرارقرب  هک  دـش  لابند  زین  يرگید  ياهفدـه  ترجه  نیا  رد  هکلب  دـشیمن 

هعیش و یمالک  ینابم  میکحت  يارب  شالت  يدهعیلو  تصرف  زا  هدافتسا  اب  یعیـش  هشیدنا  ینابم  یفرعم  هعیـش ، زکرمت  هدمع  زکرم  عیـشت و 
هک نیا  تسا  هدش  هتـسناد  فادـها  نآ  مها  زا  لحن ، للم و  ناگرزب  اب  ههجاوم  رد  يولع  يوبن و  ثاریم  رب  یعیـش  همئا  طلـست  نداد  ناشن 

یگنهرف یسایس و  یعامتجا ، تیعـضو  هچ  رد  ییایفارغج و  طیارـش  هچ  رد  نیمزرـس  نیا  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رفـس  هناتـسآ  رد  ناریا 
نیا لباقم  رد  اـضر  ماـما  عضوم  اـضر ، ماـما  زا  توعد  تموکح و  زکرم  ناونع  هب  ناـسارخ  باـختنا  رد  نومأـم  فادـها  زین  تسا و  هدوب 

ثحابم زا  یخرب  نیمزرس ، نیا  مدرم  يارب  نونکات  هتشذگ  زا  توعد  نیا  ياهدمایپ  توعد ، شریذپ  زا  مالسلاهیلع  ماما  فادها  توعد و 
تفرگ و رارق  یمارگ  ناگدـنناوخ  دـیتاسا و  نایوجـشناد ، هجوت  دروم  باـتک  نیا  لوا  پاـچ  هک  ساپـس  ار  يادـخ  تسور . شیپ  باـتک 
رح نیـسح  دس  ياقآ  دنمجرا  لضاف  طسوت  هک  باتک  نیا  ددرگیم . میدـقت  یتافاضا  تاحالـصا و  رظن ، دـیدجت  اب  نآ  مود  پاچ  کنیا 

تفـالخ نیتسخن  يهرود  رد  ناریا  ناونع  اـب  لوا  لـصف  تسا . یناـیاپ  يریگهجیتن  کـی  یلـصا و  لـصف  راـهچ  ياراد  تسا  هدـش  هتـشون 
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تیعـضو نومأم و  یقرـش  تفالخ  نیمزرـس  دودـح  تفالخ ، هاگتـسد  رد  هکمارب  تیعـضو  ناریا ، تاـیالو  يهرادا  یگنوگچ  هب  یـسابع ،
عوضوم ود  هب  ناریا ، هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  هناتـسآ  رد  ناسارخ  عاضوا  ناونع  اب  مود  لصف  دزادرپیم . فلتخم  ياهتلایا  نایلاو 

رد نومأم  هب  تبـسن  نیما  يرترب  ثعاب  هک  یلماوع  نومأـم و  ندیـسر  تردـق  هب  اـت  یـسابع  نوراـه  يهرود  تالکـشم  ناـسارخ ، تیمها 
ینادرگیور لـلع  هب  ناـیولع ، ياـهمایق  نومأـم و  تفـالخ  ناوـنع  اـب  موـس  لـصف  هحفـص 7 ] . ] تسا هـتخادرپ  هدـش ، يدـهعتیالو  ناـیرج 

ماما يدهعتیالو  ناونع  اب  مراهچ  لصف  تسا . هتخادرپ  تالکشم  زا  ییاهر  يارب  نومأم  تامادقا  نایولع و  ياهمایق  نومأم ، زا  اهیناسارخ 
، يدـهعتیالو شریذـپ  جـیاتن  شریذـپ ، يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  طورـش  عوضوم  هب  ناریا  رد  ناشیا  روضح  باتزاب  مالـسلاهیلع و  اضر 

جیاتن و  تسا . هتخادرپ  ناریا  هب  رفـس  نیا  تبثم  راثآ  ناریا و  هب  تاداس  ترجاهم  نایدا و  ناملاع  لحن و  للم و  ناوریپ  اـب  ماـما  تارظاـنم 
زا ینادردق  نمـض  یـسرد  نوتم  نیودت  يزیرهمانرب و  زکرم  یمالـسا  ندمت  خیرات و  هورگ  تسا . هدـمآ  باتک  نایاپ  رد  ثحابم  عومجم 

هژیو هب  نارظنبحاص و  تاداهنـشیپ  تارظن و  زا  تسا  راودـیما  تسا ، هتـساک  باتک  ياهیتساک  زا  رظن  دـیدجت  اـب  هک  مرتحم ، هدـنراگن 
رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  دنامن . هرهبیب  نتم  نیا  رتشیب  هچ  ره  لیمکت  حالصا و  رد  مالسا  خیرات  سرد  نایوجشناد  دیتاسا و 

هحفص 13]  ] یمالسا ندمت  خیرات و  هورگ  یسرد  نوتم  نیودت  يزیرهمانرب و  زکرم  اههاگشناد 

همدقم

؛ دوریم رامـش  هب  مالـسا  ناـهج  خـیرات  ثداوـح  نیرتمهم  زا  یکی  مالـسا ، ناـهج  رب  ناـنآ  تیمکاـح  ناـیوما و  هـیلع  نایـسابع  بـالقنا 
زا ار  دوخ  نافلاخم  دندیسر ، تفالخ  هب  دندرک و  طقاس  ار  هیماینب  هک  یماگنه  نایسابع  دیماجنا . لوط  هب  نرق  جنپ  زا  شیب  هک  یتیمکاح 
نب هللادبع  ملـسموبا ، لالخ ، هملـسوبا  دننام  دوخ  ناشیوخ  ناراداوه و  زا  ییاههورگ  یتح  هعیـش و  هاوختلادـع  نایاوشیپ  نایولع و  هلمج 

هنوگچیه نارگید  رازآ  لتق و  زا  دوخ ، تموکح  ندنام  ياجرب  يارب  عقاو  رد  نانآ  دنتشادرب . دوخ  هار  رس  زا  ار  یسوم  نب  یـسیع  یلع و 
، نآ رب  طلـست  يرادا و  روما  رد  یناریا  رـصانع  ذوفن  نومأم  تفالخ  نایاپ  اـت  هژیو  هب  ساـبعینب  تیمکاـح  راـگزور  رد  دنتـشادن . ییاورپ 
رد رهاط  لهس و  نادناخ  و  نوراه ، هرود  رد  هکمارب  نادناخ  حافس ، دهع  رد  ملسموبا  لالخ و  هملسوبا  نوچ  یناسک  دوب ؛ راکـشآ  الماک 

هرادا يارب  هدومزآراک  ناریبد  هب  نانآ  زاین  و  وس ، کی  زا  نایسابع  بالقنا  ندناسر  يزوریپ  هب  يارب  نایناریا  رثوم  يراکمه  نومأم . رصع 
دنتـشاد يرادا  روما  رد  یناشخرد  قباوس  هک  نایناریا  زا  رما  نیا  رد  ات  تشاداو  ار  نایـسابع  رگید ، ییوس  زا  تفالخ  عیـسو  ياـهنیمزرس 

، نایناساس هویـش  هب  ییوس  زا  دندرپس و  نانیا  هب  ار  يروشک  يرادا و  ياهتمـس  بصانم و  زا  يرایـسب  نانآ  يور ، نیمه  زا  دننک . هدافتـسا 
رد ربدـت  هراـب  نیا  رد  هحفـص 14 ] . ] دـندروآ دوـجو  هب  زین  ار  دوـخ  يراـبرد  تافیرـشت  موـسر و  بادآ و  يروـشک و  يرادا و  ناـمزاس 

و ناریا ، رد  تموکح  هاگیاج  نییبت  رد  نآ  رایسب  تاریثات  ورم و  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  هناتـسآ  رد  ناریا  تایالو  هرادا  یگنوگچ 
زا دـندرکیم ، کمک  نانآ  هب  هراب  نیا  رد  هک  ییاـهناوید  دنتـسبیم و  راـک  هب  ناشنیمزرـس  هرادا  يارب  ناـمکاح  هک  ییاههویـش  نینچمه 

تفای و رییغت  نامز  تشذگ  رثا  رد  نایـسابع  تسایـس  دش . دـهاوخ  هراشا  نآ  هب  باتک  لوا  لصف  رد  هک  تسا  رادروخرب  يرایـسب  تیمها 
ببـس نیدب  دندرک . لمع  زین  رتدب  نایوما  زا  نانآ  تفگ  ناوتیم  یتح  هک  ناس  نآ  دش ؛ هناوردنت  یتسایـس  نایولع  اب  تفلاخم  تهج  رد 

جیردـت هب  دـندمآرب و  ساـبعینب  اـب  تفلاـخم  ددـصرد  ور  نیا  زا  دـناهدرک ، یگرزب  هابتـشا  هچ  هک  دـنتفایرد  هب  نـالیامتم  ناـیناسارخ و 
هب تبـسن  يو  ياهیریگتخـس  هب  هجوت  اب  دـیدرگ و  زاغآ  یـسابع ، هفیلخ  نیمود  روصنم ، نامز  زا  اهمایق  نیا  دـندرک . اـپرب  زین  ییاـهمایق 

اهمایق یمالسا  تکلمم  ورملق  زا  ینوگانوگ  قطانم  رد  نومأم  نامز  رد  هک  تسا  ینتفگ  . دش هدوزفا  نایبالقنا  رامش  رب  زور  هب  زور  نایولع 
رارق مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  دالوا  زا  یلیـصا  نازرابم  اهمایق ، نیا  شیپاشیپ  رد  هک  تفرگ  ماجنا  يو  دـض  رب  ییاـهبالقنا  و 

وـس کی  زا  ات  ددنب  راک  هب  ار  دیدج  یتسایـس  نومأم ، هک  دش  ببـس  یمالـسا  تکلمم  فلتخم  طاقن  رد  نایولع  ياهمایق  ینوزف  دنتـشاد .
هب هنیدم  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  توعد  نآ  و  دشخب ، تیعورـشم  زین  شتفالخ  هب  وس  مود  زا  و  دریگب ، ار  اهبالقنا  نیا  يولج 
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نایعیش هک  ییاهریـسم  زا  ناشیا  نیاربانب  . دهد تبثم  خساپ  نومأم  توعد  هب  دش  روبجم  دوخ  لیم  فالخرب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  . دوب ورم 
شریذـپ هب  روبجم  یتدـم  زا  سپ  ترـضح  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـش . لقتنم  ورم  هب  دـندوب ، رتمک  اـی  دـندوبن  اـجنآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع 

هب ار  دوخ  ياهراک  نومأم  هک  دوب  نآ  زا  عنام  طورش  نیمه  دنتفریذپ و  ار  نآ  صاخ  یطورـش  اب  عقاو  رد  ماما  دش . زین  نومأم  يدهعتیالو 
ییوس زا  دیدرگ و  ربمایپ  نادناخ  اب  نایناریا  رتشیب  دـنویپ  بجوم  ناریا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  روضح  هحفص 15 ] . ] دهد ماجنا  ماما  مان 

نیا هب  تبحم  راهظا  رد  شیپ  زا  شیب  نایناسارخ  دـش و  ناسارخ  رد  هعیـش  ياـهتیلاعف  شرتسگ  بجوم  زین  ترـضح  نآ  یملع  ياـههقلح 
« ناریا مالـسلاهیلع و  اضر  ماما   » ناونع اـب  یباـتک  اـت  تشاداو  ار  هدـنراگن  هرود  نیا  ثداوح  یگدـیچیپ  يور ، ره  هب  دندیـشوک . نادـناخ 
رب هیکت  اب  ياهناخباتک  هویـش  هب  باتک  نیا  رد  قیقحت  شور  دـیامن . زاب  ار  یمالـسا  ناریا  خـیرات  زا  یکدـنا  شخب  قیرط  نیا  هب  ات  دراگنب 

نینچمه تسا . هدش  هدافتـسا  زین  دیدج  تاقیقحت  تاعلاطم و  مود و  هجرد  عبانم  زا  رتهب  مهف  يارب  هک  دشابیم  لوا  هجرد  یلـصا و  عبانم 
هدش هدرب  دوس  ثداوح  نییبت  لیلحت و  و  ثداوح ، تایلک  هب  طوبرم  یلک  یلیلحت  شور  زا  ثداوح  نییبت  لیلحت و  يارب  هک  دنامن  هتفگان 

یگدنکارپ ناریا ، تایالو  هرادا  یگنوگچ  هرابرد  هصاخ  لوا  هجرد  عبانم  دوبمک  هلمج  زا  دنچ  یتالکشم  اب  شهوژپ  نیا  نینچمه  تسا .
صقن زا  يراع  راک  نیا  هک  مراد  ناعذا  یلو  دـش ، ماـجنا  زیچاـن  تمدـخ  نیا  يور  ره  هب  اـما  دوب ، هارمه  تصرف  ندوب  كدـنا  بلاـطم و 
مورحم دوخ  هدنزرا  ياهییامنهار  زا  ارم  هدـش و  یـشوپمشچ  ناگدـنناوخ  دـنلب  عبط  یحور و  يانغ  اب  ریقح  یملع  رقف  هک  دـشاب  تسین ؛

رتکد ياقآ  هژیو  هب  دـنداد ، يرای  راک  نیا  رد  ارم  هک  یناسک  ياهییامنهار  تاـمحز و  زا  هک  منادیم  ضرف  دوخ  رب  ناـیاپ  رد  دـنیامرفن .
نازیزع نیا  ملع  تریـصب و  نمرخ  زا  مشاـب  هتـسناوت  هک  مراودـیما  میاـمن . ینادردـق  يربتعلخ  راـیهللا  رتـکد  ياـقآ  مئاـقلا و  رظتنم  رغـصا 

هحفص 19]  ] ناتسبات 1383 رح  نیسح  دیس  مشاب . هدرک  مهارف  ياهشوت  راک  اب  هدیچ و  ياهشوخ 

ورم هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  نآ  تایالو  هرادا  یگنوگچ  یسابع و  تفالخ  نیتسخن  هرود  رد  ناریا 

هراشا

تیعضو هب  مینکفیب  ارذگ  یهاگن  هک  تسا  مزال  ورم ، هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  ماگنه  هب  ناریا  یسایس  تیعضو  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
دنچ یلماوع  رثا  رب  هیماینب  تفالخ  نوراـه . ندـمآ  راـک  يور  اـت  ناـسارخ  رد  هیماینب  هاگتـسد  هیلع  نایـسابع  توعد  ناـمز  زا  ناـسارخ 

، ینورد ماجـسنا  مدـع  یتـموکح ، ماـظن  رد  یگتفـشآ  نید ، راـثآ  ندرب  نیب  زا  یتلادـعیب  هناـملاظ ، تامادـقا  نوچ  یلماوع  درک ؛ طوقس 
نایعاد تیلاعف  ماجنارـس ، يدهعتیالو و  ددـعت  هلئـسم  تفالخ ، زکرم  زا  ناسارخ  يرود  يرـصم ، ینمی و  برع  فالتخا  نایولع ، ياهمایق 

هب سابعینب  نایعاد  هدرتسگ  تیلاعف  نایناسارخ و  صوصخ  هب  نایناریا و  شقن  ناـیم  نیا  رد  هتبلا  یناـسارخ . ملـسموبا  هژیو  هب  ساـبعینب 
رب برع  داژن  يرترب  هیرظن  متـس و  ملظ و  هب  هجوت  اب  اهنآ  عقاو  رد  تسا . رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  نایوما  يزادنارب  رد  ملـسموبا  هژیو 

نیدب دنتفرگ و  رارق  سابعلآ  نارادفرط  هناروزم  ياهراعش  ریثأت  تحت  دوز  یلیخ  دشیم -  هدید  حوضو  هب  هیماینب  هرود  رد  هک  مجع - 
اب يدـیدج  تفالخ  هیماینب  طوقـس  اب  دـنداد . تبثم  خـساپ  اهنآ  تموکح  يزادـنارب  هیماینب و  اـب  هزراـبم  رب  ینبم  ناـنیا  يادـن  هب  بیترت 

یتدـم زا  سپ  زین  اهنآ  اما  درک ، تموکح  مالـسا  ناهج  رب  زین  ینالوط  یتدـم  هک  یتفالخ  دـمآ ؛ دـیدپ  هعماج  رد  ون  رهاـظ  هب  ییاـهراعش 
زور هب  زور  لکوتم  نامز  اـت  هرود  نیا  رد  ناـیناریا  ذوفن  دـندش . دراو  ناـیولع  هژیو  هب  مدرم  هب  متـس  ملظ و  تناـیخ و  رد  زا  هحفص 20 ] ]

زا یخرب  ور ، نیمه  زا  دیـسر . دوـخ  جوا  هب  دـندوب ، یناریا  اـهنآ  يارزو  رتـشیب  هـک  نومأـم  نوراـه و  يهرود  رد  هژیو  هـب  دـشیم ؛ رتـشیب 
[1  ] دندومن هرادا  ار  نآ  دنتشاد و  اپ  هب  دوخ  يرای  اب  ار  تموکح  نیا  هک  دندوب  نایناریا  اریز  دندیمان ؛ یناریا » هرود   » ار هرود  نیا  ناققحم 
زا دعب  میاهتفگن . فازگ  هب  ینخس  دوب ، ناسارخ  مدرم  سابعینب  هب  هیماینب  زا  تفالخ  لوحت  رییغت و  لماوع  زا  یکی  مییوگب  رگا  نیاربانب 

شقن هیماینب  راتشک  رد  يو  دیسر . تفالخ  هب  نایسابع -  یمسر  هفیلخ  نیلوا  حافس -  شردارب  ناورم ، تسد  هب  ماما  میهاربا  ندش  هتشک 

ناریا مالسلاهیلع و  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


دش عفد  ملسموبا  تسد  هب  ماجنارس  هک  داد  يور  يرهملا  خیش  نب  کیرـش  يربهر  هب  یعیـش  شبنج  کی  یتدم ، زا  سپ  تشاد . ییازـسب 
مالـسلامهیلع تیب  لها  زا  یـصخش  ندمآ  راک  يور  اب  یعیـش  رکفت  رگهمزمز  دـش ، ماجنا  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  هیلع  هک  مایق  نیا  [ 2]

عاـضوا هک  دوریم  لاـمتحا  هک  تسا  ینتفگ  دـیدرگ . نوگنرـس  تشاد ، يربماـیپ  ياـعدا  هک  زین  دـیرفآ  هـب  شبنج  ناـمز ، نـیا  رد  دوـب .
حافـس گرم  زا  سپ  دـشاب . هدرک  مهارف  اهبرع  دـض  رب  ار  هطخ  نیا  یلاها  شروش  هنیمز  يو ، يربمایپ  ياعدا  ماگنه  هب  ناسارخ  ناماسبان 

هب دیروش و  يو  رب  وا ، يومع  یلع ، نب  هللادبع  دوب ، شیدـناهراچ  تسودلام و  كریز ، ياهفیلخ  يو  دیـسر . تفالخ  هب  روصنم  شردارب 
، نیا رب  نوزفا  تشاد . همهاو  وا  زا  رایـسب  ناـسارخ ، رد  ملـسموبا  نوزفازور  تمـشح  تردـق و  ببـس  هب  روـصنم  داـتفارب . ملـسموبا  تسد 
[. 3  ] تشک لاس 137 ه  رد  ار  يو  ماجنارـس  دمآرب و  يو  نتـشک  ددـصرد  ور  نیا  زا  دوزفا ، يو  ساره  رب  زین  ملـسموبا  هدـنزرا  تامدـخ 

قاحسا  » شروش دننام  داد ؛ يور  يو -  زا  دعب  نارود  رد  هچ  روصنم و  نامز  رد  هچ  يددعتم -  ياهشروش  يو ، لتق  زا  سپ  هحفص 21 ] ]
هداتـسرف تسا و  ربمایپ  ملـسموبا  هک  اعدا  نیا  اـب  قاحـسا  دـش : ماـجنا  صاـخ  يروظنم  هب  مادـک  ره  هک  سیـسداتسا »  » و دابنـس » « ، » كرت

بهذم هک  دوب  ددـصرد  ملـسموبا  هک  دـنامن  هتفگان  [ 5 . ] ملـسموبا یهاوخنوخ  هب  مه  دابنـس  و  [ 4  ] تسا هدـنز  زین  تشدرز  و  تـشدرز ،
مایق نایناریا  یـسایس  ياهمایق  زا  رگید  یکی  [. 7  ] تسا هتـشاد  زین  یلام  هزیگنا  نایم ، نیا  رد  ـالامتحا  هتبلا  [ 6 [ ؛ دنک راکـشآ  ار  نانیدمرخ 

هب هراشا  زا  سپ  یبوقعی  . دشاب هدرک  ضارتعا  دهعیلو -  نوچمه  يدـهم -  ندرک  دزمان  هب  هک  دـیروش  روظنم  نیدـب  يو  دوب . سیـسداتسا 
شرسپ هب  یلع  نب  دمحم  نب  یسیع  شیومع  رـسپ  زا  ار  ینیـشناج  قح  هک  روصنم -  هب  راشف  یناسارخ و  هاپـس  ناگدرکرـس  یناتـساد  مه 

دیزرو و تفلاخم  نآ  رد  سیـسداتسا  هک  سیغداب  زج  دندرک ، تعیب  یگمه  ناسارخ  مدرم  : » دسیونیم … درک -  لقتنم  يدهملا  دمحم 
وا درک . بوکرس  یتخس  هب  ار  اهمایق  نیا  روصنم  ماجنارـس  [ 8 … « ] دندش ناتسادمه  هارمه و  يو  اب  يرایـسب  مدرم  دش و  يربمایپ  یعدم 

سپ داد . رارق  هجنکش  رازآ و  دروم  فلتخم  ياههنوگ  هب  ار  نانآ  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  دالوا  نایولع و  تخسرس  نمشد  هحفص 22 ]  ] هک
فسوی  » مایق هلمج  زا  داد ؛ يور  يددعتم  ياهمایق  يدهم  تفالخ  لاس  هدزای  تدم  رد  دیـسر . يدهم  شدنزرف  هب  تبون  روصنم  گرم  زا 

فورعم و هب  رما  توعد  اب  [ 9  ] اراخب رد  فسوی  دیدرگ . عفد  يو  طسوت  ود  ره  هک  لاس 160 ه . رد  عنقملا »  » مایق و  لاس 160 ه . رد  مربلا »
همه اب  ار  اعدا  نیا  اما  درکیم ، ییادـخ  ياعدا  زین  عنقم  [ 10 . ] دنتـساخرب وا  زا  يوریپ  هب  زین  مدرم  زا  یهورگ  درک و  جورخ  رکنم  زا  یهن 

ور نیا  زا  تسنادیم ، تشز  يراـک  ار  دـیز  نب  ییحی  لـتق  نینچمه  وا  دوـب . خـسانت  لوـلح و  هـب  دـقتعم  يو  دراذـگن . ناـیم  رد  شناراـی 
هعیش قرف  زا  یضعب  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  هلئـسم  نیا  زا  [ 11 . ] تشک مهاوخ  ار  يو  نالتاق  تفرگ و  مهاوخ  ار  وا  ماـقتنا  نم  تفگیم 

زا سپ  . تشاد مان  نارزیخ  زین  ناـشردام  و  دیـشرلانوراه ، يداـه و  تشاد : دـنزرف  ود  يدـهم  [. 12 . ] دـناهدوب ناگماج  دـیپس  نیب  رد  زین 
کمک اب  يداه  یلو  دـسرب ، تفالخ  هب  ار  يو  هک  درک  شالت  تشاد ، نوراه  هب  هک  ياهقالع  هب  هجوت  اب  نارزیخ  ادـتبا  رد  يدـهم  گرم 
لوغشم هفیلخ  دض  رب  یکمرب  ییحی  نارزیخ و  اما  دنک ، هاتوک  يروشک  روما  رد  ار  شردام  تسد  درک  یعس  دیـسر و  تفالخ  هب  ناگرزب 

هب تردـق  بیترت  نیا  هـب  [ 13 . ] دـندرک هفخ  ار  وا  هـتخیر ، هحفـص 23 ]  ] هفیلخ رـس  رب  نارزیخ  نازینک  یبـش  همین  هکنیا  اـت  دـندش ، هئطوت 
. دیسر یسابع  هفیلخ  نیمجنپ  دیشرلانوراه ،

دیشرلانوراه تفالخ 

هتسویپ دنچ  یلاس  هب  يو  دوب . ناشیا  نامیرک  نادنمشناد و  احصف ، زا  افلخ و  لضافا  زا  [ 14 ، ] دیسر تفالخ  هب  لاس 170 ه . رد  هک  دیشر 
زین اهقف  ابدا و  هب  تشادیم و  تسود  ار  نارعاش  رعش و  يو  . تخادرپیم نید  نانمشد  اب  گنج  هب  لاس  کی  تفریم و  جح  هب  لاس  کی 

[. 15  ] تسنادیم دنسپان  ار  نید  رد  لادج  ییوس  زا  تشاد و  هجوت 

تفالخ هاگتسد  رد  نانآ  تیعقوم  هکمارب و 
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روهشم یتسود  ملع  ششخب و  لضف و  رد  نادناخ  نیا  دنتشاد . ییازـسب  شقن  تفالخ  هاگتـسد  رد  [ 16 ، ] هکمارب دیشرلانوراه ، رصع  رد 
اما دـیدرگ ، سابعینب  تفالخ  ياههرود  نیرتناشخرد  زا  یکی  نوراه  يهرود  هک  دوب  نانیا  صاـخ  تیارد  هب  هجوت  اـب  عقاو  رد  دـندوب .

. درادرب نایم  زا  ار  اهنآ  تفرگ  میمصت  دش و  نیگمشخ  نانآ  هب  تبسن  نوراه  یتدم  زا  سپ 

هکمارب طوقس 

سرت رگید  يوس  زا  و  اـهنآ ، ییارگلـمجت  تورث و  لاـم و  دـح  زا  شیب  يروآعـمج  وـس  کـی  زا  هکمارب ، طوقـس  مهم  لـماوع  زا  یکی 
شخب ماـمز  رفعج ، لـضف و  شنارـسپ  یکمرب و  دـلاخ  نـب  ییحی  تـقیقح  رد  هحفـص 24 ] . ] تسا هدوب  اهنآ  ریگملاع  تردـق  زا  نوراـه 

توکسلا قح  اهنآ  هب  فازگ  ییاهـششخب  اب  فلاخم ، دارفا  تیاضر  بلج  رد  هاگ  هکمارب  دنتـشاد . هدهعرب  ار  نوراه  تفالخ  زا  ياهدمع 
هاگآ نادراک و  ناریبد  ناریدم و  فذح  . 1 زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دروآ  یپ  رد  ار  یتالکـشم  هکمارب  نتفر  نیب  زا  دندادیم .

هب تبـسن  ناسارخ  یلاها  صوصخ  هب  اهنآ  ناراداوه  رد  ینیبدـب  داجیا  هکمارب و  لتق  زا  دـیدش  تارثأـت  . 2 يرادروشک ؛ يرادا و  روـما  هب 
؛ هقطنم نیا  رد  تموکح  يارب  دـلاخ  نب  ییحی  ترازو  تایح و  نامز  رد  یـسیع  نب  یلع  نداتـسرف  زا  ناسارخ  مدرم  یتیاضران  . 3 هفیلخ ؛

تفالخ نایکمرب  طوقس  زا  سپ  دسیونیم : هراب  نیا  رد  يدوعسم  يو . تفالخ  ندییارگ  فعـض  هب  نوراه و  تموکح  رد  داسف  جاور  . 4
. تسا دـساف  هیاپ  هچ  ات  وا  تموکح  و  ناماسبان ، ردـقچ  دیـشرلا  نوراه  فرط  زا  روما  هرادا  هک  دـنتفایرد  همه  تشاذـگ و  فعـض  هب  ور 

ایوگ [ 17  ] دـش بوصنم  ترازو  هب  یکمرب  ییحی  ياج  هب  تشاد ، میظع  یمهـس  نایکمرب  طوقـس  رد  هک  نوراه  بجاح  عیبر ، نب  لـضف 
[. 18  ] دش نامیشپ  دوخ  راک  زا  هکمارب  نتشک  زا  سپ  نوراه 

ناسارخ هب  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناریا  تایالو  هرادا  یگنوگچ 

میقتسم يهطلـس  ریز  لاس  تسیود  هحفـص 25 ]  ] هب کـیدزن  ناریا  روشک  موس ، درگدزی  ندـش  هتـشک  یناـساس و  تلود  ضارقنا  زا  سپ 
هب ناریا  هک  اجنآ  زا  [. 19  ] دننک سیسأت  ار  یناریا  لقتـسم  همین  تلود  نیلوا  دندش  قفوم  نایناریا  نومأم  راگزور  رد  هکنیا  ات  دوب ، بارعا 

روشک ندرک  هرادا  رد  ار  نایناریا  لوصا  ور  نیا  زا  دندیدرگ ، انشآ  دالب  نیا  عاضوا  هب  نانآ  دمآرد و  ناناملسم  ییاورنامرف  تحت  جیردت 
تافو زا  دعب  يدنا  نرق و  کی  هک  یـسابع  يافلخ  هژیو  هب  دـنتفرگ ، شیپ  یلخاد  تسایـس  رد  ار  یناساس  نیطالـس  مسر  هار و  هدیدنـسپ ،

 - هدروآ قارع  هب  ماش  زا  ار  افلخ  تلود  تختیاپ  دنتشادرب و  نایم  زا  ار  يوما  يافلخ  ینعی  دوخ ، يابقر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
زکرم دوز  یلیخ  هک  یتختیاپ  دندراذگ ؛ ناینب  هلجد -  لحاس  رد  نایناساس  یناتـسمز  تختیاپ  نوفـسیت ، يالاب  رتمولیک  نیدـنچ  دادـغب  رد 

. داتـسرفیم تایالو  تالایا و  يوس  هب  ار  ینامکاح  زکرم  نیا  زا  ناناملـسم  هفیلخ  یتح  هک  ناـسنآ  [ 20 [ ؛ دیدرگ یمالـسا  تلود  یقرش 
یمکاح هفیلخ  يوس  زا  ًالومعم  هک  هدوب  هنوگ  نیدـب  نآ  زا  دـعب  ناریا و  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  دورو  هناتـسآ  رد  ناراـی  تاـیالو  هرادا 
تفایرد ییاضق ، روما  هک  زین -  تاضق  ای  هبتر  یلاع  نارومأم  زا  ياهدـع  راـک  نیا  رد  هتبلا  دـشیم . هداتـسرف  یتیـالو  اـی  رهـش  هرادا  يارب 

. دندرکیم کمک  يو  هب  دنتشاد -  هدهع  رب  ار  یمومع  كالما  رد  تراظن  مظن و  يرارقرب  نایهاپس و  یهدنامرف  تایلام ،

تایالو هرادا  یگنوگچ 

هراشا

فظوم دـندشیم ، لوزعم  نوچ  دـندوبن و  اج  کی  رد  زارد  یتدـم  نامکاح  نیا  دـیزگیمرب . اصخـش  ار  تایالو  نامکاح  یـسابع  هفیلخ 
همه تفریم ، دـیدرت  يو  تاراهظا  یتسار  رد  رگا  دـهدب و  تفـالخ  راـبرد  هحفـص 26 ]  ] هب ار  دوخ  ینارمکح  روما  زا  یـشرازگ  دـندوب 
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[. 21  ] هصاخ تراما  الیتسا و  تراما  افکتسا ، تاراما  دوب : هنوگ  هس  تایالو  تموکح  عقاو  رد  دیدرگیم . هرداصم  شلاوما 

افکتسا تاراما 

هرادا کی . زا : دوب  ترابع  تارایتخا  نیا  تشامگیم . ینارمکح  هب  مات  تارایتخا  اب  ار  وا  دـیدیم ، هتـسیاش  ار  يدرم  هفیلخ  هک  یماـگنه 
مالـسا و نید  زا  تیامح  راهچ . نارومأم ؛ جرخ  لـخد و  رب  تراـظن  هس . نارادـنامرف ؛ تاـضق و  نییعت  ود . یگنج ؛ یلاـم و  رظن  زا  شترا 

مه نمشد  اب  روشک  رگا  سپس  جاجح ؛ یتسرپ  رس  تفه . زامن ؛ رد  ییاوشیپ  شش . دودح ؛)  ) عرش ماکحا  يارجا  جنپ . ناناملـسم ؛ سومان 
کی هدرک ، يروآعمج  ار  یگنج  میاـنغ  سپـس  دـگنجب و  زین  نمـشد  اـب  هک  دوب  فظوم  دراوم ، نیا  رب  نوزفا  لـک  ییاورناـمرف  دوب ، زرم 

زا هرود  ود  ره  رد  ناسارخ  و  نایوما ، نامز  رد  قارع  و  نایـسابع ، نامز  رد  ماش  دننام  هک  کلامم  رتشیب  دـهدب . ناقحتـسم  هب  ار  نآ  مجنپ 
. دـشیم روما  يهمه  یلوتم  تفریم ، قطانم  نیا  يریما  هب  هک  ییاورنامرف  [ 22 . ] دشیم هرادا  بیترت  نیمه  هب  دـندوب ، رود  تفالخ  زکرم 
زا ناریما  نیا  درکیم . تیافک  هحفـص 27 ]  ] اهنآ دوجو  هب  اهنت  نارگید  نایم  زا  هفیلخ  هک  دـندناوخیم  افکتـسا  ور  نیا  زا  ار  تاراما  نیا 

دامتعا دروم  مهم و  لاجر  هب  تسدرود  تایالو  رد  تراما  نیا  هتبلا  دنداتـسرفیم . شیوخ  یتموکح  هزوح  دـالب  هب  ار  يدارفا  دوخ  يوس 
یلاو مکاح و  تایالو  رد  دندوب و  رکشل  هدنامرف  بلغا  تفالخ  زکرم  هب  کیدزن  تایالو  رد  صوصخ  هب  يداع  يارما  تشاد . صاصتخا 

، تافیرـشت يارب  نابجاح  ناوید ، يهرادا  يارب  نابتاک  ناـیم ، نیا  رد  دنتـشاد . رتدودـحم  رتکچوک و  هتبلا  هفیلخ -  هب  هیبش  یهاگتـسد  زین 
ور هفیلخ  هاگتسد  هکنآ  زا  شیپ  دنتشاد . تیلاعف  زین  يرگید  ياهناوید  رابخا و  تاعالطا و  يارب  دیرب  يواعد ، هب  یگدیـسر  يارب  یـضاق 

هفیلخ اب  ریزو  طسوت  ای  هطـساو  نودـب  بلغا  دـندوب و  لقتـسم  تفالخ  زکرم  هب  کیدزن  تایالو  رد  هژیو  هب  تاماقم  نیا  دـهن ، یتسـس  هب 
رگید زا  دـندوب . اجنآ  یلاو  ای  ریما  هدـناشن  تسد  عیطم و  یتیالو  ره  رد  بصانم  لها  مامت  تفالخ ، فعـض  ماگنه  هب  اما  دنتـشاد . طابترا 

رب میقتـسم  تراظن  تایلام و  يروآعمج  تمحز  زا  ار  هفیلخ  دندوب ، رادروخرب  تردق  زا  نانچمه  افلخ  هک  یماگنه  افکتـسا  ناریما  يوس 
نامز رد  [. 23  ] تسدرود تاـیالو  دـالب و  رد  وا  تیعر  هفیلخ و  نیب  دـندوب  ياهطـساو  تقیقح  رد  ناـنآ  دـندرکیم . هدوسآ  روـما  ماـمت 

رد دندرکیم و  هرادا  شیوخ  ریبدت  هب  ار  تایالو  روما  دنتـشادن : هفیلخ  راک  هب  یهجوت  نادنچ  افکتـسا  ناریما  تفالخ ، طاطحنا  فعض و 
زا دندروآیم و  هکـس  ای  هبطخ و  رد  اهنت  ار  هفیلخ  مان  اهنآ  دندرکیمن . هعجارم  ودـب  تناید  يهزوح  رد  طوبرم  روما  رد  زج  يراک  چـیه 

كرت و نامالغ  يهبلغ  زا  هک  یترتف  فعـض و  هب  هجوت  اب  نیاربانب  دنداتـسرفیم . وا  يارب  هیدـه  مان  هب  بلغا  يزیچ  زین  جارخ  يهدـنامزاب 
هحفص 28] [. ] 24  ] دشاب هتشادن  ار  افکتسا  ناریما  لزع  تردق  هفیلخ  هک  دوبن  رود  چیه  دوب ، هدمآ  شیپ  جرم  جره و  داسف و  نینچمه 

الیتسا تاراما 

هاگ افلخ  فعض  تشاد . يرتشیب  تیمومع  افلخ  فعض  نامز  رد  هژیو  هب  هلئسم  نیا  درکیم . هیحان  کی  ریما  ار  یسک  راچان  هب  هفیلخ  هاگ 
نآ رد  ار  وا  زین  تراما  هفیلخ  بیترت  نیدـب  تفاـییم و  ـالیتسا  ذوفن و  یتردـق  بحاـص  اـی  يریما  یتیـالو  ره  رد  هک  دیـسریم  يدـح  هب 

درکیم و يوریپ  هفیلخ  زا  نید  بهذـم و  رظن  زا  الیتسا  ریما  [ 25 . ] داتـسرفیم تعلخ  نامرف و  وا  يارب  درکیم و  دیئات  قیدـصت و  تیالو 
ینید و ياوشیپ  ار  هفیلخ  کی . تشاد : ریز  حرش  هب  یتادهعت  هفیلخ  ربارب  رد  يو  دوب . هدنریگ  میمـصت  دوخ  زین  يرادا  یـسایس و  روما  رد 
رد یبهذم  رماوا  ندوب  ذفان  راهچ . مالـسا ؛ تفرـشیپ  يارب  هفیلخ  اب  يراکمه  هس . هفیلخ ؛ زا  یبهذـم  تعاطا  ود . نتـسناد ؛ ربمایپ  نیـشناج 

دودح ندش  ارجا  شـش . عرـش ؛ اب  قباطم  یعرـش  قوقح  ندـش  افیتسا  جـنپ . یبهذـم ؛ دوقع  تالماعم و  رد  نینچمه  يو و  ورملق  رـسارس 
ناهاشداپ مهم  ياههلـسلس  رتشیب  تراـما  تسا  ینتفگ  [. 26  ] اوق ماـمت  اـب  مالـسا  نید  زا  يو  تیاـمح  تفه . ریما ؛ ورملق  ماـمت  رد  یعرش 

. دندوب هنوگنیمه  زا  نایونزغ  هیوبلآ و  نایرافص ، دننام  ناریا 
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هصاخ تراما 

زا تیامح  یلحم ، تسایـس  شترا ، هحفـص 29 ]  ] ياهراک لماش  ینیعم  دودـح  رد  اهنت  تشادـن و  ینادـنچ  لالقتـسا  دوخ  زا  هصاخ  ریما 
دوخ زا  زین  زامن  ییاوشیپ  رد  یتح  وا  دوب . هفیلخ  عباـت  زین  ییاـضق  یلاـم و  روما  رد  درکیم و  مادـقا  ناناملـسم  سوماـن  زا  عاـفد  مالـسا و 
[. 27  ] دوبن لومعم  نادنچ  صاخ  تراما  نایسابع  يهرود  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  دوب . مدقم  يو  رب  یضاق  اسب  هچ  تشادن و  يرایتخا 

بلغتم تموکح  ای  تراما 

رثا رب  تراما  نیا  دنیوگ . بلغتم  تراما  ای  تموکح  نآ  هب  دهد ، لکش  ار  یتموکح  تفالخ  داهن  زا  هدافتـسا  نودب  یموق  ای  يدرف  هاگره 
ثیل بوقعی  لماع  نیا  زا  ناتـسیس ؛ رد  جراوخ  تکرح  دـننام  هقطنم ، کی  رب  مکاـح  یعاـمتجا  تیعـضو  . 1 تفرگیم : لکـش  لماع  هس 

رد هک  نایناماس  تیمکاح  ریظن  تیمکاح ، کـی  راـبرد  رد  دوجوم  تاـفالتخا  . 2 داهن . انب  ار  يرافـص  تموکح  ياههیاپ  درک و  هدافتـسا 
ره . 3 تفرگ . لکـش  جیردت  هب  يونزغ  تموکح  ياههیاپ  بیترت  نیا  هب  دـندرک و  رارف  هنزغ  هب  كرت  نارالاسهپـس  زا  یخرب  نآ  يهجیتن 
هک ناسارخ  هقطنم  یگتفـشآ  يونزغ و  دومحم  گرم  نامز  رد  نایرـسپ  نایردـپ و  فـالتخا  دـننام  ناـمأوت ، ياهنوگ  هب  نیـشیپ  دروم  ود 

. دندومن تیبثت  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  جیردت  هب  دندرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  یقوجلس  نانامکرت 

ورم هب  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناریا  تایالو  ییایفارغج  عاضوا 

بـسح رب  رگیدکی ، اب  اهنآ  تبـسن  طباور و  ییوس  زا  ناشتحاسم و  هک  یتالایا  دشیم ؛ میـسقت  ناتـسا )  ) تلایا دنچ  هب  ناریا  نامز  نآ  رد 
ترابع [ 28 ، ] دوب يو  تموکح  تحت  نومأم  نامز  رد  هک  ییاـهتلایا  تسا . هدرکیم  هحفـص 30 ]  ] رییغت نایلاو  اهتموکح و  رادتقا  نامز و 
ناـجرج ناردـنزام ،)  ) ناتـسربط نـالیگ ،)  ) مـلید مـجع ،) قارع   ) لـبج دـالب  و  نارکم ، ناـمرک ، سراـف ، زاوـها ،)  ) ناتــسزوخ زا : تـسا 

يوس نآ   ) رهنلاءاروام ناسارخ  زاقفق ،) زا  یتمـسق   ) نارآ دالب  ناجیابرذآ ، ناتـسچولب ،)  ) ناروط ناغماد ،) نانمـس و   ) سموق ناـگرگ ،) )
؛ دـندناریم مکح  رهنلاءاروام  ناسارخ و  ناگرگ ، ناتـسربط ، سموق ، ناتـسیس ، نامرک ، مزراوخ ، رب  نایرهاط  ناـیم  نیا  زا  نوحیج .) دور 

قطانم نیا  نایلاو  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دشیم و  هرادا  دادغب  قیرط  زا  امیقتسم  ناتـسزوخ  ناجیابرذآ و  لابج ، سراف ، تایالو  هکنآ  لاح 
. دندشیم بوصنم  تفالخ  زکرم  يوس  زا  زین 

( مجع قارع   ) لابج

نیرتروهشم اهناتسا  نیا  نایم  رد  تسا . هدشیم  میسقت  ناتـسا  دنچ  هب  هک  تسا  زربلا  سرگاز و  نیب  یناتـسهوک  یتمـسق  لابج  زا  دوصقم 
زا سراف ، ناسارخ و  يارحص  هب  قرشم  زا  لابج  دالب  دنناوخیم . دنواهن »  » ار یمود  و  رونید »  » ار یلوا  هک  دوب  هرـصب  هام  هفوک و  هام  اهنآ 

هقطنم نیا  تسا . هدوب  دودـحم  قارع  ناتـسزوخ و  هب  بونج  زا  نیوزق و  ير و  ملید ، ناـجیابرذآ ، هب  لامـش  زا  هریزج ، قارع و  هب  برغم 
ناولح روزرهـش و  جرک ، ناتـسرل ، ناـشاک ، مق ، ناهفـصا ، ناذبـسام ، رونید ، نادـمه ، هب  ناوتیم  هک  تسا  هدوـب  یمهم  ياهرهـش  ياراد 

[. 29  ] درک هراشا 

نومأم یقرش  تفالخ  ياهنیمزرس  دودح 

زا رزخ ، يایرد  هب  لامـش  زا  ناجیابرذآ ، زا  یتمـسق  نیوزق و  هب  بونج  زا  هک  تسا  رزخ  ياـیرد  هب  فرـشم  یناتـسهوک  نـالیگ :)  ) ملید
تـشر رد  رگید  یخرب  ناتـسهوک و  رد  یخرب  ملید  مدرم  تـسا . هدـش  یهتنم  ناـجیابرذآ  هحفـص 31 ]  ] هب برغم  زا  سموـق و  هب  قرـشم 
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هب قرشم  بناج  زا  ناردنزام :)  ) ناتـسربط [. 30  ] تسا هدوب  ملید  عباوت  زا  نایور  نیوزق و  ناقلاط ، ناـجنز ، زربلا ، ير ، دناهتـشاد . تماـقا 
[. 31  ] تسا هدوب  دودـحم  ير  سموق و  یحاوـن  یخرب  هب  بوـنج  فرط  زا  اـیرد و  هب  لامـش  فرط  زا  ملید ، هب  برغم  فرط  زا  ناـگرگ ،

يایرد هب  برغم  زا  و  ناسارخ ، هب  قرشم  زا  سموق ، هب  بونج  زا  ناتسکرت ، هب  لامـش  زا  هک  تسا  ناردنزام  لامـش  قرـشم و  رد  ناگرگ :
رارق ایرد  رانک  بونج و  رد  بیترت  هب  زین  ناتـسهد  دابآرتسا و  ياهرهـش  هدوب و  ناـگرگ  نآ  رهـش  نیرتگرزب  تسا . هدوب  دودـحم  رزخ 

ير هب  برغم  زا  ناـسارخ و  هب  قرـشم  بونج و  زا  ناتـسربط ، ناـغماد و  هب  لامـش  فرط  زا  ناـغماد :) نانمـس و   ) سموـق [. 32  ] دناهتشاد
زا ناتـسیس ، زا  یتمـسق  نارکم و  دـح  هب  قرـشم  زا  سراف : ناسارخ و  نابایب  [. 33  ] تسا هدوب  ناغماد  نآ  نیـشن  مکاـح  هدـشیم و  یهتنم 
زا یتمسق  سراف و  نامرک ، هب  بونج  زا  ناتـسیس و  زا  یتمـسق  ناسارخ و  دودح  هب  لامـش  زا  ناشاک ، مق و  ير ، سموق ، دودح  هب  برغم 

هحفـص 32]  ] نایم هک  هدشیم  یهتنم  یتشد  هب  قرـشم  زا  نارکم ، لامـش  رد  عقاو  ناتـسیس : [. 34  ] تسا هدشیم  دودحم  ناهفـصا  دودح 
. تـسا هدـشیم  یهتنم  ناـسارخ  ریوـک )  ) تـشد هـب  برغم  زا  دـنه و  هـب  لامــش  زا  نارکم ، هـب  بوـنج  زا  هتــشاد و  رارق  دنــس  نارکم و 

مجع قارع  هب  لامش  فرط  زا  هدوب و  برع  قارع  سراف و  نایم  ناتسزوخ : تسا . هدوب  قاط و …  تسب ، دنرز ، نآ  ياهرهش  نیرتگرزب 
: ناسارخ تسا . هدـشیم  دودـحم  سراـف  جـیلخ  هب  بونج  زا  برع و  قارع  هب  برغم  فرط  زا  ناهفـصا ، سراـف و  هب  قرـشم  زا  لاـبج ،) )
هب لامش  زا  ناتسیس ، دنس و  هب  یقرش  بونج  زا  رهنلاءاروام ، هب  یقرـش  لامـش  زا  هک  هدوب  قرـشم  ياهمیلقا  نیرتزیخلـصاح  نیرتگرزب و 

نیرتـمهم تسا . هدوب  دودـحم  ناـگرگ  سموق و  هب  برغم  زا  سراـف و  ناـسارخ و  ریوـک  هب  بوـنج  زا  ناتـسکرت ،)  ) زغ دـالب  مزراوـخ و 
، دوردورم قاتـسر ، جنگ  سیغداب ، گنـشوپ ، نیارفـسا ، سخرـس ، اسن ، سوط ، ناتـسهوک ، خلب ، تاره ، ورم ، روباشین ، ناسارخ  ياهرهش 

دنمانیم زین  رهشربا »  » ار نآ  هک  تسا  هتفریم  رامش  هب  ناسارخ  رهـش  نیرتگرزب  روباشین ، نآ  نیـشنمکاح  هدوب و  ناتـسراخط  ناگزوگ و 
هب یبرغ  بونج  بونج و  زا  ناسارخ و  تشد  ناهفـصا و  هب  لامـش  زا  ناتـسزوخ ، هب  برغم  زا  نامرک ، هب  قرـشم  فرط  زا  سراـف : [. 35]

بونج زا  مزراوخ و  هب  یبرغ  لامش  زا  ناسارخ ، هب  یبرغ  بونج  زا  ناتـسکرت ، هب  لامـش  زا  رهنلاءاروام : تسا . هدوب  دودحم  سراف  جیلخ 
، دغـس هناغرف ، نایناغاس ، دنکیب ، بشخن ، شک ، دنقرمـس ، اراخب ، زا : دوب  ترابع  نآ  مهم  ياهرهـش  تسا . هدـشیم  یهتنم  ناتـسراخط  هب 

هحفص 33] [. ] 36  ] هنسورشا و  چاچ )  ) شاش

لابج تلایا  مهم  ياهرهش  زا  یخرب 

ار نآ  بارعا  هک  ناهفصا -  رهش  تول ، ریوک  يهیشاح  زا  یکدنا  يهلصاف  هب  لابج  تلایا  يرواخ  بونج  يهیواز  رد  رهـش  نیا  ناهفـصا :
هام نادمه و  فارطا  زا  نآ  دودح  و  [ 37 . ] دشابیم ناتسزوخ  ناسارخ و  لابج  سراف ، يهدکراب  ناهفصا  تسا . عقاو  دنمانیم -  ناهبصا 

شروش تابجوم  تایلام  راشف  هاگ  تسا . هتـشاد  دادتما  ناتـسزوخ  سراف و  یلاوح  ات  سموق  ير و  فرط  زا  و  نامرک ، فارطا  ات  دـنواهن 
ود نآ  جارخ  دنناهفـصا و  لامع  زا  جرک  مق و  نوچ  : » دندرک نینچ  ببـس  نیدـب  مق  مدرم  هک  نانچ  هدرکیم ؛ مهارف  ار  هفیلخ  هیلع  مدرم 

دیسریم و اهنآ  هب  ینیگنس  نایز  جارخ  نیا  رطاخ  هب  دنتشادیم و  شوخان  ار  رما  نیا  رهـش  ود  نآ  مدرم  تسا ، ناهفـصا  جراخ  رد  لخاد 
رادهدهع دوب ، ناهفصا  یلاها  زا  هک  دیشوک  نب  هللادبع  [. 38 .« ] دندرکیم تایلام  بلط  دندمآیم و  اهنآ  يوس  هب  ررکم  یتایلام  نارومأم 

ادج لقتسم و  ار  یلحم  ره  جارخ  رهـش و  ود  نیا  جارخ  ات  درک  یعـس  دیدرگ و  نانآ  جارخ  رومأم  اهراب  وا  تشگ . ناشیا  جارخ  تایلام و 
هک لابج  تلایا  ياهرهش  زا  یکی  مق : [. 39  ] دومن ادج  ناهفـصا  زا  ار  رهـش  ود  نآ  جارخ  يو  نیاربانب  دش . زین  قفوم  راک  نیا  رد  دیامن و 

نوراه نامز  ات  مق  دراد . رارق  اجنآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  رهاوخ  همطاف ، ترـضح  رازم  هک  تسا  مق  هتـشاد  رارق  ناشاک  لامـش  رد 
. دـش ادـج  ناهفـصا  زا  دـمآرد و  هناگادـج  ياهروک  تروص  هب  نامز  نیا  زا  یلو  دوب ، ناهفـصا  عباـت  يروشک  تامیـسقت  رظن  زا  دیـشرلا 
رب یلاو  ناونع  هب  دنفلاخم ، تدش  هب  نادناخ  نیا  اب  هک  ار  يدارفا  ندرک  یعس  مالـسلامهیلع  تیب  لها  اب  دانع  ببـس  هب  افلخ  هحفص 34 ] ]

یـضعب نامز  رد  مق  مدرم  هدش  لقن  هک  نانچ  دندادیم ؛ ناشن  شنکاو  تکرح  نیا  لباقم  رد  زین  مق  مدرم  وس ، نیا  زا  دنرامگب . رهـش  نیا 
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ات دندرکیم ، هلباقم  دشیم ، هداتـسرف  اهنآ  رب  تموکح  يارب  هک  سک  ره  اب  نانآ  دـندومنیم . عانتما  مکاح  تعاطا  زا  یـسابع  يافلخ  زا 
؛ دیسر مق  کیدزن  هلودلارـصان  نوچ  دنداتـسرف . ناشیا  رـس  رب  دوب ، هفیلخ  يارمالاریما  یعیـش و  هک  ار  نادمح  نب  ۀلودلارـصان  ریما  هکنیا 
، يدمآ وت  هک  لاحلا  و  میدوبن ؛ یـضار  دوخ  بهذم  ریغ  تموکح  هب  ام  : » دـنتفگ دـندرک و  لابقتـسا  نآ  زا  ایادـه  فحت و  اب  اجنآ  نایعا 
زا ناهفصا  ير و  نادمه ، ینونک ،) هاشنامرک   ) نیـسیمرق گرزب  رهـش  راهچ  هاشنامرک : [. 40 « ] مینکیم وت  مکح  لاثتما  تبغر  عوطلاـب و 

خسرف یس  نادمه  ات  شاهلصاف  فورعم و  تسا  يرهش  هاشنامرک  دوب . لابج  تلایا  يهناگراهچ  یحاون  ياهرهش  نیرتگرزب  میدق  نامز 
ناتابکا نامه  رهش  نیا  [ 42 : ] نادمه [. 41  ] تسا هتشاد  رارق  جاجح  هار  رس  رب  نادمه و  ناولح و  نیب  رونید و  کیدزن  رهـش  نیا  . دشابیم

سپ [ 43 . ] دندمآیم رامـش  هب  نادمه  عباوت  زا  یگمه  هک  هدوب  قاتـس  راهچ  تسیب و  ياراد  نادمه  دوب . دام  تلایا  زکرم  هک  تسا  میدق 
مکاح دشیم . هدرامگ  مکاح  کی  تلایا  ره  يارب  هک  دوب  هنوگ  نیدب  ناریا  رد  یتموکح  ماظن  دعب ، هب  نایوما  نامز  زا  بارعا و  طلست  زا 
هحفـص  ] رومأم هغوراد  يرکـشل ، يروشک و  زا  معا  تموکح  تحت  ياهرهـش  تاماقم  يهمه  وا  دوب : يرایـسب  تاراـیتخا  ياراد  یلاو  اـی 

بئان  » مان اب  وا  هدـنیامن  ای  نادـمه  مکاح  تراـظن  تحت  امیقتـسم  ناکرـسیوت  يرادا  روما  هک  ناـنچ  درکیم ؛ نییعت  ار  تاـیلام و …  [ 35
هب تسا . عقاو  دنتسه -  درک  ریاشع  زا  ياهریت  هک   - رل لیابق  نطوم  ناتسرل ، رهـش  نادمه  بونج  رد  ناتـسرل : [. 44  ] تسا هدوب  هموکحلا »
زا مین -  نرق و  ود  تدـم  اـبیرقت  بارعا  [ 45 . ] تسا هدیدرگ  لابج  ءزج  اهدـعب  اما  هدوب  ناتـسزوخ  ءزج  نآ  عباوت  ناتـسرل و  یخرب  هتفگ 

یعیسو ياهشخب  نیشنُرل  قطانم  تدم  نیا  رد  دنتشاد و  لماک  طلـست  ناریا  طاقن  رتشیب  رب  يرجه -  موس  نرق  رخاوا  ات  مکی  نرق  لوا  همین 
رظن ریز  امیقتسم  ینونک  مالیا  ناتسرل و  ياهناتسا  ینعی  قطانم ، نیا  یلامش  شخب  تفرگیم . ربرد  ار  ناتسزوخ  سراف و  لابج ، تالایا  زا 

یـضارا زا  یعیـسو  يهدودـحم  دـعب  هب  يرجه  موس  نرق  زا  هکنیا  ات  دـشیم ، تخادرپ  هفوک  ماـکح  هب  اـهنآ  جارخ  دـشیم و  هرادا  اـفلخ 
دـمحاریوب و هیولیگهک ، لاحمراهچ ، يراـیتخب و  مـالیا ، ناتـسرل ، ياهناتـسا  لـماش  هک  دـمآ  دـیدپ  ناتـسرل )  ) روللا دـالب  ماـن  هب  نیـشنُرل 

تالیکـشت تامیـسقت و  رد  مالـسا ، نایهاپـس  هلمح  زا  دعب  مالیا  نیمزرـس  [. 46  ] دوب ینونک  ناتـسزوخ  سراـف و  ياهناتـسا  زا  ییاهـشخب 
هرـصب دادـغب و  یتموکح  يهدودـحم  ءزج  دـندوب ، یتلایا  کی  ره  هک  ناوریـش  هرمیـص و  دوب . ناتـسهوک  ای  لابج »  » تلاـیا ءزج  یمالـسا 

ناتسزوخ سراف و  فیاوط  ریاس  دننام  نارل  داد ، يور  بارعا  نایناریا و  نایم  يرجه  هیلوا  نورق  رد  هک  ییاهگنج  رد  دندشیم . بوسحم 
هحفص  ] هیونسح هیوکاک و  هیوبلآ ، نایرافص ، دننام  یناریا  ياههلسلس  اب  ار  دوخ  یگتـسبمه  بیترت  نیدب  دندش و  دربن  دراو  بارعا  هیلع 

هک دنتفرگ  میمصت  برع  يافلخ  ور  نیا  زا  دندومن . مکحتسم  دندرکیم -  تموکح  نادمه  زاریش و  ناهفصا ، ناتـسزوخ ، رد  هک  [ - 36
ناولح رونید و  روزرهش ، جرک ، ناشاک ، ياهرهـش  [. 47  ] دننک تلاخد  وکتشپ ) هقطنم   ) کچوک رل  صوصخ  هب  ناتـسرل  روما  رد  اصخش 
لماع کی  افلخ  دراوم  نیا  رتشیب  رد  دشیم و  هرادا  یلاو  رظن  ریز  تالایا  نیا  مامت  [ 48 . ] دیدرگیم بوسحم  لابج »  » مهم ياهتلایا  زا  زین 

. دندرامگ میلقا  دنچ  رب  ینارمکح  يارب  ار  یلاو ) )

لابج تلایا  نایلاو  زا  یخرب 

[49 . ] تفای تیالو  نوراه  دـهع  رد  ملید  ناتـسربط و  لابج ، رب  یتدـم  ییحی  نب  لضف  درک : هراـشا  ناـنیا  هب  ناوتیم  ناـیلاو  نیا  ناـیم  زا 
هب هفیلخ  يوس  زا  زین  هللادـبع  نب  راـنید  [ 50 . ] درک ناـجیابرذآ  ناهفـصا و  مق ، لـبج ، یلاو  ار  ماـشه  نب  یلع  لاس 204 ه . رد  زین  نومأـم 

اجنآ تموـکح  هب  ار  یمتـسر  ورمع  نب  نسح  نومأـم -  رما  هب  لهـس - نـب  نـسح  يو  زا  شیپ  دـیدرگ . بوـصنم  مـجع  قارع  تموـکح 
ار وا  دـیگنج و  يو  اب  دیـسر ، هار  زا  رانید  هک  یماگنه  يور  نیا  زا  تخاس . ینلع  ار  دوخ  ینامرفان  دـش و  یغای  نسح  اما  دوب ، هدـیزگرب 
زا و  رزخ ، يایرد  برغ  ملید و  لاـبج ، هب  قرـشم  فرط  زا  میلقا  نیا  ناـجیابرذآ : [. 51  ] دومن ریگتـسد  زین  ار  لولهب  نب  یلع  درک و  ریـسا 
هب بونج  فرط  زا  قبق و  لابج  و  هحفص 37 ]  ] ناللا و هب  لامش  فرط  زا  هریزج ، دودح  زا  یکدنا  ناللا و  نمرا و  دودح  هب  برغم  فرط 
زا دعب  یطسو و  نورق  رخاوا  هب  تبـسن  تفالخ ، يهرود  رد  ناجیابرذآ  یناتـسهوک  تلایا  [. 52  ] تسا دودحم  هریزج  زا  یکدـنا  قارع و 
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رود  - تشذـگیم لابج  تلایا  زا  هک  ناسارخ -  گرزب  هارهاش  زا  تلایا  نیا  میدـق  نامز  رد  تشاد . يرتمک  رایـسب  تیمها  لوغم  موجه 
ناـبز و داـتفه  زا  شیب  نآ  عفترم  ياـههگلج  اـههوک و  رد   - یـسدقم هتفگ  هب  اـنب  هک -  دوب  هدـش  دـیدشت  يور  نآ  زا  نیا  دوـب و  هداـتفا 

ياهرهـش نامز  رورم  هب  اـما  . تشادـن ینادـنچ  تعـسو  هیحاـن  نآ  ياهرهـش  زا  مادـک  چـیه  هک  یلاـح  رد  تشاد ؛ دوجو  فلتخم  يهجهل 
رد و  لیبدرا ، رهـش  یـسابع  تفالخ  لیاوا  رد  ینعی  زاغآ ، رد  دـیدرگ . تلایا  نآ  زکرم  تفر و  یقرت  هب  ور  يرگید  زا  سپ  یکی  فلتخم 

کی ار  ناجیابرذآ  نارا و  هینیمرا ، لقوحنبا  [. 53  ] تفای زاتمم  یهاگیاج  ناجیابرذآ -  ياهرهش  نایم  رد  زیربت -  رهش  افلخ  هرود  رخاوا 
ناشن رابخا  هک  نانچ  زین  ریخا  ياهنامز  رد  تسا . هدوب  نت  کی  تموکح  تحت  رد  ماهدـید ، نم  هک  اـجنآ  اـت  دـیوگیم : دـنادیم و  میلقا 

تموکح اجنآ  رد  رالـس  هب  فورعم  دـمحم  نب  نابزرم  هیولذاش و  نب  مسید  حـلفم ، وا  مالغ  جاسلایبا و  نبا  لـیبق  زا  یناـسک  دـهدیم - 
[. 54  ] دناهدوب اجنآ  نامکاح  یعازخ  کلام  نب  هللادبع  ییحی و  نب  لضف  زین  هتشذگ  رد  دناهدرک .

نومأم دهع  رد  ناجیابرذآ  نایلاو 

زین ناجیابرذآ و  هینیمرا و  یلاو  ماقم  رد  ار  دمحم  نب  یسیع  نومأم  لاس 205 ه . رد  دندش : هتشامگ  ناجیابرذآ  رب  ینایلاو  نومأم  دهع  رد 
یلاو ناوـنع  هب  ار  قـیرز »  » هب بقلم  یلع ، نب  هقدـص  نومأـم  لاـس 209 ه . رد  نینچمه  هحفص 38 ] [. ] 55  ] دـیزگرب کباب  اب  راـکیپ  يارب 

هب دینج  نب  دمحا  نآ ، زا  سپ  داتـسرف . يو  راک  هب  نتخادرپ  يارب  زین  ار  دـینج  نب  دـمحا  درک و  باختنا  کباب  اب  دربن  يارب  ناجیابرذآ و 
یلاو ناونع  هب  ار  ثیل  نب  میهاربا  نومأم  ور  نیا  زا  درک  ریـسا  ار  وا  کباب  اما  تشگزاب ، نایمرخ  يوس  هب  زین  یتدم  زا  سپ  دـمآ و  دادـغب 

ناجیابرذآ ناتـسنمرا و  تموکح  هب  ار  یناغـص  دمحم  نب  رهاط  نومأم  لاس 212 ه . رد  یتدـم  زا  سپ  [ 56 . ] داتسرف ناجیابرذآ  يوس  هب 
رد ار  تلایا  نآ  تموکح  یتدـم  يارب  و  تفر ، ناجیابرذآ  هب  کباب  اـب  گـنج  يارب  زین  یـسوطلا  دـیمح  نب  دـمحم  [. 57  ] درک بوصنم 

، لاـبج یحاوـن  ییوـس  زا  داتـسرف و  کـباب  اـب  گـنج  هب  دوـب ، ناـسارخ  یلاو  هک  زین  ار  رهاـط  نب  هللادـبع  نینچمه  نومأـم  تفرگ . تسد 
ار تلایا  نیا  ناینانوی  دوب . اهنآ  تلود  زکرم  یشنماخه و  ناهاشداپ  نطوم  سراف  تلایا  سراف : دش . راذگاو  وا  هب  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و 

تکلمم نایناریا  هک  یلاح  رد  دـندرکیم ؛ قالطا  ناریا  مامت  هب  دوب ، تلایا  نآ  مسا  طقف  هک  ار  ماـن  نیا  دنتخانـشیم و  سیـسرپ »  » ماـن هب 
سراف تلایا  میـسقت  بارعا  دشابیم . ناریا  یبونج  ياهتلایا  زا  یکی  اهنت  تسا ، میدق  سیـسرپ  نامه  هک  سراف  دـنمانیم و  ناریا  ار  دوخ 
تلایا بارعا  دوب . یقاب  لوغم  موجه  نامز  ات  میـسقت  نیا  دنتخومآ و  یناساس  ناهاشداپ  زا  دشیم -  هدیمان  هروک  کی  مادـک  ره  هک  ار - 

هروک مود  دوب ؛ تلایا  نآ  زکرم  مه  هروک و  نآ  یسرک  مه  زاریـش ، هک  هرخ  ریـشدرا  يهروک  لوا  دندرک : میـسقت  هروک  جنپ  هب  ار  سراف 
رهش هک  رخطصا  مراهچ  دوب ؛ نآ  یسرک  مان  نیمه  هب  يرهش  هک  ناجرا  موس  تفریم ؛ رامش  هب  رهش  نآ  یسرک  روپهاش  هک  هرخ  روپهاش 

هک درجباراد  يهروک  ماجنارـس  و  دمآیم ، رامـش  هب  نآ  یـسرک  نایناساس -  دهع  رد  سراف  تختیاپ  سیلوپسرپ -  هحفص 39 ]  ] یمیدق
زا زین  ناخروم  میرادـن و  تسد  رد  یعـالطا  زاریـش  عاـضوا  زا  نرق  ود  هب  کـیدزن  هنافـساتم  [. 58  ] دوـب نآ  یـسرک  ماـن  نیمه  هب  يرهش 

تسا هدوب  ینایلاو  رقم  سراف و  تلایا  زکرم  زاریـش  تدم  نیا  رد  هک  مینادیم  تدم  نیمه  دناهتفگ . نخـس  رتمک  نآ  تارامع  تعـسو و 
لالقتـسا هب  یتدـم  دـندیچیپیم و  تعاطا  زا  رـس  نایلاو  نیا  زا  یخرب  هاگ  یتح  دـناهدشیم ؛ نیمزرـس  نآ  هرادا  رومأم  افلخ  يوس  زا  هک 

بلهم نب  دیزی  زا : دندوب  ترابع  رافص  ثیل  بوقعی  تسد  هب  رهـش  فرـصت  ات  فسوی  نب  دمحم  زا  دعب  ماکح  نیرتفورعم  دنتـسیزیم .
نب نعم  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  هللادـبع  یفقث ، رمع  نب  فسوی  دـیلو ، نب  نابا  کلملادـبع ، نب  ۀملـسم  يرازف ، ةاطرا  نب  يدـع  هرفـصیبا ،
نب دمحم  هزمح ، نب  ةرامع  هللادبع ، نب  برح  نب  رـصن  دادش ، نب  ورمع  زمح ، نب  ةرامع  حافـس ، مع  دـمحم  نب  ییحی  هللادـبع ، نب  ةدـئاز 
نب نیـسح  بعـصم ، نب  میهاربا  نب  دمحم  هللادـبع ، نب  رهاط  كرت ، ناخ  لضف  نامیلـس ، نب  دـمحم  کمرب ، نب  دـلاخ  نب  ییحی  نامیلس ،

ياهنیمزرس مامت  زا  ناتـسزوخ  تلایا  ناتـسزوخ : [. 59  ] لبـش نب  نیـسح  نب  یلع  میهاربا و  نب  قحـسا  نب  هللادـبع  میهاربا ، نـب  لیعامـسا 
ياهرهش [ 61 . ] دندیمانیم زاوها  [ 60 « ] لیجد  » ار نوراک  دور  بارعا  دوشیم . لیکشت  هدرک ، داجیا  نآ  بعش  نوراک و  دور  هک  یبوسر 

ناریا مالسلاهیلع و  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


: هدشیم میـسقت  ناتـسرهش  نیدنچ  هب  هیحان  نیا  دنیوگیم . زاوها  ببـس  نادب  ار  ناتـسزوخ  مامت  زین  هاگ  تسا و  زاوها  تلایا  نیا  گرزب 
مـسا نامه  هب  یـسرک  کی  مادک  ره  هک  مرکم  رکـسع و  قرـس  زمرهمار ، رتشوش ، شوش ، روپهاش ، هحفص 40 ]  ] يدنگ زاوها ، ناتـسرهش 

ناتسزوخ فرصت  زا  دعب  دش . بارعا  میلست  زاوها  رتشوش و  زمرهمار ، رد  ناتسزوخ  رادنامرف  نازمره ، تسکش  زا  سپ  [. 62  ] تسا هتشاد 
ورملق رد  دـندشیم -  نییعت  اـفلخ  يوـس  زا  هک  برع -  ماـکح  بیترت  نیدـب  دـمآرد و  هرـصب  تموـکح  ءزج  هطخ  نـیا  بارعا ، طـسوت 

ماکح سراف  نانارمکح  ور  نیا  زا  هدوب ، سراف  زا  یشخب  مایا  نیا  رد  ناتسزوخ  تسا  ینتفگ  دنتخادرپ . ینارمکح  هب  سراف  ناتـسزوخ و 
[. 63  ] دناهدرک نییعت  ار  اجنآ 

نومأم دهع  رد  ناتسربط  تموکح  نایلاو  زا  یخرب 

نیمزرـس هب  ار  نآ  دوشگ و  ار  زاریـش  رال و  ملید ، تیالو  دوب ، هفیلخ  يوس  زا  ناتـسربط  رادتیالو  هک  هبدادرخ  نب  هللادبع  لاس 201 ه . رد 
رسپ رایزام ، سپس  درک و  رانکرب  هقطنم  نآ  ینارمکح  زا  ار  نیورش  رسپ  رایرهش ، درک و  حتف  ار  ناتسربط  لابج  نینچمه  وا  دوزفا . مالـسا 
يوس زا  صفح  نب  یسوم  لاس 207 ه . رد  [. 64  ] داد تسکش  زین  ار  ملید  هاش  یلیلوبا ، يو  هک  هدش  هتفگ  داتـسرف . نومأم  دزن  هب  ار  نراق 

دیدرگ ناتسربط  یلاو  یسوم  نب  دمحم  يو  ياج  هب  تشذگرد و  لاس 211 ه . رد  يو  [ 65 . ] دش دنوامد  نایور و  ناتسربط ، یلاو  هفیلخ ،
وا و  ار ، یناـه  نب  یناـه  وا  زا  دـعب  هحفـص 41 ] [ ؛ دوب یلاو  هام  تشه  داتـسرف ، ناتـسربط  هب  ار  روصنم  نب  نامیلـس  تسخن  نومأـم  [. » 66]

دعب دنداتـسرف و  ار  هبطحق  نب  هللادبع  دندرک و  لوزعم  ار  وا  درک ؛ حلـص  زمره  دادنو  اب  تشاد و  نمیا  تیالو  دوب ؛ لداع  حلـصم و  يدرم 
هام شش  نوچ  دوب . ملسم  نب  ۀبیتق  نادنزرف  زا  هک  ار  هبیتق  نب  ملسم  نب  دیعس  وا  زا  دعب  دوب ؛ لمآ  عماج  یناب  هک  ار  کیهن  نب  نامثع  وا  زا 
هئام و  نیعبـس ) و   ) عبـس يهنـس  جاجحلا  نب  ینثملا  دمآرب . هام  هد  هک  داتـسرف  ار  هللادبع  دامح و  زیزعلادبع  نادنزرف  وا  ضوع  هب  تشذگ ،

لمآ و راصح  ترامع  دنامب ؛ لاس  کی  دنداتـسرف ، ار  عاقعقلا  نب  کلملادبع  نامث  يهنـس  رد  و  دوب ، یلاو  هام  راهچ  لاس و  کی  دیـسر ،
رسپ رایزام  [. 67 .« ] دنداتـسرف ار  مزاخ  نب  هللادـبع  دـعب  دومرف ؛ بارخ  رایزام  هک  نامز  نآ  اـت  دروآ  دـیدپ  روس  درک و  اـهتمرم  ار  يراـس 

نومأم تشذـگرد ، ناتـسربط  رد  دـنواب  رایرهـش  هک  یماگنه  دـش . ناملـسم  نومأم  راگزور  رد  دوب ، ناتـسربط  ناگدازهاش  زا  هک  نوراـق 
. درک ار  وا  شرافس  دوب -  بئان  ناتـسربط  رد  هک  صفح - نب  یـسوم  هب  سپـس  داد و  رایزام  هب  ار  لابج ) ناتـسهوق -   ) ناتـسهوک تیالو 

رایزام بیترت  نیدب  تفر و  ایند  زا  صفح  نب  یـسوم  هکنیا  ات  درک ، تموکح  اجنآ  رد  لاس  راهچ  دمآ و  ناتـسهوک  هب  رایزام  نآ  زا  سپ 
ماـیا رد  دوب . ناـسارخ  تموـکح  زکرم  ورم  رهـش  بارعا ، طلـست  یمالـسا و  لوا  ياـههرود  رد  [. 68  ] دـیدرگ مکاح  الماک  ناتـسربط  رد 

نب یـسیع   - ملـسموبا گرم  زا  دـعب  ینعی  یـسابع -  تفالخ  نامز  رد  و  یناسارخ ، ملـسموبا  نآ  زا  سپ  رایـس و  نب  رـصن  اهیوما  تفـالخ 
لحم روباشین  رهش  نایرهاط  ییاورنامرف  رارقتسا  زا  دعب  اما  دندوب ، ناسارخ  نارمکح  ورم  رهـش  رد  یـسابع  هفیلخ  نومأم ، سپـس  ناهام و 

هحفص 42] [. ] 69  ] دش ناسارخ  ینارمکح 

تایالو هرادا  يارب  تموکح  نارازگراک 

هراشا

هک دـندناوخیم  ریما »  » ای برحلا » لماع   » ار یکی  هک  دـیزگیمرب  ار  رازگراـک  ود  تیـالو  ره  تموکح  ندرک  هرادا  يارب  يزکرم  تلود 
يروشک نایلاو  رتشیب  الامتحا  تفریم . رامـش  هب  تیالو  یلام  رازگراک  هک  دـندیمانیم  جارخلا » لماع   » ار يرگید  و  دوب ، يرکـشل  لماع 

يهزوح نیدـنچ  يروشک  نایلاو  فیاظو  دودـح  دوب . یلحم  ناگداپ  رب  یهدـنامرف  زین  ناهاش  راک  وس  نیا  زا  دـندوب و  ياهفرح  نازاـبرس 
زا هاگ  هگ  یلحم  لامع  دـندوب . هقطنم  مظن  ظفاح  یلحم  سارح  ياسؤر  ای  اهنآ  باون  زین  رتنما  قطاـنم  رد  تفرگیم و  رب  رد  ار  یتاـیلام 
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تخادرپ هکلب  تخادرپیم ، ار  هدـش  يروآدرگ  ياهتایلام  اهنت  هن  لماع  عقاو  رد  دوبن . نینچ  الومعم  اما  دـندربیم ، نامرف  يرکـشل  نایلاو 
تیامح عبنم  لماع ، زا  لغـش  نیا  نتـشاد  تسد  رد  تشاد  هدـهع  رب  وا  زین  ار  تلود  ياـههنیزه  رگید  لـحم و  یتلود  نادـنمراک  بجاوم 

زین يرگید  نابـصنمبحاص  نارازگراک ، نیا  زا  رتنییاپ  [ 70 . ] درکیم هدافتـسا  نآ  زا  زین  يزکرم  تلود  یتح  هک  هنوگ  نآ  تخاـسیم ،
نارومأم اههناخبارـض ، ياسؤر  رازاب ، سرزاب  ای  بستحم » ، » یلوپ لئاسم  ناسانـشراک  ای  هذـباهج »  » زا دـندوب  ترابع  هک  دنتـشاد  تیلاـعف 

زا یناسک  هب  ار  تسدرود  ياـهتیالو  تموکح  هک  دوب  لومعم  یـسابع  ياـفلخ  دزن  رد  [. 71  ] يرایبآ هب  طوبرم  نالوئـسم  زین  يرادهار و 
دننامب و دادـغب  ای  هرماس  رد  نانچمه  هک  دـندادیم  حـیجرت  اهنآ  بلاغ  همه ، نیا  اب  اما  دـندرپسیم ، گرزب  نارادرـس  ای  شیوخ  نادـناخ 
هک یماگنه  یلو  تشادن ، يرطخ  مسر  نیا  دوب ، دنمتردق  یتلود  هک  یماگنه  ات  دنک . تموکح  ناشیا  مان  هب  ات  دنتسرفب  تایالو  هب  یبیان 

لالقتـسا زا  مد  نابیان  زا  یخرب  یتح  هک  ناس  نآ  دـشیم ؛ هحفـص 43 ]  ] ناماسبان اهتیالو  نیا  راک  دییارگیم ، یتسـس  هب  تختیاپ  تردق 
: میزادرپیم اهنآ  نیرتمهم  حرش  هب  کنیا  هک  دشیم  میسقت  ییاهناوید  نایسابع و  يرادا  یتموکح و  ياهنامزاس  [. 72  ] دندزیم

دیرب ناوید 

ورملق رواـنهپ  ياهنیمزرـس  اـب  طاـبترا  هک  تسا  حـضاو  رپ  دوـب . [ 73 « ] دـیرب ناوـید   » تفـالخ هاگتـسد  رد  مهم  رایـسب  ياـهناوید  زا  یکی 
رابخا لوصو  عیرست  يارب  هک  دوب  یسک  نیلوا  هیواعم  یمالـسا  نارود  رد  . درکیم باجیا  ار  تسپ  دننام  ینامزاس  يریگلکـش  یمالـسا ،
بـسا دـمآ ، هتـسخ  یبسا  اب  ربخ  لماح  هک  یماگنه  ات  دـنرامگب  اج  رد  ناـیمرغال  ياهبـسا  هک  تسا  نآ  دـیرب  [ 74 . ] درب راـک  هب  ار  دـیرب 

. دـسرب دـصقم  هب  همان  لـماح  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـباییم ، همادا  زین  يرگید  ياـهاج  رد  هنوگنیمه  هب  راـک  نیا  . دوش راوس  ار  ياهدـیمرآ 
ضرف رگید  دـیرب  دـیرب و  ناـیم  هک  ياهزادـنا  تیاـهن  عقاو  رد  دـنیوگ . لـیم  هدزاود  ار  دـیرب  هک  دـناهتفگ  زین  دـیرب  يوـغل  ینعم  هراـبرد 

هک یناوید  هب  دـیرب  هنیمز  رد  : » دـسیونیم نینچ  دـیرب  ناوید  تیمها  يهرابرد  رفعج  نب  ۀـمادق  [. 75  ] تسا لیم  هدزاود  نامه  دـناهدرک ،
دیرب ناوید  هب  دشاب -  هتشاد  ار  ناوید )  ) اجنآ دصق  نآ  يهدنسیون  هک  یحاون -  همه  زا  یلاسرا  تابوتکم  ات )  - ) تسا زاین  دشاب ، لقتـسم 

يهضرع تیلوئـسم  و  دوش ، هداتـسرف  دـصقم  هب  همان  ات  دـشاب ، هتـشاد  هار  ییاج  يزیچ و  ره  هب  دـیاب  دـیرب  ناوید  سیئر  و  ددرگ ، لاـسرا 
نیا زا  ياهعومجم  دـیاب  اـی  و  دراد ، هدـهعرب  هفیلخ  هحفـص 44 ]  ] هاگرد هب  ار  یحاون  يهمه  هب  طوبرم  راـبخا  دـیرب و  ناروماـم  ياـههمان 

اههناخراپاچ نادنمراک  و  اههمان ) ناگدننک  عیقوت  يواسم   ) ناریبد دیرب و  نایامنهار  راک  هب  یگدیـسر  هفیظو  زین  دهد . شرازگ  ار  اهراک 
هب ناوید  نیا  سیئر  دـنک . غـالبا  اهرهـش  ریاـس  رد  ار  تسپ  نارومأـم  مکح  دزادرپب و  ار  ناـنآ  يرمتـسم  هک  تسوا  رب  تسوا و  هدـهع  هب 

، درادن زاین  دناوخب  ور  زا  ار  اههمان  هک  رومأم  کی  هب  اهنت  راک  نیا  اریز  دشاب ؛ تقو  يهفیلخ  يو و  دامتعا  دروم  هک  تسا  دـنمزاین  یـسک 
 - اهنآ هلیسو  هب   - هک تسا ) هنوگنیا  . ) دنک تیاعر  الماک  ار  دیرب  مزال  موسر  بادآ و  هک  تسا  دنمزاین  يدامتعا  دروم  صخـش  هب  هکلب 

یـسوساج و یناسر و  ربخ  دیرب ، نارومأم  مهم  رایـسب  فیاظو  هلمج  زا  [. 76 .« ] ددرگ مظنم  دـیرب  ناوید  موسر  نیناوق و  لاوحا  عاـضوا و 
يارب دـندوب . فلتخم  ياهرهـش  یحاون و  رد  ماـکح  شوگ  مشچ  تقیقح  رد  اـهنآ  . دوـب هفیلخ  ناـمزالم  نارومأـم و  ياـهراک  زا  تبقارم 

رارق دـیرب  نارومأم  رایتخا  رد  اذـغ  سفن و  هزات  بسا  هک  دوب  هدـش  هتخاس  ییاههناخراپاچ  اـههار  نیب  رد  اـهمایپ ، اـههمان و  عیرـس  لاـقتنا 
یفیاظو رب  هوالع  [. 77  ] دـنکیم دای  هتـشاد -  دوجو  اههار  نیب  رد  هک  يدایز -  ياـههناخراپاچ  زا  رفعج  نب  ۀـمادق  تسا  ینتفگ  دادیم .

ییوس زا  دروآیم و  ربخ  زین  نانآ  عضو  زا  دـناسریم و  هبتر  یلاـع  نارومأـم  هب  زین  ار  هفیلخ  هناـمرحم  راـبخا  دـیرب  هرادا  میدرمـشرب ، هک 
رد دـیرب  ناوید  دوجو  يهرابرد  لـقوحنبا  [. 78  ] دادیم هفیلخ  هب  یبترم  ياهـشرازگ  يروشک و …  يرکـشل ، یلاـم ، عاـضوا  يهراـبرد 

رومأم يواسم   ) رادـنب دـیرب و  بحاص  اهنآ  زا  کی  ره  دنتـسه و  یماکح  لامع و  ناسارخ  تاـیالو  رد  : » دـیوگیم نینچ  فلتخم  قطاـنم 
هب تسا و  یتنوعم  بحاص  يرادـنب و  يدـیرب و  يایـضاق و  هیحان ) يواسم   ) لـمع ره  رد  دـندوب . هنبوراـب ) زا  تاـیلام  هحفص 45 ]  ] ذخا
هب ار  رابخا  هک  نارازگربخ ) يواسم   ) ینایهنم نادیرب و  ناربخ و  بحاص  زین  هیحان و  یضاق  رب  مکاح  ینایـضاق  لامعا  زا  یخرب  رد  هوالع 
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؛ دـشیم عطق  دـیرب  طباور  هک  دوب  نآ  يو  لامع  هفیلخ و  طـباور  یگریت  ياـههناشن  زا  یکی  هاـگ  [. 79 … « ] دـندناسریم هیحان  بحاص 
شدنزرف يارب  داد  روتـسد  دوخ  ماکح  لامع و  مامت  هب  درکن و  لمع  شردارب  دروم  رد  ردـپ  يایاصو  هب  تفالخ  ماگنه  هب  نیما  هک  نانچ 

هریزج تراما  زا  ار  نمتؤم  نیما  هک  تسناد  دـش و  هاگآ  راک  نیا  زا  نومأـم  نوچ  دـننک . غیلبت  توعد و  نمتؤم  نومأـم و  زا  دـعب  یـسوم 
رد رتشیب  هچ  ره  هافر  يارب  دش ، هتفگ  هچنآ  رب  نوزفا  [. 80  ] درک عطق  ار  دیرب  و  فذـح ، ربنم  رب  اعد  تفالخ و  زا  ار  نیما  مان  هدرک ، لزع 

، راـک رد  لیهـست  طاـبترا و  يارب  نینچمه  تشگ . ریاد  یتسپ  رتاـفد  اههاگتـسیا و  رظن  دروم  قطاـنم  رد  گنـسرف و  ود  ره  رد  دـیرب  هنیمز 
هدافتـسا رتش  رطاق و  بسا ، دننام  ینایاپراهچ  زا  نینچمه  و  دصاق ، ناونع  هب  هدایپ  نارومأم  نآ  رد  هک  دـش  داجیا  یبسانم  یتسپ  ياههداج 

. دندرکیم هدافتسا  زین  ناسر  همان  نارتوبک  زا  اهنآ  تسا  ینتفگ  [ 81 . ] دشیم

( هاپس  ) شیج ناوید 

( فلا دـشیم : میـسقت  سلجم  ود  هب  شیج  ناوید  [ 82 . ] دوب هیواعم  تشامگ ، نابرد  ناـبهگن و  نابـساپ و  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
ياههام اهزور و  شرامـش  نانآ و  شاداپ  هحفص 46 ]  ] نامز ینیبشیپ  نایهاپـس ، يهریج  تخادرپ  راک  هک  تسا  یـسلجم  ریدقت : سلجم 

هداد نایهاپس  هب  موزل  ماگنه  هب  دیاب  هک  دوب  ییاهزیچ  دروم  رد  ریدقت  راک  نیا  رب  نوزفا  تشاد . هدهعرب  ار  صوصخم  نییآ  رب  ناشتمدخ 
تخادرپ جرخ و  نالیکو  دانـسا  هب  یگدیـسر  دـسرب ، فرـصم  هب  دـیاب  بساـنم  دروم  رد  هک  یتاـقفن  نتـشاذگ  راـنک  نینچمه  دـشیم و 

، نایهاپس یماسا  لرتنک  یسررب و  دانـسا و  یـسرزاب  يهفیظو  سلجم  نیا  هلباقم : سلجم  ب ) اهنیا . دننامه  يدراوم  ناشیا و  ياهیدنمزاین 
دننام نایهاپـس  ینامـسج  ياهیگژیو  همادق  هراب  نیا  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  اههمان  هب  یگدیـسر  هفولع و  راب و  راوخ و  ياهرابنا  رب  تراظن 

روآدای اهنآ ، نایاپراهچ  ياههصیـصخ  ندرمـشرب  نمـض  ییوس  زا  دـنکیم و  رکذ  ار  نانآ  یمـسج  ناوت  نس و  و  مشچ ، تسوپ و  گنر 
هب نایهاپس ، هریج  هفیظو و  عاونا  رکذ  رب  هوالع  یمزراوخ  [ 83 . ] دنتشادیم تفایرد  هریج  تبون  نیدنچ  لاس  ره  رد  نایهاپـس  هک  دوشیم 

یمسر هاپس  هک  دیسریم  رازه  اهدص  هب  نازابرس  رامش  نایسابع  نارود  رد  [. 84  ] تسا هتخادرپ  زین  نا  ناریبد  هاپس و  ناوید  تاحالطصا 
زین اهنآ  يررقم  دـش ، هدوزفا  نایهاپـس  رامـش  رب  هک  یماگنه  اـما  دـشیم ، تخادرپ  بترم  زین  ناـشيررقم  دـندادیم و  لیکـشت  ار  تلود 

. دـش هتفرگ  رظن  رد  قوقح  ناونع  هب  ماظن  هراوس  يارب  مهرد  لهچ  و  ماظن ، هدایپ  يارب  مهرد  تسیب  نومأم  ناـمز  رد  [ 85 . ] تفای شهاک 
هژیو هب  نایسراپ و  زا  رتشیب  هک  ماظن  هدایپ  . 2 دندوب ؛ اهبرع  زا  رتشیب  هک  ماظن  هراوس  . 1 دیدرگیم : میسقت  هتسد  ود  هب  هاپـس  عقاو  رد  [ 86]

رد ناداژن  یسراپ  هحفص 47 ]  ] یـسابع تلود  رد  اما  دوب ، برع  صاخ  يرگیهاپـس  يوما  نارود  نایاپ  ات  دندشیم . لیکـشت  نایناسارخ 
هکلب دوب ، هتفرگ  اپ  نایـسراپ  کمک  هب  یـسابع  تلود  هک  دوبن  ور  نیا  زا  اـهنت  داژنیـسراپ  نازابرـس  رب  نایـسابع  هیکت  دـنتفای . ذوفن  هاـپس 

[. 87  ] دوب هدرک  بغار  رما  نیدب  ار  تلود  برع ، نایهاپس  نایم  یلیابق  فالتخا  بصعت و 

جارخ ناوید 

لوصحم نیع  زا  يرادقم  ور  نیا  زا  دوب ، لئاق  یصاخ  تیمها  هعماج  ناناقهد  هدننکدیلوت و  تاقبط  عضو  هب  ندیـشخب  دوبهب  يارب  مالـسا 
تیاضر اب  یمالسا و  تموکح  صیخشت  ساسارب  هک  تایلام  نیا  درکیم . ذخا  تایلام  ناونع  هب  و  [ 88  ] جارخ مان  اب  ار  نآ  ياهب  ای  نیمز 

وـس نیا  زا  دـیدرگیم و  یقلت  یـضارا » رب  تایلام   » يهلزنم هب  دـشیم ، هتفرگ  هماع  تحلـصم  يارب  ییوس  زا  نارادنیمز و  نازرواـشک و 
. دوشیم هتفرگ  ناـعراز  لاـح  دوبهب  نیمز و  يداـبآ  يارب  تاـیلام  نیا  هک  تسنادیم  اریز  دـهن ؛ ندرگ  نآ  رب  دوب  فلکم  زین  رازگجارخ 

جارخ ناوید  راک  [. 89  ] دیدرگیم لوصو  ناملسم  ریغ  ناملسم و  هاوخ  نارازگجارخ  زا  دشیم و  هتـسب  نآ  تالوصحم  نیمز و  رب  جارخ 
هب نامدرم  اب  : » درکیم … هیصوت  نینچ  جارخ  نارازگراک  هب  هراومه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تشاد  تیمها  يردق  هب  نآ  هفیظو  و 
رب تعامج . نایاوشیپ  يهدـنیامن  تما و  نالیکو  دـیمدرم و  يهدوت  نارادهنازخ  امـش  هچ  دیـشاب ؛ رابدرب  ناشزاین  هب  دـینک و  راک  فاـصنا 
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، جارخ نتفرگ  يارب  زگره  دیرادم ؛ زاب  بولطم  شالت  زا  ار  سک  چیه  دیـشورفم و  یگرزب  دیریگم و  مشخ  دراد  هک  يزاین  هب  سک  چیه 
يارب هک  ار  نامدرم  نایاپراچ  هن  ار ، یـسک  یناتـسبات  هعماج  هن  دـیروآرد ، شورف  ضرعم  رد  ار  یـسک  هحفص 48 ]  ] یناتـسمز يهماج  هن 

چیه لام  هب  دیزادنیم و  هنایزات  هب  یمهرد  يارب  ار  یـسک  زگره  ار ؛ ناشراکتمدخ  يهدنب  هن  دـنراد ، زاین  نآ  هب  لقن  لمح و  يزرواشک و 
تـسدب ییاهتایلام  زا  اتدـمع  تاـکز  هقدـص و  ءزج  هب  تلود  دـمآرد  [. 91 … « ] دـییالایم تسد  [ 90  ] نامیپمه ای  رازگزاـمن  هچ  یـسک 

تشاد یگتـسب  زین  نیا  هب  هتبلا  دشیم و  هتفرگ  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  زا  اهتایلام  نیا  دشیم . هتفرگ  هدش  حتف  یـضارا  زا  هک  دمآیم 
ای دشیم ، تخادرپ  مهد  کی  یهقف  رظن  زا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتفای  لاقتنا  اهنآ  هب  ای  هدوب و  ناناملسم  کلمت  رد  روبزم  یضارا  هک 

نارود تبـسن  اهتایلام  ناـیوما  يهرود  رد  [ 92 . ] دـنتخادرپیم جارخ  تروص  نیا  رد  هک  دـنامیم  یقاـب  یلـصا  ناـبحاص  تسد  رد  هکنیا 
ار قیقد  ینامزاس  تایلام  لوصو  يارب  اتـسار  نیا  رد  یتح  دندرک و  لمع  نیدشار  يافلخ  فالخرب  اهنآ  تفای و  شیازفا  نیتسخن  يافلخ 

دـشاب هتـشاد  هجوت  هکنآ  یب  درک ، عورـش  ار  ناملـسم  یلاوم  زا  هیزج  ینوناقریغ  نتفرگ  نیقارع ، یلاو  فسوی  نب  جاجح  دـنداد . لیکـشت 
هـس اهتایلام  لوصو  يارب  یـسابع ، تفالخ  لوا  نارود  رد  دنوشیم . فاعم  هیزج  تخادرپ  زا  مالـسا  نتفریذپ  اب  یلاوم  مالـسا  نوناق  قبط 

همساقم . 2 دنتفرگیم . تروص  ود  ره  هب  ای  یسنج  ای  يدقن  ییاهتایلام  راید  ره  زا  نیعم  یتسرهف  قبط  هک  هبساحم  . 1 تشاد : دوجو  قیرط 
. دشیم شیب  مک و  لاس  ياضتقا  هب  تلود  دمآرد  هحفص 49 ]  ] هک دنتفرگیم  تلود  يارب  دوب -  هچ  ره  ار -  لصاح  زا  یمهـس  هک  [ 93]

تایلام دوش . اهنآ  لویت  هیحان  نآ  تایلام  هکنیا  رب  ینبم  تشاذـگیم ، يرارق  یخرب  اب  ياهیحان  تایلام  لوصو  يارب  تلود  هک  هعطاقم  . 3
ار تاـیلام  یطحق ، یلاسکــشخ و  ماـگنه  هژیو  هـب  هاـگ  تـسا  ینتفگ  دـشیم . لوـصو  قـیرط  هـس  نـیا  زا  یکی  هـب  تـلود  یــضرا  هـمه 

نیلوا حافـس -  نایم  نیا  رد  دنتـشاد . تراظن  یلام  روما  رب  اصخـش  افلخ  سابعینب  ناـمز  رد  دـندادیم . فیفخت  نآ  رد  اـی  دندیـشخبیم 
، کمرب نب  دلاخ  ییوس  زا  دومن و  ریاد  اهناتسرهش  رد  ار  نآ  تابعـش  درک و  سیـسأت  تفالخ  زکارم  رد  لک  ناوید  کی  یـسابع -  هفیلخ 

تایلام لوصو  نایکمرب  دوب . یتکلمم  روما  رد  ناـیکمرب  هلخادـم  نیتسخن  نیا  عقاو  رد  . داد رارق  یلاـم  روما  سأر  رد  زین  ار  اـهیکمرب  دـج 
ییحی هک  نانچ  دنتخادرپیم ؛ لاملاتیب )  ) هنازخ هب  یغلابم  هعطاقم  روط  هب  هنالاس  دندرکیم و  راذگاو  دوخ  نادـنزرف  هب  ار  هعبات  کلامم 

رظن ریز  نایـسابع  نامز  رد  روشک  روما  ریاس  دـننام  زین  یلام  روما  يور ، ره  هب  تشادرب . هعطاقم  تروص  هب  ار  سراـف  تاـیلام  کـمرب  نب 
یلام روما  يدـصتم  ناریزو  ياج  هب  ارما  دـندش  فیعـض  نایـسابع  هک  نیمه  اما  دنتـشاد ، تراظن  نآ  رب  ناریزو  هکلب  دوبن ، افلخ  میقتـسم 
مهرد رازه  نویلیم و 846   44.1 [. 95 : ] هتسناد نینچ  ار  نآ  هب  طوبرم  ياهـشخب  رگید  ناسارخ و  جارخ  عومجم  هبذادرخنبا  [. 94  ] دندش
هحفص [ ؛ رفن رازه   2 مهرد ، رازه  دصشش  تمیق  هب  زغ  يهدرب  . 4 سأر ؛ رازه   2 دنفسوگ ، . 3 سأر ؛  13 يراوس ، بسا  . 2 دقن ؛ تروص  هب 
لوصو یگنوگچ  دروم  رد  هک  تسا  يروآدای  ناـیاش  ییاـتود ؛ يهعطق   1300 هتخت ، نهآ  . 6 هراوق ؛  187  / 1 یچدنک ، سابرک  . 5 [ 50

رد یخیرات ، عبانم  [ 96 . ] دناهدرک رکذ  ار  نوگانوگ  یحاون  ياهتایلام  رادقم  زین  هبذادرخنبا  رفعج و  نب  ۀمادق  نایسابع  يهرود  رد  جارخ 
هب یتح  هک  ییاج  اـت  تسا ؛ هتفرگیم  تروص  تنوشخ  اـب  هارمه  زین  یتخـس  رایـسب  یـسرزاب  ییوس  زا  هدوب و  نیگنـس  اـهتایلام  هرود  نیا 

شروش ببس  مدرم  رب  یتایلام  راشف  هاگ  [. 97  ] دـنتفرگیم جاب  زین  یبرع  نارتش  یکاروخ و  ياهراب  زا  هکم ، زا  نایجاح  تشگزاب  ماگنه 
يراددوخ جارخ  نتخادرپ  زا  و  علخ ، ار  دوخ  مکاح  جارخ  ینیگنـس  تلع  هب  مق  مدرم  نومأم  نامز  رد  هک  نانچ  دیدرگیم ؛ اهنآ  نایغط  و 

ناوتیم ار  جارخ  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  [. 98  ] دش بوکرـس  هفیلخ  هداتـسرف  يوس  زا  یکدنا  زا  سپ  اهنآ  شروش  هچ  رگا  دندومن ،
، میانغ مهـس  تاکز ، هیزج ، لـیبق  زا  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  دـیاوع  هتبلا  دروآ . رامـشهب  تلود  دـمآرد  عباـنم  نیرتمهم  زا  یکی 

ياهتایلام تالغتـسم ، هناخبارـض ، تادیاع  یجراخ ، كرمگ  اهندـعم ، مجنپ  کی  یناریتشک ، مهد  کی  يریگیهام ، جاب  یلخاد ، كرمگ 
دندادیم و ار  تختیاپ  ناراوخهریج  نایـضاق و  يروشک ، يرکـشل و  نارومأم  قوقح  ادتبا  دادغب  هب  هدیـسر  ياهتایلام  زا  نارگتعنص و … 

هحفص 51] [. ] 99  ] دشیم يرادهگن  هفیلخ  رظن  ریز  دنامیم ، یقاب  هچنآ 

نایسابع نامز  رد  اههداج  اههار و  تیعضو  زا  ياهصالخ 
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هراشا

زین ناناگرزاب  يارب  هک  نایهاپـس ، ییاجهباج  لاقتنا و  يارب  اهنت  هن  هک  دیدرگیم  بعـشنم  يراپاچ  ياههار  زا  ياهدیچیپ  هکبـش  دادـغب  زا 
، هاشنامرک قیرط  زا  ار  تفالخ  هاـگتخت  تفاـییم و  همادا  قرـشم  اـت  هک  دوب  ناـسارخ  هارهاـش  اـههار  نیرتفورعم  زا  یکی  دوب . دـنمدوس 
رد تشاد : صاخ  یتاباعـشنا  فلتخم  ياهرهـش  زا  اههار  نیا  درکیم . لصتم  ایرد  ریـس  نارک  يزرم  ياهرهـش  هب  روباشین  ير و  نادـمه ،
ير زا  دیسریم ؛ ناهفصا  هب  هدش ، ادج  نآ  زا  یهار  نادمه  رد  تفریم ؛ لیبدرا  زیربت و  هب  هک  تشگیم  بعشنم  نآ  زا  یهار  هاشنامرک 

یهار وس ، نیا  زا  تشگیم . بعـشنم  ناتـسیس  تاره و  نیاـق ، سبط ، هب  ییاـههار  روباـشین  زا  و  تفریم ؛ لـیبدرا  ناـجنز و  هب  یهار  زین 
يرگید ياههار  دیسریم و  زاریش  زاوها و  هب  رگید  یهار  هرصب  زا  و  درکیم . لصتم  هرـصب  هب  ار  دادغب  تفریم ، یقرـش  بونج  هب  رگید 

هب هک  دوـب  یهار  ورم  زا  دـندمآیم . ناتـسیس  ناـمرک و  ناجریـس ، زا  روباـشین و  دزی و  ير ، ناهفـصا ، زا  هک  دـشیم  یهتنم  زاریـش  هب  زین 
خلب هب  اجنآ  زا  هک  دروخیم  رب  دـمآیم ، تاره  زا  هک  ياهداج  اب  اجنآ  رد  هک  تفریم  دورلا ) ورم   ) کچوک ورم  هب  هک  ورم  دور  تازاوم 

هار دیـسریم و  مزراوخ  رد  جـنگرا  هب  تفاییم ، دادـتما  يرتخاب  لامـش  هب  اراخب  زا  يرگید  هار  دیـسریم . رهنلاءاروام  يرواخ  دودـح  و 
[. 100  ] دیدرگیم یهتنم  خلب  لباقم  نوحیج  دور  لحاس  رد  ذمرت  هب  يرتخاب  بونج  تمس  زا  زین  يرگید 

اضق ناوید 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هحفص 52 ]  ] دورو يادتبا  رد  یتح  هک  ناس  نآ  تسا ؛ هدوب  ییاضق  ماقم  مهم ، رایسب  تاماقم  زا  یکی 
صخشم ییاضق  ییاهن و  عجرم  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر ، ءاضما  هب  نایدوهی  ناناملـسم و  نیب  هک  ياهمانماظن  رد  هنیدم ،

نتفاـی ینوزف  رثا  رد  اهدـعب  اـما  دـندرکیم ، یگدیـسر  ییاـضق  ياـهراک  هب  اصخـش  اـفلخ  ادـتبا  رد  بصنم ، نیا  تیمها  لـیلد  هب  دـندش .
يو دوب . رمع  دـیزرو ، ترداـبم  راـک  نیا  هب  هک  ياهفیلخ  نیتسخن  دـندیزگرب . دوخ  ياـج  هب  ار  يرگید  صاخـشا  ناـنآ  اـفلخ ، ياـهراک 

ياهمان هراب  نیا  رد  یتح  داتسرف و  هفوک  هب  ار  یسوموبا  هرـصب و  هب  ار  حیرـش  دیزگرب و  دوخ  اب  هنیدم  مدرم  نایم  يرواد  يارب  ار  ادردوبا 
هک تـسا  رکذ  ناـیاش  [. 101  ] تفاـی یناوارف  ترهـش  اهدـعب  هک  ياهماـن  دوب ؛ هدـمآ  زین  ییاـضق  ماـکحا  نآ  رد  هک  تشوـن  یـسوموبا  هب 
رد مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  نانچ  دندرکیم ؛ ار  مزال  ياههیصوت  شیوخ  نارازگراک  هب  هراومه  يرواد  تیمها  ببس  هب  ام  نایاوشیپ 

يهعس ياراد  هک  نیزگرب  ار  یـسک  دنرترب ، همه  زا  تارظن  رد  هک  نانآ  زا  نامدرم ، نیب  يرواد  يارب  : » دومرف نینچ  رتشاکلام  هب  ياهمان 
دوخ هابتـشا  هب  نوچ  و  دیاپن ، شزغل  دنب  رد  دزادنین و  رد  تجاجل  هب  ار  وا  يوعد ، نیفرط  همـصاخم  دشابن و  هلـصوح  گنت  دشاب و  ردص 

یحطـس و رظن  هب  دبای ، هطاحا  رما  تقیقح  هب  هکنآ  یب  دهدن  هار  دوخ  لد  رب  ار  زآ  دنامن و  رد  نآ  فارتعا  قح و  هب  تشگزاب  زا  درب ، یپ 
لیالد و هب  ددرگ و  نشور  نانآ  رب  راک  عقاو  تقیقح و  اـت  دـننکیم  گـنرد  رتشیب  كانههبـش  دروم  رد  هک  ناـنآ  زا  دـنکن ؛ سب  ییادـتبا 

ماگنه هب  دنشاب و  رتابیکـش  همه  زا  روما  فشک  رد  دندرگن و  گنتلد  اوعد  فارطا  هعجارم  ترثک  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یفاک  هجوت  تاراما 
دنداتـسرفیم و یـضاق  کی  ناتـسرهش  ره  يارب  هفیلخ  نامرف  هب  یـسابع  هرود  رد  [. 102 … « ] دـنهد مکح  تیعطاق  هب  قح  ندـش  نشور 

دوب یمان  ياهقف  زا  هک  یضاق -  فسویوبا  نوراه ، نامز  رد  هکنیا  ات  دشیم ، نییعت  یضاق  دنچ  ای  کی  رهش  ره  يارب  سپـس  هحفص 53 ] ]
فـسویوبا دش . هدناوخ  مان  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  تسا  ینتفگ  دـش . نییعت  تاضقلا » یـضاق   » ناونع هب  دـمآ و  دادـغب  هب  - 

تفرگ رظن  رد  یصوصخم  سابل  نایـضاق  يارب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  لاثم ، يارب  داد . ماجنا  ییاضق  روما  حالـصا  رد  یگرزب  تامدخ 
شرتسگ روما  يهریاد  هجیتن  رد  مالسا و  ندمت  هکنآ  زا  سپ  اما  دنتخادرپیم ، يواعد  لصف  لح و  هب  طقف  نایضاق  راک ، زاغآ  رد  [. 103]

، ناگناوید ییاراد  یتسرپرس  نوچ  ییاهراک  دش ؛ راذگاو  نایـضاق  هب  دوب -  نارگید  هفیلخ و  فیاظو  زا  هک  اهراک -  هب  یگدیـسر  تفای ،
فیاظو مک  مک  تسرپرـسیب . میتی  نارتخد  جاودزا  اهتیـصو و  يارجا  تاـفوقوم و  فرـصم  هب  یگدیـسر  ناروجهم ، ناـسلفم و  ناـمیتی ،
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قیقحت وس  نیا  زا  دیدرگ و  لیدعت  حالصا و  زین  اههار  یمومع و  ياهنامتخاس  روما  هب  یگدیـسر  يهفیظو  ییوس  زا  دش و  رتشیب  نایـضاق 
گنج نادیم  هب  داهج  ماگنه  هب  ار  نایضاق  افلخ  زا  ياهراپ  هکنیا  بلاج  دش . راذگاو  نایضاق  هب  مه  نانآ  ياهتراهم  اهیهاگآ و  يهرابرد 

هاوگ و نایضاق  اهقف و  املع ، یهاگ  تفر . نایمور  اب  رازراک  نادیم  هب  دادغب ، یـضاق  مثکا ، نب  ییحی  نومأم  نامز  رد  هک  نانچ  دندربیم ؛
اهجنگ لاوما ، نینچمه  دراد  دوجو  هاپس  رد  هچ  ره  هک  دش  ررقم  ير  رهش  هب  نوراه  رفـس  رد  هک  نانچ  نآ  دندوب ؛ هفیلخ  راک  رب  يدهاش 
نومأم تفالخ  نامز  رد  [. 104  ] دوب دهاوخن  نآ  کلام  زین  يرگید  ای  نوراه  دوخ  یتح  دوب و  دهاوخ  نومأم  صخش  هب  قلعتم  اهحالس  و 

نب دمحم  لاس 208 ه . رد  نینچمه  دـش . هدرامگ  دامح  نب  لیعامـسا  يو  ياج  هب  درک و  افعتـسا  اضق  راک  زا  یـضاق  هعامـس  نب  دـمحم 
[. 105  ] دش بوصنم  يدنک  دیلو  نب  رشب  وا  ياج  هب  و  رانکرب ، يدهم  رکسع  رد  اضق  راک  زا  یموزخم  هحفص 54 ]  ] نامحرلادبع

ملاظم ناوید 

لـئاسم و لـصف  لـح و  هب  ییوس  زا  تشاد و  هدـهع  رب  ار  ملاـظم  هب  یگدیـسر  راـک  دوب ، اـضق  بصنم  فیدر  مه  عقاو  رد  هک  ناوید  نیا 
توافت يدروام  دندرکیم . یگدیـسر  ملاظم  هب  اصخـش  یـسابع  يافلخ  هاگ  تخادرپیم . زین  دشیم  هدنامرد  نآ  زا  یـضاق  هک  يدراوم 
نایضاق زا  رتشیب  شتردق  تبالـص و  وس  کی  زا  ملاظم  رومأم  هکنآ  هلمج  زا  دیوگیم ؛ زاب  ار  ملاظم  یگدیـسر  ییاضق و  یگدیـسر  نایم 

نئارق و رد  تقد  زا  تسناوـتیم  رگید  ییوـس  زا  و  دـشیم ، عناـم  ییوـجهبلغ  زا  ار  نارگمتـس  و  ییوـگهدوهیب ، زا  ار  يوـعد  لـها  دوـب و 
یـضاق هکنآ  لاـح  دـنناسر ؛ ناـیاپ  هـب  ار  شیوـخ  فـالتخا  هـک  دـنک  راداو  ار  يوـعد  لـها  دـهد و  صیخـشت  لـطاب  زا  ار  قـح  اـههناشن 
نادهاش دشیم ، نامگدب  نادـهاش  هب  ملاظم  رومأم  رگا  وس ، رگید  زا  دـهد . ماجنا  يوعد  لها  تیاضر  نودـب  ار  هلئـسم  نیا  تسناوتیمن 

ار ناشیا  تادـهاشم  اـت  دـناوخب  ار  ینادـهاش  شیوخ  هاوخلد  هب  تسناوتیم  وا  نینچمه  دوش . نشور  يو  رب  هلئـسم  اـت  دـیبلطیم  يرگید 
[. 106  ] دندینشیمن ار  دهاش  راتفگ  دنتساوخیمن  هک  ینامز  ات  یلو  دنتـساوخیم ، دهاش  یعدم  زا  هک  دوب  نانچ  نایـضاق  مسر  اما  دسرپب ،

هفیلخ عـالطا  هب  ار  هدیـسر  ياـههمان  ناوید  نیا  سیئر  دوب . نافیعـض  ناـگراچیب و  قح  قاـقحا  تلادـع و  لبمـس  ناوـید  نیا  تقیقح  رد 
زا هدـش  رداص  ماـکحا  عقاو  رد  دـشیم . ارجا  سپـس  و  تبث ، رتاـفد  رد  نآ ، ندـناسر  ماجنارـس  هب  يریگیپ و  روتـسد  زا  سپ  دـناسریم و 

دوب ملاظم  هب  یگدیسر  صوصخم  هبنـشکی  ياهزور  نومأم  نامز  رد  هک  تسا  ینتفگ  [ 107  ] دوب ارجالا  مزال  یضاق ، يوس  هحفص 55 ] ]
هب نومأـم  هک  ییاـهزور  زا  یکی  رد  ـالثم  دوـش . هدـنادرگزاب  نارگید  هتفر  تسد  زا  قوـقح  هک  دوـب  نآ  رب  یعـس  ناوـید  نیا  رد  [. 108]

شوپهدـنژ نز  هار  نایم  رد  اما  درک ، تمیزع  یتنطلـس  خاک  فرط  هب  تساخرب و  اج  زا  نایاپ  زا  سپ  درکیم ، یگدیـسر  مدرم  تاـیاکش 
زا سپ  درک و  راـضحا  ار  دوـخ  رـسپ  هـظحل  ناـمه  زین  نومأـم  درک . تیاکـش  نومأـم  رــسپ  ساـبع  زا  تـفرگرب و  وا  رب  ار  هار  ياهدـیلوژ 

هحفص 59] [. ] 109  ] داد مکح  هدیدمتس  نز  نآ  عفن  هب  یگدیسر 

ناریا هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناسارخ  عاضوا 

هراشا

رد اریز  مییوگزاب ؛ ار  ناسارخ  هقطنم  تیمها  هک  تساجب  میهد ، رارق  یسررب  دروم  ار  يو  ياهراکهار  نوراه و  تالکشم  هکنآ  زا  شیپ 
. تسا ناسر  يرای  ار  ام  اهدادیور  زا  يرایسب  ندش  نشور 

ناسارخ هقطنم  تیمها 

میـسقت عبر  راهچ  هب  بارعا  يهرود  رد  ناسارخ  تلایا  تسا : هدـش  نوگرگد  رایـسب  ینالوط  یخیرات  یط  رد  ناـسارخ  یـسایس  ياـهزرم 
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عبر نآ ، یسرک  فلتخم  ياهنامز  رد  هک  ییاهرهـش  دشیم ؛ هدناوخ  نامز  نآ  گرزب  رهـش  راهچ  زا  یکی  مان  هب  زین  عبر  ره  دیدرگیم و 
تلایا یسرک  یمالسا ، لوا  تاحوتف  زا  سپ  [ 110 . ] خلب تاره و  ورم ، روباشین ، زا  دندوب  ترابع  هک  دندیدرگ  عقاو  تلایا  مامت  یسرک  ای 

هک ار  روباشین  سپـس  هداد ، لاقتنا  رتخاب  يهیحان  هب  ار  دوخ  ییاورنامرف  زکرم  نایرهاط  هلـسلس  يارما  اهدعب  اما  دوب ؛ خـلب  ورم و  ناسارخ ،
هاگتـساوخ هاگداز و  هب  ندوب  کیدزن  ـالامتحا  دـنداد . رارق  شیوخ  تراـما  زکرم  دوب -  هناـگراهچ  ياهتمـسق  نیرتیبرغ  رد  یمهم  رهش 

بوکرـس جراوخ و  اب  هزرابم  نینچمه  و  رگید ، ییوس  زا  ناسارخ  ناتـسا  ياهرهـش  ریاس  هب  تبـسن  روباشین  ینادابآ  و  وس ، کـی  زا  اـهنآ 
، ناخروم نانادـیفارغج و  رتشیب  يهتفگ  ربانب  تسا . هدوب  تراما  هحفص 60 ]  ] زکرم ناونع  هب  رهـش  نیا  باختنا  لیالد  رخآ  يوس  زا  اهنآ ،

ناسارخ يزارفارس  [ 111  ] تسا هتشاد  دوجو  يرایسب  ياهرهوگ  میس و  رز و  نداعم و  نآ  رد  هدوب و  تمعن  رپ  رایسب  دابآ و  يهقطنم  نیا 
ناسارخ رد  یگدنز  ور ، نیا  زا  دناهدیمان . ناریا » تالغ  رابنا   » قح هب  ار  ناتسا  نیا  هک  اجنآ  ات  هدوب ؛ هیحان  نیا  يزرواشک  ببـس  هب  رتشیب 

اب بآ -  عبانم  زا  هنیهب  يهدافتـسا  لیلد  هب  مه -  ینامز  يزرواشک و  یناماسبان  ضرعم  رد  همه ، نیا  اب  اما  هدوب ، هارمه  یبولطم  طیارـش  اب 
نیا مدرم  تسا . هدوب  زین  يرگید  ياهیناماسبان  ضرعم  رد  هتـسویپ  یناگرزاب  يزرواشک و  هک  دـنامن  هدیـشوپ  تسا . هدوب  هارمه  یباـیماک 

يزرواشک و هب  نآ  هانپ  رد  هک  دنتـساوخیم  رادـیاپ  راوتـسا و  یتموکح  نایناسارخ  دـندوب . حلـسم  هتـسویپ  و  هرهـش ، يرواگنج  هب  هقطنم 
هک تسا  هدـشیم  ببـس  هدوب و  حرطم  هراومه  ناسارخ  خـیرات  رد  روما  نیا  دـنامب . نوصم  زین  ناشعفانم  ییوس  زا  دـنزادرپب و  یناگرزاب 

دوب يدبهپسا  تموکح  تحت  عیسو  نیمزرس  نیا  نایناساس  يهرود  رد  [. 112  ] دنیآ مه  درگ  دحاو  یفده  وترپ  رد  نآ  فلتخم  ياهشخب 
يهنازخ هب  اجنآ  زا  زین  يدـیاوع  درکیم . هرادا  ار  نآ  زا  یعبر  کی  ره  هک  دوب  شنامرف  ریز  نابزرم  راـهچ  تشاد و  نابـسوذاپ  ناونع  هک 

هک دوـب  يریما  ناـمرف  تحت  جنـشوپ  سیغداـب و  تاره ، مالـسا  حوـتف  لـیاوا  رد  دوـب . مهرد  نوـیلیم  تفه  یـس و  دـشیم ، هتخیر  تلود 
اب نراقم  نایناساس و  دهع  رخاوا  رد  دربیم . مان  ناونع  نیمه  اب  زین  ار  درویبا  مکاح  هک  نانچ  دـنکیم ؛ دای  میظع »  » ناونع اب  وا  زا  يرذالب 

. تشاد هحفـص 61 ]  ] گنرانک ناونع  زین  سوط  ياورنامرف  دنتـشاد و  ینابزرم  هناگادـج  کی  ره  سخرـس  ورم و  روباـشین ، مالـسا ، حوتف 
اب تارک  هب  هک  هنوگ  نآ  دوب  مارآان  ياهیحان  بلغا  تفـالخ  زکرم  زا  يرود  ببـس  هب  دـش ، برع  ناـحتاف  میلـست  دوز  هکنآ  اـب  ناـسارخ 

مالسا هاپـس  يوس  زا  نامثع -  تفالخ  نامز  رد  ینعی  يرجه -  لاس 29  رد  ناسارخ  [. 113  ] دروآرب شروش  هب  رـس  تخیوآرد و  ناحتاف 
اضر ماما  اهدعب  هک  يریسم  اب  دوب ، ورم  ات  هرصب  زا  هک  ناسارخ  حتف  رد  يو  ریـسم  هک  دنامن  هتفگان  دش . حتف  رماع  نب  هللادبع  يربهر  هب  و 
يارب یهاگیاپ  هب  تفـالخ  زکرم  زا  يرود  لـیلد  هب  ناـیوما  تموکح  ناـمز  رد  ناـسارخ  [. 114  ] دراد يرایـسب  هباشت  دومیپ ، مالـسلاهیلع 

تردق تفرگ و  هرهب  دوب ، هتفهن  رتسکاخ  ریز  اهلاس  هک  یناهنپ  شتآ  زا  یناسارخ  ملسموبا  هک  اجنآ  ات  دوب ؛ هدش  لیدبت  یـسایس  نافلاخم 
تردـق هب  زا  دـعب  یکدـنا  تفریم ، رامـش  هب  نایـسابع  هاگیاپ  نیتسخن  هک  ناسارخ  درپس . نایـسابع  هب  دوبر و  رد  هب  ناـیوما  گـنچ  زا  ار 

شروش لاس 150 ه . رد  سیـسذاتسا »  » یبهذم تضهن  دـش . نایـسابع  یبهذـم  یـسایس و  نافلاخم  يارب  ینوناک  رگید  راب  نانآ ، ندیـسر 
ياهدکهد زا  هک  لاس 163 ه . رد  عنقملا »  » هب بقلم  میکح  نب  مشاـه  ماـیق  لاـس 160 ه . رد  ماربـلا » فسوی   » هب بقلم  میهاربا  نب  فسوی 

يزور هک  ار  ناسارخ  داد ، يور  نایـسابع  هیلع  هک  يددـعتم  ياهـشروش  زین  جراوخ و  یـسایس  یبهذـم و  ماـیق  دـش ، زاـغآ  ورم  کـیدزن 
هاگچیه دش و  بوکرـس  يرگید  زا  سپ  یکی  ناسارخ  رد  یـسابع  دـض  ياهمایق  [ 115 . ] دناروشیم نانآ  هیلع  دوب ، نایسابع  هاگتـساوخ 

یسابع تموکح  هحفص 62 ]  ] هرطیس يارب  دیـشرلا  نوراه  ياهـشالت  رگا  کشیب  اما  دزاس ، لزلزتم  ار  نایـسابع  تموکح  ناینب  تسناوتن 
رد رتشیپ  هک  تفاییم  ار  یتشونرس  نامه  نایسابع  رـصع  رد  رهـش  نیا  دوبن ، ورم  هب  تموکح  زکرم  لاقتنا  رد  نومأم  مادقا  ناسارخ و  رب 

يهعیلط ناسارخ  تساخرب . اجنآ  زا  ملسموبا  زین  ماجنارس  دش و  یـشکرکشل  ناسارخ  هب  تارک  هب  نایوما  نامز  رد  دوب . هتفای  نایوما  نامز 
هب ار  شیوخ  رـسپ  یـسابع ، هفیلخ  روصنم ، هک  نانچ  دنتـسیرگنیم ؛ نادـب  هقالع  رظن  اب  ور  نیا  زا  دـمآیم ، رامـش  هب  نایـسابع  ینارمکح 

دالب نیا  رد  زین  تراجت  ییوس  زا  داد . رارق  اجنآ  رد  ار  شیوخ  تفالخ  زکرم  یتدم  زین  نومأم  درک و  هیـصوت  ناسارخ  لها  لاح  تاعارم 
، میتفگ هچنآ  هب  هجوت  اـب  دـندوب . تکرح  رد  هتـسویپ  اـهناوراک  ناریا  دـنه و  كرت و  نیچ و  دـالب  نیب  هک  هنوگنآ  تشاد ؛ ماـمت  یقنور 
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زا دـعب  نانآ  دندرمـشیم . شیوخ  تکلمم  ار  اجنآ  یتح  دنتـشاد و  رگید  یهاگن  عیـسو  نیمزرـس  نیا  هب  زاغآ  ناـمه  زا  یـسابع  ياـفلخ 
تعیب ساسا  تفالخ و  ماوق  يهیام  زین  زاجح  دوب و  ینغ  رایسب  یلام  ظاحل  زا  قارع  هکنآ  هچ  دندیـشیدنایم ؛ قارع  زاجح و  هب  ناسارخ ،

هب ندیسر  درجم  هب  نایـسابع  [. 116  ] تشاد تیمها  نانآ  يارب  لاجر  ظاـحل  زا  مه  تورث و  رظن  زا  مه  ناـسارخ ، اـما  دـمآیم ، رامـش  هب 
زا سپ  اما  دـننکیم ، ار  دوخ  شالت  يهمه  مدرم  شیاـسآ  هاـفر و  يارب  هک  دـندرکیم  دومناو  نینچ  هیماینب ، لاـمع  یبوکرـس  تردـق و 

مدرم يهماع  يارب  اهنت  هن  نایـسابع  درکلمع  عقاو  رد  دنتـسین . دوخ  ياههدعو  ققحت  ددصرد  نادناخ  نیا  يافلخ  هک  دش  راکـشآ  يدنچ 
تیمها نانچ  نآ  نومأـم  يارب  ناـسارخ  دوزفا . شیپ  نارود  هب  تبـسن  ناـنآ  يراـگیب  جارخ و  نازیم  رب  جـیردت  هب  هکلب  تشادـن ، یتعفنم 

نیما هیلع  دوخ  يرکـشل  تازیهجت  ورین و  نیرتهدـمع  هک  ارچ  داـهنیم ؛ رگید  يوس  رد  ار  روشک  يهمه  وس و  کـی  رد  ار  نآ  هک  تشاد 
هب فلتخم -  تاهج  زا  نومأـم  يهرود  رخاوا  اـت  ساـبعینب  هیکت  دوش  هتفگ  رگا  ور ، نیا  زا  دـید . كرادـت  هقطنم  نیا  زا  ار  هحفص 63 ] ]

دوب و یناریا  ردام  فرط  زا  نومأم  رگید ، يوس  زا  میاهتفگن . فازگ  هب  ینخـس  تسا ، هدوب  هقطنم  نیا  رب  دنمورین -  یهاپـس  لیکـشت  هژیو 
شندـمآ و راک  يور  رد  نومأـم  هب  اـهیناسارخ  تامدـخ  هک  ناـنچ  تفریم ؛ رامـش  هب  يو  هب  اـهیناسارخ  هجوت  لـیالد  زا  یکی  رما  نیمه 
هک دنتـشادنپیم  نینچ  سابعینب  يافلخ  ندـمآ  راک  يور  اب  ناـیناریا  دوب . ماـع  صاـخ و  دزناـبز  نیما  شردارب  نتخاـس  بولغم  نینچمه 

هیماینب يافلخ  تموکح  نامز  رد  نانآ ، تموکح  یعامتجا  هیاپ  هک  دـنتفایرد  دوز  یلیخ  اـما  تسا ، هتفاـی  همتاـخ  ناریا  رب  بارعا  طلـست 
راودا زا  کی  چیه  رد  هک  دش  یتافیرشت  نانچ  تشاد و  نوزفازور  یشرتسگ  نایسابع  تفالخ  هاگتـسد  تسا . هدش  مکحتـسم  يزیریپ و 

مورحم و تاقبط  رگید  نارگراک و  نازرواشک ، شود  رب  اههنیزه  نیا  نیگنـس  راب  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  تشادن . يدننام  مالـسا  یخیرات 
رب هار  نیا  زا  هـک  يرایـسب  راـشف  یـسابع و  ياـفلخ  نارود  رد  ناریا  ياهرهـش  زا  تاـیلام  تفاـیرد  نازیم  [. 117  ] دوب هعماـج  دـمآرد  مک 

اهیتلادـعیب و رگید ، ییوـس  زا  [ 118 . ] دوزفایم نانآ  یتیاـضران  رب  دـشیم ، دراو  مورحم -  تاـقبط  ناـمه  ینعی  هدتاـیلام -  تاـقبط 
زا نانآ  يدونشخان  رب  شیپ  زا  شیب  دشیم  لامعا  نایناریا  رب  سابعینب  ماکح  يوس  زا  هک  مجع -  رب  برع  يرترب  يهنابـصعتم  يهشیدنا 
رد دهد . يور  ناسارخ  هقطنم  هژیو  هب  ناریا  تایالو  رد  يددعتم  ياهشروش  اهمایق و  جیردت  هب  هک  دش  ببس  رما  نیمه  دوزفا و  سابعینب 
نب یلع  ادتبا  تالکـشم  نیا  لح  يارب  يو  هحفص 64 ] . ] داد يور  ناسارخ  رد  يددعتم  ياهـشروش  مایق و  دیـشرلا  نوراه  تفالخ  نامز 

. میزادرپیم نآ  حرش  هب  کنیا  هک  داتسرف  هقطنم  نیا  هب  یلاو  ناونع  هب  ار  ناهام  نب  یسیع 

دیشرلا نوراه  يوس  زا  ناسارخ  هب  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  نداتسرف 

اهشروش و يهدنروآیپ  رد  دوخ  نیا  هک  دوب  ناسارخ  یلاو  ناونع  هب  یسیع  نب  یلع  ندرامگ  نوراه  رصع  رد  مهم  رایسب  لئاسم  زا  یکی 
هک یعاضوا  نینچ  رد  تفرگیم . ار  مدرم  لاوما  مامت  يرگدادـیب  اـب  ناـسارخ  رد  یـسیع  نب  یلع  دوب . هقطنم  نیا  رد  یپ  رد  یپ  یثداوح 
يو زا  دنتـشون و  همان  نوراه  هب  ور  نیا  زا  دـندمآ ، هوتـس  هب  وا  تسد  زا  ناگرزب  زا  ياهدـع  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  يو  یهابت  داـسف و 

ار دـیزم  نب  دـیزی  وا  درک و  تروشم  دـلاخ  نب  ییحی  اب  هراب  نیا  رد  نوراه  درامگب . يو  ياـج  هب  ار  يرگید  درف  هک  دـندرک  تساوخرد 
رد هفیلخ  هکنآ  هچ  دش ؛ ير  مزاع  ناسارخ  زا  يرایسب  ياههفحت  ایاده و  اب  یسیع  نب  یلع  یتدم  زا  سپ  دشن . هتفریذپ  اما  دومن ، داهنشیپ 

هفیلخ داد . ییایاده  ناشتبترم  رادقم  هب  دندوب ، وا  هارمه  هک  دیشر  نارادرس  نامداخ و  ناریبد ، نادناخ ، هب  نینچمه  يو  دوب . رقتـسم  اجنآ 
درک زین  شاهقردـب  یتح  داتـسرف و  ناسارخ  تمـس  هب  ار  وا  هرابود  ور  نیمه  زا  درک ، رییغت  يو  هب  تبـسن  شراتفر  اههیدـه  نیا  ندـید  اـب 

[. 119]

نومأم ندیسر  تردق  هب  ات  نوراه  تالکشم  هب  هاتوک  یهاگن 

نیفص گنج  مالسا  خیرات  عیاقو  نیرتساسح  زا  یکی  جراوخ : میزادرپیم : کی  ره  هب  هک  تشاد  دنچ  یتالکـشم  دوخ  نامز  رد  نوراه 
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زا یهورگ  دوب : تیمکح » [ » هحفص 65  ] يارجام گنج  نیا  هظحل  نیرتراب  فسأت  نیرتمهم و  دش . تالوحت  زا  يرایسب  أشنم  رس  هک  دوب .
تیمکح ارچ   » هک دنتفرگ  هدرخ  ناشیا  رب  دناهدرک ، تیمکح  شریذپ  هب  راداو  ار  ترضح  دنتسنادیم  هکنیا  اب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نارای 
ياههقرف هب  اهدعب  جراوخ  دنتفرگ . مان  جراوخ » ، » دندرک جورخ  ناناملسم  هفیلخ  هیلع  یمسر  روط  هب  هک  اجنآ  زا  هورگ  نیا  یتفریذپ »؟ ار 

رگا دندز . مقر  شیپ  زا  شیب  ار  یمالـسا  يهعماج  رد  ییادـج  هقرفت و  هنیمز  ناشدوخ  صاخ  موسر  بادآ و  اب  هک  دـندش  میـسقت  يدایز 
، تفای تدش  دعب  ياههرود  رد  نانچمه  اهنآ  تیلاعف  تشک ، ار  جراوخ  زا  يدایز  هورگ  ناورهن  گنج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هچ 

دوخ ناوارف  ششوک  اب  يو  داتسرف . ناشیا  اب  دربن  هب  ار  هرفص  یبا  نب  بلهم  دیزرو و  رارصا  اهنآ  اب  گنج  رد  فسوی  نب  جاجح  هکنیا  ات 
بیقعت تحت  هراومه  جراوـخ  [. 120  ] دـیناسر ناتـسیس  هب  ار  جراوـخ  هکنآ  اـت  دادیم ، تمیزه  رگید  لزنم  هب  یلزنم  زا  ار  ناـنآ  هتـسویپ 
ناـمرک ناتـسیس و  هلمج  زا  اهرهـش  زا  یخرب  رد  دـنتخیرگ و  ناریا  ياـهزرم  هب  مک  مـک  ور  نـیا  زا  دـندوب ، نایـسابع  هژیو  هـب  اـهتموکح 

هب یتح  دـندرکیم و  داجیا  ار  يدـیدج  هنتف  یتصرف  ره  رد  اهنآ  دـش . جراوخ  هاـگیاپ  ناتـسیس  هکنیا  اـت  دـنتفای ، يرادـیاپ  اتبـسن  تیعقوم 
هب روصنم  فرط  زا  هک  ار  اـجنآ  یلاو  ینابیـش ، يهدـئاز  نب  نعم  ناتـسیس  جراوخ  یتدـم  زا  سپ  دـندربیم . شروی  زین  ناـسارخ  نیمزرس 

، تفرگ تروـص  جراوـخ  يوـس  زا  ناتـسیس  رد  هک  يرگید  ياهـشروش  زا  [ 121 . ] دـندناسر لـتق  هب  شاهناـخ  رد  دوب ، هدیـسر  تموکح 
، سیغداب داد و  تسکش  ار  ناتسیس  هاپـس  دوب ، قوا  لها  هک  نیـصح  مان  هب  يرگید  یجراخ  دعب  یتدم  [ 122 . ] دوب یجراخ  عون  شروش 

هتفـشآ ار  ناـسارخ  عاـضوا  وس  نیا  زا  دوـب ، جراوـخ  زا  هک  زین  ناورم  نب  ورمع  تفرگ . ار  تاره  و  هحفص 66 ] [. ] 124  ] گنشوپ [ 123]
ياهـشروش هک  دـنامن  هتفگاـن  دوب . یجراـخ  يهزمح  نایـصع  درک ، نوـگرگد  یتخـس  هب  ار  ناتـسیس  ناـسارخ و  هچنآ  اـما  [ 125 ، ] درک

نآ هب  راصتخا  هب  اجنیا  رد  هک  درک  داجیا  هفیلخ  يارب  زین  ار  یتالکـشم  هک  داتفا  قافتا  نوراـه  ناـمز  رد  زین  ثیل  نب  عفار  بیـصخلاوبا و 
نیا لح  يارب  دوخ  وا  هللادبع ، نب  ةزمح  زا  نوراه  نایهاپـس  یپردیپ  ياهتـسکش  زا  سپ  یجراخ : هللادـبع  نب  ةزمح  شروش  میزادرپیم .

سفنب هدمآ : نینچ  ناتسیس  خیرات  رد  دنک . هرسکی  ار  هزمح  راک  دیآرب و  ناسارخ  هب  یتدم  زا  سپ  ات  درک  تکرح  ير  تمس  هب  لکـشم 
( هک  ) ناگدصناپ دش  عمج  وا  اب  راوس  رازه  یـس  دـش و  توق  تکوش و  ار  وا  هک  هزمح  برحب  دـیآ  ناسارخ  هب  هک  دـمایب  دیـشر  شیوخ 
، تشون یجراخ  هزمح  هب  ناگرگ  زا  نوراه  هک  ياهماـن  رد  [. 126 …  ] يدرکن ماقم  شیب  زورکی  ياج  چیه  هب  و  ي )  ) داتـسرف ياهتیحانب 
، دراداو دوخ  زا  تعاطا  هب  مایق و  كرت  هب  ار  اهنآ  دـهد و  ناما  ار  شنایهاپـس  هزمح و  هنتف ، نتفرگ  الاب  زا  بانتجا  يارب  ات  دیـشوک  [ 127]

هکنآ نودب  یتح  دناوخ و  دنوادخ  هار  رد  داهج  ار  دوخ  جورخ  درک و  در  ار  وا  ناما  داد ، هفیلخ  يهمان  هب  هک  يدـنت  باوج  رد  هزمح  اما 
علخ تفالخ  زا  ار  نوراه  هنوگ  نیدـب  دـناوخ و  نینموملاریما  ار  دوخ  دـنک ، باـطخ  نینموملاریما  هحفـص 67 ]  ] هفیلخ و ناونع  اـب  ار  يو 

رامیب ناسارخ  رد  اما  تشگ ، ناتسیس  مزاع  يو  عفد  يارب  هفیلخ  ور  نیا  زا  دادیمن ، یتشآ  هنوگ  چیه  يوب  هزمح  همان  باوج  نوچ  دومن .
تخات و دـنه  دنـس و  يهقطنم  رد  نومأم  دـهع  لیاوا  رد  دیـشرلا و  نوراه  زا  دـعب  هزمح  تفای . تاـفو  سوط  دابانـس  رد  ماجنارـس  دـش و 

هراـب نیا  رد  [ 128 . ] دـش هتـشک  یگنج  رد  لاس 213 ه . رد  دـنکیم -  لـقن  يزیدرگ  هک  ناـنچ  ماجنارـس -  هکنیا  اـت  درک ، زین  ییاـهیزات 
نیا هب  دابع  نب  ناـسغ  ياـج  هب  لاس 206 ه . رد  درک و  راذـگاو  رهاط  هب  ار  ناسارخ  تموکح  نومأـم  یتدـم  زا  سپ  دـسیونیم : یبوقعی 

سپـس داتـسرف و  يو  رـس  رب  يرکـشل  زا  سپ  يرکـشل  رهاط  سپ  درک ، جورخ  ناـسارخ  رد  یجراـخ  يهزمح  ناـمز  نآ  رد  تفر . هقطنم 
ناـسارخ ناتـسیس و  رد  هک  اـجنآ  زا  تشادـن ، لوبق  ار  نایـسابع  تفـالخ  دـناوخیم و  نینموملاریما  ار  دوخ  هک  هزمح  [. 129  ] درم هزمح 

لوغشم متس  عفد  داهج و  هب  ار  دوخ  نایهاپس  هراومه  تفاییمن و  رارقتـسا  اجکی  رد  ور  نیا  زا  دوب ، هداد  لیکـشت  رایـس  تموکح  یعون 
وا نارای  دنناتسب . قحان  لام  دننک و  ملظ  یسک  هب  هفیلخ  نالماع  دادیمن  هزاجا  دوب و  ناملاظ  نمشد  نامولظم و  رای  هتـسویپ  وا  تشادیم .

لـصاح يرگید  زیچ  هفیلخ  ناگتـشامگ  هقفن  ماـعط و  زج  قطاـنم  نآ  زا  هک  دـندوب  هتفاـی  تسد  ناـسارخ  ناتـسیس و  روـما  رد  يردـق  هـب 
 - دشیم ینابیتشپ  هباشم  یـضاران  ياههقرف  یخرب  جراوخ و  ياسؤر  زا  اجفلا ، نب  يرطق  يوس  زا  عقاو  رد  هک  مایق -  نیا  [ 130 . ] دشیمن

اهیریگرد نـیا  رثا  رب  هحفـص 68 ]  ] تسا ینتفگ  دـیدرگ . ناسارخ  یگتفـشآ  هب  رجنم  شیپ  زا  شیب  دیـشک و  لوط  لاس  تسیب  دودـح  رد 
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تلادع و يرارقرب  اهمایق  نیا  زا  فده  جراوخ ، هدیقع  ربانب  دندش . هتشک  جراوخ  زا  يرایـسب  نینچمه  هفیلخ و  نایرکـشل  زا  يدایز  رامش 
اهنآ يارب  هک  ینید  تاهبـش  نینچمه  طلغ و  تابـصعت  ینیـشنهیداب ، هیحور  هب  هجوت  اب  ار  هدـیقع  نیا  نانآ  هتبلا  دوب . هعماـج  رد  تاواـسم 

دوب و رما  نیا  زا  مدرم  ندرک  یهن  هفیلخ و  لامع  هب  جارخ  ندرکن  تخادرپ  جراوخ  فادها  رگید  زا  دـندرکیم . حرطم  دوب ، هدـمآ  شیپ 
اب اما  تشاد ، تافانم  لیصا  مالسا  اب  هک  دندوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یهار  جراوخ  دنتفرگیمن . جارخ  اهنآ  زا  زین  دوخ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

دندوب رضاح  هار  نیا  رد  اریز  دندیمانیم ؛ [ 131 « ] شورف ناج   » زین ار  دوخ  یتح  هک  اجنادب  ات  دندرـشفیم ؛ ياپ  تدش  هب  نآ  رب  همه ، نیا 
 - ناتسیس ناسارخ و  هژیو  هب  نوگانوگ -  قطانم  رد  يراب  تبیـصم  راثآ  یعامتجا  ظاحل  زا  اهنت  هن  شبنج  نیا  دننک . ادف  زین  ار  دوخ  ناج 

ياهقطنم مزاع  هفیلخ  نایهاپـس  یتقو  هک  نانچ  درک ؛ دراو  يدایز  بیـسآ  قطانم  نیا  مدرم  هب  زین  يداصتقا  رظن  زا  هکلب  تشاذگ ، ياج  رب 
نیا هکنآ ، هتکن  رگید  دندینازوسیم . ار  ناشرواجم  ياههیرق  اهنیمزرس و  دنتـشکیم و  هنامحریب  ار  اهنآ  دندش ، جراوخ  بوکرـس  يارب 

تلاح هب  ابیرقت  ناتسیس  رد  هژیو  هب  ناشدوخ و  هقطنم  رد  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هدروخ  هرگ  زین  یـسایس  لئاسم  اب  اهـشروش  اهـشبنج و 
شکورف یتدم  زا  سپ  اهشروش  نیا  هچ  رگا  دشیم . هفیلخ  لامع  اهنآ و  نیب  ییاهیریگرد  هب  رجنم  رما  نیمه  دندرکیم و  لمع  لالقتـسا 

هحفـص 69]  ] ياهتمـسق رد  زین  ار  يرگید  ياهـشروش  یتح  دربیمن و  نیب  زا  تفـالخ  هاگتـسد  زا  مدرم  هماـع  یتیاـضران  زگره  درکیم ،
یکی ءاسن ، رد  بیـصخلاوبا »  » هب بقلم  ییاسن  هللادبع  نب  بیهو  مان  هب  يدرف  لاس 183 ه . رد  بیـصخلاوبا : شروش  دزیم . نماد  فلتخم 
ینید گنر  وا  شروش  هک  تسین  تسد  رد  لیلد  چـیه  اما  دناهتـسناد ، یجراخ  ار  وا  عبانم  زا  یخرب  [ 132  ] درک مایق  ناسارخ  ياهرهش  زا 

نب یلع  تسد  هب  شروش  نیا  ماجنارـس  يور ، ره  هب  اـما  [ 133 . ] دوب درویبا  یلاو  رتشیپ  يو  دیآیمرب ، یفلا  خـیرات  زا  هک  نانچ  دـشخب .
نب یلع  ياوران  ياهدروخرب  يهجیتن  رد  شروش  نیا  هک  دوریم  لامتحا  دش . هتـشک  زین  بیـصخلاوبا  دـیدرگ و  بوکرـس  ناهام  یـسیع 

شروش دشاب . هداد  يور  رگید ، يوس  زا  يداصتقا  یناشیرپ  یگتفشآ و  و  وس ، کی  زا  مدرم  لاوما  نتفرگ  رد  شیاهمتس  ملظ و  یـسیع و 
رد هفیلخ  ناـفلاخم  دـش  ببـس  هک  دوـب  ثیل  نب  عـفار  شروـش  داد ، خر  نوراـه  ناـمز  رد  هک  یمهم  ياهـشروش  رگید  زا  ثیل : نـب  عـفار 

دنقرمـس رد  ماجنارـس  يو  دـندوب . هدـمآ  هوتـس  هب  هفیلخ  نارومأم  تسد  زا  هژیو  هب  هک  ینافلاخم  دـندنویپب ؛ ثیل  نب  عفار  هب  رهنلاءارواـم ،
نب عفار  شروش  یلـصا  تلع  دسریم  رظن  هب  تشاد . مالعا  نایـسابع  تموکح  اب  ار  شتفلاخم  هنوگ  نیدـب  دومن و  ینلع  ار  دوخ  تکرح 
متـس ندوب  ناسارخ  میقم  هک  یبارعا  رب  دمآ ، اجنادب  ناسارخ  رب  تموکح  يارب  نوچ  ناهام  نب  یـسیع  نب  یلع  هک  تسا  هدوب  نینچ  ثیل 

عفر يارب  دش  روبجم  یتدم  زا  دـعب  نوراه  هک  دوب  مهم  يردـق  هب  عفار  شروش  [ 134 . ] تخاس راکـشآ  ار  دوخ  ملظ  يراتفردب و  درک و 
نب ۀمثره  نوراه  تفرگب ، دنقرمس  درک و  جورخ  دیشرلا  نوراه  رب  ثیل  نب  عفار  نوچ  [ » هحفص 70 . ] دیآ ناسارخ  هب  نومأم  قافتا  هب  نآ 
دوب هدمآ  ناسارخ  هب  دیشرلا  نوراه  اب  نومأم  دش . زجاع  يو  راک  رد  همثره  درک . راصح  ار  دنقرمس  عفار  داتـسرف و  يو  برح  هب  ار  نیعا 
برح رد  ار  همثره  ات  دومرفب  دسا و  نادنزرف  هب  درک  ياهمان  نومأم  راک . نیدب  دوب  لوغشم  تیاغ  هب  نوراه  لد  و  هثداح ، نیمه  ببـس  هب 

تشگ و غراف  راک  نآ  زا  نوراه  لد  دـندرک و  ترداصم  ناشیا  نایم  و  درک ، حلـص  همثره  اب  ات  دنتـشاد  نادـب  ار  عفار  دـنهد ؛ يرای  عفار 
سوط هب  نوراه  رفـس  نیا  رد  و  هداـتفا ؛ عقوم  رد  کـین  نومأـم  کـیدزن  هب  راـک  نیا  یتفرگب و  ار  ناـسارخ  يهمه  عفار  هک  دوب  نآ  رطخ 
مکاح یتح  هک  نانچ  دـشیم ؛ هدوزفا  شناراـی  دادـعت  رب  زین  زور  هب  زور  تفاـی و  یبوخ  تیعقوم  دنقرمـس  رد  عفار  [. 135 .« ] تفای تافو 

ار رصن  نب  ریشب  زین  ار  عفار  ردارب  ییوس  زا  دهد و  تخس  یتسکش  ار  اهنآ  راب  کی  دوب  هتسناوت  همثره  هکنیا  اب  دناسر . لتق  هب  زین  ار  اجنآ 
نوراه گرم  هکنیا  ات  دیدرگن ، شوماخ  دشیم -  تیامح  یضاران  نایئاتسور  يوس  زا  هک  شبنج  نیا  دتـسرفب ، دادغب  هب  دنک و  ریگتـسد 

ناییاتـسور جیردت  هب  دبای ، تسد  دوخ  فادها  هب  تسناوتن  عفار  نوچ  یتدم  زا  سپ  دنک . مادقا  عفار  دض  رب  المع  دوخ  نومأم  دش  ثعاب 
نایاپ زین  شروش  نیا  بیترت  نیدب  درک و  وفع  ار  عفار  زین  وا  دـش و  نومأم  میلـست  يو  ور  نیا  زا  دـندش ، هدـنکارپ  شفارطا  زا  رهنلاءاروام 

هب تایلام  يروآعمج  يارب  هفیلخ  نارومأم  دوب : رهنلاءاروام  مدرم  قح  رد  نوراـه  متـس  ملظ و  رگناـیب  ثیل  نب  عفار  شروش  [. 136  ] تفای
یتالکـشم رب  نوزفا  اهمایق  اهـشروش و  نیا  يور ، ره  هب  دش . هفیلخ  زا  مدرم  یتیاضران  هب  رجنم  دوخ  نیا  دندرکیم و  زواجت  مدرم  قوقح 
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تموکح زا  ناییـضاران  دادـعت  رب  ییوس  زا  هحفـص 71 ]  ] دناسر و بیـسآ  زین  نوراه  ورملق  یـسایس  تدحو  هب  میدنار ، نخـس  نآ  زا  هک 
نوراه و نامز  رد  بارعا  یـسایس  تردق  تقیقح  رد  تخاس . رتهتفـشآ  ار  رهنلاءاروام  هژیو  هب  ناسارخ  عاضوا  نینچمه  دوزفا و  زین  تقو 

ياهزرم تا  ار  یشحو  لیابق  بارعا  اقیرفا  رد  نانآ  دوب . نیچ  زرم  ایسآ  رد  اهنآ  تنطلـس  یقرـش  دح  دیـسر : دوخ  جوا  هب  نومأم  شرـسپ 
ربمایپ توعد  هک  یناروالد  نیا  یتسار  هب  دنتفر . شیپ  سلطا  سونایقا  ياههنارک  ات  نانچمه  دندنار و  رفسب  يهگنت  ات  ار  نایمور  و  هشبح ،

، تمظع رادتقا و  رد  هک  یتلود  دنداد ؛ لیکشت  يردتقم  تلود  نرق  ود  تدم  رد  دندمآرد ، يدحاو  تلم  تروص  هب  دنتفریذپ و  ار  مالسا 
سپ نوراه  ناسارخ : تراما  تلایا و  زا  یـسیع  نب  یلع  لزع  [. 137  ] تفای يرترب  راگزور  نآ  ياهتلود  رگید  مور و  گرزب  ياـهتلود  رب 
لزع رگید  لیلد  دیآ . قیاف  هقطنم  نآ  ياهیمظنیب  اهـشروش و  رب  قیرط  نیدـب  ات  درک  لزع  ناسارخ  تلایا  زا  ار  یـسیع  نب  یلع  یتدـم  زا 
نیمه زا  عقاو  رد  [ 138  ] دوب هدینـش  ار  نانآ  ریقحت  ناسارخ و  ناگرزب  نایعا و  هب  نیهوت  ییوس  زا  وا و  يراتفردـب  دیـشر  هک  دوب  نیا  يو 
نوراه گرم  هب  هکنیا  زا  شیپ  دندروآ . مهارف  ار  وا  لزع  تابجوم  بیترت  نیدـب  دـندرک و  تیاکـش  وا  زا  ناسارخ  ناگرزب  هک  دوب  يور 

يدهعتیالو دنچ  هلئسم  نآ  تشاذگ و  ياج  هب  دوخ  زا  يرایسب  یفنم  تاریثأت  هک  میزادرپب  یمهم  رایسب  هلئـسم  هب  تسا  مزال  مینک ، هراشا 
دنچ يهلئسم  تشاد ، اهتموکح  ياههیاپ  ندرک  تسس  رد  ییازسب  ریثأت  هک  یمهم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  نوراه : يدهعتیالو  هلئـسم  تسا .

سپـس دندرکیم و  صخـشم  ار  دهعیلو  هس  یتح  ای  ود و  الومعم  دوخ  زا  دـعب  يارب  افلخ  هحفص 72 ] ، ] هکنیا حیـضوت  تسا . يدهعتیالو 
يو گرم  زا  سپ  نیقی  هب  اما  دوبن ، نیرفآ  لکشم  هفیلخ  دوخ  نامز  نایرج د  نیا  رگا  دنتفرگیم . تعیب  مدرم  ناگرزب و  زا  زین  اهنآ  يارب 
درف اـی  شردارب  تشادـن  لـیامت  دـیدج  هفیلخ  ـالومعم  دادیم . يور  یفلتخم  ياـهیریگرد  يو  زا  دـعب  ياهدـهعیلو  دـیدج و  هفیلخ  نـیب 

بـصنم شدوـخ  نارـسپ  دوـب  لـیام  هکلب  دـسرب ، تفـالخ  هـب  وا  زا  سپ  دوـب ، هدـیزگرب  يدـهعتیالو  هـب  ار  وا  نیـشیپ  هـفیلخ  هـک  يرگید 
نآ درک ؛ دراو  نایسابع  هچ  نایوما و  هچ  تفالخ -  هاگتسد  هرکیپ  هب  ار  يریذپان  ناربج  تابرض  هلئسم  نیا  دننک . بحاصت  ار  يدهعتیالو 

ياهراتـشک یموق و  اهبوشآ ي  نوگانوگ و  ياهیریگرد  يارب  ار  هنیمز  دیدرگ و  نایـسابع  نایوما و  فعـض  هب  رجنم  وس  کی  زا  هک  ناس 
هنیک بجوم  موس  يوس  زا  داهن و  هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، داعبا  رب  يرایـسب  یفنم  تاریثأت  وس  مود  زا  و  درک ، مهارف  یعمج 
یتقو تشگیم . لماش  زین  ار  اهنآ  نارادـنامرف  هکلب  دـشیمن  نایوما  هب  رـصحنم  اهنت  عازن  فالتخا و  نیا  هتبلا  دـش . اهنآ  ناـیم  ینمـشد  و 
نایم زا  دندوب ، هدرک  تقفاوم  يدهعتیالو  زا  يو  علخ  اب  هک  ار  ینارادنامرف  ناهدنامرف و  ات  دیـشوکیم  دیـسریم ، تفالخ  هب  مود  دهعیلو 

درک دوخ  دهعیلو  ار  زیزعلادبع  کلملادبع و  دوخ  رسپ  ود  هک  دوب  مکح  نب  ناورم  تفرگ ، شیپ  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  درادرب .
ناشرـسپ هک  دـندوب  کلملادـبع  لوا و  ناورم  لوا ، دـیزی  لوا ، هیواـعم  ینعی  سک ، راـهچ  اـهنت  هیماینب  هـفیلخ  هدراـهچ  ناـیم  زا  [. 139]

ياج رب  یناورم  يهریت  راذـگ  ناینب  هک  دوب  یتنـس  درکیم ، رتهدـیچیپ  ار  عاضوا  هراب  نیا  رد  هچنآ  تفای . تفـالخ  ناـشیا  یپ  زا  امیقتـسم 
هک یماگنه  اـما  تفرگ ، تعیب  هحفـص 73 ]  ] شرگید رـسپ  زیزعلادـبع ، يارب  زین  وا  یپ  زا  درک و  شیوخ  دـهعیلو  ار  کلملادـبع  وا  داهن :

رگید رسپ  نامیلس  دشن و  عناق  زین  نیا  هب  وا  هتبلا  دهد . لاقتنا  دیلو  دوخ  رسپ  هب  ردارب  زا  ار  يدهعیلو  ات  دیشوک  تفای ، تفالخ  کلملادبع 
. دناشن وا  ياج  هب  ار  شدنزرف  دنک و  رانکرب  يدهعیلو  زا  ار  ردارب  ات  دیشوک  زین  دهعیلو  هنوگنیمه ، هب  درک . دوخ  مود  دهعیلو  ار  شیوخ 

يدهعتیالو دنچ  هلئسم  هب  زین  نایسابع  تفالخ  يهرود  رد  [. 140  ] تفریم رامش  هب  نایوما  فیعضت  لماع  اهفالتخا  هنوگنیا  تقیقح  رد 
نیب فـالتخا  هقرفت و  هنیمز  راـک  نیا  اـب  درک و  صخـشم  دـهعیلو  هس  دوخ  زا  دـعب  يارب  زین  يو  میروـخیمرب . نوراـه  ناـمز  رد  هژیو  هب 
رجنم نیما  لـتق  یماـظن و  يریگرد  هب  ردارب  ود  يهنیک  شتآ  نیا  ماجنارـس  هکنیا  اـت  دومن ، مهارف  ار  نومأـم  نیما و  صوـصخ  هب  ناردارب 

نیشناج نیما  لوا  هکنیا  رب  طورـشم  تفرگ ، تعیب  شیوخ  دهعیلو  ناونع  هب  لاس 174 ه . رد  نومأم  نیما و  شنادنزرف  يارب  نوراه  دـش .
شرگید رسپ  يارب  نینچمه  دیـشر  دسیونیم : يرگید  لوق  [ 141  ] دنتخیوآ هبعک  رد  ار  هماندهع  نیا  زا  ياهخـسن  نومأم و  سپـس  دوش و 

وا رگا  ینعی  داد . رارق  نومأـم  راـیتخا  رد  ار  وا  يدــهعتیالو  یلو  تـفرگ ، تـعیب  لاس 187 ه . رد  نومأـم  زا  سپ  دـهعیلو  ناونع  هب  مساـق 
انب یلو  هتشاد  نومأم  هب  يرفاو  هقالع  نوراه  ایوگ  [ 142 . ] درادرب بصنم  نآ  زا  ای  دنک  نیـشناج  شدوخ  زا  دعب  تشاد  لیامت  تساوخ و 
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رد دـمآ  سوط  هب  نوراه  هک  یتدـم  زا  سپ  نوراه : گرم  تفرگ . رارق  يرترب  عضوم  رد  نیما  دـمآ ، دـهاوخ  ادـعب  هک  فلتخم  لیالد  هب 
یگلاس شـش  لـهچ و  رد  لاس 193 ه . یلوالا  يداـمج  رد  دـش و  راـمیب  تخـس  درک و  لزنم  هحفص 74 ] [. ] 143 « ] دابانـس  » مان هب  یهد 

نآ زا  شیپ  زور  اریز 23  دوبن  شنیلاب  رب  يو  گرم  ماگنه  رد  نومأم  دـناوخ و  زاـمن  يو  يارب  نوراـه  نب  حـلاص  شرـسپ  تشذـگرد و 
[. 144  ] دوب ورم  مزاع 

يدهعتیالو نایرج  رد  نومأم  هب  تبسن  نیما  يرترب  لماوع 

ردام مه  ردپ و  مه  اذل  دوب  رادروخرب  يدایز  رایسب  تیمها  زا  بسن  اهبرع  رظن  رد  [ 145 : ] نومأم هب  تبسن  نیما  ندوب  یمشاه  بسن و  . 1
یکمرب ییحی  نب  لضف  نماد  رد  نیما  . 2 دوب . لجارم  مانب  یناریا  زینک  کی  شردام  نومأم  هک  یلاح  رد  دندوب  یمشاه  برع  ود  ره  نیما 
شرورپ ییحی  نب  رفعج  نماد  رد  نومأم  هک  یلاح  رد  دوب  هتشگ  يروما  يدصتم  عیبر  نب  لضف  دوب و  هتفای  شرورپ  دیـشر  یعاضر  ردارب 

هدهع هب  ار  دیرب  ناوید  تسایر  هدوب و  رتمهم  رفعج  ماقم  دـسریم  رظن  هب  [ 146  ] دوب لضف  شردارب  زا  رتمک  بتارم  هب  شذوفن  هک  تفاـی 
وا زا  یـشوخلد  هجو  چـیه  هب  نایـسابع  هـک  دوـب  يدرم  درکیم ، يدـصت  ار  شروـما  هـک  یـسک  نومأـم و  یبرم  رگید  فرط  زا  تـشاد .

نیا تشاد . دوجو  یتخس  رایسب  يهنیک  مه  عیبر ، نب  لضف  نیما ، یبرم  يو و  نایم  تسا . نایولع  هب  لیام  هکنیا  هب  دوب  مهتم  هچ  دنتشادن ،
هکلب دندیسرتیم ، نایناریا  زا  اهنت  هن  نایسابع  لهـس . نب  لضف  ینعی  دیدرگ  نومأم  يهراک  همه  ریزو و  ادعب  هک  دوب  یـسک  نامه  صخش 

[. 147  ] دـندرک راذـگاو  نارگید  ناکرت و  هب  دوخ  هاگتـسد  رد  ار  نانآ  ياـج  دوز  یلیخ  ور  نیا  زا  دـندوب ، هدـمآ  هوتـس  هب  ناـنآ  زا  یتح 
، نم يهدازرهاوخ  تعیب  راک  رد  هک  مهدیم  مسق  ار  وت  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هتفر  ییحی  نب  لضف  دزن  هب  رفعج  نب  یسیع  [ » هحفص 75 … ]

نب لضف  ياهشالت  [ 148 .« ] تست نآ  زا  يو  تفالخ  تسوت و  دنزرف  يو  هک  شوکب  روصنم -  نب  رفعج  رتخد  هدیبز -  رـسپ  دمحم  ینعی 
عفانم و ظفح  يارب  لضف  هک  تسا  دوهـشم  يربط  راـتفگ  زا  تشاد . رود  نهذ  زا  دـیابن  ار  دیـشر  زا  نیما  يدـهعتیالو  نتفرگ  يارب  ییحی 

رارق ناگرزب  نیا  ریثأت  تحت  زین  نوراه  ایوگ  دریگب . دیـشر  زا  ار  نیما  يدـهعتیالو  ماقم  اـت  دیـشوک  شیپ  زا  شیب  دوخ  تاراـبتعا  نیمأـت 
تفالخ هاگتسد  رد  نیما  ردام  دیـشر و  نز  هدیبز ، دح  زا  شیب  ذوفن  . 3 [. 149  ] داد رارق  لوا  دـهعیلو  ار  نیما  شیوخ  لیم  مغر  هب  هتفرگ ،
نومأم هب  تبـسن  نیما  ندرمـش  مدقم  هب  ار  نایتلود  ات  دوب  نآ  رب  دوخ  ذوفن  اب  نز  نیا  نیما . يدهعتیالو  هب  تبـسن  هفیلخ  بیغرت  نوراه و 
حیجرت نیما  رب  ار  هللادبع  کش  یب  دوبن ، مشاهینب  هب  لیامت  و  هدیبز ) يواسم   ) رفعجما رگا  : » تفگیم دیـشر  هک  يروط  هب  دنادرگ ، عناق 

ای هدرک  هدافتـسا  زین  دوخ  لاوما  زا  شیوخ ، دنزرف  يدـهعتیالو  نیمـضت  يارب  هدـیبز  هک  مینادیمن  زگره  ام  اهنیا  همه  رب  نوزفا  مدادیم ».
دنامشاهینب شیاهییاد  تسا و  هدیبز  دنزرف  وا  : » تفگیم نومأم  هب  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  رب  لهس  نب  لضف  نخـس  هراب  نیا  رد  ریخ .

یلاح رد  دشاب ؛ هتـشاد  شقن  يدهعتیالو  هب  نیما  ندناسر  رد  هدیبز  دایز  ییاراد  هک  دوریم  لامتحا  ور  نیا  زا  [ 150 « ] شلاوما هدیبز و  و 
هدـنز مه  رگا  یتـح  اـما  . تسب ورف  اـیند  زا  مشچ  شلمح  عضو  نیتـسخن  ياـهزور  رد  دوـب ، هحفـص 76 ]  ] برع ریغ  هک  نومأـم  رداـم  هک 

باختنا رد  ار  دیـشر  یتلود ، تاماقم  ناگرزب و  هدـیبز و  ياهتلاخد  اـیوگ  يور ، ره  هب  تشادیمن . ار  هدـیبز  اـب  تباـقر  ياراـی  دـنامیم ،
یناریا نومأم  ردام  هک  تسنادیم  تشاد و  هجوت  اهبرع  دزن  رد  بسن  يرترب  يهلئـسم  هب  زین  نوراه  دوخ  هتبلا  درک . روبجم  نیما  يدهعیلو 

هب تبـسن  یتح  درک و  تیامح  نومأـم  زا  تارک  هب  دیـشر  هک  ناـنچ  نآ  دـنکن ؛ عاـفد  نومأـم  قح  زا  هک  دوبن  نآ  رب  لـیلد  نیا  اـما  تسا ،
ار نومأم  يو  مینادـب  هک  سب  نیمه  هلئـسم ، نیا  هب  نوراه  هجوت  يهراـبرد  دومن . رظن  دـیدجت  اـهراب  نیما  زا  سپ  يو  يدـهعیلو  عوضوم 
رد نوگانوگ  طیارـش  رد  نوراه  دـنچ  ره  نیما . هب  ات  تشاد  يرتشیب  دامتعا  يو  هب  بتارم  هب  دادیم و  رارق  یماظن  ياـهراک  رـس  رب  رتشیب 
ود نیب  رد  ار  هنیک  قافن و  رذب  يدهعتیالو  دنچ  هلئسم  ندرک  ناونع  اب  تهج  ره  هب  درکیم ، دیکأت  نیما  زا  سپ  نومأم  يدهعیلو  عوضوم 
زور هب  مداـخ  ياـجر  : » شراـک … ناـیاپ  نیما و  تفـالخ  دز . مقر  ود  نآ  رب  ار  یموش  تشونرـس  هنوگ  نیدـب  تشاـک و  شیوخ  دـنزرف 

هبنشجنپ بش  یلوق  هب  دوب ؛ هداتسرف  ار  يو  دیشر  رـسپ  حلاص  دمآ ؛ دمحم  دزن  هب  193 ه )  ) رخالايدامج زا  هتفر  زور  هدراهچ  هبنشراهچ ،
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.« دـندرک نخـس  نآ  زا  ناسک  دـش و  راکـشآ  ربخ  هعمج  زور  دنتـشاد و  موتکم  ار  يو  ربخ  بش  زور و  نآ  هیقب  دـمآ . رخالايدامج  همین 
دوب ریبدتیب  يأر و  تسس  : » دیوگیم … يدوعـسم  هلمج  زا  تسا ؛ هتفر  تراشا  نیما  بعل  وهل و  ینارذگـشوخ و  عبانم ، مامت  رد  [ 151]

[. 153 .« ] دوب لوغـشم  وهل  طاـشن و  هب  هدـیبز  دـمحم  و  : » دـسیونیم زین  یقهیب  هراـب  نیا  رد  [ 152 .« ] درکیمن هشیدـنا  شیوخ  راـک  رد  و 
هحفص 77] ]

نآ جیاتن  نومأم و  نیما و  یماظن  دروخرب 

نیا رد  هک  نومأم -  نافلاخم  کیرحت  رثا  رد  دوز  یلیخ  اما  تفرگ ، تسد  رد  ار  تردـق  دادـغب  رد  نیما  دـمحم  دیـشرلا  نوراه  گرم  اب 
ار یسوم  شراوخریش  دنزرف  تفرگ و  هدیدان  ار  شردپ  تیصو  درکیم -  تموکح  یـسابع  ورملق  یقرـش  همین  رب  شردارب  رظن  ریز  نامز 

يهیـصوت هب  نومأم  اما  دوش ، ناسارخ  مزاع  ات  تساوخ  نومأـم  زا  هدـش ، یحارط  شیپ  زا  ياهشقن  اـب  سپـس  درک و  باـختنا  ینیـشناج  هب 
دنزرف يارب  تخادنارب و  يدهعتیالو  زا  ار  نومأم  مان  دش و  نیگمـشخ  نومأم  مادـقا  زا  زین  نیما  درک . عانتما  مادـقا  نیا  زا  لهـس  نب  لضف 

ياهگنج دـیروش . شردارب  دـض  رب  سپـس  دـناوخ و  نینموملاریما  ار  دوخ  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  نومأم  تفرگ . تعیب  یـسوم  شراوخریش ،
هب رجنم  ماجنارـس  نیتسایرلاوذ  لهـس  نب  لضف  و  نیعا ، نب  ۀـمثره  نینیمیلاوذ ،)  ) نیـسح نب  رهاط  يرای  اـب  ردارب  ود  نیا  نینوخ  تخس و 

: تسیرگ دـش و  تحاران  نیما  ندـش  هتـشک  زا  سپ  نومأم  هک  دناهتـشون  ناـخروم  [. 154  ] دیـسر لتق  هب  زین  نیما  دـش و  نومأـم  يزوریپ 
درک و رارف  ورم  هب  اجنامه  تسیرگب و  ردارب  گرم  رب  دیـسر ، ودب  نیما  دمحم  عولخم  رـس  نوچ  دیـشرلا و  نوراه  نب  هللادـبع  سابعلاوبا  »
زا دنتسب  ماش  زاجح و  نمی و  قارع  لها  تعیب  رهاط  دش و  رقتـسم  ورم  هب  دوخ  هحفص 78 ]  ] تشاذگب و نیـسحلا  نب  رهاط  يارب  ار  دادغب 

کی تسیب و  هام و  تفه  لاس و  راهچ  دش ، هتـشک  شدوخ  هک  يزور  ات  درک  توف  دیـشر  هک  يزور  زا  نیما  تفالخ  [ 155 .« ] نومأم رهب 
تـسیب یلوق  هب  هام و  هس  لاس و  تفه  تسیب و  گرم  ماگنه  هب  زین  شنـس  دوب و  لاس  هس  دش ، علخ  هک  يزور  ات  نوراه  گرم  زا  و  زور ،

زا نیما  يارب  نوراه  هک  یماـگنه  لاـس 182 ه . رد  تشاد : رود  رظن  زا  ناوـتیمن  ار  هلئـسم  ود  يزوریپ  نیا  رد  [. 156  ] دوب لاـس  تشه  و 
یقرـش تلایا  هب  ياهنیرید  نهک و  مسر  ساسا  رب  نومأـم  دریگ ، هدـهع  رب  ار  تفـالخ  نیما  زا  دـعب  نومأـم  دـش  رارق  تفرگ و  تعیب  مدرم 
ناسارخ سیغداب  زا  يزینک  نومأم  رداـم  هک  میتفگ  رتشیپ  رگید ، يوس  زا  دـنام . ناـسارخ  رد  نارمکح  ناونع  هب  هدـمآ و  یـسابع  ورملق 

رد نومأم  یمدرم  هاگیاپ  ماکحتسا  رد  اما  دش ، یـسابع  تموکح  رد  یـسایس  تالوحت  تافالتخا و  أشنم  اهدعب  هچرگا  عوضوم  نیا  دوب و 
زا سپ  دادـغب  عاضوا  یگتفـشآ  . 1 تشاد : یپ  رد  ار  دـنچ  یجیاـتن  نومأـم  نیما و  یماـظن  ياـهدروخرب  تشاد . ییازـسب  شقن  ناـسارخ 
رد اهـشروش  زا  یخرب  زورب  نیما و  تموکح  زا  یتیاضران  مدرم ، رب  دـح  زا  شیب  راشف  ندـش  دراو  همثره ، رهاط و  يوس  زا  نآ  هرـصاحم 

یتیاضران ییوس  زا  هاپـس و  يررقم  تخادرپ  رد  یناوتان  هجیتن  رد  یلاـم و  ظاـحل  زا  نیما  دـح  زا  شیب  ندـش  فیعـض  . 2 وا ؛ هیلع  دادـغب 
رجنم هک  يو  ددعتم  ياهیزوریپ  و  نومأم -  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  ناونع  هب  رهاط -  دایز  رایـسب  تردق  ذوفن و  . 3 هراب ؛ نیا  رد  نایهاپس 
يدنس کیهننبا و  رفعج ، یبا  نب  نامیلس  هلمج  زا  نیما  يهبتر  یلاع  دارفا  ندش  فیعض  . 4 هحفص 79 ] [ ؛ دش نایهاپس  نیما و  تشحو  هب 
یماظن ناوت  نداد  ناـشن  . 5 رهاط ؛ تادـیدهت  هب  هجوت  اـب  نیما  هب  ندـناسرن  يراـی  هجیتن  رد  رهاـط و  زا  اـهنآ  دـیدش  سرت  کـهاش و  نب 
تسکش . 6 تشادن ؛ مکحم  یهاگیاپ  اهبرع  نیب  رد  هک  نومأم  هژیو  هب  اهنآ  هب  یـسابع  يافلخ  دیدش  جایتحا  نایناسارخ و  هژیو  هب  نایناریا 

هحفص . ] رهاط اب  یـسیع  نب  یلع  دروخرب  رد  هژیو  هب  نایماظن ، رامـش  یماظن و  تازیهجت  ظاحل  زا  يو  رترب  تیعقوم  هب  هجوت  اب  نیما  هاپس 
[83

نایولع ياهمایق  نومأم و  تفالخ 

نومأم تفالخ 
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رب [ 158  ] ورم رد  ار  نیملسم  تماعز  دیسر و  تفالخ  هب  شردارب  ندش  هتشک  زا  سپ  [ 157 . ] لاس 198 ه رد  عبانم ، رتشیب  هتفگ  هب  نومأم 
. دوب سابعینب  ناشخرد  هراتـس  تشاد ، هک  یتمکح  ملع و  هب  هجوت  اب  یـشنمگرزب  یتمه و  دنلب  تماهـش و  ظاحل  زا  يو  تفرگ . هدهع 

مدرم هک  ياهدنزرا  تامدخ  هب  هجوت  اب  [. 160  ] دوب مالک  هقف و  هب  افلخ  ملعا  و  [ 159  ] تشاد ازسب  ياهرهب  اهـشناد  نونف و  همه  زا  نومأم 
: دـیوگیم هراب  نیا  رد  لقوحنبا  دـنام . ناسارخ  رد  وا  دـندومن ، مهارف  ار  تفالخ  هب  يو  ندیـسر  تابجوم  دـندرک و  نومأم  هب  ناـسارخ 

نایم رد  ناسارخ و  رد  نومأم  روضح  [. 161 … « ] دز همیخ  اجنآ  رد  درک و  هاگرکـشل  ار  اجنیمه  دوب ، ورم  رد  هک  هاگنآ  هفیلخ  نومأـم  »
هحفص  ] يزور دنکن  هک  بارعا  يارب  دوب  يرطخ  گنز  وس ، مود  زا  تردق  هب  نومأم  ندناسر  رد  نایناسارخ  شالت  و  وس ، کی  زا  اهیناریا 
ناوـنع ار  لهــس  نـب  لـضف  يو  دـیزگرب . ار  یناریا  يریزو  دوـخ  يارب  یتـح  نومأـم  دوـش . رجنم  مـجع  یهاـشداپ  رب  برع  تفـالخ  [ 84

دوـمن و راذـگاو  وا  هب  ار  [ 163  ] یقرـش کـلامم  نیما -  لـتق  رد  یهارمه  صوصخ  هب  شتامدـخ -  ساـپ  هب  داد و  [ 162 « ] نیتسایرلاوذ »
قارع مدرم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داتـسرف . دادغب  هب  مکاح  ناونع  هب  لاس 198 ه . رد  ار  لهس  نب  نسح  شردارب  لضف  يهیـصوت  هب  سپس 

رد هاـگ  هک  ییاهـشروش  عقاو  رد  دوب . یناریا  یمکاـح  شریذـپ  زا  عناـم  اـهنآ  یبلط  يرترب  سح  هژیو  هب  دـندوبن ؛ نیبشوخ  يو  هب  تبـسن 
يوس زا  نیـسح  نب  رهاط  ناـمز  نیا  رد  دوب . لهـس  نب  نسح  تموکح  زا  بارعا  یتیاـضران  ینیبدـب و  زا  یکاـح  داـتفایم ، قاـفتا  دادـغب 
هتـشگ زا  سپ  نومأم  دیدرگ . راذگاو  وا  هب  زین  برغم  ماش و  هریزج ، لصوم ، تایالو  دش و  هقر  مزاع  ثبـش  نب  رـصن  اب  دربن  يارب  نومأم 

لاح دش ؛ دهاوخن  هجاوم  یـصاخ  لکـشم  اب  رگید  هک  تشادنپیم  یتح  دـیدیم و  هدـش  لح  ار  شتالکـشم  يهمه  نیما  شردارب  ندـش 
؛ دش وا  هب  يدامتعایب  يو و  زا  نایـسابع  ترفن  ثعاب  نیما  نتـشک  الوا  هک  ارچ  دـش ؛ رتشیب  بتارم  هب  شتالکـشم  نیما  لتق  زا  سپ  هکنآ 

ندـید اب  اما  داد ، یفلتخم  ياههدـعو  اـهنآ  هب  زین  وا  دـندرک و  يرایـسب  شـالت  تردـق  هب  نومأـم  ندـناسر  رد  هچرگ  زین  اـهیناسارخ  اـیناث 
دامتعایب يو  هب  تبـسن  هحفـص 85 ] ، ] نیما نتـشک  نینچمه  و  [ 164  ] دادـغب تموکح  زا  يو  ندـنار  رهاط و  هب  تبـسن  هفیلخ  یـساپسان 

تـسا يرورـض  لاوس  نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  دندش ؟ نادرگ  يور  نومأم  زا  یتدم  زا  سپ  اهیناسارخ  ارچ  تسا  یندیـسرپ  لاح  دـندش .
، دید هاتوک  نایولع  بارعا و  شردپ ، نادنزرف  ناماد  زا  ار  دوخ  تسد  نومأم  هکنآ  زا  سپ  مییوگ : زاب  ار  ناسارخ  رد  نومأم  درکلمع  هک 

ناشن ار  دوخ  لیامت  هطخ  نآ  مدرم  هب  نومأم  دیزگرب . ار  اجنآ  زین  یسابع  یلع  نب  دمحم  هک  هنوگ  نامه  درک ؛ يور  ناسارخ  نیمزرس  هب 
و دنراد ، تسود  نانآ  هک  تسا  يزیچ  رادتـسود  وا  هک  درک  دومناو  نینچ  اهنآ  يارب  تخاس و  کیدزن  شیوخ  هب  ار  نایناسارخ  يو  داد .
نایولع و یتسود  هب  تفایرد ، نایولع  هب  تبـسن  ار  نانآ  زا  ياهدع  لیامت  یتقو  هک  اجنآ  ات  دـنرفنتم ؛ نآ  زا  نانآ  هک  تسا  يزیچ  زا  رفنتم 
رد نایولع  بناج  زا  هک  ییاهـشروش  ندرک  شوماـخ  يارب  تفـالخ ، هب  ندیـسر  زا  سپ  یتح  هک  ناـنچ  درک ، رهاـظت  زین  ناـنآ  زا  يوریپ 

ار متـس  ملظ و  هک  داد  لوق  ناسارخ  مدرم  هب  ییاههدعو  نداد  اب  وا  دیدرگ . لسوتم  نایولع  دوخ  هب  تسویپ ، عوقو  هب  فلتخم  ياهنیمزرس 
مالـسا رازگتمدخ  زین  ار  شدوخ  ییوس  زا  درک و  فیـصوت  مالـسا  سدـقم  عرـش  ساسارب  ار  شتموکح  نومأم  درک . دـهاوخ  نکهشیر 

متـس ملظ و  زا  شردـپ  يهرود  رد  هک  یمدرم  درک ؛ داجیا  ناسارخ  یلاها  هژیو  هب  مدرم  لد  رد  يروش  اههدـعو  نیا  نداد  اـب  يو  دـناوخ .
دنتشادنپیم نینچ  وا  ياههدعو  هب  نتسب  لد  اب  دنتسنادیم ، دوخ  یجنم  ار  نومأم  هک  نانآ  دندوب . هدمآ  هوتس  هب  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع 

. تفای دنهاوخ  ییاهر  رگمتس  نانارمکح  لاگنچ  زا  هک 

نومأم زا  اهیناسارخ  ینادرگيور  للع 

نیما نینوخ  ياهگنج  زا  سپ  هژیو  هب  اهیناسارخ  . 1 میرامـشیمرب : ار  نومأم  زا  نایناسارخ  ینادرگيور  للع  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
زا دندربیپ . يو  یکریز  تسایس و  هب  دندوب ، هدید  شناوریپ  نینچمه  شردارب و  هب  تبـسن  نومأم  هحفص 86 ]  ] زا هک  يراتفر  نومأم و  و 
اب هارمه  یلاعتم  ياهعماج  داجیا  تاجن و  هار  اهنت  ناسارخ  مدرم  يور ، نیا  زا  درپس . یـشومارف  هب  ار  دوخ  ياههدعو  نومأم  رگید ، ییوس 

دـندنادرگ و يور  نومأم  زا  ناسارخ  مدرم  ور ، نیمه  هب  دـندیدیم . مالـسلاهیلع  یلع  نادـنزرف  تموکح  يهیاس  رد  ار  یعامتجا  تلادـع 
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روتـسد و  وس ، کی  زا  روباشین  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  نایرج  رد  مدرم  ریظنمک  لابقتـسا  دنتـسویپ . نایولع  هب  اـهنآ  زا  یخرب  یتح 
اب . 2 [. 165  ] دننک عامتجا  نایولع  درگ  هب  یخرب  دش  ببـس  هک  دوب  یلئاسم  هلمج  زا  مود ، يوس  زا  ترـضح  طسوت  رطف  دیع  زامن  يهماقا 

ملظ جوا  دنوش . نادرگيور  اهنآ  زا  هک  دوب  یعیبط  دندوب ، هدـید  نومأم  هژیو  هب  سابعینب  زا  مدرم  هک  یتایانج  اهمتـس و  ملظ و  هب  هجوت 
مالسلاهیلع ماما  تداهش  زا  سپ  دش . دهاوخ  هراشا  نآ  هب  دعب  لصف  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ندناسر  تداهـش  هب  نومأم  متـس  و 

هک یسوم -  نب  ةزمح  نب  یلع  یسوم ، نب  نیسح  یسوم ، نب  دمحم  یـسوم ، نب  دمحا  هلمج  زا  ناشیا  ناگدازردارب  ناردارب و  زا  ياهدع 
هب زین  ماجنارـس  دنتفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  نومأم  روتـسد  هب  دندمآیم -  ناسارخ  هب  ناتـسبرع  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اب  تاقالم  يارب 

[167 . ] تسا نومأم  هناملاظ  لاـمعا  رگناـیب  زین  جرک  مق و  مدرم  هب  یتاـیلام  نارومأـم  متـس  ملظ و  اـهیمق و  شروش  [ 166 . ] دندیسر لتق 
هللا یلص  ربمایپ  تنس  قباطم  تساوخ  ماما  هکنیا  ات  تشادزاب : دیع  زامن  يهماقا  زا  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هحفص 87 ]  ] یتح نومأم 

ات داد  روتـسد  نومأم  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  مدرم  نایم  رد  هلئـسم  نیا  ریثأت  دـناوخب ، ار  دـیع  زاـمن  یتـالمجت  هنوگ  چـیه  نودـب  هلآ  هیلع و 
نایعیش اب  ماما  طباور  ات  دیشوک  دش و  عورش  نومأم  ياهيریگتخس  هک  دوب  هعقاو  نیا  زا  سپ  ایوگ  دننادرگزاب . هار  يهمین  زا  ار  ترـضح 

تسا ياهمان  هراب  نیا  رد  ام  هاوگ  نیرتایوگ  دوب . هیماینب  متس  زا  رتشیب  نایولع  هب  سابعینب  متـس  تقیقح  رد  دنک . عطق  یتح  لرتنک و  ار 
رد تسنادیم  رتهب  دوب و  نادـناخ  نیا  دارفا  زا  دوخ  هک  نومأم  تسا . هداتـسرف  دادـغب  رد  دوخ  نادـنواشیوخ  يارب  ناسارخ  زا  نومأـم  هک 

دنزیخرب روگ  زا  دیتشک ، زورید  هک  ياهیماینب  رگا  ادخ ! هب  دسیونیم : دوب ، اهدادیور  همه  دهاش  کیدزن  زا  درذـگیم و  هچ  اهنآ  نورد 
تـسایس مسر و  هار و  امـش  هچنآ  زا  دینادب  نیقی  دیرادنرب ، شیوخ  ياهيراک  تفاثک  بیاعم و  زا  تسد  زگره  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  و 

نآ بوخ  زیچ  نتفای  ماگنه  هب  دنکیم و  هلان  هآ و  یتحاران  ماگنه  رد  تسه ، هک  ره  امـش  زا  تفرگ . دـهاوخن  ینوزف  دـیاهداد ، رارق  دوخ 
. دـشاب ناتراک  رد  سرت  رگم  تشگ ، دـیهاوخنرب  دوخ  يهویـش  زا  تفای و  دـیهاوخن  سفن  تزع  زگره  امـش  درادیم ؛ غیرد  نارگید  زا  ار 

هکنآ ات  دسیونیم : سپس  هتفگ ، نخس  سابع  نادنزرف  اب  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تسایـس  نسح  زا  دوخ ، همان  رگید  شخب  رد  نومأم 
طقف نایوما  میدـناسر . ناشلتق  هب  هیماینب  زا  شیب  میداد و  رارق  هقیـضم  رد  میدرک و  راوخ  ار  ناـنآ  اـم  درپس و  اـم  تسد  هب  ار  راـک  ادـخ 
امـش زا  یمـشاه ! ناگرزب  يا  لاح  میدـنارذگیم . غیت  مد  زا  ار  همه  ام  یلو  دندیـشکیم ، ناـشیور  هب  ریـشمش  هک  دنتـشکیم  ار  یناـسک 

هحفـص 88]  ] هفوک دادـغب و  رد  ای  دـندش  هدـنکفا  تارف  هلجد و  رد  هک  يدارفا  ریـصقت  دـندش ؟ هتـشک  نانآ  یهانگ  هچ  هب  دوشیم  لاوس 
ار نآ  راظتنا  ناناملـسم  هچنآ  اب  دندومن ، هضرع  مدرم  هب  تیب  لها  بتکم  مالـسا و  مان  هب  نایـسابع  هچنآ  [. 168 [ ؟ دوب هچ  دنتشگ  نوفدم 

هدش لیدبت  هاکناج  یسأی  هب  دندوب ، هدرک  راکیپ  هیماینب  اب  نآ  رطاخ  هب  هک  ییاهوزرآ  مامت  ور ، نیا  زا  تشاد ، یـساسا  یتوافت  دنتـشاد ،
يرابرد هوکش  تافیرـشت و  اب  هاگ  و  هیماینب ، يافلخ  هار  مالـسلاهیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يوریپ  ياج  هب  سابعینب  دوب .

دوش و هدـیبوک  مه  رد  شراثآ  مامت  اب  يوما  هماکدوخ  هناملاظ و  ماظن  دنتـشاد  راظتنا  نایناریا  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  یناساس  ناهاشداپ  هار 
يور تهج  نیا  رد  يرییغت  نیرتکچوک  نایـسابع  ندـمآ  راک  يور  اب  اـما  ددرگ ، مهارف  یمالـسا  لدـع  تموکح  يرارقرب  داـجیا و  هنیمز 

ریگنابیرگ [ 169 . ] لاس 201 ه یطحق  ناـیرج  رد  هک  زین  يداـصتقا  ياهـشنت  اهبیـسآ و  اـهراشف ، زا  یخرب  دوجو  تسا  ینتفگ  هتبلا  دادـن .
ور هب  ور  ینوگانوگ  تالکـشم  اب  شتموکح  تدـم  لوط  رد  نومأم  تسین . ریثأتیب  هراب  نیا  رد  دـیدرگ ، ناهفـصا  ير و  ناسارخ ، مدرم 

تیعقوم ات  دندرمـش  منتغم  ار  تصرف  نیا  دـندوب ، ریگرد  نومأم  نیما و  هک  یتدـم  رد  نایولع  نایولع . ياهمایق  اهـشروش و  هلمج  زا  دـش ،
تیبوبحم وس  رگید  زا  و  دراذـگ ، ماکان  ار  نانآ  وس  کی  زا  اـت  داتـسیا  اهـشبنج  نیا  لـباقم  رد  نومأـم  اـما  دـننک ، رتهب  جـیردت  هب  ار  دوخ 

يارب ار  يهدـمع  تالکـشم  هک  يور  نیا  زا  دادـن ، خر  ناریا  رد  اـهمایق  نیا  زا  یخرب  هـچ  رگا  درب . نـیب  زا  زین  ار  مدرم  ناـیم  رد  ناـیولع 
نومأـم رگید ، ییوـس  زا  تسا ، تیمها  هحفـص 89 ]  ] زئاح داد ، رارق  یبیجع  یمگردرـس  رد  ار  وا  درک و  داجیا  نومأـم  تفـالخ  هاگتـسد 

هیکت تشاد -  نایولع  دزن  رد  يدایز  تیبوبحم  هک  مالـسلاهیلع -  اضر  ماـما  تیـصخش  هب  اـهمایق  نیا  نتخاـس  شوماـخ  يارب  دـش  روبجم 
، دوب نومأم  تفالخ  زکرم  ناسارخ و  گرزب  ياهرهـش  زا  ورم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  درک . توعد  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  ناـشیا  ور  نیا  زا  دـنک ،
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، تسا رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  دوب ، نیرفآرطخ  تفالخ  هاگیاپ  تموکح و  زکرم  يارب  هک  اهمایق  نیا  زا  کـی  ره  هناگادـج  یـسررب 
تیدودحم راشف و  نوراه : يولع  دض  تسایـس  تسا . هدوب  يور  هچ  هب  نایولع  اب  دروخرب  نومأم  زا  شیپ  هک  مینادب  دیاب  نآ  زا  شیپ  اما 

يددـعتم ياهمایق  یکی  اعدا  نیا  هاوگ  دیـسر . دوخ  جوا  هب  نوراه  نامز  رد  دـش و  رتشیب  روصنم  نامز  زا  نایولع  هب  تبـسن  يریگتخـس  و 
ياهنادنز رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  رازآ  ندرک و  ینادنز  يرگید  و  دادیم ، يور  نوراه  نامز  رد  نایولع  يوس  زا  هک  تسا 

یلع ترـضح  نایعیـش  هب  تبـسن  نوراـه  دـیماجنا . شتداهـش  هب  ماجنارـس  هک  دوـب  کـهاش -  نـب  يدنـس  نادـنز  رد  هژیو  هـب  نوراـه - 
نمشد ار  نایعیش  یکدوک  زا  وا  دیزرویمن . غیرد  نانآ  لتق  هجنکش و  زا  دوب و  اهنآ  بقارم  اج  همه  تشاد و  یتخـس  يهنیک  مالـسلاهیلع 

ار بلاطوبا  نادنزرف  يهمه  ات  داد  نامرف  دش ، هفیلخ  نوراه  یتقو  دندوب . كانمیب  وا  تفالخ  زا  زین  نایعیـش  ور  نیمه  زا  تسنادیم ، دوخ 
وا هب  برقت  يارب  نارعاش  هک  تفای  ترهـش  مالـسلاهیلع  یلعلآ  اب  ینمـشد  رد  يردـق  هب  نوراه  دـننک . دـیعبت  هنیدـم  هب  دادـغب  زا  اـجکی 

هللادبع نب  ییحی  شروش  تفرگ ، تروص  نوراه  دهع  رد  هک  ییاهشروش  اهمایق و  زا  یکی  [. 170  ] دندرکیم وجه  ار  مالسلاهیلع  یلعلآ 
هب هدرک ، ریگتـسد  بیقعت و  ار  ییحی  رتدوز  هچ  ره  هک  تشون  ملید  ياورناـمرف  هب  دوـب ، نارگن  عوـضوم  نیا  زا  هک  هفیلخ  دوـب . نسح  نب 

ماجنارـس داد . شناما  زین  وا  تساوخ و  ناما  لضف  زا  يو  اـما  درک ، ریگتـسد  ار  ییحی  زین  هحفـص 90 ]  ] ملید ياورنامرف  دهد . لیوحت  يو 
يهریج یتح  هک  ییاج  ات  دـید ؛ يرایـسب  ياهیتخـس  نادـنز  رد  ییحی  دـننک . شنادـنز  هک  داد  روتـسد  وا  دـندرب و  نوراـه  دزن  ار  ییحی 

[. 171  ] تشذگرد یتدم  زا  سپ  اهراشف  نیا  رثا  رب  ماجنارس  هکنیا  ات  دشیم ، رتمک  زور  هب  زور  زین  شاییاذغ 

نایولع ياهمایق 

ناگداون زا  یکی  میهاربا -  نب  دـمحم  مایق  تفرگ ، تروص  نومأـم  يهرود  رد  هک  ییاـهمایق  زا  یکی  اـبطابط : نب  میهاربا  نب  دـمحم  ماـیق 
يوس هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هرصب  هب  ار  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  دیز  دمحم  دوب . هفوک  رد  ایارسلاوبا  یهارمه  هب  مالـسلاهیلع -  یلع 

مایق [. 172  ] دـش هدرپس  كاخ  هب  رهـش  نامه  رد  درپس و  ناج  تشذـگیم ، هفوک  رد  شمایق  زا  هک  هام  راهچ  زا  سپ  دوخ  اـما  دـناوخ ، وا 
ياهدع . 1 دـسریم : رظن  هب  دـنچ  یتاکن  ماـیق  نیا  لـلع  يهراـبرد  دوب . نومأـم  ناـمز  رد  رگید  ییاـهمایق  روهظ  هنیمز  اـبطابط  نبا  گرزب 

تموکح هب  لهـس  نب  نسح  يو  ياج  هب  دـش و  لزع  قارع  تموکح  زا  نومأم  طسوت  اهتیالو ، زا  یخرب  ندوشگ  زا  سپ  رهاـط  دـندقتعم 
دوخ لیم  هب  ار  اهراک  هدش و  طلـسم  نومأم  رب  لهـس  نب  لضف  هک  دنتـشادنپ  نینچ  قارع  مدرم  داتفا ، یقافتا  نینچ  یتقو  دیـسر . هیحان  نآ 

ار نومأم  رب  لهـس  نب  لضف  یگریچ  دـندش و  نیگمـشخ  نایمـشاه  زا  ياهدـع  قارع و  رد  مدرم  نارـس  يور ، نیمه  هب  و  دـهدیم . ماجنا 
ابطابط نبا  دومن  مایق  هک  یـسک  نیتسخن  دندرک . شروش  اهرهـش  رد  دنتفای و  تئرج  لهـس  نب  نسح  رب  ور  نیا  زا  دـنتفاتنرب ، هحفص 91 ] ]

نآ زراب  يهنومن  هک  دـشابیم  نومأم  تفالخ  هاگتـسد  رد  نایناریا  دـح  زا  شیب  ذوفن  رگنایب  هلئـسم  نیا  [ 173 . ] دـیروش هفوک  رد  هک  دوب 
هب نسح  شردارب  نداتسرف  دروم  رد  ار  هفیلخ  رظن  هک  دوب  ومه  عقاو  رد  دمآیم . رامش  هب  هفیلخ  نابرقم  زا  یکی  هک  تسا  لهـس  نب  لضف 

ریخأـت هب  ار  نآ  درک و  لـلعت  شیاـهیررقم  راـک  رد  هـمثره  یتـقو  دوـب . هـمثره  نادرم  زا  ایارـسلاوبا  . 2 درک . بلج  دادـغب  مکاـح  ناوـنع 
. تفرگ ار  هفوک  درک و  تعیب  میهاربا  نب  دـمحم  اب  تفر و  هفوک  يوس  هب  ور  نیا  زا  دـش ، نیگمـشخ  ناـیرج  نیا  زا  ایارـسلاوبا  تخادـنا ،

دنتفر میهاربا  نب  دـمحم  يوس  هب  زین  نارگید  نایودـب و  هفوک و  فارطا  نادرم  سپـس  دـندرک و  تعیب  يو  اب  زین  هفوک  مدرم  نآ ، زا  سپ 
نادـناخ تیمولظم  زا  نخـس  دـمآ و  دـمحم  دزن  هب  دوب ، هدـیقع  شوخ  يدرم  ربمغیپ و  نادـناخ  نایعیـش  زا  هک  بیبش  نب  رـصن  . 3 [. 174]

همادا دروآ و  نایم  هب  هدش ، نادناخ  نآ  نارگمتس  تسد  هب  هک  يراتشک  مدرم و  تسد  هب  ناشقوقح  بصغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هک تفگ  نادنچ  هلوقم  نیا  زا  و  دنربب »؟ ار  ناتقح  دنهد و  رارق  راشف  تحت  ار  ناتنایعیش  دننک و  لامیاپ  ار  امش  قح  دیاب  تقو  هچ  ات  : » داد

دوخ يهریـشع  هداوناخ و  اب  ار  میهاربا  نب  دمحم  يرای  يارب  مایق  نایرج  بیبش  نب  رـصن  [ 175 . ] درک مایق  هب  رـضاح  ار  میهاربا  نب  دمحم 
مه يور  هب  یتح  تفرگ و  الاب  اـهنآ  ناـیم  فـالتخا  هکنیا  اـت  دـنتفریذپن ، رگید  هتـسد  دـنتفریذپ و  ياهتـسد  ناـیم  نیا  رد  هک  درک  حرطم 
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هحفـص 92]  ] هفیلخ هکنیا  هلمج  زا  تفگ ؛ ینانخـس  يو  اب  تفر و  وا  دزن  هب  تولخ  رد  رـصن  ناـکیدزن  اـههدازومع و  زا  یکی  دنتـساخرب .
نیا زا  دش ، فرصنم  میهاربا  نب  دمحم  يرای  زا  تفرگ و  رارق  دوخ  هدازومع  نانخس  ریثأت  تحت  رصن  ماجنارس  درک و …  دهاوخ  تدوبان 

رس تشگزاب و  زاجح  هب  دوب ، هدش  نیگمشخ  عوضوم  نیا  زا  هک  یلاح  رد  میهاربا  نب  دمحم  [. 176  ] درک یهاوخرذع  دمآ و  يو  دزن  ور 
زین وا  دـناوخ ؛ دوخ  اـب  تعیب  هب  ار  وا  میهاربا  نب  دـمحم  دوب . تموکح  ناـفلاخم  زا  هک  دروخرب  روصنم  نب  يرـس  ایارـسلاوبا  هب  دوـخ  هار 

نسح هب  ربخ  نیا  دش ، هفوک  دراو  ابطابطنبا  هکنآ  زا  سپ  یتدم  [. 177  ] دندراذگ هفوک  رد  ار  مایق  تاقالم و  رارق  تفریذپ و  ار  شتوعد 
درمـش و ناوتان  فیعـض و  ار  وا  درک و  دروخرب  تدـش  هب  روصنم  رفعجوبا  نب  نامیلـس  هفوک ، لـماع  اـب  يو  ور ، نیا  زا  دیـسر . لهـس  نب 

ربص دنتفاتش و  ریهز  هب  هلباقم  يارب  شنارای  ابطابطنبا و  داتسرف  اجنادب  هدایپ  راوس و  رازه  هد  اب  ار  بیسم  نب  ریهز  شدارفا  زا  یکی  سپس 
زین ابطابطنبا  دندش و  يراوتم  شنایهاپـس  ریهز و  اما  دندش ، ریگرد  مه  اب  یتدم  زا  سپ  ماجنارـس  دـسرب . یهاش  هدـکهد  هب  وا  ات  دـندرک 

زا نیگهودنا  لهـس  نب  نسح  دروخ ، تسکـش  ریهز  هکنآ  زا  سپ  [. 178  ] تفرگ وا  زا  يرایـسب  ياهتمینغ  دومن و  تراغ  ار  شهاـگودرا 
سپ دروخ . تسکش  زین  يو  ماجنارس  اما  درک ، هناور  ابطابطنبا  هاپس  اب  هلباقم  يارب  ار  دمصلادبع  نب  سودبع  مان  هب  یصخش  هلئـسم ، نیا 
هفوک هب  ایارـسلاوبا  یتقو  تشگزاب . هفوک  هب  رایـسب  یتمینغ  لماک و  يزوریپ  اب  تشک و  ار  وا  درک و  بیقعت  ار  سودبع  ایارـسلاوبا  نآ ، زا 

درک شنزرس  هدز  نوخیبش  نمشد  رکشل  هب  هکنیا  زا  ار  وا  دید ، ار  ایارسلاوبا  یتقو  اما  دوب ، راضتحا  لاح  رد  میهاربا  نب  دمحم  دیدرگزاب ،
، يدزیم نوخیبش  اهنآ  هب  سپـس  يدرکیم و  گنج  اهنآ  اب  تسیاـبیمن  وت  ـالوا  نوچ  هحفـص 93 ] ! ] مرازیب وت  راـک  نیا  زا  نم  تفگ : و 

يارب هک  ییاههحلـسا  نآ  زج  يریگرب ، نانآ  لاوما  زا  یتشادـن  قح  وت  ایناث  يدرکیم ؛ توعد  شزاس  ناـما و  هب  ار  اـهنآ  ادـتبا  دـیاب  هکلب 
دش هجوتم  یتدم  زا  سپ  ایارسلاوبا  [. 179  ] دنکن نینچ  رگید  هک  داد  لوق  زین  ایارسلاوبا  نانخـس  نیا  زا  سپ  . دندوب هدروآ  هارمه  هب  گنج 

یگداتـسیا ادـخ و  دای  هب  ار  وا  زین  ابطابطنبا  وگب . نم  هب  يراد  یتیـصو  رگا  تفگ  وا  هب  ور  نیمه  زا  تسا ، گرم  لاح  رد  ابطابطنبا  هک 
ره یلعلآ  زا  ات  راذـگب  دازآ  نم  نیـشناج  باختنا  رد  ار  مدرم  نم  گرم  زا  سپ  تفگ : وا  هب  نینچمه  درک و  شرافـس  نید  زا  عاـفد  رد 

ماهدومزآ و ار  شبهذم  نوچ  دشاب ؛ هللادیبع  نب  یلع  اب  تماما  دندیزرو ، فالتخا  رگا  یلو  دننیزگرب ، نم  ياج  هب  دنتساوخ ، هک  ار  مادک 
شندب يور  ياهچراپ  تسب و  ار  وا  نامشچ  زین  ایارـسلاوبا  . تشذگرد ياهظحل  زا  سپ  ابطابطنبا  تسا . نم  تیاضر  دروم  شنییآ  نید و 

كاخ هب  يرغ  نیمزرس  رد  دنتشادرب و  هیدیز  زا  نت  دنچ  کمک  هب  ار  شاهزانج  دش ، بش  ات  تخاسن  علطم  ار  یسک  وا  گرم  زا  دیشک و 
نب دمحم  يوس  زا  ایارسلاوبا  شنزرس  [. 181 . ] تسا هدمآ  زین  يرگید  نانخس  ابطابطنبا  گرم  یگنوگچ  هرابرد ي  هتبلا  [ 180 . ] دندرپس

هک میوش  یلامعا  بکترم  میناوتیمن  هکنیا  تسین و  قح  زج  يزیچ  ام  فده  هکنیا  رب  تسا  يدیکأت  دـشاب ، خـیبوت  هکنآ  زا  شیپ  میهاربا 
بتارم هب  تموکح  يدـصت  يارب  هک  دنتـشاد  ار  یناسک  ناشدوخ  ناـیم  رد  ناـیولع  هحفص 94 ] [. ] 182  ] دشاب هتـشاد  یگتخیمآ  لطاب  اب 

هار نیا  رد  هچرگا  نانآ  دنزیریپ . مالسا  اب  قباطم  ار  نآ  حالصا و  ار  تموکح  هک  دندوب  لیام  اهنآ  عقاو  رد  دندوب . نایسابع  زا  رتراوازس 
يور نیمه  زا  درکیم  هدزتشحو  شیپ  زا  شیب  ار  نومأم  هک  دوب  يرطخ  گنز  اـهمایق  نیا  دوجو  دـندرواین ، تسد  هب  ینادـنچ  تیقفوم 

حرطم ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يدـهعتیالو  تفالخ و  هلئـسم  نایولع  رطاخ  تیاـضر  يارب  تفرگ  میمـصت  یتدـم  زا  سپ  نومأـم  هک  دوب 
، دـمآ قیاف  وا  رب  رگا  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  نیما  شردارب  بوکرـس  زا  شیپ  نومأم  هک  دناهتـشون  نینچ  عبانم  زا  یخرب  هک  دـنچ  ره  دزاـس .

یلصا فده  اما  دوب -  مالسلاهیلع  اضر  ماما  نامز  نآ  رد  راگدای  نیا  و  دیامن -  راذگاو  بلاطیبا  نب  یلع  راگدای  نیرترب  هب  ار  تموکح 
زا سپ  شراک : ماجنارـس  ایارـسلاوبا و  مایق  شروش و  [. 183  ] دوب نایولع  هژیو  هب  ددـعتم  ياهـشروش  نتخاس  مارآ  نانخـس ، نیا  زا  نومأم 

ایارسلاوبا هب  شتیـصو  رد  ابطابطنبا  هک  میتفگ  رتشیپ  [ 184 . ] داهن وا  ياج  هب  ار  دیز  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ایارـسلاوبا  ابطابطنبا ، گرم 
ناونع هب  ابطابطنبا  بناج  زا  ار  هللادـیبع  نب  یلع  يو  ایارـسلاوبا ، يوس  زا  يو  تیـصو  ندـش  عیاش  اـبطابطنبا و  گرم  زا  سپ  . تفگ هچ 

: تفگ درک و  یلع  هب  ور  تساخرب و  اج  زا  دوب ، سرون  یناوج  هک  دیز  دمحم  نب  دمحم  ياهظحل ، زا  سپ  درک . یفرعم  مدرم  هب  نیشناج 
ماگنه نیا  رد  مینک . تعیب  وت  اب  ات  نک  زاب  ار  تتـسد  هدرک ، شرافـس  وت  اب  تعیب  هب  ار  ام  دمحم  دشاب ! دونـشخ  وت  زا  ادـخ  نسحلاابا ! يا 
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ماجنا رد  مشاب  هتساوخ  هک  تسا  تلع  نیدب  هن  مریذپن ، ار  وا  شرافـس  تیـصو و  نم  رگا  هک  تشاد  مالعا  ینانخـس  یط  هللادیبع  نب  یلع 
هحفـص 95]  ] شماجنارـس رتهدوتـس و  هک  يرگید  ياهراک  زا  تیلوئـسم ، نیا  لوبق  اب  هک  مراد  ار  نآ  سرت  هکلب  منک ، یهاتوک  وا  نامرف 

درک ایارـسلاوبا  هب  ور  هاگنآ  ریذپب . ار  تیلوئـسم  نیا  وت  دنک ! تمحر  تیادخ  دیز ) نب  دمحم  نب  دمحم   ) دمحم يا  منامبزاب . تسا ، رتهب 
تعیب وا  اب  هدیـشک ، شیپ  ار  دمحم  نب  دمحم  ماگنه  نیا  رد  تسامـش . تیاضر  نم  تیاضر  تفگ : ایارـسلاوبا  تسیچ ؟ وت  رظن  تفگ : و 

هب نانیا  . درک بوصنم  روما  ریاس  اهرهـش و  يارب  دوخ  بناج  زا  یماکح  لاـمع و  دـمحم  نب  دـمحم  تعیب ، ماـجنا  زا  سپ  [. 185  ] دندرک
تروص هب  دمحم  يارب  دـنتفای و  تسد  ياهزات  تاحوتف  هب  زور  ره  دـنتفر و  طساو  هرـصب و  هکم ، زاوها ، نمی ، هلمج  زا  فلتخم  ياهرهش 
ياهمان ادتبا  يو  دیشیدنا . ياهراچ  دادغب ، مکاح  لهـس  نب  نسح  دش ، ماجنا  هک  یتاحوتف  هب  هجوت  اب  [ 186 . ] دندرکیم شرازگ  بوتکم 

اب یتدـم  زا  سپ  اما  دتـسرفب ، ایارـسلاوبا  اب  گـنج  هب  ار  وا  اـت  دورب  دادـغب  هب  اـت  تساوخ  وا  زا  هماـن  نآ  رد  تشون و  نیـسح  نب  رهاـط  هب 
یهاوخیم یمدرم  اب  گنج  يارب  ار  رهاط  ایآ  تسا : نینچ  همان  نیا  زا  یشخب  دش . نامیشپ  رهاط  نداتسرف  زا  شتـسد ، هب  ياهمان  ندیـسر 

زا سپ  دروآ . يور  همثره  هب  ماجنارـس  لهـس  نب  نـسح  [. 187  ] تساـهنآ زا  ندرک  يوریپ  ناـنآ و  ندومن  يراـی  شاهدـیقع  هک  یتسرفب 
يدنچ زا  سپ  لهـس  نب  نسح  دش . ناسارخ  یهار  درپس و  ودب  ار  دوخ  تمـس  همثره  دش  مکاح  دـمآ و  دادـغب  هب  لهـس  نب  نسح  هکنآ 
نـسح تشگزاب . زین  يدنـس  درکن و  لوبق  وا  اما  داتـسرف  همثره  يوس  هب  ایارـسلاوبا  اب  دربن  يارب  ار  رادیلـصم  حلاص  کهاش و  نب  يدنس 

يوس هب  نتفر  يارب  زین  یتدم  زا  سپ  دمآ و  دادـغب  هب  تفریذـپ و  راب  نیا  وا  یلو  داتـسرف ، همثره  يوس  هب  هنارهام  ياهمان  اب  ار  وا  اددـجم 
دروآ یناوت  تسد  هب  وا  رگم  دوب ؛ وت  مـالغ  ایارـسلاوبا ) يواـسم   ) نیا [ » هحفـص 96 : ] دندوب هتفگ  همثره  هب  هتبلا  [ 188 . ] دـش هدامآ  هفوک 

سکره نانآ  نایم  زا  ات  دنرب  همثره  دزن  هب  دوب ، هدش  تبث  نآ  رد  نایوجگنج  مان  هک  ار  ییاهرتفد  داد  روتسد  لهس  نب  نسح  [. 189… « ]
هاپـس و هیهت  رد  همثره  دریگرب . دـهاوخ  هچ  ره  اـت  درک  زاـب  يو  يارب  زین  ار  لاوـما  نئازخ  ياـهرد  نسح  دـنک . باـختنا  دـهاوخ ، هـک  ار 

هفوک يوس  هب  اجنآ  زا  یتدم  زا  سپ  درک و  لزنم  هیرسای »  » رد دش و  جراخ  دادغب  زا  رارج  يرکـشل  اب  درکن و  راذگورف  یگنج  تازیهجت 
عوقو هب  ییاهگنج  همثره  ایارـسلاوبا و  هاپـس  ناـیم  هفوک  هیحاـن  رد  لاس 199 ه . رخـالايدامج  مهد  رد  ماجنارـس  [ 190 . ] دندرک تکرح 
نسح دزن  هب  ار  رگید  يارسا  يو و  سپس  دش و  ریگتسد  ماجنارـس  اما  دروآ ، تسدب  زین  ییاهيزوریپ  اهراکیپ  نیا  رد  ایارـسلاوبا  تسویپ .

[191 [ ؛ دنتخیوآ دادغب  لپ  ود  رب  دندرک و  هراپ  ود  دندز و  ندرگ  ار  ایارسلاوبا  ات  داد  نامرف  نسح  نآ  زا  سپ  دندرب . ناورهن  رد  لهس  نب 
ار یـسابع  تموکح  يهرکیپ  ماـیق  نیا  [. 192  ] دـش يو  گرم  ببـس  نیمه  هک  دـندیناروخ  رهز  زین  ار  دـمحم  نب  دـمحم  يو ، روتـسد  هب 

وناز هب  ار  یـسابع  تموکح  هتـسویپ  دوخ  رارمتـسا  تدم  رد  هک  ییاهههبج  درک ؛ داجیا  ددعتم  ياهرهـش  رد  یفلتخم  ياهههبج  دـنازرل و 
تهج رد  ار  دوـخ  يورین  نیرتـشیب  هکنآ  هچ  تسناد ؛ یـسابع  تموـکح  هیلع  ماـیق  نیرتـگرزب  ار  ماـیق  نـیا  ناوـتیم  ور  نـیا  زا  دروآرد .

هحفص 97] [. ] 193  ] تفرگ راک  هب  تموکح  نیا  يدوبان 

ایارسلاوبا ابطابطنبا و  مایق  ياهدمایپ 

رد زین  ار  يرگید  ياـهمایق  هک  دوـب  ناـنچ  نآ  باـتزاب  اـما  دـیماجنین ، لوـط  هب  هاـم  ود  زا  شیب  يربـط  يهتفگ  رب  اـنب  ماـیق  شروـش و  نیا 
ییوس زا  فلتخم و  قطانم  رد  نایولع  دایز  رایسب  ذوفن  . 1 میـسریم : رب  ار  مایق  نیا  ياهدمایپ  کنیا  تشاد . لابند  هب  فلتخم  ياهنیمزرس 

هب دـنتفای ، مات  يذوفن  هکم  هرـصب و  نمی ، طساو ، زاوها ، رد  نانآ  نایـسابع ؛ تقو  تموکح  زا  يرازیب  مالعا  زین  مدرم و  داـشرا  تیادـه و 
ندش نوزفا  . 2 دـننک . رتـشیب  زور  هب  زور  ار  دوـخ  تاـحوتف  يهنماد  هدروآرد ، دوـخ  لرتـنک  تحت  ار  قطاـنم  نیا  دنتـسناوت  هک  ياهنوـگ 

تعاطا ار  وت  ات  میتسه  وت  هداتـسرف  هار  هب  مشچ  ام  هک  دنتـشون  همان  دمحم  نب  دـمحم  هب  هریزج  ماش و  مدرم  هک  نانچ  نایولع ؛ نارادـفرط 
يو درکلمع  زا  اهنآ  درادـن و  یهاگیاپ  زین  نایولع  بارعا و  نایم  رد  هکلب  ردـپ ، نادـنزرف  نایم  رد  اـهنت  هن  هک  تفاـیرد  نومأـم  . 3 مینک .

رد نیما  هک  ارچ  دنتفاتیمن ، رب  ار  نومأم  يوس  زا  نیما  ندش  هتشک  بارعا  دنتسنادیمن . لیصا  ار  وا  بارعا  هکنآ  هژیو  هب  دنتسین ؛ دونـشخ 
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هک ییاج  ات  دـنک ، بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  بارعا  یتسود  نانیمطا و  دوب  هتـسناوت  ییوس  زا  دوب و  رادروخرب  یلداعتم  هاگیاپ  زا  اـهنآ  نیب 
نومأم نامز  رد  هک  یمهم  ياهمایق  زا  یکی  رانلا :) دیز   ) یسوم نب  دیز  مایق  دوب . بارعا  زا  هک  داد  رارق  عیبر  نب  لضف  ار  دوخ  ریزو  یتح 

عقاو رد  هک  رگید  نایولع  زا  یخرب  ابطابطنبا ، شروش  مایق و  ندش  شوماخ  زا  سپ  دوب . یـسوم  نب  دـیز  شروش  مایق و  تفرگ ، تروص 
هرصب رد  دیز  دندومن . يراتخمدوخ  لالقتـسا و  مالعا  دندوب ، رقتـسم  هک  یقطانم  هحفـص 98 ]  ] رد دندز و  مایق  هب  تسد  دـندوب ، وا  لامع 

يو تفگ  دیاب  هتفای ، ترهـش  رانلادـیز  هب  ور  هچ  زا  يو  هکنیا  اما  دـندوب . يو  هارمه  زین  شنادـناخ  شا و  هداوناخ  زا  ياهدـع  درک و  مایق 
نانآ زا  یکی  ای  دیدیم  ار  سابعینب  ناگماجهایس  زا  یکی  رگا  وا  دینازوس . هرصب  رد  ار  ناشناوریپ  سابعینب و  ياههناخ  زا  يدایز  دادعت 

نب دـمحم  هکنیا  زا  سپ  [. 194  ] دوب هدرب  تراـغ  هب  زین  ار  یلاوـما  هرـصب  رد  وا  هتبلا  دـنازوسیم . شتآ  رد  ار  يو  دـندربیم ، وا  دزن  هب  ار 
. داتـسرف فلتخم  ياهرهـش  هب  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  هلمج  زا  ار  ینالماع  دش ، صخـشم  ابطابطنبا  نیـشناج  ناونع  هب  دـیز  نب  دـمحم 
دش و ناور  رهش  نآ  فرط  هب  دوب ، هدش  بوصنم  هرصب  تموکح  هب  هک  دمحم  نب  سابع  اما  و  : » دسیونیم … نینچ  هرابنیا  رد  جرفلاوبا 

تیرومأم لابند  هب  هک  رفعج -  نب  یـسوم  نب  دـیز  و  وس ، کی  زا  زین  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یلع  تفریم ، هک  هار  رد 
نومأم فرط  زا  هک  یـسک  تقو  نآ  رد  دنداتفا . هار  هب  هرـصب  يوس  هب  دندش و  قحلم  ودب  رگید  يوس  زا  تفریم -  زاوها  تمـس  هب  دوخ 

بات یلو  دمآ ، نوریب  اهنآ  گنج  هب  ینومأم ؛ هب  فورعم  یلع ، نب  نسح  مان  هب  سیغداب  لها  زا  دوب  یصخش  درکیم ، تموکح  هرصب  رد 
نانخـس ناخروم  مایق  نیا  ماجنارـس  هراـبرد  [. 195 .« ] داـتفا نییبلاـط  تـشد  هـب  شرکـشل  درک و  رارف  هدرواـین ، هـس  نآ  ربارب  رد  تمواـقم 

. دـنداد شناما  تساوخ و  ناـما  رگید  یلقن  هب  و  درک ، ریـسا  ار  یـسوم  نب  دـیز  دیعـس ، نب  یلع  ياهتفگ  هب  دـناهدادن ؛ تسد  هب  یناـسمه 
اب دیسر و  هرصب  کیدزن  دوب ، دیعس  نب  یلع  هحفص 99 ]  ] نارادرس زا  یکی  هک  يدولج  دیزی  نب  یـسیع  هدمآ : زین  رگید  ییاج  رد  [ 196]

درک و ریگتسد  ار  وا  یسیع  یتدم  زا  سپ  اما  درک ، رارف  زین  وا  دوخ  دندروخ و  تسکـش  دیز  نایهاپـس  دیگنج . شنارای  یـسوم و  نب  دیز 
ینایولع ایارسلاوبا و  ربخ  یتقو  رفعج : نب  یسوم  نب  میهاربا  مایق  [. 197  ] درک اهر  ار  وا  داهن و  تنم  وا  رب  زین  نومأم  داتسرف . نومأم  دزن  هب 

 - نمی مکاح  نامز  نآ  رد  تفر . نمی  يوس  هب  دمآ و  نوریب  هکم  زا  شنادناخ  مدرم  زا  ياهدـع  اب  دیـسر ، میهاربا  هب  ندوب ، قارع  رد  هک 
هچ دنداتسرف ؛ نمی  هب  ار  ناهام  نب  یسیع  نب  یلع  نب  ۀیودمح  یتدم  زا  سپ  دوب . یـسوم  نب  قاحـسا  مان  هب  یـصخش  نومأم -  بناج  زا 

دنتخادرپ و هیودمح  اب  گنج  هب  شناهارمه  میهاربا و  يدنچ  زا  سپ  دوب . هدش  یلوتسم  اجنآ  رب  يولع  رفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  هکنآ 
دروخ و تسکش  یسوم  نب  میهاربا  دعب  یتدم  اما  دندش  هتشک  زین  فرط  ود  زا  يرامش  هجیتن  رد  هک  داد  يور  نانآ  نایم  يدایز  ياهدربن 

نب یلع  نب  نسح  نب  نیـسح  نومأـم  راـگزور  رد  هنیدـم : رد  سطفا  روـهظ  [. 198  ] تشذـگرد يو  هاـنگ  زا  زین  نومأـم  تفر و  قارع  هـب 
نوچ اما  دنارتسگیم ، ار  ابطابطنبا  توعد  زاغآ  رد  يو  دنیوگ  درک . روهظ  هنیدـم  رد  سطفانبا  هب  فورعم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح 

هب دـندوب ، ینم  رد  مدرم  هک  یماگنه  تفر و  هکم  يوس  هب  هکنآ  زا  سپ  يو  دـناوخ . شیوخ  تماما  هب  ار  دارفا  تفاـی ، تاـفو  اـبطابطنبا 
نادنزرف زا  یسک  هکنیا  نودب  دنتفر و  هفرع  يوس  هب  مدرم  درک و  رارف  یمشاه  یسوم  نب  یسیع  نب  دواد  جاح ، ریما  سپـس  تسویپ . اهنآ 

هب هاگنآ  درک و  زامن  دنتـشادن ، تعامج  ماـما  هک  اـجنآ  مدرم  اـب  وا  تفر . هحفص 100 ] [. ] 199  ] هفلدزم يوس  هب  دـشاب ، ناشیا  اب  یـسابع 
تخیر ورف  دوب ، نآ  رب  هک  دیفـس  یطابق  يهچراپ  زج  ار  هناـخ  شـشوپ  يهمه  سپـس  دـش و  هکم  دراو  درک و  یناـبرق  تفر و  ینم  يوس 

نآ رب  هک  ياهچراپ  دـندیناشوپ ؛ هبعک  يهناخ  رب  دوب - هداتـسرف  اهنآ  هارمه  ایارـسلاوبا  كزاـن -  مشیربا  يهماـج  ود  نآ  ياـج  هب  و  [ 200]
شـشوپ هکنیا  يادـخ و  مارح  يهناـخ  شـشوپ  يارب  داد  شرافـس  ار  نیا  دـمحملآ ، رگتوعد  ایارـسلاوبا ، رفـصا ، نب  رفـصا  : » دوب هتـشون 

نب نیسح  سپس  : » هدمآ همادا  رد  [. 201 .« ] مهن دون و  دص و  لاس  هب  دوش ، كاپ  اهنآ  شـشوپ  زا  دنرادرب و  نآ  زا  ار  سابعینب  نارگمتس 
میـسقت دنتـشاد ، يو  دزن  هک  یتلزنم  بیترت  هب  ناشناوریپ -  نایولع و  زا   - شنارای نایم  هدوب ، البق  هبعک  رب  هک  ار  یـششوپ  اـت  تفگ  نسح 

نیا زا  يزیچ  رگا  درب ؛ موجه  شاهناخ  رد  تسا ، يو  دزن  هب  شناوریپ  ساـبع و  نادـنزرف  زا  ياهدرپس  دینـش  ار  سک  ره  سطفانبا  دـننک .
هیدف شیوخ  زا  شناوت  هزادنا  هب  ات  درک  هجنکـش  تشادب و  ار  يو  تفاین ، شدزن  هب  يزیچ  رگا  درک و  تبوقع  ار  سک  نآ  تفرگرب  باب 
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مایق [. 202 .« ] دـندش هیلب  نیا  راچد  سک  رایـسب  تساهنآ ؛ ناوریپ  ساـبعینب و  ناـشوپ  هاپـس  زا  نیا  هک  دوش  رقم  نادـهاش  دزن  هب  دـهد و 
نب میهاربا  نب  دـمحم  توعد  یناوج  ناوفنع  راک و  زاغآ  رد  رفعج  نب  دـمحم  شراـک : ماجنارـس  مالـسلاهیلع و  قداـص  رفعج  نب  دـمحم 

هحفص 101]  ] نانمؤمریما ار  دوخ  درک و  راکشآ  ار  شیوخ  توعد  تفای ، تافو  يو  یتقو  اما  داد ، شرتسگ  ار  ایارسلاوبا  تسود  ابطابط ،
. دنداهنن دوخ  رب  نانمؤمریما  ناونع  دندرک ، مایق  يو  زا  دعب  ای  رتشیپ  هک  دمحم  نادناخ  دارفا  زا  کی  چیه  رفعج  نب  دمحم  زج  هب  دـیمان .

یگنوگچ يهرابرد  جرفلاوبا  [. 203  ] تشاد اههصق  فارطا  هکم و  رد  دشیم و  هدیمان  زین  جابید  تشاد  هک  یلامک  لامج و  ببـس  هب  يو 
رد  ) ياهمان يدرم  ایارـسلاوبا  مایا  رد  : » مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدروآ  يددـعتم  تایاور  بلاط  رفعج  نب  دـمحم  اب  تعیب 

دوب نیشن  هشوگ  يدرم  رفعج  نب  دمحم  و  دوب ، هداد  مانشد  ترضح  نآ  نادناخ  همه  هللالوسر و  رتخد  همطاف ، هب  نآ  رد  تشون و  هنیدم )
؛ تساخرب اج  زا  دادن و  یباوج  اهنادب  دمحم  دندناوخ . وا  يارب  هدروآ و  وا  دزن  ار  همان  نآ  نییبلاط  درکیمن . تلاخد  یسایس  روما  رد  هک 
: تفگیم نینچ  دـناوخیم و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دوب و  هتخیوآ  ندرگ  هب  ریـشمش  هدیـشوپ و  هرز  دـمآ  نوریب  یماگنه  تفر و  هناخ  هب 
زا یهورگ  ماجنارس  : » هدمآ همادا  رد  [. 204 .« ] مزوسیم شـشتآ  زا  زورما  یلو  منزب ، راکنیا  هب  تسد  هک  مدوبن  یناسک  زا  نم  دناد  ادـخ 

دمحم سطفا و  نسح  نب  نیـسح  دندوب  اهنآ  نایم  رد  دـنتفر و  هکم  رد  بیـسم  نب  نوراه  گنج  هب  رفعج  نب  دـمحم  یهارمه  هب  نییبلاط 
نب نیـسح  نب  یلع  دیز و  نب  یـسیع  نب  نیـسح  نب  یلع  قلیـس و  هب  فورعم  نسح  نب  دـمحم  نسح و  نب  نسح  نب  دوادنبا  نامیلـس  نب 

هک هجاوخ  یمالغ  دنتشک و  ار  بیـسم  نب  نوراه  ناهارمه  زا  يرایـسب  هورگ  دندرک و  یتخـس  گنج  و  دمحم ، نب  رفعج  نب  یلع  دیز و 
هاگنآ دـندرب . نوریب  گنج  نادـیم  زا  ار  وا  دـندرک و  هلمح  شنارای  یلو  داـتفا ، نیمز  رب  هک  دز  ودـب  ياهزین  دوب ، رفعج  نب  دـمحم  هارمه 

زا تسد  ات  داتـسرف  رفعج  نب  دمحم  دزن  هب  ار  یـسک  نوراه  دندنام . اجنآ  رد  یتدـم  دـنتفر و  ریبث  هوک  هب  شناهارمه  رفعج و  نب  دـمحم 
یلو تشاد ؛ مازعا  شدزن  هـب  زین  هحفـص 102 ]  ] ار مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـمحم ، هدازردارب  روظنم  نیمه  هب  درادرب و  گنج 
زور هس  نوچ  درک و  هرصاحم  ار  شنارای  يو و  بیسم  نب  نوراه  ماجنارس  : » دیازفایم جرفلاوبا  [. 205 .« ] تفریذپن ار  ناگداتسرف  نانخس 

ار دوخ  سابل  دش  راچان  وا  دندش و  هدنکارپ  شرود  زا  دمحم  نارای  ناهارمه و  دیـسر ، نایاپ  هب  ناشبآ  راب و  راوخ و  هشوت و  تشذـگب و 
[. 206 .« ] داد شناـما  وا  تساوـخ و  ناـما  شناراـی  يارب  وا  زا  دـیناسر و  نوراـه  يهدرپارـسب  ار  دوـخ  دیــشوپ ، نـیلعن  ءادر و  داد و  رییغت 

دوجو رظن  فالتخا  اهنآ  نیب  رد  يو ، توف  لحم  يهرابرد  اما  دنراد ، یهباشم  ابیرقت  نانخس  رفعج  نب  دمحم  ماجنارـس  يهرابرد  ناخروم 
ایند زا  ناسارخ  نامه  رد  وا  داتسرف ، نومأم  دزن  هب  ار  رفعج  نب  دمحم  لهس ، نب  نسح  هکنآ  زا  سپ  دنـسیونیم : یخرب  هراب  نیا  رد  دراد .

شود هب  ار  نآ  دـیناسر و  توبات  بوچ  ود  ناـیم  رد  وا و  هزاـنج  هب  ار  دوخ  نومأـم  دـنداد ، تکرح  نفد  يارب  ار  شاهزاـنج  نوچ  تفر و 
شیپ ار  ام  اب  يرهمیب  افج و  قیرط  دوب  لاـس  تسیود  هک  تسا  يدـنواشیوخ  زا  درف  نیا  تفگ  هاـگ  نآ  دـندراذگ . شربق  رد  اـت  دیـشک 
نامه رد  درازگ و  زامن  وا  رب  نومأـم  تفاـی و  تاـفو  [ 208  ] ناجرج هب  جابید  رفعج  نب  دـمحم  دنـسیونیم : زین  یخرب  [ 207 . ] دوب هتفرگ 

زا هژیو  هب  سابعینب  يهرود  لیاوا  نامه  زا  نایولع  نایـسابع و  هک  دـش  نشور  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  رباـنب  [. 209  ] دـندرک نفد  ار  يو  لحم 
ناـیولع ذوفن  زا  هک  دـندوب  ددـصرد  فلتخم  لاکـشا  هحفـص 103 ]  ] هب نایـسابع  دنتـشاد . راکـشآ  یتوادع  دـعب  هب  [ 210  ] روصنم ناـمز 

نومأم مینیبیم  هکنیا  ور ، نیا  زا  دندشیم . دراو  اهنآ  هب  تبـسن  مارتحا  تشذگ و  وفع و  یتسود و  رد  زا  يرگهلیح  اب  هاگ  نانآ  دـنهاکب .
هب رهاظت  رگید و  ياهـشروش  زا  يریگولج  يارب  تقیقح  رد  هکلب  شزاس ، يانعم  هب  هن  شـشخب  نیا  دیـشخبیم ، ار  يولع  نایـشروش  هاگ 

. دوب نایولع  اب  یتسود 

نایولع ياهمایق  لباقم  رد  اضر  ماما  عضوم 

تهج رد  یماگ  هک  يور  نآ  زا  اهتـضهن  نیا  دومنیم . در  ار  اهنآ  هن  درکیم و  دیئات  الماک  هن  ار  نایولع  ياهبالقنا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
ياههاگدید لمع  يهوحن  رد  دوب ، ماما  ینمـض  دیئات  دروم  دوب ، رگمتـس  ياهمیژر  افلخ و  اب  تفلاخم  يارب  اههدوت  هب  ندیـشخب  یهاگآ 
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ياههویـش اب  هکلب  دـیبوکیمن ، ار  وا  مایق  لـصا  دـیز  شردارب  تضهن  دروم  رد  ماـما  لاـثم ، يارب  تشاد . تواـفت  اهتـضهن  نارـس  اـب  ماـما 
ینیبشیپ ار  نآ  تسکش  اراکشآ  اریز  درکن ؛ يراکمه  ایارسلاوبا  تضهن  اب  ترـضح  درکیم . شهوکن  ار  نآ  دوب و  فلاخم  وا  تسردان 
ياهبالقنا هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  عضاوم  [. 211  ] دـنک تکراشم  ماجنارـس  یب  یـشروش  رد  تساوخیمن  ور  نیمه  زا  درکیم و 

یسایس یشم  طخ  باختنا  رد  ماما  هک  داد  ناشن  راک  ماجرف  نامز و  تشذگ  دوب ، هجومان  ریذپان و  لمحت  ياهدع  هاگن  زا  هچ  رگا  نایولع 
[. 212  ] تسا هدرکن  هابتشا  دوخ 

تالکشم زا  ییاهر  يارب  نومأم  تامادقا 

تردـق ظفح  روظنم  هب  ییوس  هحفـص 104 ]  ] زا دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  شتموکح  يارب  هک  یعناوم  تالکـشم و  زا  ییاـهر  يارب  نومأـم 
هک یمارتـحا  تبحم و  ندرب  نـیب  زا  . 2 نایولع ؛ ياهمایق  ندـناشنورف  بوکرـس و  يارب  شـالت  . 1 دـیزای : تسد  یتامادـقا  نینچ  هب  دوخ ،

يور . 4 شیوخ ؛ هب  تبـسن  بارعا  تبحم  دامتعا و  بلج  يارب  شالت  . 3 اهنآ ؛ ندرک  ریقحت  ذوفن و  شهاک  دنتـشاد و  هعماج  رد  نایولع 
اب هچ  رگا  هلیح -  نیا  اـب  نومأـم  دوخ . یتـموکح  ماـظن  هب  ندیـشخب  موادـت  روـظنم  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هژیو  هب  ناـیولع  هب  ندروآ 

یعـس هک  تسا  یـسک  نیلوا  نومأم  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  دیـشخب . يرتشیب  ماود  ار  دوخ  تموکح  دـش -  ور  هب  ور  زین  بارعا  تفلاخم 
. دـهد دـنویپ  سابعینب  هب  هدرک ، ادـج  مدرم  زا  ار  نایولع  رگید ، نخـس  هب  ای  دربب ، نیب  زا  ار  نایـسابع  نایولع و  ناـیم  دوجوم  ءـالخ  درک 

هحفص 107] ]

ناریا رد  ناشیا  روضح  باتزاب  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  يدهعتیالو 

هراشا

مالـسلاهیلع اضر  ماما  ینعی  اهنآ ، نیرتراگزیهرپ  هب  نایولع  نایم  زا  دوخ ، تالکـشم  عفر  يارب  نومأم  هک  میدرک  هراشا  هتـشذگ  لصف  رد 
يدهعتیالو يهلئسم  يو  دومن ، عانتما  نآ  شریذپ  زا  مالسلاهیلع  ماما  یتقو  اما  داد ، تفالخ  داهنـشیپ  ناشیا  هب  ادتبا  ور  نیا  زا  دروآ ، يور 

نیا هب  خساپ  راک ، نیا  زا  نومأم  ياههزیگنا  هب  نتخادرپ  اب  دوب ؟ هچ  داهنشیپ  نیا  زا  نومأم  فده  هک  تسا  یندیـسرپ  لاح  درک . حرطم  ار 
. دش دهاوخ  راکشآ  زین  لاوس 

اضر ماما  يدهعتیالو  زا  نومأم  ياههزیگنا 

ناوخ رس  رب  یتموکح : ماظن  يوس  هب  مدرم  مومع  ندرک  بلج  . 10 ص 209 . مالسلاهیلع ، راهطا  همئا  يهریس  رد  يریس  یضترم ، يرهطم ،
نانچ هب  نومأم  ور  نیا  زا  دندیشیدنایم ، لام  يروآدرگ  ترهش و  هب  اهنت  هک  دندوب  هتسشن  سولپاچ  تقایل و  مک  دارفا  یـسابع  تموکح 
موجه ربارب  رد  ترـضح ، روضح  اب  يوس  رگید  زا  و  دزاس ، رپ  ار  ألخ  نیا  ات  تشاد  زاـین  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  نوچ  یمیظع  تیـصخش 

رب نایدا  ریاس  نارکفتم  یـسابع  تلود  هاگتـسد  رد  یگدـنکارپ  فعـض و  زورب  ماگنه  هکنیا ، حیـضوت  دروآ . بات  زین  نایدا  ریاس  ياـملع 
اب هحفص 110 ] [. ] 213  ] تشاد زاین  شیدنادازآ  قیال و  ینادنمشناد  هب  مایا  نآ  رد  تموکح  ور  نیمه  زا  دندوزفایم ، یـسب  دوخ  تیلاعف 

یطیارـش رد  مالـسلاهیلع  ماما  يوس  زا  نومأم  يدـهعیلو  شریذـپ  فلا ) میربیم : یپ  دـنچ  یتاکن  هب  میدرمـشرب ، هک  ياههزیگنا  هب  هجوت 
کی ماقم  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  دوجو  ب ) دـنداد . رد  نت  نومأـم  يدـهعتیالو  هب  راـچان  هب  ماـما  نیارباـنب  تفرگ . تروص  دـیدهت  اـب  مأوت 

نومأـم ج ) تشگیم . لرتـنک  هعماـج  رد  ماـما  تکرح  تسیاـبیم  ورنـیا  زا  دوـب ، نـیرفآرطخ  نومأـم  يارب  يوـنعم  یملع و  یتیـصخش 
هک دومنیم  دیعب  رایـسب  عقاو  رد  دنام . دهاوخ  یقاب  شاهداوناخ  رد  تفالخ  دوب  نئمطم  هک  دومن  حرطم  ار  يدـهعتیالو  يهلئـسم  یماگنه 
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، رگید يوس  زا  دراپـسب . مالـسلاهیلع  یلعلآ  هب  ار  تفالخ  دتفا  ددصرد  هاگان  هب  شردارب ، بوکرـس  يارب  رایـسب  تامحز  زا  سپ  نومأم 
. دسر تفالخ  ماقم  هب  دهعیلو  هک  دیسریم  رظن  هب  دیعب  مه  زاب  نیاربانب  دوب . رتگرزب  نومأم  زا  لاس  تسیب  زا  شیب  مالسلاهیلع  اضر  ماما 

ییاهر شتالکشم  زا  بیترت  نیدب  ات  دوب  نومأم  ياهدرگـش  نیرتمهم  زا  یکی  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  ندومن  حرطم  نایرج  د )
هولج تقایلیب  ار  وا  ترضح ، ندومن  ریقحت  اب  یتدم  زا  سپ  ات  دوب  نآ  رب  اما  دومنیم ، میرکت  ار  مالسلاهیلع  ماما  رهاظ  هب  نومأم  ه ) دبای .
هکلب هدوبن ، نومأم  دوخ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  نایرج  حرط  هک  دنراد  ناعذا  هتکن  نیا  رب  ناققحم  ناخروم و  زا  ياهراپ  دـهد .

، دادیم هولج  يو  دزن  رد  ار  نآ  هراومه  هدرک و  نومأم  هب  ار  يدـهعتیالو ) يواسم   ) داهنـشیپ نیا  هک  یـسک  . ) تسا هدوب  لهـس  نب  لـضف 
اب هحفص 111 ] [. ] 215  ] دـناهدیقع نیا  رب  ياهدـع  زین  دـیدج  ناققحم  ناـیم  زا  تسا  ینتفگ  [ 214 .( ] دوب لهـس  نب  لضف  شریزو  اـنامه 
اب رتشیپ  نومأم  هتبلا  دننک . لقتنم  ورم  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  داد  روتـسد  یتدم  زا  سپ  نومأم  دش ، رکذ  هک  هچنآ  هب  هجوت 

نومأم ور ، نیا  زا  تساوخیم . رذـع  یللع  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اما  دوب ، هدـیبلط  ناسارخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  ییاههمان  لاسرا 
هار هک  دوب  هداد  روتـسد  نومأم  دیآ . نوریب  هنیدـم  زا  هکنیا  زج  درادـن  ياهراچ  هک  تسناد  ترـضح  نآ  هکنیا  ات  تشونیم ، همان  هتـسویپ 
رد [ 217 . ] دـنهد تکرح  ار  مالـسلاهیلع  ماما  روباشین  سراـف و  زاوها و  هرـصب و  هار  زا  هکلب  [ 216 . ] دـنریگن شیپ  رد  ار  مق  ناتـسهوک و 

هدیزگرب ار  ریسم  نیا  ببـس  نیدب  نومأم  دوریم  لامتحا  ور  نیا  زا  دنتـشاد ، روضح  يرتمک  نایعیـش  دنتفرگ ، شیپ  رد  نانآ  هک  يریـسم 
عامتجا اب  اجنآ  رد  ترضح  دندیسر . روباشین  هب  یتدم  زا  سپ  دندوب ، تکرح  رد  ورم  تمس  هب  هک  يریسم  رد  مالسلاهیلع  اضر  اما  دشاب .

ماـما هک  دوب  لـحم  نیمه  رد  دوـب . مالـسلامهیلع  تیب  لـها  هب  تبـسن  اـهنآ  یتـسود  رگناـیب  هک  دـندش  ورهبور  هطخ  نیا  مدرم  زا  یمیظع 
نایب دوب -  هدیـسر  هحفـص 112 ]  ] وا هب  شناردپ  زا  هک  ار -  یمهم  رایـسب  یـسدق  ثیدـح  ملع  نابلاط  مدرم و  ياضاقت  هب  انب  مالـسلاهیلع 

نآ لخاد  سک  ره  تسا ؛ نم  مکحم  راصح  هللا  الا  هلا  هملک ال  یباذـع : نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  ـالا  هلا  ـال  ۀـملک  : » دومرف
نیا هتبلا  دندومرف : ماما  دندمآرب ، ثیدح  نیا  نتـشون  ددصرد  ناگمه  هک  یتدم  زا  سپ  هاگنآ   … دوب » دهاوخ  نمیا  نم  باذـع  زا  دـش ،

هیاـپ و دـیحوت  زا  سپ  بلطم  نیا  [. 218  ] تسا نآ  طورـش  هلمج  زا  نم  تیالو  شریذـپ  ینعی  اهطورـش » نم  اـنا   » دراد و یطورـش  بلطم 
عیشت رتوکین ، ینایب  هب  ای  دنک ، رادتهج  نایولع  هب  تبسن  ار  مدرم  تبحم »  » ات دوب  نآ  رب  نخس  نیا  اب  ترضح  تسا . یعیـش  رکفت  ساسا 

رد مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  تفگ  دیاب  نیاربانب  [. 219  ] دنک لیدبت  لیـصا  يداقتعا » عیـشت   » کی هب  ار  تیب » لها   » یتسود زا  یـشان 
ناسارخ هب  هنیدم  زا  ماما  لاقتنا  رومأم  نومأم  يوس  زا  هک  یسک  [. 220  ] دندرک هضرع  ار  تنس  نآرق و  تداعس ، نامیا ، مامت  هلمج ، کی 

رد ار  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دروآ . ورم  رد  نومأـم  دزن  هـب  ار  ماـما  ماجنارـس  هـک  [ 221  ] دوب كاحـض  یبا  نب  ءاجر  مان  هب  یـصخش  دـش ،
. دنک راذگاو  ودب  ار  تفالخ  ات  داتسرف  مالسلاهیلع  ماما  لابند  هب  نومأم  دعب  یتدم  اما  دنداد ، ياج  هناگادج  ياهناخ 

ناشیا تفلاخم  اضر و  ماما  هب  تفالخ  شریذپ  داهنشیپ 

ماقم نم  تفگ : مالـسلاهیلع  اـضر  هحفـص 113 ]  ] ترـضح هب  نومأم  هدروآ : نینچ  قودـص  خیـش  نومأم ، ترـضح و  ناـیم  يوگتفگ  رد 
تفالخ هب  ارت  و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متخانش  ار  وت  تدابع  عرو و  ادخ و  زا  سرت  ییاسراپ و  ایند و  هب  امـش  ییانتعایب  لضف و  یملع و 

تاجن و ایند ، هب  یتبغریب  دهز و  هب  منکیم و  راختفا  دوخ  راگدرورپ  یگدنب  هب  دندومرف : ترـضح  مداد . صیخـشت  شیوخ  زا  رتراوازس 
ياههرهب هب  ندـش  زئاف  تداعـس و  هب  ندیـسر  راودـیما  یهلا  تامرحم  هب  یکیدزن  مدـع  عرو و  اـب  مبلطیم ؛ اـیند  رـش  زا  ار  دوخ  صـالخ 

نومأم مراد . دوخ  راگدرورپ  دزن  هب  ار  دـنلب  ماـقم  يوزرآ  اـیند  نیا  رد  ینتورف  عضاوت و  اـب  میوا ، هاـگرد  هب  برق  تاـجرد  يدـنوادخ و 
نیا رگا  دومرف : وا  خساپ  رد  ترضح  منک . تعیب  وت  اب  مراپـسب و  وت  هب  ار  ماقم  نیا  منک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  مراد  رظن  رد  نم  تفگ 

نت زا  هدـیناشوپ ، وت  تماق  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتعلخ  سابل و  هک  تسین  زیاج  تسا و  هداد  رارق  وت  يارب  ادـخ  سپ  تسوت ، نآ  زا  تفـالخ 
وت زا  هک  ار  يزیچ  هکنیا  قـح  سپ  تسین ، وـت  نآ  زا  ماـقم  نیا  رگا  و  ییاـمن ، راذـگاو  يرگید  هب  یناـشوپب و  دوـخ  ریغ  هـب  ینک و  نوریب 
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. ینک لوبق  ار  نامرف  نیا  يریذپب و  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  نیا  زا  يراچان  ربمغیپ ! دنزرف  يا  تفگ ، نومأم  يرادـن ، يراذـگاو  نم  هب  تسین ،
رارـصا زور  دنچ  ات  یپردیپ  عوضوم  نیا  رد  نومأم  بیترت  نیدب  مریذـپیمن . تبغر  لیم و  يور  زا  هاگچـیه  ار  رما  نیا  دومرف : ترـضح 
تفالخ يهلئـسم  هک  دـنامهف  نومأم  هب  شنانخـس  اب  ماما  عقاو  رد  [. 222  ] تشگ سویأم  نآ  زا  هکنیا  اـت  دومنیم ، يراـشفاپ  دـیزرویم و 

هب اـی  تسین  وت  قح  تفـالخ  رگا  تفگ  ودـب  عقاو  رد  ماـما  نخـس ، رگید  هب  دیـشوپ . مشچ  نآ  زا  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تسا و  فـیلکت 
ماما هب  تفالخ  يراذـگاو  يهلئـسم  ایآ  هک  تسا  شـسرپ  نیا  ياج  لاح  يرادیم ؟ هضرع  نم  هب  هنوگچ  ياهدومن ، بصغ  ار  نآ  يریبعت 

رایـسب تامحز  زا  سپ  هک  دریذپیمن  یمیلـس  لقع  چیه  هک  تفگ  دیاب  خـساپ  رد  دوب ؟ دـیدج  ياهلئـسم  هحفص 114 ]  ] مالـسلاهیلع اضر 
يوس زا  دیوشب . تسد  تفالخ  زا  هراب  کی  هب  وا  درکن -  يراددوخ  زین  شردارب  نتشک  زا  یتح  هک  تفالخ -  هب  ندیـسر  رد  نومأم  دایز 

، موس يوس  زا  دش ؟ مق  هفوک و  هار  زا  ماما  تکرح  عنام  ارچ  دربب ، شیپ  مالـسا  حلاصم  ریـسم  رد  ار  هعماج  دوب  ددـصرد  نومأم  رگا  مود ،
، دش گرم  هب  دیدهت  ترضح  يدهعتیالو ، هیـضق  رد  اما  درکن ، زین  لتق  هب  دیدهت  ار  ماما  دیزرون و  يدایز  رارـصا  داهنـشیپ  نیا  رد  نومأم 

مالـسلاهیلع ماما  هب  تفالخ  داهنـشیپ  رد  اعقاو  نومأم  رگا  رخآ ، يوس  زا  و  دشیم ، هتـشک  انئمطم  تفریذپیمن ، ار  نآ  رگا  هک  ياهنوگ  هب 
[. 223 [ ؟ تفرگ ار  ترـضح  يولج  تفر  یلـصم  تمـس  هب  رطف  دیع  زامن  ندناوخ  يارب  ماما  هک  یتدم  زا  سپ  ارچ  دوب ، يدج  ممـصم و 

دیاب خـساپ  زا  شیپ  دوب ؟ هچ  ناشیا  لباقم  رد  نومأم  عضوم  درکیم ، لوبق  ار  تفـالخ  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  ماـما  رگا  هکنیا ، رگید  لاؤس 
لباقم رد  تسناوتیم  ماما  هنوگچ  ور  نیا  زا  دوب . رود  هب  اهگنـسرف  لیـصا  مالـسا  زا  تشاد ، رارق  نآ  رد  ماما  هک  ياهعماج  میوش  روآدای 

ماما رگا  دوب . هدـش  قرغ  یناسفن  ياهشهاوخ  تالمجت و  تاـیدام و  رد  هک  ياهعماـج  مه  نآ  دریذـپب ؛ ار  تفـالخ  فرحنم  هعماـج  نیا 
ار هللا  لوسر  شدج  شور  هریـس و  درکیم ؛ نیزگیاج  ار  لیـصا  مالـسا  و  حالـصا ، ار  هعماج  نورد  زا  تسیابیم  تفریذپیم ، ار  تفالخ 

ناماس رـس و  ار  نیملـسم  لاملاتیب  درکیم ؛ لزع  ناشماقم  زا  دـندوب ، هدیـسر  یتمـس  هب  قحان  هب  هک  ار  یناسک  دومنیم ؛ ایحا  هعماج  رد 
. دوب راوشد  يراک  المع  یفرحنم  هعماج  نینچ  رد  دراوم  نیا  حالصا  نیاربانب  دناسریم . رادقح  هب  ار  قح  رگید ، ریبعت  هب  ای  دیـشخبیم و 

یهاگآ كرد و  زا  عامتجا  عقاو  رد  هکلب  هتـشادن ، ار  یهلا  ياهتنـس  ندرک  ارجا  ناوت  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 
دـساف و نایـسابع  تموکح  هاگتـسد  رگید  يوس  زا  دـناسر . قـقحت  هب  ار  ناـشیا  ياههشیدـنا  اـت  هدوـبن  رادروـخرب  هحفـص 115 ]  ] یقیمع

نوزفا دندادیمن . رد  نت  نآ  هب  انیقی  دننک ، تیاعر  ار  یمالسا  ینابم  هک  تساوخیم  نانآ  زا  مالسلاهیلع  ماما  رگا  ور  نیا  زا  دوب ، فرحنم 
نایب هب  ای  تسا ، ناشیا  یبایزرا  عقاو  رد  تفالخ  داهنشیپ  يهلئـسم  هک  تسنادیم  دوب و  هاگآ  نومأم  دیلپ  تاین  هب  مالـسلاهیلع  ماما  نیا  رب 
هعماج نآ  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  يوس  زا  تفـالخ  شریذـپ  نیارباـنب  دجنـسب . ار  تفـالخ  هب  تبـسن  ماـما  قوش  تساوخیم  نومأـم  رگید ،

راک نیا  اب  هک  نیا  نمـض  دوب ، هدوهیب  يرما  دنتـشادن -  ضحم  یتدارا  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هک  ینوگانوگ  ياهمایق  هب  هجوت  اـب  فرحنم - 
ياهمایق ياههیاپ  ییوس  زا  دـنالوبقب و  نایولع  هب  ار  دوخ  تموکح  تیعورـشم  تسناوتیم  بیترت  نیدـب  دـیدرگیم و  تیوقت  زین  نومأم 

ماما هب  ار  تفالخ  یطیارـش  رد  نومأم  میتفگ ، هچنآ  رب  نوزفا  دزاس . مکحتـسم  ار  دوخ  تموکح  وس  رگید  زا  و  دـنک ، تسـس  ار  ناـیولع 
ماما هک  یتدـم  زا  سپ  دوب  نکمم  يور  نیمه  زا  دوب ، رادروخرب  یفاک  تردـق  زا  تشاد و  رایتخا  رد  ار  تاـناکما  همه  هک  درک  داهنـشیپ 

. دیآرب ناشیا  لتق  ددصرد  دباتنرب و  ار  ناشیا  شور  تفرگ ، هدهع  رب  ار  تفالخ  مالسلاهیلع 

هراب نیا  رد  ماما  طورش  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ 

زا شتالکـشم  عفر  روظنم  هب  يو  دـش ، هجاوم  ناشیا  عانتما  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  تفالخ  يراذـگاو  نایرج  رد  نومأم  هکنآ  زا  سپ 
هک تفگ  نومأم  هدمآ : نینچ  ییاج  رد  داد . داهنـشیپ  ماما  هب  ار  يدهعتیالو  رگید ، يوس  زا  شیوخ  تموکح  ياههیاپ  تیبثت  و  وس ، کی 
ات ینک  لوبق  ارم  يدـهعیلو  دـیاب  سپ  منک ، تعیب  وت  اـب  هفیلخ  ناوـنع  هب  نم  هک  يوـشیمن  رـضاح  يریذـپیمن و  ار  تفـالخ  هک  نوـنکا 
زا مالسلاهیلع و  نانمؤمریما  شایمارگ  دج  زا  مردپ  دنگوس ! ادخ  هب  دندومرف : ترضح  دشاب . وت  نآ  زا  نم  زا  سپ  تفالخ  هحفص 116 ] ]
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ناگتـشرف هک  یلاح  رد  موشیم ؛ هتـشک  هنامولظم  مومـسم و  وت  تایح  نامز  رد  نم  هک  درک  ثیدـح  نم  يارب  مالـسلامهیلع  ادـخ  لوسر 
يا دیسرپ : سپـس  تسیرگب و  نومأم  مدرگیم . نوفدم  دیـشرلانوراه  رانک  رد  تبرغ و  نیمزرـس  رد  دنیرگیم و  نم  رب  نیمز  نامـسآ و 

ترضح تشاد ؟ دهاوخ  ار  وت  هب  ندرک  يدب  تئرج  ای  تردق  یسک  هچ  متسه ، هدنز  نم  ات  دشکیم ؟ ار  وت  یـسک  هچ  ادخ ! لوسر  رـسپ 
نیا اـب  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم  تشک . دـهاوخ  ارم  یـسک  هچ  میوگیم  منکیم ، یفرعم  ار  دوخ  لـتاق  مهاوخب  رگا  دوـمرف :

هب تبغریب  دـهاز و  ردـقچ  یـسوم  نب  یلع  هک  دـنیوگب  ناـمدرم  اـت  يریذـپن  ارم  يدـهعتیالو  ینک و  هدوسآ  ار  دوخ  یهاوخیم  راـتفگ 
يارب ار  نید  ماهتفگن و  غورد  نونک  اـت  دـیرفآ ، ارم  لـجوزع  يادـخ  هک  يزور  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوـمرف  ترـضح  تساـیند ؟ تساـیر 

رگا یهدیم  مناما  ایآ  تفگ  ماما  مهاوخیم ؟ هچ  دیسرپ  نومأم  یهاوخیم . هچ  وت  هک  منادیم  بوخ  نم  ماهتفگن ؛ كرت  ایند  هب  ندیـسر 
تبغریب تسایر  ایند و  هب  یسوم  نب  یلع  دنیوگب  مدرم  هک  تسا  نیا  وت  رظن  دومرف  ترـضح  یناما . رد  وت  تفگ : نومأم  میوگب ؟ تسار 

هب هک  دـشاب  تفریذـپ ؛ ار  يدـهعتیالو  عـمط  زآ و  يور  زا  هنوـگچ  دـینیبیمن  رگم  تسا ؛ تبغریب  وا  هـب  هـک  تساـیند  يا  هـکلب  تـسین ،
ایوگ مرادن ؛ شوخ  ار  نآ  نم  هک  ینکیم  راتفر  يروط  نم  اب  بترم  وت  تفگ : هدـش ، مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  نومأم  ددرگ . لئان  تفالخ 
نادب ار  وت  هنرگو  يریذپب ، رایتخا  هب  ار  يدهعتیالو  دیاب  دنگوس ! ادخ  هب  ینادیم ؛ نمیا  ار  دوخ  يرادـن و  كاب  نم  تکوش  تردـق و  زا 
هکنیا زا  ارم  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  منزیم . ار  تندرگ  يدومن ، تفلاـخم  رگا  و  رتـهب ، هچ  هک  يدرک  لوبق  رگا  سپ  منکیم ؛ روـبجم 

، مریذـپیم ار  نآ  نم  هد ؛ ماـجنا  هدیـسر ، ترظن  هب  هک  راـک  ره  تسا ، لاوـنم  نیدـب  رما  رگا  هدوـمرف ؛ یهن  مزادـنا ، تکـاله  هـب  ار  دوـخ 
رواـشم و رودارود  منکـشن و  ار  هحفـص 117 ]  ] یتنـس مهدـن ، رییغت  ار  یمـسر  منکن ، تلاخد  يدـحا  بصن  لزع و  رد  هکنیا  رب  طورـشم 
[. 224  ] تشاد تهارک  نآ  زا  الماک  اما  داد ، رارق  دـهعیلو  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  تفریذـپ و  وا  زا  طرـش  نیا  اـب  نومأـم  سپ  مشاـب . اـمنهار 

سلجم نآ  رد  زین  لهـس  نب  لضف  درک . سولج  ًامـسر  هک  دوب  ياهبنـشجنپ  زور  رد  تفریذپ ، ار  يدهعتیالو  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه 
دنـشوپب و زبس  هماج  دنداد  روتـسد  مدرم  هب  سپـس  دنداهن و  اضر »  » ار ترـضح  نآ  بقل  دیناسر و  مدرم  هماع  عالطا  هب  ار  هفیلخ  میمـصت 

تـسد زا  هدـنخرف  زور  نآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  لاس  کی  يزور  جراخم و  دـنور و  وا  دزن  تعیب  دـیدجت  يارب  مود  راب  هدـنیآ  هبنـشجنپ  زور 
یلاح رد  درک و  توعد  ار  گرزب  ياهتیصخش  هاپس و  نارـس  ارزو و  زا  یفلتخم  تاقبط  نومأم  یتدم  زا  دعب  [ 225 . ] دننک تفایرد  هفیلخ 

تـسد ترـضح  دنک . تعیب  ماما  اب  مدرم  همه  زا  شیپ  هک  داد  روتـسد  سابع  شرـسپ  هب  تسخن  دـندوب ، هدیـشوپ  زبس  سابل  اهنآ  همه  هک 
يارب ار  دوخ  تسد  تفگ  نومأـم  مدرم . يور  هب  نآ  فک  دوب و  ناـشیا  دوخ  فرط  هب  شتـسد  تشپ  هک  يروط  هب  تفرگ ، ـالاب  ار  دوـخ 
دندرک تعیب  ترـضح  اب  مدرم  سپـس  درکیم . تعیب  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  انامه  دـندومرف  ترـضح  نک . زاب  تعیب 

دنتفگ و اهنخـس  وا  يدهعتیالو  مالـسلاهیلع و  اضر  ترـضح  تلیـضف  رد  مادـک  ره  هتـساخرب ، نارعاش  نارونخـس و  نآ ، زا  سپ  [. 226]
، هدمآ شیپ  زین  نانآ  دز و  ادص  ار  نایولع  کی  کی  دابعوبا  یتدم  زا  دعب  دـنتفرگ . زین  ییاههزیاج  ناشلاح  روخارف  هب  دندورـس و  اهرعش 
هب ار  راگدرورپ  يانث  دمح و  ترضح  ناوخب . ياهبطخ  مدرم  يارب  تفگ : مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  نومأم  دنتفرگ . ار  دوخ  ياههزیاج 
زین امش  زا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يهطساو  هب  تسا  یقح  امش  رب  هحفص 118 ]  ] ام يارب  زا  انامه  : » دومرف هاگ  نآ  دروآ و  اج 

شیب سلجم  نیا  رد  تسا ». مزال  امش  قح  تاعارم  زین  ام  رب  دیداد ، ار  ام  قح  امش  هاگره  سپ  تسا ؛ یقح  ام  رب  ترضح  نآ  يهطساو  هب 
مان هب  اهنآ  رب  دندز و  ترضح  نآ  مان  هب  ار  اههکس  داد  روتسد  نومأم  نآ  زا  سپ  تسا . هدشن  لقن  ماما  زا  ینخس  هاتوک  هملک  دنچ  نیا  زا 

رد يو  دوبن . یبیرفماوع  زج  يزیچ  نومأم  راـک  یعاـمتجا ، رظن  زا  [ 227 . ] دمآرد زازتها  هب  وا  رـس  رب  اهمچرپ  سپـس  دـندرک و  رهم  اضر 
زا سپ  مالـسلاهیلع : ماـما  يوس  زا  يدـهعتیالو  لوبق  لـیالد  [. 228  ] دروآرد مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  يرـسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  دـعب ، ماـگ 

ترـضح دیتفریذپ ؟ ار  نومأم  يدهعتیالو  ناتییاسراپ  دهز و  هب  هجوت  اب  امـش  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  ماما  رب  ياهدع  يدهعتیالو ، شریذپ 
لتق رب  ار  نآ  ندـش ، هتـشک  رما و  نیا  لوبق  نایم  دـش  رئاد  رما  یتقو  یلو  مدیدنـسپیمن ، ار  راک  نیا  دـح  هچ  ات  هک  دـنادیم  ادـخ  دومرف :
یلع ینلعجا  : » تفگ رـصم  هاشداپ  هب  درک ، اضتقا  ترورـض  نوچ  دوب و  ربمایپ  فسوی  هک  دـننادیمن  ایآ  ناشیا ؛ رب  ياو  مدـیزگرب ؛ سفن 
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كاله رب  فرـشم  هکنیا  زا  سپ  دیناشک و  راک  نیدب  يدونـشخان  هارکا و  لامک  اب  يراچان  ترورـض و  مه  ارم  ۀیآلا ». ضرالا …  نئازخ 
مربیم ادخ  هب  ار  شیوخ  تیاکش  نم  دشاب . هدش  جراخ  نآ  زا  هک  یسک  رگم  متشگن ، لخاد  رما  نیا  رد  متفریذپ و  هارکا  هب  ار  نآ  مدوب ،

هحفـص 119]  ] ییاج رد  يدهعتیالو ، شریذپ  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  نتفرگ  رارق  راشف  تحت  صوصخ  رد  [. 229  ] میوجیم يرای  وا  زا  و 
نم هک  ینادیم  وت  ایادخ ! راب  تفگ : و )  ) تشادرب نامـسآ  هب  تسد  مدینـش  دش ، دهعیلو  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نوچ  : » هدمآ نینچ  رگید 

راتفرگ هک  يدرکن  هذخاوم  رـصم  تیالو  يارب  فسوی  تربمغیپ  تاهدنب و  زا  هک  نانچ  نکم ، هذخاؤم  نم  زا  مرادن ؛ ياهراچ  مراشف و  رد 
ار شیوخ  ناج  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  اب  دوب  روبجم  مالـسلاهیلع  ماما  هک  میباییم  رد  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  [. 230 .« ] دش نآ 

دوجو زا  ار  یمالسا  تما  دوب -  هدش  یلوتـسم  جیردت  هب  هناگیب  یگنهرف  يرکف و  جوم  هک  هعماج -  ینارحب  طیارـش  نآ  رد  ات  دنک  ظفح 
رد مالـسلامهیلع  تیب  لها  روضح  هنیمز  قیرط  نیدـب  هک  دوب  نیا  ماما  يوس  زا  يدـهعتیالو  لوبق  لـیالد  زا  یکی  دزاـسن . مورحم  شیوخ 

تموکح دنناوتیمن  دناهیقف و  ملاع و  طقف  اهنآ  دننکن  نامگ  مدرم  هجیتن  رد  ات  دشیم  مهارف  دـندوب -  مورحم  نآ  زا  اهلاس  هک  تسایس - 
خـساپ درک ، » نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  هب  روبجم  ار  امـش  زیچ  هچ   » هک هفرعنبا  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دننک . يرادمامز  و 

ار نومأم  يدـهعتیالو  ماـما  رگا  [. 231  ] دـیامن تکرـش  يرفن  شـش  ياروش  رد  هک  تشاداو  ار  نینموـملاریما  مدـج  هک  يزیچ  ناـمه  داد 
رد مدرم  رگید ، نخـس  هب  دشاب . نانآ  رایتخا  رد  تیمکاح  دنهاوخیمن  مالـسلامهیلع  همئا  هک  دربیم  نامگ  یمالـسا  تما  تفریذـپیمن ،

مالسلاهیلع ماما  تسین . مالسا  شریذپ  دروم  تسایـس  نید و  یگتخیمآ  تسا و  نید  زا  ادج  يرما  تموکح  هک  دنتـشادنپیم  تروص  نآ 
، يدـهعتیالو هب  ماما  باصتنا  ماگنه  نومأـم  يور ، ره  هب  هحفص 120 ] [. ] 232  ] دنکـشب مهرد  ار  هشیدـنا  نیا  المع  ات  دوب  نآ  رب  عقاو  رد 
ام : » تسا … هدـمآ  نینچ  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  هراـب  نیا  رد  دـشن . نینچ  ـالمع  اـما  دیـسر ، دـهاوخ  دوـخ  فادـها  هب  هک  تشادـنپیم 
ام تفالخ  هب  فارتعا  يدـهعتیالو  یلوبق  اب  دـناوخ و  ام  يوس  هب  ار  مدرم  دـشاب و  اـم  يارب  شتوعد  اـت  مینک  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  میتساوخ 
نآ هک  دننک  ادیپ  داقتعا  دننادب و  دناهدش ، وا  نوتفم  هدروخ و  ار  وا  لوگ  هک  یناسک  و  دناد ؛ ام  نآ  زا  ار  یهاشداپ  کلم و  دشاب و  هدرک 
هب تفالخ  رما  تسا و  تسردان  دایز  مک و  رد  هدوب ، یعدـم  هچنآ  هک  دـننادب  و  دـنوش ، تسـس  هداتفا و  کـش  هب  قح  رد  هدوبن و  تسرد 

هنخر مه  رب  يوحن  هب  مینک ، اهر  لاح  نآ  رب  ار  وا  رگا  هک  میدیـسرت  ام . وا و  يارب  هن  تسام ، صوصخم  اـم و  يارب  زا  وا  ینمـض  ياـضما 
. میشاب هتشادن  ار  نآ  لمحت  تقاط  هک  دیآ  ام  رس  هب  ییالب  وا  يهیحان  زا  میریگ و  ولج  ار  نآ  میناوتن  هک  دنک  داجیا  فاکش  یعون  دنک و 
رد تسین  زیاج  نونکا  میدرک ، كاله  رب  فرـشم  ار  دوخ  شندومن  دنلب  اب  میدش و  ییاطخ  بکترم  میدرک و  دوخ  دهعیلو  ار  وا  هک  لاح 

؛ درادن ار  رما  نیا  تقایل  وا  هک  میهد  هولج  تلم  رظن  رد  ات  میرآ  شدورف  كدنا  كدـنا  هک  میراد  جایتحا  و  میهد ، جرخ  هب  یتسـس  وا  رما 
ماـما دـش  هتفگ  رتشیپ  هک  یلیلد  رب  نوزفا  [. 233 .« ] میوش صالخ  شرکف  زا  دـنک و  عطق  اـم  زا  ار  ـالب  هک  مینک  شلاـح  هب  يرکف  سپس 
شبنج ندناشک  تسبنب  هب  ییوس  زا  مالسلامهیلع و  همئا  يههجو  ندرک  رادهشدخ  رب  ینبم  ار  نومأم  دصق  تساوخیم  مالـسلاهیلع  اضر 

ماما ندروآ  اب  تشاد  دصق  وا  دوب : هتفرگ  شیپ  رد  ار  یصاخ  شور  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  نومأم  هکنیا  حیضوت  دنک . یثنخ  یبتکم 
دمحم ای  لیعامسا  نب  یلع  دننام  همئا  نادنزرف  زا  یکی  دشن ، نینچ  رگا  اما  دناشوپب ، لمع  يهماج  دوخ  فادها  هب  ناسارخ  هب  مالسلاهیلع 

بـصنم دروآ و  ناسارخ  هب  هحفـص 121 ]  ] ار مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نادـنزرف  زا  يرگید  درف  ای  یـسوم و  نب  قاحـسا  ای  رفعج  نب 
بیترت نیدـب  دـنک و  بوصنم  يدـهعتیالو  هب  ار  سولپاـچ  قلمتم و  ناـیبلاط  زا  یکی  تسناوتیم  یتح  نومأـم  دـهد . ودـب  ار  يدـهعتیالو 

مدرم تعیب  [. 234  ] دادـن يور  نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  يوس  زا  يدـهعتیالو  شریذـپ  اب  يور  ره  هب  اـما  دـنک ، فیعـضت  ار  یبتکم  شبنج 
، درک بوصنم  يدهعتیالو  هب  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نومأم  نوچ  مالـسلاهیلع : اضر  ماما  يدهعتیالو  زا  سپ  يدهم  نب  میهاربا  اب  دادـغب 

بوصنم ار  يدـهم  نب  میهاربا  يو  ياج  هب  و  علخ ، تفـالخ  زا  ار  وا  هداد ، لیکـشت  یعمجم  دادـغب  رد  دـنتفرگ و  مشخ  يو  رب  ساـبعینب 
نب نسح  همان  ماگنه  نیا  رد  دنـشوپب . زبس  يهماج  مدرم  هک  داد  روتـسد  يو  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  اب  نومأم  تعیب  زا  سپ  دـندرک .
نب میهاربا  اب  نایـسابع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دننک . تعیب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  دادغب  مدرم  هکنیا  رب  ینبم  دیـسر ، دمحم  نب  یـسیع  هب  لهس 
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لاس 202 مرحم  لوا  رد  دندوب . هدرک  علخ  ار  نومأم  یسوم و  نب  قاحـسا  شاهدازردارب  يو  یپ  زا  و  هدومن ، تعیب  هفیلخ  ناونع  هب  يدهم 
دیـسر ارف  هعمج  زور  هک  یماگنه  دـنتفریذپن . ياهدـع  هتبلا  هک  دـندادیم  رانید  هد  درکیم ، تعیب  يدـهم  نب  میهاربا  اب  هک  سک  ره  هب  ه .
ياهدع وا  زا  دعب  يدهم و  نب  روصنم  سپس  دوب . یمـشاه  سابع  نب  هللادیبع  درک ، تعیب  يو  اب  هک  یـسک  نیتسخن  تفر و  ربنم  رب  میهاربا 

داد و ماجنا  یفلتخم  ياـهدربن  يدـهم  نب  میهاربا  هک  یتدـم  زا  دـعب  [. 235  ] دـندرک تعیب  نارادرـس  زا  يدادـعت  نینچمه  مشاهینب و  زا 
نوریب شاهناخ  هحفـص 122 ]  ] زا يو  تساجک . رد  هک  دشن  صخـشم  و  [ 236  ] دـش بیاغ  لاس 203 ه . رد  دروآ ، تسد  هب  ییاـهیزوریپ 
درگرب تفگ : دعاص  نب  هللادبع  هب  داهن ، هار  هب  ور  نوچ  دندوب و  يو  هارمه  شناگتـسب  زا  ینز  زین  يو  یـشنم  دعاص ، نب  هللادـبع  تفر و 

[. 237  ] تشگ ناـهنپ  شیاـج  دـش و  راپـسهر  وا  تشگزاـب و  هللادـبع  سپ  دـهدب . تسا  يو  دزن  هک  ار  يرهوگ  هاوخب  وا  زا  مرداـم و  دزن 
راب درک و  سولج  بش  نامه  تفای و  تسد  وا  رب  هنابش  هدش ، زوریپ  يدهم  نب  میهاربا  هلکشنبا ، رب  لاس 208 ه . لوا  رد  نومأم  ماجنارس 

دنامن هتفگان  دنک . راتفر  یکین  هب  میهاربا  اب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  درک و  ینادنز  دلاخ  نب  دمحا  دزن  دنب  نودب  ار  وا  نومأم  سپـس  داد . ماع 
. درک شدازآ  دیشخب و  ار  وا  یتدم  زا  سپ  نومأم  هک 

نومأم لباقم  رد  يدهعتیالو  شریذپ  زا  سپ  اضر  ماما  يریگعضوم 

متـس و رب  تموکح  نیا  : » دومرفیم ترـضح  دنتخانـشن . تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  هاگچیه  دنتفریذپ ، ار  نومأم  يدـهعتیالو  هکنیا  اب  اما 
مهدیمن و رییغت  ار  یمـسر  منکیمن و  تلاخد  يدـحا  بصن  لزع و  رد  نم  : » دومرف … رگید  ییاـج  رد  زین  تسا ». هدـش  هداـهن  اـنب  ملظ 

هدرپس نم  هب  ار  نیملسم  رما  تیالو  نومأم  انامه  دیامرفیم : نینچ  نومأم  هب  باطخ  ماما  رگید  ییاج  رد  [. 238 … « ] منکشیمن ار  یتنس 
ار اهتبـسن  نیا  تسا  ددصرد  لاح  نیا  اب  هدرک و  مارح  ار  ادخ  لالح  و  لالح ، ار  ادـخ  مارح  يو  انامه  تسا . ریطخ  سب  یتیلوئـسم  نیا  و 
اب شزاس  ددصرد  زگره  يدهعتیالو  ماقم  هب  ندیسر  زا  سپ  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  دیآیمرب  تایاور  نیا  عومجم  زا  [ 239 . ] دهد ام  هب 

رما رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تیناـقح  مـالعا  رب  هوـالع  یتـصرف  هحفـص 123 ]  ] ره رد  هـکلب  دـندماین ، رب  نومأـم  يهناـملاظ  تموـکح 
ماما تشاد  یعـس  فلتخم  طیارـش  رد  هتـسویپ  نومأم  دـشیم . رکذـتم  ار  نومأم  تموکح  ندوب  هنابـصاغ  هعماج ، يرادـمامز  تموکح و 

ار مدرم  تماما  دورب و  دجسم  هب  تساوخیم  ناشیا  زا  تارک  هب  هک  نانچ  دهد ؛ ناشن  یسابع  تموکح  رـصانع  زا  یکی  هب  ار  مالـسلاهیلع 
هب دندوب و  هتسب  فص  ناشیا  ترایز  يارب  مدرم  هک  دوب  هدشن  جراخ  لزنم  زا  زونه  اما  دنتفریذپ ، مالسلاهیلع  ماما  هکنیا  ات  دریگ ، هدهع  رب 
ور نیا  زا  دنتخاس ، هاگآ  عاضوا  یگنوگچ  زا  ار  يو  نومأم  ناسوساج  دش . دـنلب  هیرگ  هب  ناشیاهدایرف  ماما ، ربارب  رد  هانگ  ساسحا  ببس 

تشاد یعس  یتصرف  ره  رد  مالـسلاهیلع  ماما  [. 240  ] دـبای تاجن  هکلهم  نیا  زا  تسناوت  هناخ ، هب  نتفر  رب  ینبم  ماما  تساوخرد  اب  نومأـم 
هدهع رب  ار  يدهعتیالو  هک  یتدم  رد  اما  دزاس . هاگآ  دوب ، لتق  رابجا و  دیدهت و  اب  مأوت  هک  شدوخ  يدـهعتیالو  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا 

تیـصخش ماقم و  هلیـسو  نیدب  ات  دوب  ددصرد  نومأم  دـنچ  ره  تفرگن ، رارق  یتموکح  قرب  قرز و  تالمجت و  ریثأت  تحت  زگره  تشاد ،
. دنک رادهشدخ  ار  ناشیا  يونعم 

اضر ماما  يدهعتیالو  شریذپ  جیاتن 

نتخاس ـالمرب  . 3 يدـهعتیالو ؛ نتفریذـپ  ناـیرج  رد  ینید  ياهـشزرا  قیاـقح و  یفرعم  ماما 2 . نارادتـسود  ناـیولع و  رب  راـشف  شهاـک  .1
.5 نآ ؛ یفرعم  دیحوت و  نتشاد  نایب  رد  فلتخم  نایدا  اب  هرظانم  نایرج  رد  ترضح  عیسو  ياهشالت  . 4 نومأم ؛ هناملاظ  هناقفانم و  يهرهچ 

مالسلاهیلع اضر  ماما  ندش  دراو  . 6 هحفص 124 ] [ ؛ هرظانم نایرج  زا  سپ  مدرم ، بهاذم و  ياسؤر  نیب  رد  مالسلاهیلع  ماما  ندش  بوبحم 
ماما يوس  زا  نومأم  تفالخ  هاگتـسد  تیعورـشم  مدع  مالعا  . 7 تموکح ؛ زا  تیب  لها  ناماما و  يرود  اـهلاس  زا  سپ  تسایـس  هنحـص  هب 

مالسلاهیلع اضر  ماما  يدهعتیالو  یپ  رد  نومأم  فادها  نتفاین  ققحت  . 8 تشاد ؛ رارق  يدهعتیالو  بصنم  رد  ترضح  هکنیا  اب  مالسلاهیلع ،
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. ناشیا ندرب  نیب  زا  يارب  شالت  و 

فلتخم نایدا  نادنمشناد  اب  هرظانم 

روضح اب  فلتخم  تاسلج  لیکشت  داد ، ماجنا  مالسلاهیلع  ماما  یملع  تبترم  تیـصخش و  ندروآ  نییاپ  يارب  نومأم  هک  یتامادقا  زا  یکی 
طرـش هک  ار -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  فراعم  مولع و  نتـشاد  ناماما  ریاس  دـننام  ماـما  دوب . نوگاـنوگ  ناـیدا  ياـملع  نادنمـشناد و 
وربور تسبنب  اب  ار  هعیـش  بهذـم  دـنک ، تباث  ار  اعدا  نیا  بذـک  دـشیم  قفوم  نومأم  رگا  نیاربانب  دوب . یعدـم  تسا -  تماما  یـساسا 

دننیشنب هثحابم  هب  ترـضح  نآ  اب  ات  درکیم  توعد  ملاع  ياجک  ره  زا  ار  فلتخم  بهاذم  و  [ 242  ] قرف ياملع  نومأم  [. 241  ] دوب هدرک 
دومن و فارتعا  وا  یملع  ماقم  هب  هکنیا  زج  تخادرپن ، ثحب  هب  ترـضح  نآ  اب  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  اـما  دـنزاس ، باـجم  موکحم و  ار  وا  و 

تیبوبحم دوخ  لیاضف  هئارا  اب  مدرم  نایم  رد  ماما  نوچ  : » دـیوگیم … هراب  نیا  رد  تلـصلاوبا  [. 243  ] درک باجم  ار  وا  ترـضح  لیالد 
دزادنارد و زجع  هب  ار  ماما  هثحابم  رد  ات  دناوخب  ارف  هحفص 125 ]  ] روشک هطقن  ره  زا  ار  ناملکتم  ات  دش  نآ  رب  نومأم  تفاییم ، نوزفازور 
، يدوهی زا  دوخ -  نانمـشد  ماما  یلو  دنبایرد ، ار  شیاهدوبمک  زین  مدرم  هماع  دروایب و  نییاپ  نادنمـشناد  رظن  رد  ار  شماقم  هلیـسو  نیدب 

هنوگنیا يرازگرب  لحم  هتـسویپ  نومأم  راـبرد  [ 244 … « ] دوـمنیم موـکحم  ثحب  رد  ار  همه   … ادـخ -  رکنم  نمهرب ، ربـگ ، یحیـسم ،
هب مالسلاهیلع  اضر  ماما  دشن . هدید  یمالک  ياهثحب  یملع و  سلاجم  نآ  زا  يرثا  رگید  مالسلاهیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  اما  دوب ، تاثحابم 

تاروت لها  اب  دنیبب  هک  ینامز  دوشیم ؟ نامیشپ  تقو  هچ  دهدیم  لیکـشت  هک  یفلتخم  تارظانم  نیا  زا  نومأم  ینادیم  تفگیم : یلفون 
ار همه  هک  هاگ  نآ  منکیم و  ثحب  ناشدوخ  نابز  هب  املع  زا  ياهقرف  ره  اب  و  یمور ، هب  نایمور  اب  ناشلیجنا ، اب  لیجنا  لها  اب  ناشتاروت ، اب 
، دشابیم شددص  رد  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  نومأم  دـنتفریذپ ، ارم  نانخـس  اهنآ  يهمه  مدـش و  زوریپ  یگمه  رب  ثحب  رد  مدرک و  باجم 

نایرج رد  [. 245  ] میظعلا یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوق  ـال  لوـح و  ـال  و  دـش ؛ دـهاوخ  نامیـشپ  نومأـم  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  تسین ؛ وا  هتـسیاش 
ناشیا تبترم  یملع و  هاگیاج  رب  زور  هب  زور  هکلب  دشن ، هتساک  ماما  یملع  تیصخش  تیعقوم و  زا  اهنت  هن  فلتخم  نایدا  اب  ماما  تارظانم 

. نومأم هن  تسا ، ماما  دوخ  عقاو  رد  دراد ، يرادمامز  تقایل  یگتسیاش و  هک  یـسک  دندرک  فارتعا  مدرم  یتح  هک  اجنآ  ات  تشگ ؛ هدوزفا 
رد مالسلاهیلع  ماما  تبتر  ماقم و  ندروآ  نییاپ  رگید 1 . نایدا  ياملع  اب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  يهرظانم  سلاجم  لیکشت  زا  نومأم  فادها 

اهنت مالسلاهیلع  ماما  ندرک  رصحنم  . 2 دندیزرویم ؛ قشع  مالـسلامهیلع  تیب  لها  هحفص 126 ]  ] هب تخـس  هک  نایناریا  هژیو  هب  مدرم  دزن 
لئاسم اب  ار  وا  تسا و  یملاع  درم  ماما  هک  دـنک  دومناو  نینچ  دـنز و  راـنک  یـسایس  لـئاسم  زا  ار  ترـضح  جـیردت  هب  اـت  یملع ، دـعب  رد 

رد هک  دنراد  رارصا  راک  هنهک  نارادمتسایس  هشیمه  . 3 دهد . رس  ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  راعش  بیترت  نیا  هب  تسین و  يراک  یسایس ،
، نایب نیدـب  دـننام . رود  تموکح  ياهفعـض  هعماـج و  یلـصا  لـئاسم  زا  هک  دـننک  مرگرـس  ياهنوگ  هب  ار  مدرم  هدوت  فلتخم ، ياـهعطقم 

نیدـب دـنک و  لابند  ار  دوخ  یـسایس  ياهراک  یتحار  هب  ات  دوب  نآ  رب  نایدا  گرزب  ياملع  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هرظانم  حرط  اب  نومأم 
هعماج رد  ملاع  يرادـمامز  ناونع  هب  هک  تشاد  لیامت  دوب ، لضاف  يدرف  دوخ  هک  نومأـم  . 4 دناشوپب . ار  شتموکح  فعـض  طاقن  بیترت 

یـسایس هبنج  اعطق  هرظانم  ثحب و  تاسلج  نیا  هک  اـجنآ  زا  دـننادب . شناد  ملع و  رادتـسود  ار  وا  همه  ییوس  زا  ددرگ و  یفرعم  یمالـسا 
نومأم يارب  هناگراهچ  ياههزیگنا  نیا  همه  مییوگب  هک  تسین  رود  چیه  ور  نیا  زا  دنتسین ، یتلع  کت  الومعم  زین  یسایس  لئاسم  هتـشاد و 

[. 246  ] تسا هدوب  حرطم 

بتاکم نایدا و  ناوریپ  اب  ماما  تارظانم 

.1 ددرگیم : نایب  راوتسرهف  تروص  هب  هک  تسا  هرظانم  تفه  رتمهم  همه  زا  اما  هتشاد ، يرایـسب  تارظانم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هچرگ 
یباص نارمع  اب  هرظانم  . 3 [. 249  ] ربکا ذـبریه  اب  هرظانم  . 3 [. 248  ] تولاجلا سأر  اب  هرظاـنم  . 2 هحفص 127 ] [. ] 247 [ ؛ قیلثاج اب  هرظانم 
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. تفرگ تروص  ناسارخ  لاجر  نادنمـشناد و  زا  یعمج  نومأم و  روضح  اب  سلجم و  کی  رد  هرظانم  راـهچ  نیا  هک  تسا  ینتفگ  [. 250]
مهج نب  دمحم  نب  یلع  اب  هرظانم  . 6 داد ؛ يور  شنایفارطا  نومأم و  روضح  اب  یسلجم  رد  ًالقتسم  هک  [ 251  ] يزورم نامیلس  اب  هرظانم  . 5

. هرصب رد  فلتخم  بهاذم  بابرا  اب  هرظانم  . 7 [. 252]

قیلثاج اب  هرظانم 

نب یلع  نم  يومع  رسپ  نیا  قیلثاج ! هحفص 128 ]  ] يا تفگ : درک و  قیلثاج  هب  ور  دوب ، سانشرس  يدارفا  زا  ولمم  هک  یـسلجم  رد  نومأم 
قیلثاج نکم . اهر  اهثحب  رد  ار  تلادع  قیرط  اما  ینک ، هرظانم  ییوگب و  نخـس  وا  اب  مراد  تسود  نم  تسا ؛ مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

دراد هدـیقع  يربمایپ  هب  و  منآ ، رکنم  نم  هک  دـنکیم  لالدتـسا  ییاهباتک  اب  وا  هک  منک  هرظانم  ثحب و  هنوگچ  نم  نانمؤمریما ! يا  تفگ :
لالدتسا وت  يارب  تدوخ  لیجنا  اب  رگا  ینارصن ! يا  دومرف : درک و  نخس  هب  عورش  مالسلاهیلع  ماما  اجنیا  رد  ماهدرواین . نامیا  وا  هب  نم  هک 

رب دنچ  ره  درک ، مهاوخ  رارقا  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ، منک ؟ راکنا  ار  لیجنا  راتفگ  مناوتیم  ایآ  تفگ : قیلثاج  درک ؟ یهاوخ  رارقا  منک ،
هچ شباتک  یـسیع و  توبن  يهرابرد  قیلثاج : ونـشب . ار  شباوج  سرپب و  یهاوخیم ، ردق  هچ  ره  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دشاب . نم  ررض 

هداد و تراـشب  ار  شتما  هچنآ  شباـتک و  یـسیع و  توـبن  هب  نم  مالـسلاهیلع : ماـما  ینکیم ؟ راـکنا  ود  نیا  زا  ار  يزیچ  اـیآ  ییوـگیم ؟
هدرکن و شباـتک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  توبن  هب  رارقا  هک  یـسیع  توبن  هب  و  منکیم ، فارتـعا  دـناهدرک ، رارقا  نآ  هب  نوـیراوح 
. يرآ مالـسلاهیلع : ماما  ینکیمن ؟ هدافتـسا  لداع  دـهاش  ود  زا  تواـضق  ماـگنه  هب  اـیآ  قیلثاـج : مرفاـک ! هدادـن ، تراـشب  نآ  هب  ار  شتما 

هللا یلـص  دمحم  توبن  رب  دنرامـشیمن ، دودرم  ار  نانآ  تداهـش  يراصن  هک  یناسک  زا  دوخ ، بهذم  لها  ریغ  زا  دـهاش  ود  سپ  قیلثاج :
ار فاصنا  نونکا  مه  مالـسلاهیلع : ماما  میروایب . دوخ  بهذم  لها  ریغ  زا  انعم  نیا  رب  دـهاش  ود  هک  هاوخب  زین  ام  زا  نک و  هماقا  هلآ  هیلع و 

نیا قیلثاج : هحفص 129 ] [ ؟ يریذپیم دوب ، مدقم  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  دزن  دوب و  لداع  هک  ار  یـسک  ایآ  ینارـصن ! يا  يدرک  تیاعر 
ار حیـسم  دزن  درف  نیرتبوبحم  هبهب ! قیلثاج : ییوگیم ؟ هچ  یملید  يانحوی  يهرابرد  مالـسلاهیلع : ماما  ربب . ار  شمان  تسیک ؟ لداع  درم 

نید زا  ارم  حیـسم  ترـضح   » تفگ انحوی  هک  دنکیم  نایب  ار  نخـس  نیا  لیجنا  ایآ  مهدیم ! دـنگوس  ار  وت  مالـسلاهیلع : ماما  يدرک ! نایب 
هب زین  اهنآ  مداد و  تراشب  نویراوح  هب  زین  نم  دمآ ، دهاوخ  يربمایپ  نینچ  وا  زا  دعب  هک  داد  تراشب  نم  هب  تخاس و  ربخ  اب  یبرع  دـمحم 

تیب و لها  هب  تراشب  زین  يدرم و  توبن  هب  تراشب  هدرک و  لقن  حیـسم  زا  انحوی  ار  نخـس  نیا  يرآ  تفگ : قیلثاـج  دـندروآ ؟» ناـمیا  وا 
: مالسلاهیلع ماما  میسانشب . ار  اهنآ  ات  هدربن  مان  ام  يارب  ار  هورگ  نیا  دوشیم و  عقاو  ینامز  هچ  رد  نیا  تسا  هتفگن  اما  تسا ، هداد  شیصو 
، تساهنآ رد  شتما  شتیب و  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مان  هک  ار  نآ  زا  یتایآ  دـناوخب و  ار  لیجنا  هک  میروایب  ار  یـسک  اـم  رگا 
زا ار  لیجنا  موس  رفس  ایآ  دومرف : یمور  ساطسن  هب  مالـسلاهیلع : ماما  تسا . بوخ  رایـسب  قیلثاج : يروآیم ؟ نامیا  وا  هب  ایآ  دنک  توالت 

ار لیجنا  مه  وت  ایآ  دومرف : درک و  ور  نایدوهی ، گرزب  تولاجلا ، سأر  هب  ماما  سپـس  مراد . ظفح  زا  یلب ، تفگ : ساطـسن  يراد ؟ ظفح 
دمحم زا  يرکذ  نآ  رد  رگا  ریگرب ؛ ار  موس  رفـس  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  يرآ  تفگ : تولاجلا  سأر  یناوخیم ؟

یلص ربمایپ  مان  هب  یتقو  درک ؛ تئارق  ار  موس  رفس  مالسلاهیلع  اما  سپس  . هدن تداهش ، دوبن  رگا  هد و  تداهش  نم  عفن  هب  دوب ، شتیب  لها  و 
زا نم  يراد  لوبق  ایآ  شردام ! حیسم و  قح  هب  ار  وت  ینارصن  يا  دومرف : درک و  قیلثاج  هب  ور  دش و  فقوتم  هاگ  نآ  دیسر ، هلآ  هیلع و  هللا 

توالت وا  يارب  ار  شتما  تیب و  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مان  مالسلاهیلع  ماما  سپس  يرآ . قیلثاج : هحفص 130 ] [ ؟ مربخ اب  لیجنا 
یـسوم و دـیوگیم ، هنیمز  نیا  رد  لیجنا  هچنآ  ینک ، بیذـکت  رگا  تسا ؟ میرم  نب  یـسیع  نخـس  نیا  ینارـصن ! يا  دوزفا  سپـس  درک و 
منکیمن و راکنا  تسا ، هدش  نشور  نم  يارب  لیجنا  رد  نآ  دوجو  هچنآ  نم  قیلثاج : ياهدـش . رفاک  ياهدرک و  بیذـکت  ار  ود  ره  یـسیع 
. نکب یهاوخیم  یلاوـس  ره  قیلثاـج ! يا  دوـمرف : سپـس  درک . رارقا  وا  هک  دیـشاب  دـهاش  یگمه  مالـسلاهیلع : ماـما  مراد . فارتـعا  نآ  هب 

ماما هاـگ  نآ  تفگ . خـساپ  اـهنآ  هب  یتسرد  هب  ماـمت و  تیارد  اـب  ترـضح  هک  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  زین  يرگید  تـالاؤس  قیلثاـج 
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، ور نیا  زا  تشادـن . يرارف  هار  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  دوـب ، هدـش  هدـنامرد  یلک  هب  قیلثاـج  هک  دندیـسرپ  یتـالاؤس  قیلثاـج  زا  مالـسلاهیلع 
: تفگ درک و  يراددوخ  یلاؤس  هنوگ  ره  زا  وا  نک ، حرطم  يراد ، یلاؤـس  رگا  هک  تساوـخ  وا  زا  اددـجم  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یماـگنه 

[. 253 ! ] دشاب وت  لثم  یسک  ناناملسم  نایم  رد  مدرکیمن  نامگ  هک  حیسم  قح  هب  مسق  دنکیم ؛ لاؤس  نم  زا  ریغ  يرگید  صخش  نونکا 

ناسارخ رد  عیشت  شرتسگ  ناریا و  رد  اضر  ماما  روضح  باتزاب 

مالسا و هب  نایناریا  ندییارگ  تلع  مییامن . یسررب  ار  نایناریا  ندش  هعیش  تلع  راصتخا  هب  هک  دبلطیم  عوضوم  نیا  هب  ندش  دراو  زا  شیپ 
حور رگید  لـماع  ره  زا  شیب  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  هحفـص 131 ] . ] یعامتجا تلادع  . 2 قح ؛ تموـکح  . 1 تسا : زیچ  ود  عیـشت  بهذـم 

دندوب و هدمآ  هوتس  هب  نایناساس  متس  ملظ و  زا  ناریا  مدرم  هدوت  تسا . یمالسا  تاواسم  لدع و  دیشک ، مالسا  يوس  هب  ار  یناریا  يهنـشت 
 - یسایس رظن  زا  ار  یمالسا  تموکح  نانآ  [ 254 . ] دنتفای مالسا  رد  ار  دوخ  هدشمگ  هکنیا  ات  دندربیم ، جنر  تدش  هب  یتاقبط  یگدنز  زا 

یلع ترضح  يرادمامز  نارود  رد  ار  یمالسا  لیصا  تفالخ  یتدم  زا  سپ  نایناریا  دنتفای . زیگناروش  رایـسب  یمالـسا -  لوا  نرق  همین  رد 
هداس مالـسلاهیلع و  ماما  ریظنیب  تلادع  عقاو  رد  دندرک . هدـهاشم  دوب -  ضیعبت  اب  هزرابم  تلادـع و  شرتسگ  شفدـه  هک  مالـسلاهیلع - 

کشا هک  دندید  یلاح  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  راب  نیتسخن  نایناریا  درک . بلج  عیـشت  مالـسا و  هب  ار  نایناریا  هجوت  يو  یندز  لاثم  یتسیز 
هک درک  هدارا  رمع  دندش ، هنیدم  دراو  یلاوم )  ) یناریا ناریـسا  هک  نیمه  دومنیم . يدردمه  سرف  ناریـسا  اب  دیرابیم و  ورف  ناگدـید  زا 

موق ره  ناگرزب  تفگزاب : ار  ربمایپ  نخس  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  نایم  نیا  رد  اما  دنریگ ، یگدرب  ار  اهنآ  نادرم  دنـشورفب و  ار  اهنآ  نانز 
رد تبغر  هب  دناهدروآ و  ام  هب  ور  هدش  میلست  دوخ  دنتسه و  مرتحم  یمارگ و  ناریا  مدرم  دنـشاب . امـش  فلاخم  دنچ  ره  دیراد ، یمارگ  ار 
هب ار  دوخ  قح  زین  ام  دنتفگ : زین  راصنا  رجاهم و  نآ ، زا  سپ  مدرک . دازآ  ادخ  رطاخ  هب  ار  مشاهینب  دوخ و  مهس  نم  دناهدش . دراو  مالسا 

مدومن و لوبق  نم  دندیـشخب و  نانآ  هک  شاب  دهاش  سپ  ایادخ ! راب  دومرف : ماما  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  يا  میدیـشخب  وت 
زونه نایناریا  [. 255  ] دـیبوک مه  هب  مجاعا  هرابرد  ارم  میمـصت  درب و  ار  یتما  داتفا و  شیپ  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : رمع  سپ  مدرک . دازآ 

هب تفالخ  هاگتسد  رب  هیماینب  طلست  اب  یمالـسا  تموکح  هحفص 132 ]  ] هرهچ ناهگان  هک  دندوب  هدیمراین  مالسا  ياول  ریز  یحابـص  دنچ 
، سابعینب یعاد  کمک  هب  دـندیدیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  رد  ار  یمالـسا  لیـصا  تموکح  هک  ناـنآ  دـش . ضوع  یلک 
زا سپ  زین  سابعینب  دنتسشن ؛ نانآ  ياج  هب  سابعینب  هکنیا  ات  دننز ، مقر  ار  نایوما  يدوبان  بیترت  نیدب  ات  دنتفاتـش  ناسارخ  رد  ملـسموبا 

یلع نادناخ  رد  اهنت  ار  یمالسا  تموکح  تلادع و  دنتشاد ، هک  یتیارد  هب  هجوت  اب  نایناریا  اما  دندروخ . هطوغ  تافارحنا  رد  المع  يدنچ 
رد عیـشت  هب  شیارگ  هـنیمز  نیارباـنب  دنتـشادیمرب . ماـگ  ناـنآ  ياههشیدـنا  تـهج  رد  هراوـمه  ور  نـیا  زا  سب ، دـندیدیم و  مالـسلاهیلع 

هاگچیه يوما  يافلخ  نامز  رد  غورف  نیا  یتح  دوب و  دشر  هب  ور  زین  هراومه  دـش و  زاغآ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرود  زا  ناسارخ ،
نب ییحی  یلع و  نب  دیز  سپس  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تداهـش  دبای ، يرتشیب  قیمعت  شرتسگ و  عیـشت  دش  ببـس  هچنآ  دشن . شوماخ 
یلع هب  تبـسن  نایناسارخ  تاـساسحا  فطاوع و  وا  نارادـفرط  ناراـی و  ماـع  لـتق  و  ناـجزوج »  » رد ییحی  تداهـش  اـب  هژیو  هب  دوب ؛ دـیز 

لوسر نادناخ  يالو  بح و  انلع  هک  دوب  هدـش  نانچ  یعیـش  شبنج  طاشن و  ماما  نامز  رد  دیـسر . دوخ  جوا  هب  شنادـنزرف  مالـسلاهیلع و 
دزیم و مالـسلاهیلع  تیب  لها  يـالو  زا  مد  مـالک  باـبرا  ربارب  رد  نومأـم  یتح  هک  ییاـج  اـت  دـشیم ؛ راـهظا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نیلوا [. 256  ] تخاس باجم  ار  نانآ  دوخ  عطاق  نیهارب  اب  تسشن و  هرظانم  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تفالخ  يهرابرد  املع  اب  نینچمه 
يو دوب . رهنلاءاروام  اراخب و  رد  خیش » نب  کیرـش   » مایق تفرگ  تروص  نایـسابع  داینبون  تفالخ  هاگتـسد  يزادنارب  يارب  هک  یعیـش  مایق 

کمک هب  هحفص 133 ]  ] دنوادخ اما  دندروآ ، تلذ  ام  يارب  ناورمینب  : » دیوگیم نینچ  یسابع  تموکح  اب  دوخ  تفلاخم  تلع  يهرابرد 
نوچ یـصخش  چیه  تموکح  میـشاب ؛ يزیرنوخ  لتق و  دـهاش  نانچمه  هک  میدرکن  تعباتم  سابعینب  زا  ام  درب . نیب  زا  ار  اهنا  هدـمآ و  ام 

[. 257  ] دش یـشالتم  ملـسموبا  يوس  زا  حلاص  نب  دایز  ياههداتـسرف  اب  مایق  نیا  ماجنارـس  دنکیمن ». تیافک  ار  ام  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
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دوخ يرادفرط  رد  نانیا  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ، دنویپ  رد  تیب » لها  زا  يدرف  ندمآ  راک  يور   » اب یعیش  رکفت  مینیبیم ، هک  هنوگنامه 
[259 ، ] روصنم ياهيریگتخس  [. 258  ] دشابیم نانآ  یـسایس » عضوم   » تسا مهم  هچنآ  نیاربانب  دنـشاب . هتـشادن  ینید  صالخا  نادنچ 
، دیدرگ زاغآ  سابعینب  تموکح  مود  ههد  زا  اهنآ  تکرح  نیلوا  دش . اهنآ  نایصع  بجوم  نسحلاینب »  » صوصخ هب  نایولع و  هب  تبـسن 

نیا زا  رگید  یکی  تشاد . ینارادـفرط  زین  ناریا  رد  قارع ، زاـجح و  رد  ییاـههنیمز  نتـشاد  رب  هوـالع  هک  دوب  هللادـبع  نب  دـمحم  يوس  زا 
، تفرگ ار  هرـصب  میهاربا  هک  یماگنه  تسا . هدوب  ناریا  قطانم  هب  کیدزن  هرـصب و  رد  مایق  نیا  زکرم  تسا . هللادبع  نب  میهاربا  مایق  اهمایق 
زا سپ  اجنآ  رد  تفر و  زاوها  هب  هک  دوب  غرفم  نب  ةریغم  وا  نایعاد  زا  یکی  داتـسرف . ناریا  یبرغ  بونج  فلتخم  ياهرهـش  هب  یناگدنیامن 

. تشگزاب هرـصب  هب  دروخ و  تسکـش  دعب  يدنچ  اما  درک ، هبلغ  وا  رب  دش و  ریگرد  همیزخ  نب  مزاخ  روصنم ، يهداتـسرف  اب  رهـش ، لاغـشا 
زا دـعب  اما  دـیدرگ ، طلـسم  زین  هقطنم  نآ  رب  تفر و  سراف  هب  هک  دوب  دادـش  نب  ورمع  مان  هب  یـصخش  ایعاد  هحفـص 134 ]  ] زا رگید  یکی 

ناریا دـالب  رد  نآ  زورب  يهنیمز  هک  دوب  يولع »  » یتکرح میهاربا ، يهنادـنمزوریپ  تکرح  [. 260  ] تشگزاب هرصب  هب  میهاربا  ندش  هتـشک 
هدوب هللا » لوسر  ءانبا   » باب زا  نایولع  هب  مدرم  تبحم  زین  نآ  هنیمز  هک  دوب  یسایس  یعیشت  رتشیب  اهنآ  عیـشت  رگید ، يوس  زا  تشاد . دوجو 

نب نیـسح  زین  يداه  تفالخ  نامز  رد  [. 261  ] تسناد يداقتعا  یعیـشت  ینمـض  روط  هب  ار  تکرح  ود  نیا  ناوتیم  عومجم  رد  اـما  تسا .
ذوفن هناشن  رما  نیا  دنداتـسرف . ناـسارخ  هب  هکم  زا  ار  وا  رـس  نایـسابع  و  [ 262  ] دیدرگ بوکرـس  ماجنارـس  اما  درک ، مایق  خف  دیهـش  یلع ،
مدرم ینیبدـب  الامتحا  هک  تشاد  یپ  رد  زین  ناشلیم  مغر  هب  یجیاتن  يولع  ياهمایق  اـب  نایـسابع  دروخرب  نیا  هتبلا  دوب . دـالب  نیا  رد  عیـشت 
ناریا قارع و  زاجح ، رد  نایولع  دایز  تیبوبحم  ثعاب  ناگدننک  مایق  تداهش  دشاب . جیاتن  نیمه  رامش  رد  نانآ  هب  تبسن  ناسارخ  ناریا و 
نامه زا  ار  نایعیـش  تیاده  اهمایق  نیا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  اضر  اما  دنتـشاد . نایولع  زا  ار  تشحو  نیرتشیب  سابعینب  ور ، نیا  زا  دشیم .
عیشت باریس  عیشت  لیصا  همشچرس  زا  هک  ییاهتکرح  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  مدرم  ات  دوب  نآ  رب  ترضح  درک . زاغآ  حیحص  يریسم  رد  زاغآ 
يهیقت یـسایس و  تاشامم  هنوگ  چیه  نودـب  اراکـشآ و  هراب  نیا  رد  ترـضح  دراد . زاب  دـندوب ، هرهبیب  تماما  تمعن  زا  هدـشن و  باریس 

نیرتـمهم مالـسلاهیلع  ماـما  یملع  يههجو  هکنآ ، هجوت  روخرد  هتکن  هحفص 135 ] [. ] 263  ] درک عورـش  ار  دوخ  لقتـسم  تیلاعف  یبهذم 
هک كاحـضلایبا  نب  ءاجر  دوب . صخـشم  عاضوا  نآ  رد  زین  هعیـش  يرکف  ینابم  هک  صوصخ  هب  دمآیم ؛ رامـش  هب  عیـشت  شرتسگ  لماع 

، میدمآیمن دورف  اهرهـش  زا  يرهـش  چـیه  رد  دـنکیم : لقن  نینچ  هار  لوط  ثداوح  دروم  رد  تشاد ، هدـهع  رب  ار  ماما  ندروآ  تیلوئـسم 
يدایز ثیداحا  زین  وا  دندیـسرپیم . ار  ناشینید  ملاعم  هدرک ، اتفتـسا  ناشلئاسم  دروم  رد  وا  زا  دـندمآیم و  وا  غارـس  هب  مدرم  هکنآ  رگم 

هک تسا  یتفایرد  هتکن  نیا  هراب  نیا  رد  [. 264  ] درکیم لقن  اهنآ  يارب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دسرب  ات  شناردـپ -  قیرط  زا  رد 
تیبلـها رب  اـکتا  اـب  اـهنت  هـک  یقیرط  تـسا ؛ یعیـش » رکفت   » هعـسوت رب  هاوـگ  نیرتـهب  دوـخ ، ناردـپ  قـیرط  رب  مالـسلاهیلع  ناـماما  هـیکت 

نایوار نیب  رد  دنـس  نیا  رگید . ینایوار  هن  تسا ، هدـمآ  تیب  لـها  ماـن  اـهنت  نآ ، دنـس  هلـسلس  رد  هک  هدـش  هتفگ  یثیداـحا  مالـسلامهیلع 
نخـس فلتخم  نایدا  ياملع  اب  مالـسلاهیلع  ماما  یملع  تارظاـنم  يهراـبرد  رتشیپ  [. 265  ] تسا روهـشم  بهذلا » ۀلـسلس   » مان هب  ثیدح 

دارفا هب  ماما  ياههمان  شقن  نایم  نیا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  یعیـش » رکفت   » شرتسگ نایعیـش و  ندیـشخب  ناماس  روظنم  هب  زین  نیا  هک  میتفگ 
. تشاگنا هدیدان  ناوتیمن  ار  هعیش -  ینابم  حیضوت  يارب  فلتخم - 

اضر ماما  یناریا  نارای 

. دـننارتسگب مدرم  نایم  رد  ار  هعیـش  ینغ  گنهرف  ات  تسا  هدوب  یعیـش  یمالـسا و  ياهتیـصخش  تیبرت  مالـسلاهیلع  همئا  ياهتیلاعف  زا  یکی 
نییبت و رد  يو -  زا  دعب  هچ  ترضح و  نامز  رد  هچ  هک -  دندرک  تیبرت  ار  هحفص 136 ]  ] ینادرگاش هنیمز  نیا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما 

ناذاـش نب  لـضف  يوره ، تلـصابا  دـننام  ینادنمـشناد  دـندوب ؛ مه  یناـیناریا  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دندیـشوک  رایـسب  وا  ياههشیدـنا  جـیورت 
هب فورعم  يراهدنق )  ) یجخر لضف  نب  دـمحم  يزاوها ، دیعـس  نب  نسح  يدـنواهن ، كرابم  نب  هللادـبع  یمق ، مدآنبا  ایرکز  يروباشین ،
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، دناهدوب زین  برع  رگا  یتح  هک  دنتسه  یناسک  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  باحـصا  نایم  رد  [. 266 …  ] یملید و نامیلـس  نب  دمحم  یخرک ،
دیعـسوبا یناـسارخ ، دـمحم  یبا  نب  میهاربا  زا : دـنترابع  ناـنیا  دـناهتفای . یناریا  یماـن  ور  نیا  زا  هدرکیم و  یگدـنز  یناریا  ياهرهـش  رد 
مـساقلاوبا یناجـشون ، مساق  نب  لهـس  يزورم ، حلاص  نب  نامیلـس  يزورم ، ضفح  نب  نامیلـس  یناسارخلا ، هللادبع  نب  دـمحم  یناسارخلا ،

دمحم یخلب ، بوقعی  یبا  نب  دمحم  یناقلاط ، قاحسا  نب  دمحم  زاوها ، نکاس  يدزا  بویا  نب  ۀلاضف  یناجرجلا ، دیزی  نب  حتف  یـسرافلا ،
يهرابرد کنیا  [. 267  ] اـضرلا یلوم  نویحوبا  یناـجرالا  رفعج  نب  ةزمح  يروباـسینلا ، دیعـسوبا  يربط ، حـلاص  نب  میعن  يربـط ، دـیز  نب 

ماما هک  ناس  نآ  دوب ؛ مرتحم  ردقلا و  لیلج  رایـسب  یمق  يرعـشا  دعـس  هللادـبع  مدآنبا  ایرکز  . 1 مییوگیم : نخـس  رتشیب  ناشیا  زا  یخرب 
نیدـلا و یلع  نومأم  یمقلا  مدآنبا  اـیرکز  : » تفگیم دادیم و  عاـجرا  وا  هب  ثیدـح  ذـخا  يارب  ار  شناراـی  زا  یخرب  مالـسلاهیلع  اـضر 

اـضر ماما  هباحـص  زا  یکی  ییحی ، نب  ناوفـص  . 2 دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  ناخیـش  ناتـسربق  مق و  رد  يو  هک  تـسا  ینتفگ  [ 268 .« ] ایندلا
باحـصا زا  هک  یطنزب  رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  هحفـص 137 ] [ ؛ تفای تافو  لاس 210 ه . هب  تسا و  یتاـفیلأت  ياراد  هک  مالـسلاهیلع 

، یمق یقرب  دلاخ  نب  دمحم  هللادبعوبا  . 4 تسوا ؛ زا  لئاسملا  عماجلا و  ياهباتک  تسا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  مالسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم 
لاجرلا نساحملا و  هرصبتلا ، صیوعلا ، دننام  دشابیم ، يددعتم  تافیلأت  ياراد  تسا و  شدعب  ناماما  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  باحـصا  زا 

دـنادیم و وا  زا  ار  یقرب  نساـحم  ماـمه  نب  یلعوبا  تسا . هدرب  ماـن  دـناهدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هک  ار  یناـسک  نآ  رد  هک 
، هدـشن قیثوت  هچرگ  هک  یلفوـن  لهـس  نب  نسح  . 5 دربیم . ماـن  هدـمآ ، میدـنلانبا  تسرهفلا  رد  هک  ار  وا  باـتک  داـتفه  زا  شیب  نینچمه 
، حاـکنلا ریـسفت ، ياـهباتک  تسا و  مهن  ماـما  متـشه و  ماـما  ناراـی  زا  زین  دارز )  ) دارـس بوـبحم  نب  نـسح  . 6 دراد ؛ يدـنمدوس  ياهباتک 

نادلبلا رفـسلا و  جاجتحا ، هلمج  زا  تسا ، یتافیلأت  بحاص  هک  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  . 7 تسوا ؛ زا  تاید  دودـح و  ضیارفلا و 
مالـسلاهیلع داوج  ماما  مالـسلاهیلع و  اضر  ماما  نارای  زا  يزاوها ، دیعـس  نادنزرف  نیـسح ، نسح و  . 8 تسا ؛ شردـپ  باتک  زا  رتگرزب  هک 

[. 269  ] تسا هدرب  مان  ار  نانآ  باتک  هد  زا  شیب  میدننبا  تسا  ینتفگ  دنتشاد . ثیدح و …  هقف و  مولع  رد  هدرتسگ  یشناد  هک  دنتسه 

دیع زامن  اضر و  ماما 

ماما روضح  مدرم  يدنفرت ، اب  هک  دمآرب  ددصرد  دومن ، دوخ  يدهعتیالو  نتفریذپ  هب  روبجم  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هکنیا  زا  سپ  نومأم 
اما دنک ، هماقا  ار  دیع  زامن  هک  تساوخ  ترـضح  زا  ور  نیا  زا  دننیبب ، ار  يراج  روما  رد  ناشیا  تلاخد  تفالخ و  هاگتـسد  رد  مالـسلاهیلع 

نومأم یلو  دومن ، يراددوخ  هحفص 138 ]  ] نآ شریذپ  زا  درک و  هراشا  تموکح  نوئش  رد  ندرکن  تلاخد  رب  ینبم  دوخ  طورـش  هب  ماما 
رتتسود يراد ، روذعم  ارم  رگا  هک  داد  ماغیپ  نومأم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دریذپب . ار  نآ  دش  روبجم  ماما  هکنیا  ات  درک ، رارصا  هتـسویپ 

، دنتفریم نوریب  دیع  زامن  يارب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنآ  نم  يرادـن  روذـعم  رگا  مراد و 
روتـسد نامدرم  رگید  نارادهدرپ و  نارکـشلرس و  هب  سپـس  يو  ورب . نوریب  یهاوخیم  هک  هنوگره  تفگ  زین  نومأم  تفر . مهاوخ  نوریب 

اـضر ترـضح  رادـید  يارب  مدرم  زور ، نآ  حبـص  رد  دـنورب . مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  يهناـخ  رد  هـب  زاـمن  يارب  دادـماب  لوا  هـک  داد 
نآ دندوب . ترـضح  نآ  هار  هب  مشچ  هدـمآ و  نوریب  یگمه  زین  ناکدوک  نانز و  دـندوب و  هتـسشن  اهماب  يالاب  اههار و  رـس  رب  مالـسلاهیلع 
رس هاگ  نآ  تفر و  هار  یکدنا  زا  سپ  داتفا . هار  هب  دوب ، هدز  الاب  اپ  قاس  فصن  ات  ار  دوخ  يهماج  ریز  هک  یلاح  رد  هنهرب  ياپ  اب  ترضح 

. دیـسر هناخ  رد  هب  ات  داـتفا  هار  هب  سپـس  ترـضح  دـنتفگ . ریبکت  زین  وا  ناـیلاوم  ناـهارمه و  تفگ و  ریبکت  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب 
دندروآ و نوریب  ار  دوخ  ياهـشفک  هتخادنا ، نیمز  هب  اهبکرم  زا  ار  دوخ  یگمه  دـندید ، تئیه  لاح و  نآ  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  نازابرس 

ترضح سپ  دوش . هنهرب  اپ  دیربب و  ار  دوخ  نیلعن  دنب  نآ  اب  تشاد و  هارمه  هب  ییوقاچ  هک  دوب  یسک  ماگنه  نآ  رد  نانآ  نیرتلاحـشوخ 
مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  هک  مدرم  دنتفگیم . ریبکت  وا  اب  زین  اهراوید  رد و  نامـسآ و  ییوگ  دنتفگ ؛ ریبکت  وا  اب  زین  مدرم  تفگ و  ریبکت 

نومأم هب  ربخ  دـمآرد . هزرل  هب  ورم  رهـش  هک  دـندرک  دـنلب  هیرگ  هب  ار  اهادـص  نانچ  دندینـش ، ار  شریبکت  يادـص  دـندید ، لاح  نیا  اب  ار 
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وا يهتفیـش  مدرم  دورب ، یلـصم  هب  لاح  نیدـب  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رگا  نینموملاریما ! يا  تفگ : نیتساـیرلاوذ  لهـس  نب  لـضف  دیـسر ،
داتسرف ار  یسک  زین  نومأم  ددرگزاب . ات  تسرفب  وا  دزن  هب  ار  یسک  سپ  تشگ ، میهاوخ  كانشیدنا  دوخ  نوخ  رب  ام  يهمه  دش و  دنهاوخ 

، دسرب امش  هب  یتقشم  یتخس و  هک  میرادن  شوخ  ام  میتخادنا و  هحفص 139 ]  ] جنر تمحز و  هب  ار  امش  ام  تفگ : ترضح  هب  سک  نآ  و 
شفک مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دناوخ . دهاوخ  ار  دیع  زامن  وا  زین  نونکا  هدناوخیم ، زامن  مدرم  اب  هشیمه  هک  ره  دیدرگزاب ؛ امـش  سپ 
هدناوخ یبترم  زامن  دش و  هدـنکارپ  زور  نآ  رد  مدرم  دـیع  زامن  راک  سپ  تشگزاب . هدـش  بکرم  راوس  هاگنآ  دیـشوپ ، دـیبلط و  ار  دوخ 

هللالوسر تنس  ات  دندوب  نآ  رب  زین  شیوخ  يدابع  ياههمانرب  رد  مالسلاهیلع  ماما  هک  میباییمرد  دمآ ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  [. 270  ] دشن
ياهتسجرب شقن  یمالسا  فراعم  هعیش و  هاگیاج  نییبت  رد  هک  ياهلئسم  دنشخب ؛ ققحت  ار  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تفر و ییوس  زا  دنک و  تعنامم  مالسلاهیلع  ماما  اب  نایعیش  طابترا  زا  ات  دمآرب  ددصرد  نومأم  هعقاو  نیا  زا  دعب  هک  دیامنیم  نینچ  دراد .
. دشیمن هداد  زین  ماما  اب  تاقالم  هزاجا  یتح  هک  ییاج  ات  دنک ؛ لرتنک  تدش  هب  زین  ار  نانآ  دمآ 

دادغب هب  ناسارخ  زا  نومأم  رفس 

هب يدـنچ  زا  سپ  نومأم  هک  دـش  ببـس  رما  نیمه  تفگ و  زاب  يو  يارب  ار  نومأم  نوماریپ  ياهدادـیور  زا  ياهراپ  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 
میهاربا اب  هداد ، ربخ  نم  هب  لضف  هک  يروط  هب  تفگ : ترضح  هب  نومأم  میـسریم : رب  ار  نومأم  رفـس  زا  شیپ  يارجام  کنیا  دور . دادغب 

وت هب  لضف  تفگ  وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـنک . یگدیـسر  ناشراک  هب  هک  دـناهداد  تراما  ار  وا  هکلب  دـناهدرکن ، تفالخ  تعیب  يدـهم  نب 
یپ زا  نم  اـب  وـت  ندرک  تعیب  نم و  و  شردارب ، يو و  يهراـبرد  مدرم  تساـپ ؛ هب  لهـس  نب  نسح  مـیهاربا و  ناـیم  گـنج  هـتفگ و  غورد 

ییحی یلب ، هحفص 140 ]  ] دندرک هراشا  ماما  دنادیم ؟ ار  نیا  یـسک  نم  يودرا  مدرم  زا  ایآ  تفگ : نومأم  [ 271 . ] دنراد ضارتعا  شیوخ 
دزن هب  ار  اهنآ  منک . شسرپ  اهنآ  زا  ات  دیروآ  نم  دزن  هب  ار  اهنآ  داد  روتسد  نومأم  هاپس . نارـس  زا  ياهدع  نارمع و  نب  زیزعلادبع  ذاعم ، نب 

هک ارچ  دنیوگب ؛ ینخـس  دنتـساوخن  ادـتبا  رد  اهنآ  درک . لاؤس  اهنآ  زا  دوب ، هتفگ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هچنآ  يهرابرد  وا  دـندرب و  نومأم 
ربخ دندوب ، هداتفا  نآ  رد  مدرم  هک  ییاههنتف  زا  زین  اهنآ  داد و  ناما  اهنآ  هب  نومأم  ور  نیا  زا  دوش . ناشـضرتعم  لهـس  نب  لضف  دوب  نکمم 

هابتشا اهراک و  زا  يرایسب  هرابرد  دنتسه و  نیگمشخ  وا  رب  شنارادرس  ناگتسباو و  يو و  نادناخ  مدرم  هک  دنتفگ  وا  هب  نینچمه  دنداد و 
رگا دنک و  راک  هنوگچ  دیوگب  دهد و  رارق  اهراک  نایرج  رد  ار  نومأم  ات  دوب  هدمآ  همثره  دندرک . ضارتعا  همثره  دروم  رد  هژیو  هب  لضف 

ار همثره  ات  داتـسرف  ار  یـسک  یناهنپ  روط  هب  لضف  اما  دوشیم ، هتفرگ  شنادـناخ  مدرم  زا  يو و  زا  تفالخ  دـهدن ، ناماس  ار  شیاـهراک 
نارادرس ناگتسباو و  مشاه و  ینب  رگا  دنتفگ  نینچمه  دور و  دادغب  هب  هک  دنتـساوخ  نومأم  زا  تقیقح  نتفگ  زا  سپ  نانآ  [. 272  ] دشکب

یتدم زا  سپ  تسویپ ، تقیقح  هب  نومأم  دزن  رد  دارفا  نیا  نانخس  هک  یماگنه  دنوش . رتعیطم  دنریگ و  مارآ  نادب  دننیبب ، ار  وت  نایهاپس  و 
ات دمآرب  ددصرد  ور  نیمه  زا  دش ، نیگمـشخ  نومأم  مادقا  نیا  زا  لهـس  نب  لضف  ایوگ  نآ ، زا  سپ  [. 273  ] درک تکرح  دادغب  يوس  هب 

مامح رد  هک  لهـس -  نب  لضف  هب  یهورگ  دندیـسر ، سخرـس  هب  نومأم  نایهاپـس  یتقو  دشن . قفوم  اما  دنک ، تعنامم  دادغب  هب  وا  رفـس  زا 
ناخروم زا  یخرب  هحفص 141 ] . ] داد يور  يرجه  لاس 202  نابعش  مود  رد  هعقاو  نیا  [ 274 . ] دندناسر لتق  هب  ار  وا  دندرب و  هلمح  دوب - 

لمع نایکمرب  يهویش  هب  صیاصخ  نیا  رد  يو  هک  دندقتعم  دناهتسناد و  لضاف  درمناوج و  تواخس ، اب  فیرش ، يدرم  ار  لهـس  نب  لضف 
، دومنیم بلج  ار  وا  هجوت  يراک  هاگره  دوب . ممـصم  تفریذپیمن  هچنآ  هب  تبـسن  دادیم و  ناشن  لمع  تدـش  تازاجم  رد  وا  دومنیم .
هک یماگنه  [. 275  ] دوبن دـنمزاین  دنتـشاد ، جایتحا  وا  نانیـشناج  هچنآ  هب  تشاد و  مالک  تحاصف  وا  دادیم . ماـجنا  ییورشوخ  اـب  ار  نآ 

نومأم روتسد  هب  سپس  . دندش ریگتسد  هفیلخ  روتـسد  هب  زین  دندوب  نومأم  نایفارطا  زا  هک  يو  نالتاق  دش ، هتـشک  مامح  رد  لهـس  نب  لضف 
رب لضف  ندش  هتشک  زا  هک  یتبیصم  زا  ار  وا  داتسرف و  دوب - طساو  رد  هک  لهس -  نب  نسح  دزن  هب  ار  ناشیاهرس  دندز و  ار  اهنآ  ياهندرگ 
هب سخرـس  زا  رطف  دـیع  زور  رد  ماجنارـس  یتدـم  زا  سپ  نومأم  تسا . هداهن  لـضف  ياـج  هب  ار  يو  هکنیا  درک و  ربخ  اـب  هدومن ، يور  وا 
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[. 276  ] درک تکرح  قارع  يوس 

اضر ماما  تداهش 

رد دش  ثعاب  هک  یلیالد  زا  یکی  عقاو  رد  دیدرگ . هدوسآ  يو  تهج  زا  نومأم  دنتشک ، سخرس  مامح  رد  ار  لهس  نب  لضف  هکنآ  زا  سپ 
ثعاب لضف  ياهـشالت  دندوب  دقتعم  ياهدـع  هک  دوب  مالـسلاهیلع  ماما  يدـهعتیالو  يهلئـسم  دوش ، داجیا  هفیلخ  هیلع  مایق  شروش و  دادـغب 
عفترم ار  نایرج  نیا  لـضف  نتـشک  ور ، نیا  زا  دـنک . لـقتنم  مالـسلاهیلع  یلع  نادـناخ  هب  ماـما  يدـهعیلو  اـب  ار  تفـالخ  نومأـم  هک  هدـش 

امـش یتیاضران  ثعاب  هک  ار  یلماوع  متـسه ، قارع  مزاـع  هک  نونکا  مه  هک  دـیوگب  مدرم  هب  تشاد  دـصق  هفیلخ  هک  اـنعم  نیدـب  درکیم ؛
تقیقح رد  هک  ارچ  دیـشیدنایم ؛ مالـسلاهیلع  ماما  نتـشک  هب  اهنت  نومأم  لهـس ، نب  لضف  زا  دـعب  متـشادرب . ناـیم  هحفـص 142 ]  ] زا هدش ،

اـضر ماـما  ارچ  نومأـم  هکنیا  یملع . غیلبت  اـی  يونعم  ياهـشزرا  هب  ندیـشخب  تینیع  زا  دوب  یلاـع  ياهنومن  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دوـجو 
هنوگچ مدیسرپ : يوره  تلصلاوبا  زا  نم  تفگ  یصخش  هتخادرپ : نآ  هب  قودص  خیش  هک  تسا  ینخس  دناسر ، تداهش  هب  ار  مالـسلاهیلع 

نآ دروآ  تقاـط  شلد  داد -  رارق  دوـخ  دـهعیلو  ار  وا  هک  اـجنآ  اـت  درکیم -  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هـب  هـک  یمارکا  نآ  اـب  نومأـم 
زا دـهاکب و  زین  شتردـق  زا  دـهد و  هولج  صقان  یلمع  رظن  زا  ار  ترـضح  هکنآ  يارب  نومأـم  تفگ : نم  خـساپ  رد  دـشکب ؟ ار  ترـضح 
نآ اب  ثحب  يارب  ار  نوگانوگ  نادنمـشناد  مـالک و  ملع  ياـملع  نوگاـنوگ  ياـهروشک  زا  اـملع ، ناـیم  رد  وا  ندرک  باـجم  يارب  ییوس 
رب درک و  عناق  ناهرب  لیلد و  اب  ار  همه  درواین . بات  وا  اب  هثحابم  رد  ینید  فلتخم  ياههورگ  نافلاخم  زا  سک  چیه  درک . توعد  ترضح 

نخـس هک  ار  هلئـسم  نیا  یتقو  تسا . رتراوازـس  یمالـسا  تفالخ  يارب  نومأم  زا  وا  دنتفگیم  همه  هک  اجنآ  ات  دـمآ ؛ بلاغ  نانآ  یگلمج 
قح تشادن و  یکاب  نومأم  زا  ترضح  رگید ، يوس  زا  تفای . تدش  شدسح  تفـشآرب و  يو  دندیناسر ، نومأم  شوگ  هب  دوب ، هدش  زور 

ار وا  هنیک  تفرگیم و  مشخ  وا  رب  زین  نومأم  دوبن . وا  دنیاشوخ  هک  دادیم  نومأم  لاؤس  هب  یباوج  تاقوا  رثکا  تفگیم و  تحارـص  هب  ار 
دیناسر لتق  هب  رهز  اب  ار  وا  دـش و  لخاد  هار  نیا  زا  دـنام ، زجاع  ترـضح  نآ  رب  هلیح  ره  زا  نوچ  و  درکیمن ، راـهظا  تشادیم و  لد  رد 

: دسیونیم هراب  نیا  رد  جرفلاوبا  هدیناروخ . رهز  ناشیا  هب  نومأم  هک  دـندقتعم  ناخروم  رتشیب  ترـضح  گرم  یگنوگچ  يهرابرد  [. 277]
ياهنزوس نآ  ياههناد  خیب  رد  دنتفرگ و  ار  يروگنا  ناشیا  نتخاس  مومسم  يارب  تشادیم ؛ تسود  ار  روگنا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

دندرب و ناشیا  دزن  هب  ار  اهروگنا  ندروآ و  نوریب  ار  نآ  هاگنآ  دوب . لاح  نامه  هب  اهنزوس  نآ  زور  دنچ  دندزد و  دولآرهز  هحفص 143 ] ]
[. 278  ] تسا نآ  عون  نیرتهنارهام  ندـناروخ  رهز  عون  نیا  دـناهتفگ  و  دـیدرگ ، يو  لتق  ببـس  دروخ و  اـهروگنا  ناـمه  زا  ترـضح  نآ 

نم و هک  رما  نیا  زا  ابجعاو  : » هدمآ … ییاج  رد  دندوب . هدرک  زین  ییوگشیپ  شتداهش  هرابرد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا  رکذ  نایاش 
ماما دنراپـسیم . كاخ  هب  نوراه  رانک  رد  ارم  هکنیا  زا  هیانک  [ 279 ، ] دینابسچ رگید  کی  هب  ار  دوخ  ناتـشگنا  میاود و  نیا  دننام  نوراه 

ار وت  یـسک  هچ  ادـخ ! لوـسر  رـسپ  يا  دـش  هتفگ  تسین . هدـش  هتـشک  دیهـش و  زج  اـم  زا  سک  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوـمرف : نینچمه 
هب ارم  تبرغ  نیمزرـس  رد  گنت و  ياهناخ  رد  سپـس  تشک و  دـهاوخ  رهز  اـب  ارم  نم  راـگزور  رد  ادـخ  قلخ  نیرتدـب  دومرف  دـشکیم ؟

ترضح نآ  صاوخ  زا  یکی  دندرک ، تعیب  ناشیا  اب  هک  يزور  نامه  رد  هدمآ : زین  يرگید  ییوگـشیپ  ییاج  رد  [. 280  ] دراپسیم كاخ 
هتـسهآ دیبلط و  دوخ  دزن  هب  ارم  ماما  مدوب . لاحـشوخ  ترـضح  نآ  لضف  ندـش  رهاظ  ببـس  هب  مدوب و  بانج  نآ  تمدـخ  رد  نم  تفگ :
ترضح هک  یماگنه  [. 281  ] دنام مهاوخن  لاح  نیا  هب  دیـسر و  دهاوخن  مامتا  هب  راک  نیا  هک  اریز  شابم  لاحـشوخ  رما  نیا  هب  هک  دومرف 

نب دـمحم  دزن  هب  ار  یـسک  سپـس  دراذـگ  ار  هزانج  زور  هنابـش  کی  درک و  ناهنپ  ار  وا  گرم  نومأم  تفر ، ایند  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
هحفص 144]  ] ربخ سپـس  درک و  رـضاح  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یهورگ  اب  ار  وا  داتـسرف و  دوب ، ناسارخ  رد  هک  ترـضح  نا  يومع  رفعج ،

ندب تسیرگ و  نومأم  هاگنآ  داد . ناشن  اهنآ  هب  دوب  ملاس  حیحـص و  رهاظ  هب  هک  ار  هزانج  دـناسر و  نانآ  عالطا  هب  ار  ترـضح  نآ  گرم 
مدوب دنموزرآ  نم  منیب . لاح  نیا  رد  ار  وت  هک  تسا  راوگان  نم  رب  یتسار  هب  ردارب ، يا  : » تفگ هداد و  رارق  باطخ  ار  ترـضح  نآ  رهطم 
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. داد ناـشن  دوخ  زا  يداـیز  یباـتیب  هودـنا و  نانخـس  نیا  زا  سپ  نومأـم  تساوخن ». ادـخ  یلو  مورب ، ناـهج  نیا  زا  وت  زا  شیپ  مدوخ  هک 
سپـس دیـشک و  شود  رب  تسا ، نوفدـم  اجنآ  رد  ترـضح  نونکا  هک  ییاج  ات  ار  نآ  درک و  تکرح  ترـضح  نآ  هزانج  لابند  هب  هاـگنآ 

هک مالسلاهیلع  اضر  ماما  تداهش  هرابرد  تسا  ياهدیصق  ار  لبعد  [. 282  ] درپس كاخ  هب  نوراه  ربق  رانک  رد  اجنآ ، رد  دروآ و  ار  هزاـنج 
نم ناج  وا  مدرکیم . يراج  کشا  بالیـس  هدـید  زا  دوبن ، وا  نادـناخ  ربمایپ و  رب  یـسأت  رطاخ  هب  رگا  : » تسا نینچ  نآ  تایبا  زا  یتمـسق 
نانآ هک  تسا  نینچ  دناسر و  نایز  نانآ  هب  ربمایپ  ثاریم  تسا . رگید  یهاگیاج  لد  هناخ  رد  ناج ، ربارب  رد  ار  ربمایپ  نادـناخ  یلو  تسا ،

رد داب ! نازیر  وت  رب  هتسویپ  مغ  ياهکشا  يراد ! بیرغ  یهاگیاج  سوط  نیمزرس  رد  هک  يربق  يا  دنشکیم . هعرق  گرم  تداهـش و  يارب 
هحفص [. ] 283 .« ] ددرگ رتناسآ  نم  رب  وت  غاد  ات  ياهتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  اـی  منک ، هیرگ  وت  رب  اـت  دـندناروخ  رهز  ار  وت  هک  ماههبش 

[145

ناسارخ هب  اضر  ماما  دورو  هناتسآ  رد  ناریا  هب  تاداس  ترجاهم 

: زا تسا  ترابع  ناریا  هب  تاداس  دورو  لیالد  تسا . هدوب  هقطنم  نیا  هب  يولع  تاداس  دورو  ناریا ، رد  عیـشت  ذوفن  هدـمع  لـیالد  زا  یکی 
نایـسابع و ياهراشف  تشاد . رارق  قارع  اـی  ماـش و  رد  اـهنآ  زکرم  هک  دوب  ییاـهتموکح  سرتسد  زا  رود  ناریا  ناریا ؛ قطاـنم  ندوب  نما  . 1

مدرم دزن  ناـنآ  ندوب  بوبحم  . 3 ناریا ؛ ياهرهـش  ندوب  هفرم  . 2 دـننک . ترجاهم  قطانم  نیا  هب  اهنآ  هک  دـش  ثعاب  نایوما ، اـهنآ  زا  شیپ 
، تسا هدوب  دـعب  هب  مود  نرق  زا  رتشیب  اهترجاهم  نیا  [ 284 . ] دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  اهنآ  هکنآ  هچ  ناماس ، نیا 
رد تاداس ، هب  تبسن  دیـشر  شردپ  يریگتخـس  لباقم  رد  نومأم  حماست  ناریا . هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  ندمآ  اب  هژیو  هب 

ماما يرترب  هب  هک  يداقتعا  تلع  هب  درکیم ، دروخرب  تدـش  هب  اهنآ  ياهمایق  اب  هچرگ  وا  تشاد . ییازـسب  ریثأت  ناـیولع  شرتسگ  دـشر و 
هب تبسن  رخاوا  رد  وا  تسایس  همه ، نیا  اب  اما  دوب ، لیاق  يدایز  مارتحا  زین  نایولع  هب  تبسن  تشاد ، افلخ  ریاس  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  یلع 
هب مالـسلاامهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ندمآ  . دش ضوع  الماک  دندرکیم -  دـیدهت  ار  نایـسابع  تموکح  لاح  ره  رد  هک  دارفا - نیا 

يوناب نیا  روضح  [ 285 . ] تفرگ تروص  ناریا  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ندـمآ  اب  ناـمزمه  هک  دوب  ییاـهترجاهم  هلمج  زا  ناریا 
ناشرهطم تبرت  زین  رهش  نیا  رد  ناشندرپس  كاخ  هب  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هک  ناس  نآ  دیدرگ ؛ مق  رد  عیشت  رتشیب  شرتسگ  ببس  یمارگ 

نب دـمحا  ترـضح  دـندرک . ترجاهم  مق  هب  زین  تاداس  زا  ياهدـع  ناشیا  تافو  زا  دـعب  یتح  تفرگ و  رارق  ماـع  صاـخ و  تراـیز  دروم 
مالـسلاهیلع اضر  ماما  شردارب  هب  ماجنارـس  هحفـص 146 ] = ] ات دش  زاریـش  مزاع  یهورگ  اب  نومأم  هرود  رد  زین  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم 

نآ هب  هک  دروآ  دمحا  هب  يور  یلحم  رد  رهـش  نوریب  رد  دش ، هاگآ  دمحا  ندـمآ  زا  زاریـش  رد  نومأم  رادـنامرف  ناخغلتق ، نوچ  ددـنویپب .
رگا دز : داـیرف  غلتق  ناراـی  زا  يدرم  سپ  تفرگرد ؛ گـنج  ناـشنایم  دـندرک و  دروخرب  مه  اـب  هورگ  ود  ره  دـنتفگیم . ناـنیزناخ ، هطقن 

هدنکارپ شفارطا  زا  دندینـش ، ار  ربخ  نیا  یـسوم  نب  دمحا  نارای  هک  یماگنه  دش . دیهـش  وا  دیـسرب ، مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دیهاوخیم 
هطقن نیمه  رد  دندمآ و  وا  یپ  رد  نافلاخم  دروآ و  يور  زاریـش  فرط  هب  سپ  دنامن . وا  اب  یـسک  شناردارب  هلیبق و  زا  یخرب  زج  دندش و 
نینچ ناریا  هب  تاداس  ندمآ  يهرابرد  یشعرم  [. 286  ] دندناسر تداهش  هب  ار  وا  تسا  فورعم  غارچ  هاش  هب  تسوا و  هاگمارآ  نونکا  هک 

تسیب و ار  وا  دنداهن و  فرط  نیدب  يور  دوب ، هداد  یهانپ  ماما  ترـضح  رب  هک  نومأم  هماندهع  تیالو و  يهزاوآ  زا  تاداس  : » دـسیونیم
زا سپ  [. 287 … « ] دندیسر قارع  ير و  تیالو  هب  ینسح ، ینیسح و  تاداس  زا  مامعاونب  ناردارب و  عومجم  نیا  دندوب . رگید  ردارب  کی 

هنیمز نیا  رد  یـشعرم  دندرب . هانپ  ناتـسربط  ناتـسملید و  هب  تاداس  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  ندناسر  تداهـش  هب  رد  نومأم  مادـقا 
دندرب و ناتـسربط  ناتـسملید و  ناتـسهوک  هب  هانپ  دندینـشب ، درک -  اضر  ترـضح  اب  هک  نومأم -  ردغ  ربخ  تاداس  نوچ  : » دسیونیم …

ناشیا عابتا  دالوا و  دندرک و  نطوت  اج  نامه  رد  یـضعب  تسا و  فورعم  روهـشم و  ناشیا  دـقرم  رازم و  دنتـشگ و  دیهـش  اجنادـب  یـضعب 
نسح هحفص 147 ]  ] مالـسلامهیلع لوسر  دالوا  ابو  دندوب  هعیـش  دندرک ، لوبق  مالـسا  هک  لیاوا  رد  ناردنزام  نادبهفـصا  نوچ  تسیقاب و 
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نیتسار ياهنامرآ  زا  تسا  يدومن  ناریا  رد  كربتم  ياـهرازم  نیا  [. 288 … « ] دوب رتناسآ  ماقم  کلم  نیا  رد  ار  تاداس  دنتـشاد ؛ داقتعا 
: دیدرگیم بوسحم  عیشت  بتکم  يالاو  ياهشزرا  اهرایعم و  يارب  یمیظع  يهناوتـشپ  تقیقح  رد  دوب و  هتفرگ  هشیر  مالـسا  زا  هک  عیـشت 
هک دیدرگیم  یقلت  نارئاز  يارب  زین  یگرزب  يهسردم  دوب ، مالـسلاهیلع  تیبلها  ناقاتـشم  ترایز  يارب  یلحم  هکنیا  رب  نوزفا  اهناکم  نیا 

دوخ نیا  هک  دـنرب  یپ  نانآ  تیناقح  تیمولظم و  هب  ییوس  زا  دـندرگ و  دـنمهرهب  ناراوگرزب  نآ  یقالخا  لیاضف  ناگدازماما و  تفرعم  زا 
لیدـبت عیـشت  گـنهرف  شرتسگ  يارب  ینوناـک  هب  مادـک  ره  اـههاگمارآ  نیا  رگید ، ناـیب  هب  دوب . رثؤم  زین  هعیـش  بهذـم  شرتـسگ  رد  زین 

نما لحم  ار  نآ  دشاب و  کیدزن  رود و  قطانم  اهرهش و  زا  ناوارف  تاداس  ياریذپ  رهش  نیا  هک  دش  ثعاب  راوزبس  رد  عیـشت  ذوفن  دیدرگ .
ینس روباشین  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  فورعم  دنمشناد و  باحصا  زا  یکی  ناذاش ، نب  لضف  هک  نانچ  دنهد ؛ رارق  شیوخ  تیلاعف  زکرم  و 

یگنهرف و هناوتشپ  تهج  زا  ار  عیشت  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  روضح  يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  [. 289  ] دندرک ترجاهم  رهش  نیا  هب  نیشن 
یلمع هریس  يرکف و  طخ  ترضح  نآ  تداهـش  زا  دعب  هک  ياهنوگ  هب  درک ؛ تیوقت  هقباسیب  ياهنوگ  هب  یتدیقع  ینابم  حالـصا  یملع و 
هحفـص  ] بیترت نیدب  تفای و  همادا  يو  ناگدرورپ  تسد  شـشوک  يراکادف و  اب  نآ ، زا  نوگانوگ  تالمح  عفر  عیـشت و  جیورت  رد  يو 

هک اجنآ  ات  داد ، همادا  شیوخ  تاـیح  هب  عیـشت  ياـضف  رد  رورپهعیـش ، ینیمزرـس  نایعیـش و  نما  لـحم  ناونع  هب  ناـنچمه  ناـسارخ  [ 148
اضر ماما  دورو  زا  سپ  نآ  یگدرتسگ  عیـشت و  ذوفن  تیمها  [. 290  ] دندرک راید  نیا  دصق  رمتـسم  تروص  هب  جیردت و  هب  يولع  تاداس 

و لاس 219 ه . رد  مایق  نیا  دـنچ  ره  دـش . مهارف  ناقلاط  رد  يولع  مساق  نب  دـمحم  مایق  هنیمز  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناسارخ  رد  مالـسلاهیلع 
دیدرگ ناسارخ  يهطخ  زا  یـشخب  رد  عیـشت  شرتسگ  ثعاب  هک  يور  نآ  زا  داد ، خر  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  لاـس  دـنچ 

يور رهاط  نب  هللادـبع  وا و  نایم  هک  ییاهگنج  زا  سپ  درک و  جورخ  ناـقلاط  رد  مصتعم  ناـمز  رد  مساـق  نب  دـمحم  تسا . هجوت  روخرد 
دیشکن یلوط  درک و  شالت  ناجزوج  رد  یتدم  نآ  زا  شیپ  يو  [ 291 . ] داتسرف مصتعم  دزن  هب  درک و  ریگتسد  ار  وا  هللادبع  ماجنارس  داد ،
شیادیپ اب  تسا . ناسارخ  رد  یعیش  ياهشیارگ  تعـسو  رگنایب  دوخ  نیا  هک  [ 292  ] دـندرک تعیب  يو  اب  اجنآ  مدرم  زا  رفن  رازه  لهچ  هک 

زا تشگ و  هدوزفا  نانآ  تمظع  هوکش و  رب  جیردت  هب  داهن و  شرتسگ  هب  ور  تاداس  ياهترجاهم  نالیگ ، ناردنزام و  رد  یعیـش  ياهمایق 
يرایسب نایعیش  هکنیا  اب  هفوک -  قارع و  هرود ، نیا  رد  دنتفای . دنلب  یهاگیاپ  زین  مدرم  نایم  رد  میدرمـشرب -  هک  یلیالد  هب  هجوت  اب  ییوس 

، دـندرکیمن يراکمه  ساسح  عقاوم  رد  هک  هفوک  قباوس  هب  هجوت  اب  زین  نایولع  دوبن . تاداـس  يارب  ینما  هقطنم  رگید  دـندوب -  اـجنآ  رد 
دوب ماـیق  يارب  قطاـنم  نیرتهب  زا  یکی  ناریا  قارع ، زا  سپ  نیارباـنب  هحفـص 149 ] . ] دننزب یتکرح  هب  تسد  هقطنم  نآ  رد  دـندوبن  رـضاح 

نایولع زا  يرفن  رازه  هس  هاپس  کی  یهدنامرف  هب  ناماما  نادنزرف  نایولع و  زا  رگید  یعمج  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  [. 293]
داتسرف فارطا  هب  ياهمان  زین  نومأم  دندش . ریزارـس  ناریا  بناج  هب  یـسابع  نومأم  هیلع  مایق  ماما و  یهاوخنوخ  روظنم  هب  نانآ ، نایعیـش  و 
مومسم ای  دیهش و  وا  زا  دعب  يافلخ  ای  نومأم و  روتـسد  هب  اهنآ  زا  ياهدع  نیاربانب  دنهد . رارق  متـس  رازآ و  دروم  ار  نایولع  هکنیا  رب  ینبم 

[. 294  ] دندش

ناسارخ يهقطنم  تاداس  یخیرات  يهنیشیپ 

ربمایپ يهباحص  زا  ياهدع  زین  ناسارخ  حتف  رد  دندروآ . يور  هدش  حتف  قطانم  هب  بارعا  زا  یهوبنا  تیعمج  ناناملـسم ، تاحوتف  هارمه  هب 
ناگداون هک  نانچ  داتفا ؛ قاـفتا  اـج  ناـمه  رد  زین  ناـشگرم  دـندنام و  اـجنآ  رد  هشیمه  يارب  دـندمآ و  هقطنم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

قهیب رد  هک ، يایباحـص  ورمع ، نب  نطق  نادنزرف  نینچمه  دناهدوب . هقطنم  نیا  رد  مجنپ  نرق  ات  زین  روباشین  حتاف  [، 295  ] رماع نب  هللادبع 
هحفـص  ] روضح تهج  هب  نیا  دـنتفگیم و  ناسارخ » ناتـسبرع  ، » روباشین رد  ار  تسب  تیالو  [. 297  ] دناهدش هتخانـش  درک ، تافو  [ 296]
ترضح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  هب  احالطصا  هک  تاداس  [. 298  ] تسا هدوب  اجنآ  رد  برع  لیابق  هجوت  روخرد  [ 150
نامکاح دندشیم و  يرایسب  ياهیتخس  لمحتم  سابعینب  هیماینب و  يوس  زا  دوخ  یبرع  نطوم  رد  دوشیم ، قالطا  مالسلاامهیلع  همطاف 
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رارق تـیذا  رازآ و  تساوخزاـب و  دروـم  فـلتخم  ياـههناهب  هـب  ناـنآ  دنتـشاد . ياهژیو  هجوـت  تیـساسح و  ناـنآ  ياـهتیلاعف  هـب  تبـسن 
زا هک  یقطانم  هب  ای  دنهد و  همادا  یگدنز  هب  هنایفخم  تقو  نامکاح  متـس  زا  ییاهر  يارب  ات  تشاداو  ار  نانآ  راتفر  هنوگ  نیا  دـنتفرگیم .

ترجاـهم بجوم  قارع ، رد  [ 299  ] یفقث فسوی  نب  جاـجح  نوچ  یناـمکاح  يریگتخـس  دـننک . ترجاـهم  دوب ، رود  يزکرم  تموـکح 
زا سپ  [. 300  ] میراد تسد  رد  هیماینب  نامز  رد  نایولع  تاداس و  جورخ  زا  ییاهشرازگ  هک  نانچ  دشیم ؛ اهنیمزرـس  رگید  هب  بارعا 

تخیرگ ناسارخ  زا  دیز  نب  ییحی  شدنزرف  دیدرگ ، رجنم  شمایق  تسکش  يو و  تداهش  هب  تیاهن  رد  هک  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق 
، سراف ياهرهـش  طلـست  هب  هک  دـمحم -  نب  ناورم  نامز  رد  رفعج ، نب  هللادـبع  نب  ۀـیواعم  نب  هللادـبع  مایق  اـب  [ 301 . ] دش خلب  راپـسهر  و 

اجنآ رد  تخیرگ و  ناسارخ  يوس  هب  دییارگ و  تسکش  هب  شتکرح  دنچ  ره  دیماجنا -  رخطصا  نادمه و  ير ، ناهفصا ، سموق  ناولح ،
نب هللادبع  تکرح  هحفـص 151 ] . ] دوب هقطنم  نیا  هب  نایولع  تاداـس و  ترجاـهم  يارب  يرگید  هنیمز  اـهمایق  نیا  یلو  [ 302 ، ] دش هتشک 

رد هفوک  مدرم  زا  یخرب  يهراشا  اب  هک  ناریا  هب  وا  ندـمآ  دـنک . کمک  ناریا  رد  یعیـش  راکفا  رـشن  هب  تسناوتیم  يدایز  دـح  ات  هیواـعم 
تیاـمح وا  زا  زین  یلاوم  اـیوگ  تسا و  هدوب  يرکفت  نینچ  رـشن  يارب  هنیمز  دوجو  هدـنهد  ناـشن  تفرگ ، تروص  سراـف  قرـش و  هب  نتفر 

رد دـش . هدوشگ  دوب -  دـعب  هب  مود  نرق  زا  رتشیب  هک  اـهترجاهم -  نیا  هار  دـمآ ، ناریا  هب  دـیز  نب  ییحی  هکنآ  زا  سپ  [. 303  ] دناهدرک
رارق بیقعت  تحت  دندرکیم ، تیامح  دندوب - نایولع  زا  هک  میهاربا -  شردارب  هللادـبع و  نب  دـمحم  زا  هک  یناسک  یـسابع  روصنم  نامز 

[. 304  ] داهن شرتسگ  هب  ور  اـهترجاهم  نیا  نآ ، زا  سپ  دـندروآ . يور  هقطنم  نیا  هب  تعرـس  هب  روصنم  سرت  زا  ور  نیمه  هب  دـنتفرگ و 
دوخ يهقالع  نایسابع  ندمآ  راک  يور  ماگنه  هب  رابکی  هک  ناریا  مدرم  دوب . مایق  يارب  ورین  بذج  ناریا ، هب  تاداس  ندمآ  لیالد  زا  یکی 

روصت نیمه  عقاو  رد  دننک . نینچ  زین  رگید  راب  دنتـسناوتیم  دـندوب ، هداد  سپ  یبوخ  ناحتما  هداد و  ناشن  نایوما  تیمکاح  رییغت  يارب  ار 
نایولع دوخ  تیلاعف  یتح  نایولع و  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  یمومع  یهاگآ  هکنآ  لاح  دـناشکیم ؛ قطانم  نیا  يوس  هب  ار  ناـیولع  هک  دوب 

، كدنا کیرحت  کی  اب  نایولع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیسر ، هجیتن  هب  لاس  یـس  زا  سپ  نایـسابع  تیلاعف  دوب . كدنا  مدرم ، کیرحت  رد 
ناسارخ و هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  يهناتـسآ  رد  ناریا  هب  تاداس  ترجاـهم  هب  رتشیپ  [. 305 . ] دنتـشاد ار  یگرزب  راک  نینچ  دصق 
هحفـص 152] . ] دـش هراشا  ناسارخ  هژیو  هب  فلتخم  قطانم  رد  نآ  یگدرتسگ  عیـشت و  ذوفن  تیمها  هب  نینچمه  ناشیا و  تداهـش  زا  سپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  ار  نانآ  اریز  دـندوب ؛ مارتحا  دروم  دـندرکیم ، ترجاهم  ناریا  زا  یفلتخم  قطانم  هب  هک  تاداس 
یلع دـالوا  هقطنم ، نیا  رد  : » دـیوگیم نینچ  تاداـس  هب  ناـسارخ  مدرم  دـیدش  تبحم  هقـالع و  زاربا  صوصخ  رد  یـسدقم  دنتـسنادیم .
لسن زا  هک  دوب  یتاداس  يارب  مارتحا  نیا  [. 306 .« ] دنشاب هبیرغ  رگم  تسین ، اجنآ  رد  یسک  هک  مشاهینب  زا  دنهنیم و  جرا  ار  مالسلاهیلع 

زا یناگداون  دـندوبن . رادروخرب  یمارتحا  نینچ  زا  وا  رـسمه  رگید  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  و  دـندوب ، مالـسلاامهیلع  همطاف 
قهیب [. 307  ] دناهدشن روهـشم  فورعم و  بسن  نیا  هب  یلو  دـندوب ، رابت  يولع  دـنچ  ره  هک  دنتـشاد  روضح  قهیب  رد  زین  هیفنح  نب  دـمحم 

يزکرم رهـش  نیا  دندروآ . نامیا  تبغر  هقالع و  اب  ادتبا  زا  نآ  مدرم  تسا . راوزبس  نآ  زکرم  هزورما  هک  هدوب  ناسارخ  ياهرهـش  زا  یکی 
هک تسا  يدایز  ياهترجاهم  شرتسگ ، نیا  لیالد  زا  یکی  هتفای و  جاور  نایرهاط  نامز  زا  نآ  رد  عیشت  هدشیم و  بوسحم  عیـشت  يارب 

قهیب مدرم  بهذم  صوصخ  رد  یفوتـسم  هللادـمح  [ 308 . ] دناهتـشاد هقطنم  نآ  هب  ير  روباـشین و  هلمج  زا  فـلتخم  ياهرهـش  زا  تاداـس 
نینچمه نیمزرـس و  نیا  مدرم  ندوب  هعیـش  هب  زین  قهیب  خـیرات  رد  قدـنفنبا  [ 309 .« ] دنايرـشع ینثا  هعیـش  اجنآ  مدرم  : » دسیونیم نینچ 

زا دـیاب  ار  روباـشین  نوچمه  ییاهرهـش  قهیب ، فارطا  رد  [. 310  ] تسا هدومن  هراشا  هقطنم  نیا  هب  اـهنآ  ياهنادـناخ  تاداـس و  ترجاـهم 
هدوب و هحفص 153 ]  ] تنـس لها  ینید  مولع  تیناحور و  زکرم  رهـش ، نیا  هک  ارچ  دومن ؛ ینثتـسم  یعیـش  يهدرتسگ  ياهشیارگ  نتـشاد 

يهناشن یفوتم 260 )  ) ناذاش نب  لـضف  نوچمه  يدارفا  روضح  لاـح ، نیا  اـب  [ 311 . ] دـناهدوب تبقارم  تحت  راـشف و  رد  زین  نآ  يهـعیش 
[. 312  ] دش دیعبت  قهیب  هب  زین  یتدم  زا  سپ  دوب و  راشف  تحت  رهاط  نب  هللادیبع  يوس  زا  يو  تسا . رهش  نیا  رد  یعیش  ياهنادناخ  دوجو 

عیشت مق و 
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زوـنه ناریا  عـقوم ، نآ  اـت  ددرگیمزاـب . يرجه  لوا  نرق  رخآ  عـبر  هب  نآ  عیـشت  يهنیـشیپ  هدوـب ، ناریا  رد  عیـشت  زکرم  نیلوا  هک  مق  رهش 
ییاهبرع دوب . هدیزگرب  ار  دوخ  یبهذم  یشم  مق ، اما  دوب ، دوخ  يدادجا  ابآ و  نید  رب  ندنام  یقاب  مالسا و  شریذپ  نیب  شمشک  راتفرگ 
ییاهبرع رتشیب  یبوقعی ، لقن  هب  انب  [ 313 . ] دوب زاجح  بونج  قطانم  زا  اهنآ  لصا  هک  دندوب  اهيرعـشا »  » زا دـندش ، هقطنم  نیا  دراو  هک 

يرعشا نادناخ  دج  يرعشا -  کلام  نب  بئاس  نب  دمحم  [. 314  ] دندوب اهيرعـشا »  » نآ زا  سپ  و  جحذم »  » هلیبق زا  دندش ، مق  نکاس  هک 
مایق رد  ـالبرک  يادهـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  هک  دوب  ینایعیـش  هلمج  زا  دوب ، هدرک  ترجاـهم  مق  هب  هک  - 

راهظا رد  نایعیـش  هک  ینامز  [. 315  ] دیـسر تداهـش  هب  یفقث  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  راتخم ، تسکـش  زا  سپ  درک و  تکرـش  راتخم 
زا مق  لها  درک و  عیشت  راهظا  مق  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  يرعـشا  دعـس  نب  هللادبع  نب  یـسوم  دندرکیم ، هیقت  شیوخ  يهدیقع  بهذم و 

کـشیب اهنآ  رانک  رد  دـندرک و  يراذـگهیاپ  ار  مق  رهـش  هک  دـندوب  يرعـشا  بارعا  نیارباـنب  [. 316  ] دـندرک يوریپ  هحفـص 154 ]  ] يو
دـش لیدـبت  یـسراف  هب  یتدـم  زا  سپ  اهنآ  نابز  لقوحنبا ، هتفگ  هب  انب  هک  ناسنآ  دـناهدمآ ؛ هقطنم  نیا  هب  اهدـعب  اـی  هدوب و  زین  ناـیناریا 

[318 .« ] دـننکیم ولغ  بهذـم  رد  دنتـسه و  یماـما  هدزاود  تسا ؛ عیـشت  مق  هنکـس  بهذـم  : » دـیوگیم مق  عیـشت  عون  رد  ینیوزق  [. 317]
دنايرشع و ینثا  هعیش  اجنآ  مدرم  : » دیوگیم نینچ  زین  یفوتـسم  هللادمح  [. 319  ] دنتسه یلاغ  هعیش  مق ، مدرم  هک  درادیم  نایب  یـسدقم 
رایـسب و تشک  ناریو و  گرزب و  تسیرهـش  : » دـسیونیم نینچ  فـلؤملا  لوـهجم  باـتک  رد  ملاـعلا  دودـح  [ 320 .« ] بصعتم تیاـغ  هب 
هک ياهنوگ  هب  دوب ؛ رایـسب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  هب  نایرعـشا  يدـنمهقالع  تبحم و  [. 321 … « ] دنایعیـش ینامدرم 

تسا رکذ  نایاش  دندیرخ . وا  زا  الط  لاقثم  رازه  هب  افش  كربت و  يارب  دوب ، هدیشخب  یعازخ  لبعد  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  ار  ياهماج 
هب تبـسن  یعیـش  نادناخ  نیا  هب  دوخ  یـصخش  لاوما  ایادـه و  شـشخب  اب  زین  مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  دوب و  هیوس  ود  يدـنمهقالع  نیا  هک 

دعس نب  هللادبع  نب  یسیع  مدآ و  نب  ایرکز  سیردا ، نب  ایرکز  هب  ار  دوخ  ياهرتشگنا  اههعماج و  هک  نانچ  دندرکیم ؛ تبحم  راهظا  نانآ 
قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  یعیـش  ياـهتیلاعف  نوناـک  ناونع  هب  رهـش  نیا  تیمها  يهراـبرد  هحفـص 155 ] [. ] 322  ] دنداد هیده  يرعـشا 

مرح مق ، مالـسلاهیلع و  یلع  مرح  هفوک ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  هنیدم ، ادخ و  مرح  هکم ، : » تسا هدـش  لقن  نینچ  مالـسلاهیلع 
[. 323 .« ] تسا هدش  یفرعم  مالسلاهیلع  تیب  لها 

مق هب  هیبلاط  تاداس  ترجاهم  للع 

ماما راضحا  . 2 دوب . نانآ  بوکرس  دیدهت و  اب  هارمه  هک  نایولع  تاداس و  هب  تبسن  نایسابع  سپس  نایوما و  ياهيریگتخس  اهراشف و  . 1
یعیـش ياهتیلاعف  اهنوناک و  نتفای  قنور  وس ، کی  زا  ناشیا  هب  يدهعتیالو  يراذگاو  نومأم و  طسوت  ورم  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  اضر 

ماجنارـس وس و  موس  زا  ناسارخ  هب  ماما  ندـمآ  اب  تاداس  يهیحور  تیوقت  یمرگلد و  داجیا  وس ، مود  زا  هقطنم  نیا  هب  ناشیا  ترجاهم  اـب 
رد رهش . نیا  رد  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  رهطم  دقرم  دوجو  . 3 دنتشاد . ناریا  مدرم  نایم  رد  هک  یتیبوبحم  شیاسآ و  تینما ،

ار وا  ترایز  سک  ره  دننک و  نفد  مان  همطاف  نم ، نادنزرف  زا  ار  ینز  مق  رهش  هب  : » تسا … هدمآ  نینچ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور 
لماوع زا  دوب ، تدابع  دهز و  اب  مأوت  هک  تاداس  یگدـنز  یلمع  يهویـش  . 4 [. 324 .« ] دوـش بجاو  ار  وا  تشهب  دور و  تشهب  هب  دـبایرد 

، دـندوب هتـسشن  ناشیا  یحاون  هب  ار  یتاداـس  تقو  ره  هب  : » دـسیونیم رایدنفـسا  نبا  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدوب  ناـنآ  هب  مدرم  هجوت  شیارگ و 
زا سپ  . 5 [. 325 .« ] تسا تاداس  اب  تسا ، یناملـسم  تریـس  هچنآ  دنتفگیم : دندرکیم و  داقتعا  ار  ناشیا  عرو  ملع و  دهز ، دـندیدیم ،

تیامح مارتحا و  دروم  دندروآیم ، هانپ  مق  هب  هک  ار  یتاداس  دوخ ، یعیـش  شیارگ  هب  هجوت  اب  مق و  هب  هفوک  زا  يرعـشا  نادناخ  ترجاهم 
زین نانآ  ناشیوخ  ماوقا و  تاداس ، زا  یخرب  ترجاهم  اب  دـننک . ترجاهم  مق  هب  دنتـساوخیم  نانآ  زا  هحفص 156 ]  ] دندادیم و رارق  دوخ 

رگید اـت  دوب  یمهم  لـماوع  هلمج  زا  زین  ناتـسربط  ير و  رد  بهذـم  يدـیز  تاداـس  تموکح  لیکـشت  . 6 دـندروآ . يور  قطاـنم  نیا  هب 
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هک يرتشیب  ینابیتشپ  نانیمطا و  دامتعا ، اب  تاداس  دنک  باجیا  مق  اب  ير  یبهذم  ییوسمه  تسا  یعیبط  دنوش . هقطنم  نیا  هجوتم  تاداس ،
نادـنزرف زا  رگید  یخرب  ینیـسح و  ینـسح ، یخرب  رجاهم ، تاداس  نیا  [. 326  ] دننک ترجاهم  مق  هب  ات  دـنوش  بیغرت  دوب ، هدـش  لصاح 

نایاش دـندوب . هدرک  ترجاهم  مق  هب  دادـغب  هفوک و  زا  هژیو  هب  فلتخم ، قطانم  زا  هک  دـندوب  هفینح  نب  دـمحم  لیقع و  بلاطیبا ، نب  رفعج 
هب مق  زا  زین  هاگ  سکعلاـب و  مق و  هب  ير  زا  هاـگ  دـندوب . دـمآ  تفر و  رد  هقطنم  نیا  ياهرهـش  ناـیم  هتـسویپ  هیبلاـط ، تاداـس  تسا  رکذ 
هک تسا  هدنکارپ  اهرهش  نیا  رد  نانآ  زا  يرایسب  رازم  کنیا  ور ، نیمه  زا  دندرکیم . ترجاهم  اهرهـش  نیا  یحاون  ناتـسربط و  ناشاک و 

تابجوم دـش و  اهنآ  هب  نادـنمتدارا  عمجت  ثعاب  جـیردت  هب  ناگدازماما  نیا  رباقم  اهرازم و  [ 327 . ] دـنافورعم هدازماما  هب  مدرم  دزن  رد 
. دیدرگ ناریا  رد  یعیش  ياهنوناک  تیوقت  شرتسگ و 

قطانم ریاس  رب  مق  عیشت  ریثأت 

هتبلا تسا . هتفای  هار  اهرهش  نآ  هب  هیحان  نیا  زا  عیشت  هک  دز  سدح  ناوتیم  یبوخ  هب  مق  فارطا  ياهرهش  ریاس  یبهذم  دیاقع  رد  تقد  اب 
مدرم هک  تسا  يرهش  هبآ »  » ای هوآ » [ » هحفص 157 [. ] 328  ] تسا ینتفریذپ  تلوهس  هب  عوضوم  نیا  زین  رهـش  نیا  ياملع  توق  هب  هجوت  اب 

اب دنتسه ؛ هعیش  تالغ  زا  هبآ  لها  هواس . کیدزن  تسا  یکرهش  : » دسیونیم نینچ  هراب  نیا  رد  ینیوزق  دناهتشاد  دیدش  یعیش  شیارگ  نآ 
ینـس هواـس ، دوخ  یلاـها  : » تسا هتـشون  هطبار  نیا  رد  یفوتـسم  [ 329 .« ] تسا بآرکـش  ناشهنایم  دنتـسه ، ینـس  یگمه  هک  هواـس  لـها 
هدوب هدراذـگ  رثا  نآ  رب  مق  عیـشت  هک  اهرهـش  نیا  زا  رگید  یکی  [. 330 .« ] دنايرـشع ینثا  هعیـش  نآ ، فارطا  تاهد  مامت  اما  دنابهذم ،

توقای [ 331 .« ] دننکیم ولغ  بهذم  رد  دناهیماما و  هعیش  ناشاک ) يواسم   ) ناشاق لها  : » هتشون نینچ  هراب  نیا  رد  ینیوزق  تسا . ناشاک » »
ياهاتـسور زا  هک  داباهام »  » ياتـسور يهنکـس  دناهتفگ  نینچمه  [ 332 . ] دنتـسه هیماما  هعیـش  یگمه  ناشاک  لـها  هک  هتـشون  زین  يومح 

يرـشع ینثا  هعیـش  مق ، فارطا  قطانم  زا  رگید  یکی  ناهارف »  » یلاـها [. 333  ] دنتـسه یماما  هدزاود  بهذم و  هعیـش  یگمه  هدوب ، ناشاک 
یهاگ هک  شرفت » [. » 334 .« ] بصعتم تیاغ  هب  دنايرـشع و  ینثا  هعیـش  نآ ، مدرم  : » دـسیونیم … نینچ  هراب  نیا  رد  یفوتـسم  دـناهدوب .
هعیـش اـجنآ  مدرم  : » دـیوگیم یفوتـسم  تسا . هدوـب  مـق  فارطا  نیـشن  هعیـش  قطاـنم  نـیمه  رامـش  رد  هدـش ، قـالطا  نآ  رب  زین  سربـط » »

: هدرک لقن  هحفص 158 ] ، ] نادلبلا تآرم  باتک  رد  هنطلسلا  دامتعا  [ 335 .« ] دناهتشاد ار  بهذم  نیمه  مایالا ، میدق  زا  هدوب و  يرشعینثا 
[336  ] دـناهدیزگ ینکـس  هدـمآ و  اـجنآ  هب  هدرک و  ترجه  هکم  زا  تاداـس  نیا  دـنیوگ  دناینیـسح ». تاداـس  شرفت  يهنکـس  يهدـمع  »

نیا وس  کی  زا  هدـش ، هتفگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  مق  عیـشت  زا  ریثأت  تهج  هب  الامتحا  هدوب ، لبج  قطانم  رد  هک  یعیـشت  يهدـمع 
مق عیشت  ریثأت  لاح  نیع  رد  هتفای و  شرتسگ  هیماما  يهعیش  دارفا ، نیمه  يهطساو  هب  هدوب و  نایولع  تاداس و  روضح  يارب  ینوناک  اهرهش 

. تسا هدیدرگ  نآ  رد  یعیش  ياهنوناک  داجیا  عیشت و  شرتسگ  بجوم  وس  مود  زا  زین  قطانم  نیا  رب 

ناریا رد  اضر  ماما  روضح  تاریثأت  اهدمایپ و  زا  یخرب 

عیشت شرتسگ  یملع و  ياههزوح  دشر 

نداد قوس  مدرم و  داحآ  تیاده  داشرا و  وس  کی  زا  مالـسلاهیلع ، اضر  ماما  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  مهم  ياهتیلوئـسم  هلمج  زا 
اب هزرابم  شناد و  ملع و  هب  نانآ  نداد  هجوت  مدرم و  تیبرت  میلعت و  وس  مود  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يهریس  نآرق و  هب  اهنآ 

التعا و رد  کی  ره  هک  یناـسک  تسا ؛ هدوب  نادنمـشیدنا  ناـملاع و  نادرگاـش ، تیبرت  ماجنارـس  تاهبـش و  اـهتلاهج و  اـهینادان ، عاونا 
ورم هب  هک  ینامز  مه  هرونم و  يهنیدم  رد  مه  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دناهتشاد . ییازـس  هب  مهـس  یعیـش  تارکفت  ینابم  گنهرف و  شرتسگ 

ياهشناد : » دومرف ترـضح  نآ  صوصخ  نیا  رد  دوب . تفرعم  شناد و  ملع و  ناگدنیوج  ناگنـشت و  يوگخـساپ  هراومه  دومن ، ترجه 
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نم : » دومرف ناشیا  نینچمه  [ 337 .« ] دننکیم يوریپ  ام  زا  دننادب ، ار  ام  نخـس  ییابیز  مدرم  رگا  اریز  دیهد ؛ دای  مدرم  هب  دیریگارف و  ار  ام 
نانآ زا  یکی  هک  یماگنه  هحفص 159 ] ، ] دنتشاد روضح  هنیدم  رد  يرایـسب  ياملع  هک  یلاح  رد  متـسشنیم ؛ يوبن  يهرونم  يهضور  رد 

یسوم نب  یلع  [. 338 « ] مدوب نانآ  تالاؤس  يوگخساپ  نم  دنداتـسرفیم و  نم  دزن  هب  ار  دارفا  نانآ ، یگمه  دنامیمرد ، یلاؤس  خساپ  رد 
شالت ناسارخ  مدرم  تاداقتعا  هشیدنا و  یقرت  يارب  ناسارخ -  يرادا  یملع و  زکرم  ورم -  رد  دوخ  تماقا  نارود  یط  مالسلاهیلع  اضرلا 
مهارف ار  هقطنم  نیا  ینید  شنیب  تفرعم و  يالتعا  بجوم  نوگانوگ ، يرکف  ياههلحن  باتک و  لها  اب  یملع  ياههرظانم  اب  دومن و  رایـسب 

هب تخادرپ و  مالـسلامهیلع  تیبلها  گنهرف  مالـسا و  لوصا  زا  عافد  هب  یثیدح  یمالک و  یملع ، لفاحم  لیکـشت  اب  ترـضح  نآ  دروآ .
، نایدوهی نایحیسم ، ناگدنیامن  باتک و  لها  اب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تارظانم  رامـش  [ 339 . ] داد خساپ  فلتخم  قرف  تاهبـش  تاداریا و 

يهرابرد یملع  تارظاـنم  نیا  ثحاـبم  [ 340 . ] دـش هراـشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  تسا  رایـسب  یمالـسا ، قرف  نیئباـص و  ناـیتشترز ، ناـیونام ،
لیاضف نآرق ، نوگانوگ  تایآ  ریـسفت  تماما ، رایتخا و  ربج ، نانآ ، تمـصع  یهلا و  ياـیبنا  دـنوادخ ، تافـص  دـیحوت ، ناـهج ، شنیرفآ 

دوـب و هتفرگ  جوا  نومأـم  ناـمز  رد  هک  ییارگلـقع  وـج  هب  هجوـت  اـب  [. 341  ] دوب نید  ماکحا  اـعد و  ثیداـحا ، مالـسلامهیلع ، تیبلـها 
أشنم هک  هرود -  نآ  رد  نوگانوگ  ياههقرف  ندروآرب  رـس  ود و  نیا  تاباعـشنا  و  [ 343  ] هرعاشا و  هحفص 160 ] [. ] 342  ] هلزتعم يریگرد 

هعیـش و عضاوم  میکحت  نییبت و  يارب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  روضح  دوب -  ینید  یمالک و  لئاسم  رد  لـقع  دربراـک  يهعـسوت  جاور و  نآ 
لباقم رد  ددعتم  تارظانم  رد  ماما  هبلغ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دومنیم . دـیفم  يرورـض و  رایـسب  نایعیـش  نومنهر  نآ و  زا  تاهبـش  عفر 
دناسر تابثا  هب  ار  ترـضح  نآ  یملع  ماقم  ناملـسمریغ  اـی  ناملـسم و  رـسفم  ثدـحم و  هیقف ، ملکتم ، زا  معا  نوگاـنوگ -  قرف  ناـگرزب 

 - دیدیم كرادت  ار  اهنآ  نومأم  هک  یملع -  سلاجم  یمومع و  تارظانم  رد  تکرش  رب  نوزفا  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  [. 344]
ياهاتسور اهرهش و  زا  هک  ینایعیش  دش ، شیوخ  ناوریپ  نایعیش و  ياریذپ  داد و  لیکـشت  یملع  يهزوح  زین  ورم  دجـسم  دوخ و  لزنم  رد 

تاهبـش و لح  ینید و  یملع و  فراعم  بسک  ییامنهار و  نتفرگ  ترـضح و  نآ  تراـیز  يارب  نوگاـنوگ  تاـقبط  زا  کـیدزن و  رود و 
سوط ورمع  نب  دـمحم  هب  درک و  رطخ  ساسحا  نومأم  هک  ییاـج  اـت  دـشیم ؛ رتشیب  زور  ره  ناـنیا  دادـعت  دـندمآیم . نوگاـنوگ  لـئاسم 

نم هب  هک  یـسک  زا  ایادـخ ! : » دومرف … ربخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  ترـضح  دوش . ترـضح  هناخ  رد  نانآ  عامتجا  دورو و  عنام  داد  روتـسد 
يهناشن وس  کـی  زا  ربخ  نیا  [. 345 .« ] ریگب ارم  ماـقتنا  تسا ، هدرک  رود  نم  يهناـخ  برد  زا  ار  نایعیـش  هدوـمن و  راوـخ  ارم  هدرک ، ملظ 
شرتسگ وس  مود  زا  دوب و  نایعیـش  هب  ینید  یملع و  فراعم  شناد و  لاقتنا  رد  ناشیا  رفاو  ياـهشالت  مالـسلاهیلع و  ماـما  یملع  تمظع 

نایعیش نادنمهقالع و  ناقاتشم ، دایدزا  يهدنهد  ناشن  موس  يوس  زا  تشادربرد و  ار  یعیـش  ياهنوناک  هحفص 161 ]  ] یملع و ياههزوح 
هاگتسد لباقم  رد  ترضح  يریذپان  شزاس  رگنایب  زین  رخآ  يوس  زا  و  دندرگ - باریس  ییالو  فراعم  همـشچرس  زا  ات  دوب -  ترـضح  هب 

مالعا تحارـص  هب  ار  دوخ  تیاکـش  ضارتعا و  ماما  نآ  ناشیا ، لزنم  زا  نایعیـش  ندنار  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  نانچ  دوب ؛ نومأم  يهناملاظ 
ناسارخ رد  عیـشت  شرتسگ  دـشر و  تابجوم  ندـش  مهارف  ورم ، رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  تماقا  نارود  رابرپ  جـیاتن  رگید  زا  درک .

تیبلـها هـب  ناـشتدارا  تـبحم و  ترــضح  نآ  روـضح  زا  سپ  دــندوب ، تلاـسر  نادــناخ  رادتــسود  شیپ ، زا  هـک  ناـسارخ  مدرم  دوـب .
رب دمآرد و  خیرات  لوط  رد  عیشت  مهم  ياههاگیاپ  زا  یکی  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  نفدم  هک  ياهنوگ  هب  دش ؛ رتشیب  نایولع  مالـسلامهیلع و 
زا یکی  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هژیو  هب  همئا  روبق  ترایز  کشیب  [. 346  ] داهن یقیمع  ریثأت  عیشت  ناریا و  داصتقا  رنه و  گنهرف و  خیرات و 
هک یمهم  رایسب  ثداوح  زا  یکی  [. 347  ] دندیدرگ دنمهرهب  نآ  زا  نایعیش  ناقاتشم و  خیرات  لوط  رد  هک  دوب  هعیش  یبهذم  ریاعـش  نیرتهب 

. دوب ترـضح  ياعد  رثا  رب  تمحر  ناراب  لوزن  دـیدرگ ، نایعیـش  ناسارخ و  مدرم  نایم  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  رتشیب  تیبوبحم  ثعاـب 
رارق رطخ  ضرعم  رد  تاغاب  عرازم و  دـش و  یبآ  مک  راچد  ناـسارخ  هقطنم  دـش ، بوصنم  نومأـم  يدـهعتیالو  هب  ترـضح  هک  یماـگنه 
ماما دیامن . لزان  ار  دوخ  تمحر  ناراب  ات  دـهاوخب  دـنوادخ  هحفـص 162 ]  ] زا دنک و  اعد  هک  تساوخ  مالـسلاهیلع  ماما  زا  نومأم  تفرگ .
مدرم تفر و  نابایب  هب  ررقم  دعوم  رد  ماجنارس  دنک . اعد  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  تفریذپ  داد و  تبثم  خساپ  نومأم  يهتساوخ  هب  مالـسلاهیلع 
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تلزنم ردق و  وت  اهلاراب ! : » درک ضرع  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  ترـضح  دـندوب . هدـمآ  درگ  زین  يدایز 
وت زا  دـناهدش ، لسوتم  اـم  هب  وت  تمحر  لـضف و  دـیما  هب  مدرم  يدیـشخب . تمظع  یگرزب و  ناـنآ  هب  يدرب و  ـالاب  ار  مالـسلامهیلع  لـها 
نآ عورـش  هک  یناراب  درواین ؛ راب  هب  نایز  یناریو و  هک  یناراب  ییامن ؛ لزان  ار  تتمحر  ناراب  يروآرب و  ار  اهنآ  تجاـح  مراد  تساوخرد 

دـش و باجتـسم  ترـضح  ياـعد  ماجنارـس  دنـشاب ». هدیـسر  دوخ  ياـههاگرارق  لزاـنم و  هب  هتـشگرب و  ارحـص  زا  مدرم  هک  دـشاب  یعقوم 
بجوم مالسلاهیلع  ترـضح  ياعد  رثا  رب  تمحر  ناراب  لوزن  [ 348 . ] دیدرگ یلمع  دوب  هدومن  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  هک  روطنامه 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنزرف  رب  یلاعت  يراب  ترضح  تامارک  اهيراوگرزب و  دنتفگیم : نابز  کی  همه  دیدرگ و  مدرم  یـسانشردق 
رد روضح  زا  سپ  ناشیا  هک  دوب  نیا  ناراب ، ياعد  يارب  ترضح  نداتسرف  زا  نومأم  فده  هک  تسا  لمتحم  داب . اراوگ  مالسلاهیلع  هلآ  و 
اب اما  دـیامن . ریقحت  مدرم  يهماع  نایم  رد  ار  ناشیا  دوشن و  باجتـسم  ناشیاعد  یهلا ، هاگـشیپ  رد  اعد  مدرم و  زا  یهوبنا  قاـفتا  هب  ناـبایب 

ناراب لوزن  ترـضح و  ياعد  تباجتـسا  دش . مامت  نارگ  يو  يارب  هثداح  نیا  فیعـضت و  زین  نومأم  تیعقوم  ترـضح ، ياعد  تباجتـسا 
ذوفن يهنیمز  مود  يوس  زا  دش و  یمومع  راکفا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  يدـنمهقالع  تیبوبحم و  ینوزف  بجوم  وس  کی  زا  تمحر ،

. درک مهارف  دوب ، قـیمع  رادهشیر و  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  اـهنآ  يدـنمهقالع  تفرعم و  هک  يدارفا  رد  اـصوصخم  ار  نآ  هب  شیارگ  عیـشت و 
ياههنیمز رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  يرایـسب  تاـیاور  ثیداـحا و  دـش ، هتفگ  رتشیپ  هک  [ 349  ] تارظاـنم زا  هتـشذگ  هحفص 163 ] ]

. تساهبنارگ سب  ياهنیجنگ  هک  هدنام  راگدای  هب  ام  يارب  قالخا و …  دیاقع ، لوصا  هقف ، نوچ  یعیش  یمالسا و  فراعم  مولع و  فلتخم 
نیا رد  تسا . نایعیـش  یبـسن  شیاـسآ  يدازآ و  نارود  نآ ، مود  يههد  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تماـما  راـبرپ  نارود  عومجم  رد 
یب دندروآ . يور  ناسارخ  هب  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رـضحم  زا  ندرب  هرهب  ندید و  يارب  فارطا  زا  تاداس  نایعیـش و  نارود ،

[. 350  ] تشاد یهجوت  روخرد  شرتسگ  نارود  نیا  رد  هعیش  يهشیدنا  و  هقف ، دیاقع ، کش 

يدابع یترایز و  ياهاضف  داجیا 

، هیوضر يهعقب  دـندش . ترـضح  نآ  ترایز  هجوتم  نایعیـش  ناتـسود و  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يهناـمولظم  تداهـش  زا  سپ 
تـسخن زور  نامه  زا  هیوضر  هرهطم  يهضور  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  تشاد . رارق  یگرزب  غاـب  ناـیم  هک  دوب  یکچوک  يهطوحم  تسخن 

رارق نارئاز  رایتخا  رد  هتخاس و  يدجسم  ترضح  نآ  ربق  رانک  رد  یتدم  زا  سپ  تسا . هدوب  رهطم  مرح  راددیلک  یـصخش  هتـشاد و  مداخ 
تیلاـعف هب  اـجنآ  رد  نایدـصتم  هتخاـس و  مالـسلاهیلع  ماـما  نارئاز  تنوکـس  تهج  زین  ییاـهطابر  دـجاسم ، نتخاـس  تازاوم  هب  دریگیم .

رایتخا تنوکـس  رهطم  ربق  راـنک  رد  هک  یهورگ  نیتسخن  ًارهاـظ  [. 351  ] دـندرکیم شـشوک  نارئاز  شیاسآ  هافر و  يارب  دـنتخادرپیم و 
اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  دهشم  تسین ، صخشم  نآ  نامز  هک  خیرات  نیا  زا  دندوب ، فانصا  هبـسک و  هکرابم ، يهضور  نامداخ  دننکیم 

هب ار  هبـصق  کی  تلاح  یتدم  زا  دعب  دـنباییم و  تنوکـس  هحفـص 164 ]  ] اجنآ رد  كدنا  كدنا  دوشیم و  ینوکـسم  لحم  مالـسلاهیلع 
تـسخن دنتـشاد : تماـقا  دهـشم  رد  هورگ  هس  يرجه  مراـهچ  موس و  نرق  رد  [. 352  ] ددرگیم فورعم  اـضر  دهـشم  هب  دریگیم و  دوـخ 

دنتشاد تنوکس  اجنآ  رد  ینید  ریاعـش  هماقا  ماکحا و  غیلبت  راوج ، برق  يارب  تاداس  املع و  مود  هکرابم ، يهضور  نارازگراک  نامداخ و 
هک دش  هتفگ  رتشیپ  [. 353  ] دندرکیم هدروآرب  ار  نارئاز  نانکاس و  جیاوح  دـندوب و  هتفر  اجنآ  هب  راک  بسک و  يارب  هک  يدارفا  موس  و 

ترضح ترایز  يارب  هلسلس  نیا  ناریما  زا  یکی  هلودلانکر  هک  اجنآ  ات  دنتشاد ؛ هجوت  يوضر  سدقم  دهشم  هب  هیوبلآ  نیطالس  ناریا و 
تیانع سدـقم  دهـشم  هب  زین  هتـشاد  ترازو  تموکح و  ير  رد  هک  دابع  نب  بحاص  [ 354 . ] ددرگیم فرشم  دهشم  هب  مالـسلاهیلع  اضر 

اهقف یتحاران  ثعاب  اجنآ ، هب  نایعیش  دمآ  تفر و  مالسلاهیلع و  اضر  ماما  دقرم  نارئاز  نانکاس و  يارب  اهانب  يهعـسوت  [. 355  ] تسا هتشاد 
روتسد زین  وا  دنک ، بارخ  ار  هیوضر  يهعقب  ات  دننکیم  راداو  ار  نیکتکبـس  ریما  نانآ  ددرگیم . سوط  يهیحان  ناسارخ و  یفنح  ناریما  و 

نرق رخاوا  هک  خیرات  نیا  زا  دنکیم . انب  دیدجت  ار  هعقب  رگید  راب  يونزغ  دومحم  یتدم  سپ  دننک . بارخ  ار  هکرابم  يهضور  ات  دـهدیم 
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عورـش تیلاـعف  شوـج و  بنج و  اـجنآ  رد  رگید  راـب  دـندرگیم و  ریزارـس  دهـشم  هب  نارئاز  لـیخ  تسا ، مجنپ  نرق  لـیاوا  اـی  مراـهچ و 
ار دهشم  تنس ، لها  تیامح  اب  یفنح  نامکاح  هدش و  عورش  یتدم  زا  سپ  ینس  هعیـش و  نیب  تاکیرحت  هحفص 165 ] [. ] 356  ] ددرگیم

مشش نرق  زا  ددرگیم . انب  دیدجت  هرونم  يهضور  رگید  راب  يرجه  لاس 515  رد  دننکیم و  بارخ  ار  رهطم  يهعقب  دنشکیم و  شتآ  هب 
تایانع تسا . هدیدرگ  انب  رهطم  مرح  فارطا  رد  يدایز  ياهانب  هدماین و  شیپ  ددرگ ، رهطم  مرح  بیرخت  بجوم  هک  ياهثداح  زین  مهن  ات 

ات دیدرگ  بجوم  ناناخلیا  نایروغ و  نایهاشمزراوخ ، نایقوجلـس ، هرود  رد  مالـسلاهیلع  ماما  نادنمهقالع  نامکاح و  ناریما و  تاهجوت  و 
هب يوضر  سدقم  دهشم  تسا ، نایرومیت  تنطلس  اب  فداصم  هک  يرجه  مهن  نرق  رد  [. 357  ] دبایزاب ار  دوخ  لالج  هوکش و  اضر  دهشم 
هک رومیت  ریما  دنزرف  خرهاش  دـندمآیم . اجنادـب  فانکا  فارطا و  زا  مدرم  دـمآرد و  يداصتقا  يرنه و  یگنهرف ، ینید ، يزکرم  تروص 

رانک هشوگ و  زا  مدرم  تشاد ، دوجو  هک  یتینما  لیلد  هب  مایا  نیا  رد  تشاد . رایسب  یتیانع  سدقم  دهـشم  هب  درکیم ، تموکح  تاره  رد 
نارئاز رایتخا  رد  دـشیم و  هتخاس  تراـیز  تداـبع و  يارب  يدـیدج  ياـهاضف  هرود ، نیا  رد  دـندشیم . فرـشم  دهـشم  هب  تراـیز  يارب 

رد تخاس و  ار  مالسلاراد  قاور  ظافحلا و  راد  قاور  هدایسلا ، راد  گرزب  قاور  اغآ  داشرهوگ  تفرگیم . رارق  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 
دجاسم نیرتابیز  نیرتمهم و  زا  یکی  داـشرهوگ  عماـج  دجـسم  [. 358  ] دـیدرگ انب  زین  داشرهوگ  هوکـش  اب  للجم و  دجـسم  ناـمز  نیمه 

یتنـس ياهيرامعم  زا  ياهنومن  هتـشذگ و  نورق  زا  يراگدای  هوکـشاب  دجـسم  نیا  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  نکاما  دالب و  رد  یخیراـت 
لاس 821 رد  دجسم  نیا  تسا . نآ  هب  لصتم  هتفرگ و  رارق  مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یتوکلم  هاگراب  راوج  رد  هک  تسا  یمالـسا 

یناکروگ رومیت  ریما  هحفص 166 ]  ] دنزرف خرهاش ، رـسمه  ناخرت و  نیدلا  ثایغ  ریما  دنزرف  اغآ  داشرهوگ  نآ  یناب  دیدرگ و  انب  يرجه 
تفریم رامش  هب  دوخ  رصع  راکوکین  گرزب و  ناوناب  زا  اغآ  داشرهوگ  دندوب . نایرومیت  دهع  رد  فورعم  روهشم و  نادناخ  زا  هک  تسا 

هب اغآ  داشرهوگ  : » دـسیونیم ریمدـناوخ  هراب  نیا  رد  [. 359  ] داهن ياـج  رب  دوخ  زا  تاره  يوضر و  دهـشم  رد  يرایـسب  ياـهيراگدای  و 
لامـش رد  وا  راثآ  زا  تشامگیم . تاربم  يهعاشا  ریخ و  عاقب  ریمعت  رب  یلاع …  تمه  هراومه  تشاد و  فاـصتا  تفـصن  تفع و  تفص 

لامک رد  هعمج  دجـسم  زین  هیوضر  يهسدـقم  دهـشم  رد  تنیز و  بیز و  تیاغ  رد  هک  تسیعماج  دجـسم  هسردـم و  تاره ، هنطلـسلاراد 
اب فداصم  مهدزای  مهد و  نرق  رد  یترایز  نکاما  [. 360 .« ] هدومن فقو  عاقب  نیا  رب  بوغرم  بابسا  بوخ و  تالقتـسم  هتخاس و  فلکت 
رد روشک  یمـسر  بهذـم  ناونع  هب  يرجه  لاس 907  رد  یماما » هدزاود   » اـی يرـشعینثا  عیـشت  مـالعا  تسا . ناریا  رد  هیوفـص  تموکح 

نیرتمهم زیربـت ، رد  لیعامـسا  هاـش  يوس  زا  دوب -  هدرکن  میکحت  ار  دوـخ  ياـههیاپ  زوـنه  هک  هیوفـص -  سیـسأت  هزاـت  تموـکح  نارود 
يهمئا زا  لیلجت  دوب و  مالسلامهیلع  تیبلها  فراعم  رشن  عیشت و  بهذم  جیورت  هیوفص  تموکح  تسایس  يانبم  [. 361  ] دوب يو  میمصت 

بلغا هک  ار  یلحم  ناریما  نامکاح و  دنتسناوت  اهنآ  تشاد . رارق  رایسب  تیمها  دروم  اهنآ  تلود  رد  یبهذم  ياهانب  مالـسلامهیلع و  راهطا 
تدوخ ورملق  تحت  ياهنیمزرـس  رد  ار  عیـشت  بهذـم  نانآ  دـنیامن . رود  تردـق  تسایـس و  ياههنحـص  زا  دـندوب ، تنـس  لها  یفنح و 

نیا رد  هحفص 167 ] [. ] 362  ] دندمآ نوریب  ریقحت  هیقت و  ياضف  زا  زین  مالسلامهیلع  تیبلها  نابحم  نایعیـش و  ور  نیدب  دنداد و  شرتسگ 
تینما لیلد  هب  دندروآ . يور  نیمزرـس  نیا  هب  تایالو  اهرهـش و  زا  هورگ  هورگ  مدرم  تفای و  يدایز  قنور  يوضر  سدقم  دهـشم  نامز ،

ناشخدـب و زا  مزراوخ ، دغـص  زا  زاـقفق و  ناـجیابرذآ و  طاـقن  یـصقا  زا  ار  دوخ  نارئاز  نادـناعم ، ناـفلاخم و  ندـش  بوکرـس  اـههار و 
هب سدقم  دهـشم  هرود ، نیا  رد  [. 363  ] دندناسریم سدقم  دهـشم  هب  ناریا  روانهپ  روشک  لامـش  بونج و  دنـس و  دـنه و  ناتـسراخط و 
درگ اـجنآ  رد  تعنـص  تراـجت و  ناـبحاص  هفرح و  رنه و  لـها  نادنمـشناد ، اـملع ، دـمآرد و  ناریا  قرـش  رد  یهاـگیاپ  زکرم و  تروص 

رب ات  دندمآرب  ددصرد  رگید  راب  سدق  ناتـسآ  نارگراک  هدرک  ادـیپ  ور ، نیا  زا  تفای . تیزکرم  دـش و  گرزب  رهـش  مایا  نیا  رد  دـندمآ .
دنچ هک  نآ  یقرش  تمسق  تفای و  هعـسوت  هنهک  نحـص  بیترت  نیدب  [. 364  ] دنهد هعسوت  ار  اهقاور  نحـص و  دنیازفیب و  یترایز  ياضف 

، تسه نونکا  مه  هک  یتروص  هب  تفرگ و  رارق  نارئاز  راـیتخا  رد  دـش و  لیدـبت  یگرزب  نحـص  هب  دـیدرگ و  بیرخت  دوب ، ینید  هسردـم 
یسوم نب  یلع  تداهش  اب  [. 365  ] دش هتخاس  زین  كرابم  ياپ  نییاپ  رد  یناخمتاح  قاور  ناخ و  يدرو  هللا  دبنگ  نامز  نیمه  رد  دـمآرد .
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نآ ناقاتـشم  دندشیم و  رتشیب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هژیو  هب  مالـسلامهیلع  تیبلها  بتکم  هب  نادـنمهقالع  وس  کی  زا  مالـسلاهیلع  اضرلا 
يرامعم اب  هارمه  یترایز  ياهاضف  نامز  تشذـگ  اب  وس ، مود  زا  دنتـشامگیم . تمه  ناشیا  ترایز  هب  رایـسب  تامحز  لمحت  اب  ترـضح 

ناونع هب  فلتخم  نارود  لوط  رد  ترـضح  نآ  نارئاز  لاح  هافر  داجیا  يارب  شالت  وس  موس  زا  و  تفاـی . ینوزف  قنور و  یتنـس  یمالـسا و 
راوج رد  تاداس  املع و  ناکـسا  ماجنارـس  دیدرگ و  بوسحم  اضر  دهـشم  نایدصتم  ياهتیلاعف  هحفـص 168 ]  ] مهم ياهروحم  زا  یکی 

. تفای ییازسب  تیمها  زین  عیشت  جیورت  هعسوت و  نید و  غیلبت  تهج  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دقرم 

تافوقوم داجیا 

ناتـسود و ناـیم  زا  نورق ، خـیرات و  راودا  رد  تسا . رایـسب  تاـفوقوم  ياراد  هک  تسا  یبهذـم  تاسـسؤم  زا  یکی  يوضر  سدـق  ناتـسآ 
نآ يارب  ار  دوخ  کلمیام  زا  يرادـقم  دوخ  ییاناوت  دادعتـسا و  ردـق  هب  سک  ره  مالـسلاهیلع ، اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ناگتفیـش  نایعیش و 

ناتـسآ رد  فقو  ینامز  هچ  زا  تسین  مولعم  اقیقد  دندرگ . دنمهرهب  نآ  لصاح  زا  نادنمزاین  نارئاز و  ات  تسا  هدرک  فقو  یتوکلم  هاگراب 
هکرابم هضور  كرادـم  دانـسا و  اریز  تسا ؛ هدوب  یـسک  هچ  هدرک ، فقو  ياهبقر  اـی  کـلم و  هک  یـسک  نیتسخن  هدـش و  عورـش  سدـقم 

هناخباتک و رد  یلوقنم  يایـشا  هتبلا  تسا . هتفر  نیب  زا  هتفرگ و  رارق  لواـپچ  تراـغ و  زاـت و  تخاـت و  ضرعم  رد  خـیرات  لوط  رد  هیوضر 
نیرتیمیدق دوجوم ، دانسا  قبط  رب  تسا . لوقنمریغ  لاوما  دوصقم  یلو  درذگیم ، اهنآ  فقو  زا  لاس  رازه  زا  شیب  هک  دنراد  دوجو  هزوم 

لاس هک  تسا  یـسوط » یلع  قیتع   » همانفقو هب  طوبرم  زین  لوقنمریغ  فقو  دنـس  نیرتیمیدق  دنتـسه . مهد  نرق  هب  طوبرم  یفقو  ياهدـنس 
دابانگ دـیبز  هیرق  رد  ار  یکلم  يرجه  لاس 957  رد  هک  تسا  يدابانگ  ینیـسح  یلع  دیـس  همانفقو  نآ  زا  سپ  هدـش و  میظنت  يرجه   931
ياهناخ فقو  ای  گرزب  غاـب  کـی  اـی  هعرزم ، کـی  اـی  گـناد ، شـش  هد  زا  تاـفوقوم  ناـیم  رد  [. 366  ] تسا هدرک  سدـق  ناتـسآ  فقو 

مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  ناتـسود  نافقاو و  فرط  زا  يروظنم  هب  مادـک  ره  هک  دـنراد  دوجو  هزاغم و …  يراجت ، يارـس  ای  کـچوک و 
رد يدایز  تابقر  نونکا  هدوب و  زورما  زا  رتهدرتسگ  رایسب  هتـشذگ  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تافوقوم  هحفص 169 ] . ] دناهدش فقو 

فرط نآ  رد  یـسایس  ياهزرم  رییغت  اب  هک  هدش  عقاو  دـناهدوب ، ناسارخ  يهقطنم  هک  ءزج  رهنلاءاروام  مزراوخ و  قطانم  رد  اب  ناتـسناغفا و 
. تسا هتـشاد  دوجو  ییاـههفوقوم  قباـس  رد  زین  ناتـسکاپ  دـنه و  رد  يروش و  ناـجیابرذآ  زاـقفق و  رد  هک  تسا  ینتفگ  دـناهدنام . اـهزرم 
تساجنآ و نایعیـش  هجوت  دروم  هک  دنراد  دوجو  نونکا  مه  زین  ناتـسکاپ  دـنه و  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مان  هب  ینید  هسـسؤم  يدادـعت 

زاین رذن و  ماما  نآ  مان  هب  دنیوگیم و  نخس  ترـضح  نآ  بقانم  لیاضف و  زا  دنیآیم و  مهدرگ  نکاما  نآ  رد  صاخ  ییاهزور  رد  مدرم 
تافوقوم هژیو  هب  تسا ؛ هدمآ  نآ  فارطا  تاره و  رد  ترضح  نآ  تافوقوم  زا  یتابقر  سدق  ناتسآ  كرادم  دانسا و  رد  [. 367  ] دننکیم

ندش ادج  ماگنه  ات  نآ  دیاوع  هدوب و  تاونق  هد و  هچراپ  نیدنچ  لماش  هک  هیوفص  مایا  رد  نایروغ  تاره و  مکاح  ولماش  ناخیلق  سابع 
رد هناتـسآ  تافوقوم  تسا . هدـشیم  جرخ  دوخ  فراصم  رد  هدیـسریم و  سدـق  ناتـسآ  هب  هاش  نیدلارـصان  نامز  رد  ناـسارخ  زا  تاره 
زا هدیـسریم و  بترم  دـندوب ، ناریا  ذوفن  تحت  هک  یماگنه  اـت  ناـجیابرذآ  زاـقفق و  زا  اـی  دنقرمـس و  اراـخب و  رهنلاءارواـم و  مزراوخ و 

فلتخم طاـقن  رد  ناملـسم  ناـمکاح  هتـشاد و  همادا  لاور  نیا  دـندرکیم ، تموکح  اـجنآ  رد  ناناملـسم  هک  یماـگنه  اـت  زین  ناتـسودنه 
ياهناتسرهش ریاس  دهشم و  هعبات  تاکولب  دهشم و  يهموح  رد  سدق  ناتـسآ  كالما  رتشیب  [. 368  ] دنداتسرفیم ار  تافوقوم  ناتسودنه 

شش روبزم  كالما  زا  یخرب  تسا . زاریـش  ناهفـصا و  نامرک ، ناجیابرذآ ، ناردنزام ، تشر ، نیوزق ، نارهت ، رد  زین  يدودعم  ناسارخ و 
راوج رد  هک  میباییمرد  یخیرات  نوتم  زا  یخرب  هب  دانتـسا  اـب  [. 369  ] تسا فقو  نآ  زا  يدودعم  ماهـس ، هحفـص 170 ]  ] ياهراپ گناد و 
هرهب نآ  زا  فعضتسم  ینامدرم  هتشاد و  دوجو  ءافشلاراد  ای  هناخافش  میدق  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  یتوکلم  هاگراب 

مه هار ، نیا  زا  هجلاعم و  ار  نارامیب  هکرابم ، يهناخافـش  رد  هک  دـندوب  ینابیبط  نامیکح و  گرزب  ماما  نآ  رهطم  ربق  رانک  رد  دـناهدربیم 
يوضر سدـق  ناتـسآ  رد  هک  یمیکح  بیبط و  مان  يوفـص ، رـصع  زا  دـندرکیم . يرادرامیت  ار  سدـقم  دهـشم  ناـنکاس  مه  نارئاز و  هب 
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هک دومحم  نیدلادامع  میکح  : » دسیونیم یسابع  يارآ  ملاع  خیرات  باتک  رد  نامکرت  کیب  ردنکـسا  تسا . هدرکیم  هجلاعم  ار  نارامیب 
نیجاعم و تیبرت  بط و  ملع  رد  وا  زا  بیرغ  ياههخسن  بوغرم و  تالاسر  هدوب ، قافآ  روهشم  تقاذح  يروشناد و  تمکح و  ملع و  رد 

.«: تسا ءابطا  هیلع  دمتعم  تسا -  روهشم  کشتآ  هب  روهمجلانیب  هک  ریبک -  ریغـص و  برج  اصوصخ  هراح  داوم  هنمزم و  ضارما  هجلاعم 
هجوت هیاغلا  یـصقاب  سنالا  نجلا و  ماما  ترـضح  يهسدـقم  يهناتـسآ  قنور  جاور و  رد  ناکم  تنج  هاـش  نوچ  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  اـت 

، هتـشگ رومأم  راـثآ  ضیف  راکرـس  تباـبط  هب  زین  وا  دـندومرفیم ، نیعت  راکرـس  نآ  تامدـخ  هب  دوب  رتهب  هچنآ  هقبط  ره  زا  هتـشاد ، یعرم 
لاضفا بابرا  هدیزگ و  باحصا  هدبز  لامک و  تافص و  عماج  قحلا  تشاد و  یلوغشم  یضرم  هجلاعم  هب  یلعم  سدقم  دهشم  رد  اهتدم 

اب فقو  هدیدنسپ  تنس  هک  دوشیم  راکـشآ  هتکن  نیا  میتفگ ، يوضر  سدقم  هناتـسآ  رد  تافوقوم  باب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  [. 370 « ] دوب
ینید ناـیاوشیپ  ندادرارق  وگلا  اـب  زین  ناـنموم  دراد و  همادا  مه  نونکاـت  هدـیدرگ و  لومعم  نآ  ناـیناب  يوس  زا  هعفنملا  ماـع  ریخ و  تاـین 

. دناهدومن رایسب  هجوت  مهم  نیا  هب  هحفص 171 ] ]

اههاگمدق هب  یلامجا  هاگن 

ياجرب راثآ  ظفح  هب  هجوت  تسا . ریذـپانراکنا  یلماع  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  ندـمآ  ناریا ، رد  عیـشت  شرتسگ  يهنیمز  رد  هک  هدـش  هتفگ 
، تسا مدرم  نایم  رد  یعیـش  يهژیو  يهقالع  زا  ناشن  هدوب ، ماـما  رارقتـسا  لـحم  يوحن  هب  هک  یقطاـنم  اهرهـش و  رد  ماـما  ریـسم  زا  هدـنام 
[. 371  ] میـشاب هتـشادن  تسد  رد  یتسرد  ربخ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  اب  اهنآ  طابترا  اهناکم و  نیا  زا  یخرب  يهرابرد  تسا  نکمم  دنچره 

. دراد دوجو  مالسلاهیلع  اضر  ماما  مان  هب  ناریا  رد  هک  تسا  یطاقن  نیرتیمیدق  زا  یکی  زاوها  رد  مالـسلاهیلع  اضر  اما  دجـسم  هنومن  يارب 
تـسا هدرک  دای  هدوب ، نآ  يور  هب  ور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مان  هب  هک  يدجـسم  زاوها و  رد  رتشوش  لپ  زا  زین  توقاـی  فلدوبا ، زا  يادـج 

رد يرگید  رکـشل و  یلع و  هاش  لپ  زا  رترود  یمک  رتشوش ، رهـش  رد  نآ  ياتود  هک  دراد  دوجو  یمید  اضر  ماـما  ماـن  هب  هعقب  هس  [. 372]
رارق يزپرجآ  هوک  رانک  رد  رهش  نیا  یقرش  علض  رد  لوفزد و  رهش  رد  زین  موس  يهعقب  تسا . طیلش  هناخدور  هب  فرـشم  رهـش ، نیا  قرش 

مید  » يارحـص رد  هک  ریخا  يهعقب  زا  رابخالا ، هرکذـت  فلؤم  هتفگ  ربانب  هدـش ، هدوزفا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ماـن  هب  هک  یمید  هژاو  دراد .
مید : » دسیونیم هرابنیا  رد  يرتشوش  نیدلافرـش  تسا . هتفای  ترهـش  یمید  اضر  ماما  هب  مدرم  نایب  رد  هدش و  هتفرگ  هدوب ، عقاو  یلیبس »

یمید اضر  ماما  عاقب  رب  هوالع  [. 373 .« ] تسا مان  نیمه  هب  رتشوش  رد  هعقب  هس  هک  دیازفایم  دـنیوگ و  ار  بآ  یب  ياج  يرتشوش ، ظفل  هب 
ود ریخا  رهـش  نیا  رد  دراد . دوجو  زین  رتـشوش  رد  يرگید  لوـفزد و  رد  هحفـص 172 ]  ] یکی ناسارخ ) هاش  « ) نوسارخاش  » ماـن هب  ياهعقب 

[374 . ] دوشیم هدـید  یقیقع  كولب  یلاوح  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  هعقب  ناتـسرانک و  یلاوح  رد  نماـض » ماـما   » ياـهمان هب  رگید  هعقب 
نیشنمکاح ناجرا ، رهش  رد  [. 375  ] دراد دوجو  رتشوش  بونج  رد  کنهک  يدابآ  بونج  رد  مالسلاهیلع » اضر  ماما  هاگمدق   » مان هب  یلحم 

[376 . ] تسا فورعم  ناجرا  دـلب  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تسا  بوسنم  هک  يدجـسم  راثآ  هدوب و  هداـبآ  تقو  نآ  رد  هک  زاوها 
، وقربا رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هاگمدق  دجـسم  تسا . هدناوخ  زامن  اجنیا  رد  ناسارخ  هب  دوخ  تکرح  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  هدش  هتفگ 

هلمج زا  دراد . دوجو  هاگمدق  نیدنچ  زین  دزی  رد  [. 377  ] تسا هدنام  ياجرب  نآ  زا  يراثآ  هک  تسا  ینکاما  زا  زین  نوریب  دجسم  روهشم و 
نرق هب  نآ  رد  دوجوم  هبیتک  ساسا  رب  هاگمدـق  نیا  خـیرات  دراد . رارق  دزی  رهـش  يرتمولیک  تصـش  رد  هک  تسا  كدهـشم )  ) قنارخ اـهنآ 

هوقربا هار  رـس  رب  ریـشهد  هاگمدـق  تسا ، مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  رفـس  راـثآ  هب  طوـبرم  هک  رگید  یخیراـت  رثا  [. 378  ] ددرگیمزاـب مشش 
لیکـشت ییانب  هعومجم  زا  هاشارف  هاگمدق  تسا . هاگمدق  کی  دجـسم و  طابر و  کی  لماش  ریـشهد ، رد  یمیدق  یخیرات و  راثآ  دشابیم .

یـسوم نب  یلع  ترـضح  هاگمدـق  ار  نآ  مدرم  هک  دـنامن  هتفگان  دراد . رارق  هاشارف  زکرم  رد  ریـشهد و  هب  تفت  يهداج  راـنک  رب  هک  هدـش 
یلع نب  بساشرگ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  دراد ، دوجو  نآ  ياـنب  بارحم  رد  هک  ياهبیتک  هحفص 173 ] [. ] 379  ] دننادیم مالسلاهیلع  اضرلا 

یسوم نب  یلع  دهشم  دجسم  مان  هب  رـصع  نامه  رد  روبزم  يانب  تسا . هتخاس  ار  ناکم  نآ  يرجه  لاس 512  رد  یملید  هیوکاک  يارما  زا 
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خیرات 547 هب  يرگید  دهشم و  سدق  ناتسآ  هزوم  رد  خیرات 516  هب  یکی  هتشون  گنس  ود  [. 380  ] تسا هتشاد  ترهش  مالسلاهیلع  اضرلا 
زین دزی و  ياههاگمدق  زا  تسا  یناشن  ود  ره  هک  تسا  دوجوم  اضر  ماما  دهـشم  دجـسم  هب  طوبرم  نتگنـشاو  يرلاگ  ریرف  هزوم  رد  يرجه 

رد [. 381  ] تسا زین  راصح  جراخ  ریملام  يهلحم  رد  دزی و  رهـش  رد  هاگمدـق » دجـسم   » مان هب  يرگید  دجـسم  راید . نیا  رد  عیـشت  روضح 
روهـشم دـنمانیم  اضر » موم   » ار نآ  مدرم  هک  دراد  دوجو  یتخرد  نییان  يرتمولیک  جـنپ  رد  تسا ) هدوب  نارداب  لصا  رد   ) نارفاب ياتـسور 

عمج اجنآ  رد  ناضمر  مکی  تسیب و  اروشاع و  زور  رد  زین  مدرم  تسا . هدومرف  لوانت  اذغ  تخرد  نیا  ریز  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  تسا 
هدناوخ زامن  دجسم  رد  هدومن و  مامحتسا  اجنآ  رد  ترـضح  هدش  هتفگ  دراد . دوجو  نامیدق  دجـسم  هاگمدق  زین  نییان  دوخ  رد  دنوشیم .

اـضر ماما  هب  بوصنم  تسا  یهاگمدـق  زین  ناولق  دجـسم  تشپ  رد  دـنراد . رارق  نییاـن  رد  ولاروگ  هلحم  رد  ود  نیا  هک  تسا  ینتفگ  تسا 
ناوهآ تسا . هتفر  نخس  دابآریما  تمـس  هب  نانمـس  يرتمولیک  لهچ  رد  ناوهآ »  » هب ترـضح  دورو  عبانم  رد  نینچمه  [. 382  ] مالسلاهیلع

هب دنچ  ییوهآ  دیسر ، اجنادب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  نوچ  هدش  شرازگ  تسا  ناغماد  ناتسرهش  هموح  شخب  رابدور  ناتـسهد  زا  یهد 
تدواعم تسا  بوخ  دنراد ؛ ار  امش  هحفص 174 ]  ] نتشک دصق  نافلاخم  هللا ! لوسر  نبای  دندرک : ضرع  دندیسر و  ترـضح  نآ  تمدخ 
دنیوگیم ناوهآ »  » ار لـحم  نآ  تهج  نیدـب  دوـمرف . ریخ  ياـعد  اـهنآ  يارب  و  تخیرگ » ناوـتن  لـجا  زا  : » دوـمرف ترـضح  نآ  دـییامرف .

( مراهچ نرق  مود  همین   ) نونکا هک  تسا  هتشون  هدرک و  دای  روباشین  رد  درف »  » هلحم هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دورو  زا  قودص  خیـش  [. 383]
مالـسلاهیلع اضر  ماما  هب  بوصنم  یهاگمدـق  زین  روباـشین  يرتمولیک  رد 26  نینچمه  اضر . ماـمح  هب  روهـشم  تسا  یماـمح  لـحم  نآ  رد 

ناشیا  ) هدوب و ماما  هاگتماقا  هک  هدنسپ »  » مان هب  یلحم  زا  هدوب و  خرـسهد )  ) ءارمح مان  هب  یلحم  رد  اضرلانیع  مان  اب  زین  ییاج  دراد . دوجو 
یتاکن دش ، ناونع  اههاگمدـق  صوصخ  رد  هچنآ  اب  هجوت  اب  [. 384  ] تسا هدش  دای  زین  هتفرگ ) هدنسپ  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  یـضار  نآ  زا 
اههزوـم رد  هک  اـهنیا  زا  هـچنآ  اـی  اههاگمدـق  دـجاسم  بارحم  رد  دوـجوم  ياـههبیتک  اههتـشبن و  گنـس  رد  . 1 تسا : رکذ  روـخرد  دـنچ 

داقتعا عیشت  هب  دناهدوب ، ورم  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تکرح  ریسم  رد  هک  ییاهرهش  مدرم  یخرب  هک  تسا  نآ  رگنایب  دوشیم ، يرادهگن 
زا یخرب  هب  ترضح  دورو  رد  دنچ  ره   ) هدش تبث  عبانم  رد  ورم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تکرح  ریـسم  رد  هک  ییاههاگمدق  . 2 دناهتشاد .

تکرح ریسم  رد  . 3 تسا . هدوب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  مدرم  يدـنمهقالع  هدـنهد  ناشن  دراد ) دوجو  دـیدرت  قطانم 
نایناب تسد  هب  مامح و …  دجـسم  ثادـحا  اب  هتفای ، ترهـش  هاگمدـق  هب  نونکا  مه  هک  قطانم  زا  یخرب  رد  ورم  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما 

اـضر ماما  تکرح  ریـسم  قطاـنم  زا  یخرب  رد  دـجاسم  ثادـحا  . 4 دــندرکیم . ظـفح  ناـهذا  رد  ار  زیزع  ماـما  نآ  يهرطاـخ  داـی و  ریخ ،
هحفص 175] . ] تسا هتشاد  ییازسب  مهس  نآ  گنهرف  هعسوت  یعیش و  ياهنوناک  شرتسگ  رد  ورم ، هب  مالسلاهیلع 

( هجیتن  ) ینایاپ نخس 

اما دـندمآرب ، هیماینب  هیلع  اهنآ  نتخیگنارب  زین  مدرم و  بلج  ددـصرد  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » لیبق زا  هناروزم  ياهراعـش  اب  ساـبعینب  . 1
سابعینب و يافلخ  زآ  صرح و  تفر . داب  رب  ناسارخ  قارع و  مدرم  ياهوزرآ  ماـمت  دـندرکن و  لـمع  دوخ  ياههدـعو  هب  یتدـم  زا  سپ 
ار هنیمز  مدرم ، رب  هدراو  ياهراشف  رهنلاءاروام و  ناسارخ و  رد  ناهام ، نب  یـسیع  نب  یلع  ياهمتـس  ملظ و  هژیو  هب  اهنآ ، لامع  یتسرداـن 
هب تسد  دنقرمـس  رد  هک  دوب  ثیل  نب  عفار  نایعدـم  نیا  زا  یکی  درک . مهارف  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  هیلع  هزاـت  نایعدـم  شیادـیپ  يارب 

ینایـشروش تکرح  هزیگنا  دوب . یـسیع  نب  یلع  هناملاظ  تموکح  زا  مدرم  یتیاضران  رگناشن  تقیقح  رد  ناـیناسارخ  شروش  دز . شروش 
زا ینابیتشپ  هب  زین  رهنلاءاروام  مدرم  هکلب  دشیم ، تیامح  دییأت و  ناسارخ  مدرم  هماع  بناج  زا  اهنت  هن  دـندرک  ینکـشراک  هفیلخ  هیلع  هک 

یـضاران ياـههقرف  زا  یـضعب  جراوخ و  ياـسؤر  زا  ءاـجفلا  نب  يرطق  ناوریپ  هلیـسو  هب  هک  هزمح -  ماـیق  رگید  يوس  زا  دنتـساخرب . اـهنآ 
دوخ هک  دـش  نوراه  ینارگن  میب و  يهیام  ناتـسیس ، رد  كرذآ  هزمح  شروش  درکیم . دـیدهت  ار  تفـالخ  هاگتـسد  دـشیم -  یناـبیتشپ 

تشون ياهمان  هزمح  هب  دوش . دراو  زیمآتملاسم  هار  زا  راب  نیا  هک  دمآرب  ددصرد  هفیلخ  دش . ناسارخ  مزاع  نآ  ندناشنورف  يارب  اصخش 
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هدید میلست  زا  يرثا  اهنت  هن  همان  هحفص 176 ]  ] خساپ رد  یلو  دنک . شکورف  ار  شمایق  قیرط  نیا  زا  دیاش  دوش  میلـست  ات  تساوخ  وا  زا  و 
ببـس دوخ  ینیـشناج  هب  نوراه  طسوت  دهعتیالو  دنچ  بصن  . 2 درک . نایـسابع  تفالخ  راکنا  دش و  زین  نانمؤم  تراما  یعدـم  هکلب  دـشن 

تیاهن رد  دوش و  داجیا  ردارب  ود  نیب  يریگرد  شکمـشک و  تابجوم  هدـش ، داجیا  فالتخا  نومأم  نیما و  نیب  يو  گرم  زا  سپ  ات  دـش 
دراو تفالخ  هاگتسد  رب  يریذپان  ناربج  تابرض  تقیقح  رد  هلئسم  نیا  ددرگ . نیما  نتشک  هب  قفوم  ناسارخ  هاپس  رهاط و  تمه  اب  نومأم 

نایرج درک . مهارف  ار  تفالخ  فعـض  تیاهن  رد  دایز و  ياهماع  لتق  یموق و  ياهبوشآ  نوگاـنوگ و  ياـهيریگرد  يارب  ار  هنیمز  درک و 
سپ هژیو  هب  اهنآ ، ناراکردناتسد  نانآ و  يریگههبج  ییادج و  اهتموصخ ، دیدشت  ببـس  سابعینب  هیماینب و  هرود  رد  يدهعتیالو  دنچ 
زکرم زا  ینایلاو  نداتـسرف  تروص  هب  یناریا ، تاـیالو  هرادا  یگنوگچ  یـسابع ، ياـفلخ  تیمکاـح  ناـمز  رد  . 3 دـیدرگ . اـفلخ  گرم  زا 

سراف و لابج ، دـشیم . هرادا  نایرهاط  رظن  ریز  ناسارخ  رهاط ، تیالو  ماگنه  زا  نومأـم و  تفـالخ  ماـیا  رد  تفرگیم . تروص  تفـالخ 
هفیلخ لـباقم  رد  ناـیلاو  يرگیلاو )  ) یتـموکح روـشنم  رودـص  يازا  رد  تشاد . رارق  هـفیلخ  رظن  ریز  امیقتـسم  ناـجیابرذآ  ناتـسزوخ و 

هژیو هب  نامز ، تشذگ  اب  ماما  تفالخ . هاگتسد  زا  يونعم  يدام و  ياهتیامح  موزل ، عقوم  رد  جارخ و  نداتسرف  هلمج : زا  دنتشاد ، یفیاظو 
، دندرکن یششوک  اهنت  هن  یمالسا  ياهنامرآ  ققحت  رد  نایسابع  . 4 تفای . ینوزف  نایلاو  ندوب  هماکدوخ  لالقتسا و  نومأم ، گرم  زا  سپ 
يزابناج و هک  دـنتفایرد  نایـسابع  تفالخ  زاـغآ  ناـمه  زا  ناـیناریا  صوصخ  هب  ناناملـسم  دـنتفرگ . هلـصاف  رایـسب  لیـصا  مالـسا  زا  هکلب 
هک زین  نایولع  دناهدمآرب . اهنآ  هب  تنایخ  ددصرد  سابعینب  هدوب و  رمثیب  دناهداد ، ماجنا  مالـسا  سدقم  فادـها  رطاخ  هب  هک  يراکادـف 
زا هکنانچ  دندوزفا . ار  دوخ  ياهشروش  هحفص 177 ]  ] يهنماد دنتشادن و  شزاس  اهنآ  اب  هاگچیه  دندوب ، هدرب  نایسابع  موش  فادها  هب  یپ 

دیدرگ و افلخ  تردق  فیعـضت  هب  رجنم  اهمایق  نیا  دـندز و  مایق  هب  تسد  نایولع  زا  يدایز  دادـعت  نومأم  تفالخ  لیاوا  ات  روصنم  نارود 
یسک رگید  هک  دننک ، دعاسم  نانچ  دوخ  يارب  ار  طیحم  دنزادنارب و  ار  نایولع  هشیر  دنتـساوخیم  نایـسابع  درک . هلباقم  هب  راداو  ار  اهنآ 

نومأـم ناـمز  رد  دـننیبب . دوخ  زا  رتهتـسیاش  ار  یـسک  هک  دادیمن  هزاـجا  ناـنآ  هب  تردـق  رد  یبلط  راـصحنا  دـنکن . دـیدهت  ار  ناشتردـق 
یبالقنا ياهشبنج  نیا  تفرگارف . نمی  ات  هکم  هنیدم و  هرصب و  هفوک و  زا  ار  مالسا  ناهج  داد و  يور  نایولع  يوس  زا  يدنچ  ياهـشروش 

لح يارب  هک  تشاداو  ار  نومأم  تموکح ، زا  نایولع  يدونـشخان  راـهظا  اـهمایق و  ندـش  ریگارف  دـشیم . تقو  تموکح  دـیدهت  هب  رجنم 
هار نیا  رد  وا  دش . لسوتم  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  ینعی  نانآ  نیرتذوفن  اب  هب  ور  نیا  زا  درب  هانپ  نایولع  دوخ  هب  لکشم 

هاـگیاپ ییوس  زا  دـنک و  بلج  ار  ناـیولع  رظن  اـت  دوـمن  راذـگاو  ماـما  هب  ار  دوـخ  يدـهعتیالو  روز  اـب  هدـش  نییعت  لـبق  زا  هشقن  ساـسارب 
لوبق دروم  درکیم  تموکح  روز  اب  نومأم  هک  يرهـش  نامه  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  دزاس . رادهشدـخ  ار  ماـما  یعاـمتجا 

زور هک  دوب  هعماج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  یعامتجا  میظع  هاگیاپ  هب  هجوت  اب  دش . مکاح  اهنآ  ياهلد  رب  تقیقح  رد  تفگ و  رارق  مدرم  هماع 
تینیع ار  مالسلاهیلع  ماما  تیناقح  درکیم و  دییأت  ار  نومأم  تموکح  ندوب  هنابـصاغ  نیا  تفای و  يرتشیب  رولبت  ناشیا  تیـصخش  زور  هب 

نایدا و ياملع  اب  ناشیا  یملع  تارظانم  دـیدرگ . عیـشت  شرتسگ  دـشر و  بجوم  ناریا  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  روضح  . 5 دیشخبیم .
ناـسارخ رد  نایعیــش  ياـهتیلاعف  ینوزف  ببــس  ترــضح ، نآ  یبهذـم  یملع و  يدـنمناوت  نتخاـس  نـشور  رب  هوـالع  فـلتخم ، بهاذـم 
شـشوک مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  صوصخ  هب  مالـسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  هب  تبحم  رهم و  راهظا  رد  نایناسارخ ، هژیو  هب  ناـیناریا ، . دـش

ماگنه رد  دـندرک و  ترجاهم  ناریا  هب  تاداس  نایـسابع ، نایوما و  ياـهراشف  لـیلد  هب  يرجه  مود  نرق  رد  هحفص 178 ] . ] دندرک ناوارف 
هدـع دـنتفرگ و  رارق  نایـسابع  بیقعت  تحت  اهدـعب  هک  دـندمآ  نیمزرـس  نیا  هب  اهنآ  زا  ياهدـع  زین  ناریا  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دورو 

تابجوم دیدرگ و  لیدـبت  عیـشت  گنهرف  يارب  ینوناک  هب  کی  ره  ياهرازم  دندیـسر و  تداهـش  هب  فلتخم  ياهرهـش  رد  اهنآ  زا  يدایز 
. درک مهارف  ار  هعیش  فراعم  رئاعش و  شرتسگ 

یقرواپ
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، يرونید [ 3 . ] ص 334 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  بوقعی ، نب  دمحا  حضاونبا ، [ 2 . ] ص 749 ج 4 ، مالسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز ، [ 1]
موس مود و  ياـهنرق  رد  یناریا  ینید  ياـهشبنج  نیـسحمالغ ، یقیدـص ، [ 4 . ] 421 ص 422 -  لاوطلاراـبخا ، دواد ، نب  دـمحا  هفینحوبا 

نـسح یلعوبا  کلملاماظن ، [ 6 . ] ص 116 ج 9 ، ناریا ، مالـسا و  گرزب  لـماک  خـیرات  یلع ، نیدـلازع  ریثانـبا ، [ 5 . ] ص 190 يرجه ،
ص 4715. ج 11 ، يربط ، خـیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، هب : دـیرگنب  رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 279 . همانتسایس ،)  ) كولملاریس یـسوط ،
ار سابعلاوبا  هک  یماگنه  ملسموبا  عقاو  رد  دوبر  ار  ملسموبا  ياهجنگ  دیسر ، ير  هب  نوچ  تفرگ و  ار  ير  سموق و  روباشین و  دابنس ، [ 7]

رهاظت وا  درکن . يزاردتسد  راجت  هب  یلو  درک ، هدرب  ار  نانز  و  تراغ ، ار  لاوما  دابنس  تشاذگ ، رهـش  نآ  رد  ار  دوخ  لاوما  درک و  دصق 
ص 373. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 8 . ] ص 116 ج 9 ، لماکلا ، ریثانبا ، ر.ك : هبعک . یناریو  يهرابرد  دراد . ار  هکم  هب  نتفر  دـصق  درکیم 

.(. ص 106 برغملا ، یلا  قرـشملا  نم  ملاعلا  دودـح  ر.ك : . ) دوب رهنلاءارواـم  ياهرهـش  نیرتناداـبآ  زا  گرزب و  ياهرهـش  زا  یکی  [ 9]
زا دعب  ناریا  خیرات  نیسحلادبع ، بوکنیرز ، [ 12 . ] ص 394 ج 9 ، لماکلا ، ریثانبا  [ 11 . ] ص 397 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، [ 10]

ر.ك: . ) دـنالئاق ضیارف  كرت  هـب  هـک  دـناهیمرخ  یعوـن  هفیاـط  نـیا  هـک  هدروآ  هعیـش  قرف  وزج  ار  ناـنآ  یناتـسرهش  ص 407 . مالـسا ،
ص ج 12 ، يربط ، خیرات  هب : دـیرگنب  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 13 .(. ] ص 201 لحنلا ، للملا و  یمشاه ، دادقلاخ  دمحم  همجرت  یناتـسرهش ،

دیحو دـمحم  همجرت  يرخف ، خـیرات  یلع ، نب  دـمحم  ابطابطنبا ، [ 15 . ] 405 ص 406 -  لاوطلاراـبخا ، يرونید ، [ 14 . ] 5203  - 5912
ناگرزب و زا  فئاوط ، كولم  زا  لبق  هکمارب  دوب . نایکمرب  هب  قلعتم  ییانب  خـلب  رهـش  رد  راهبون  دـبعم  [ 16 . ] ص 263 و 264 یناگیاپلگ ،
زا یکی  میدق  رد  دبعم  نیا  دوب . مانـصا  شتـسرپ  زین  اهنآ  شیک  نیئآ و  دیـسریم و  ناریا  نیطالـس  هب  ناشبـسن  هک  دـندوب  ناهج  فارـشا 

ر.ك: . ) دـش لیامتم  مالـسا  نید  هب  نافع  نب  نامثع  ناـمز  رد  دـلاخ  ردـپ  کـمرب  هک  تسا  ینتفگ  نینچمه  تسا . هدوب  ناـییادوب  دـباعم 
یفوتسم [ 18 . ] ص 133 هدـیکم ، نیـسح  همجرت  ناـیکمرب ، نیـسول ، اووـب ، [ 17 .(. ] و 14 ص 9  هکمارب ، خـیرات  میظعلادـبع ، یناـگرگ ،

رهاط يوس  زا  يرجه  لاس 205  رد  نایرهاط  يهلسلس  سیـسأت  اب  [ 19 . ] ص 306 یئاون ، نیـسحلادبع  مامتها  هب  هدیزگ ، خیرات  هللادمح ،
. دـش مهارف  یـسابع  يافلخ  يهطلـس  تدایـس و  یجیردـت  ندرب  ناـیم  زا  یناریا و  رگید  ياههلـسلس  سیـسأت  يارب  ياهمدـقم  نیـسح ، نب 

همجرت یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  یخیرات  يایفارغج  جـنرتسل ، [ 20 (. ] ص 151 نیمز ، ناریا  خـیرات  داوـج ، دـمحم  روکـشم ، (ر.ك :.
تاراما يهرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  نینچمه  . 30 ص 34 -  هیناطلسلا ، ماکحا  دمحم ، نب  یلع  يدروام ، [ 21 . ] 1 ص 2 - نافرع ، دومحم 

خیرات بوک ، نیرز  [ 23 . ] ص 112 و 113 مالسا ، ندمت  خیرات  یجرج  نادیز  [ 22 . ] دیرگنب باتک  نیمه  هب  هصاخ ، الیتسا و  افکتـسا و 
[27 . ] ص 115 ج 1 ، مالـسا ، ندمت  خـیرات  نادـیز ، یجرج  [ 26 . ] ص 487 ناـمه ، [ 25 . ] ناـمه [ 24 . ] ص 486 مالـسا ، زا  دـعب  ناریا 
، دـمحم نب  یلع  يدروام ، هب : دـیرگنب  هصاخ  تاراما  باب  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص 115 ، ج 1 ، مالـسا ، ندمت  خیرات  یجرج  نادیز ،

 - ص 122 کلامم ، کلاسم و  میهاربا ، قحـساوبا  يرخطـصا ، هب : دینک  هاگن  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ 28 . ] ص 32 و 33 هیناطلسلا ، ماکحا 
قحساوبا يرخطصا ، [ 30 . ] 101 ص 120 - باتک ، نیمه  هب  دیرگنب  نینچمه  ص 100 و 101 ؛ لقوحنبا ، همانرفس  لقوحنبا ، [ 29 . ] 95

، جـنرتسل هب : دـیرگنب  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  [ 32 . ] ص 176 هـسیفنلا ، قـالعالا  هتـسرنبا ، [ 31 . ] ص 168 کـلامم ، کـلاسم و  مـیهاربا ،
ص ضرالا ، » ةروص  رد  ناریا  ، » لقوحنبا همانرفس  لقوحنبا ، [ 34 . ] ص 389 نامه ، [ 33 . ] 401 ص 407 -  یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس 
، هسیفنلا قالعالا  هتسرنبا ، [ 37 . ] ص 191 نامه ، [ 36 . ] ص 166 ضرالا ، » ةروص  رد  ناریا  ، » لقوحنبا همانرفـس  لقوحنبا ، [ 35 . ] 140
ص 125 و ناریا ، رد  عیـشت  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 40 . ] ص 180 هسیفنلا ، قالعالا  هتـسرنبا ، [ 39 . ] ص 180 نامه ، [ 38 . ] ص 180

تفالخ ياهنیمزرس  جنرتسل ، [ 43 . ] دناهتشون ناذمه  ار  رهـش  نیا  مان  بارعا  [ 42 . ] ص 55 کلامم ، کـلاسم و  هبذادرخنبا ، [ 41 . ] 126
[45 . ] ص 121 یعامتجا ، » یخیرات ، یعیبط ، عاضوا  رد  يریس  ، » ناکرـسیوت مدقم ، دمحم  يدمحم ، لگ  [ 44 . ] ص 209 و 210 یقرش ،
، مالیا هب  یهاگن  جریا ، یناتسیس ، راشفا  [ 47 . ] ص 74 رل ، موق  ردنکـس ، دنوراهب ، یهللا  اما  [ 46 . ] ص 22 لقوحنبا ، همانرفس  لقوحنبا ،
[49 . ] ص 111 و 112و 114 لقوحنبا ، همانرفس  لقوحنبا ، هب : دیرگنب  اهرهـش  نیا  تیعقوم  دروم  رد  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ 48 . ] ص 64
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ص 474. ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 51 . ] ص 5742 ج 13 ، يربط ، خـیرات  يربط ، [ 50 . ] ص 412 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ،
، لقوحنبا همانرفس  لقوحنبا ، [ 54 . ] ص 170 یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  جنرتسل ، [ 53 . ] ص 155 کلامم ، کلاسم و  يرخطصا ، [ 52]
[58 . ] ص 474 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 57 . ] ص 5715 ناـمه ، [ 56 . ] ص 5689 ج 13 ، يربط ، خـیرات  يربـط ، [ 55 . ] ص 81
هب لیجد  [ 60 . ] ص 37 و 38 زاریش ، یمیدق  تفاب  خیرات  هللا ، تمارک  رـسفا ، [ 59 . ] ص 267 و 268 یقرش ، تفالخ  ياهنیمزرس  جنرتسل ،

کـلاسم و میهاربا ، قحـساوبا  يرخطـصا ، [ 62 . ] ص 250 یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرـس  جـنرتسل ، [ 61 . ] تسا کـچوک  يهلجد  ياـنعم 
ص 5661. ج 13 ، يربط ، خـیرات  يربط ، [ 64 . ] ص 83 و84 ناتسزوخ ، هب  یهاگن  جریا ، یناتـسیس ، راشفا  [ 63 . ] ص 89 و 90 کلامم ،
[68 . ] ص 188 و 189 ناتسربط ، خیرات  نسح ، نب  دمحم  نیدلاءاهب  رایدنفسانبا ، [ 67 . ] ص 5739 نامه ، [ 66 . ] ص 5709 نامه ، [ 65]

خیرات ن ، ر . يارف ، [ 70 . ] ص 7 روباشین ، خیرات  یلع ، دیؤم ، [ 69 . ] ص 162 ناردنزام ، نایور و  ناتسربط و  خیرات  نیدلارهظ ، یـشعرم ،
[73 . ] ج 2 ص 233 مالسا ، یـسایس  خیرات  نسح ، میهاربا ، نسح  [ 72 . ] ص 73 نامه ، [ 71 . ] ص 73 ج 4 ، هقجالس ، ات  مالـسا  زا  ناریا 

دمحم هللادـبعوبا  یمزراوخ ، هب : دـیرگنب  هتفریم ، راک  هب  ناوید  نیا  رد  هک  یتاحالطـصا  دـیرب و  ناوید  صوصخ  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 
ص 7 و جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  ۀـمادق  [ 76 . ] نامه [ 75 . ] ص 145 يرخف ، خیرات  ابطابطنبا ، [ 74 . ] ص 65 مولعلا ، حیتافم  دـمحا ، نب 
رد ناریا  ، » لقوحنبا همانرفس  لقوحنبا ، [ 79 . ] ص 185 ج 1 ، مالسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز  [ 78 . ] 99 ص 107 -  نامه ، [ 77 . ] 8

ص 56 یمالسا ، نارود  رد  تموکح  ماظن  میرم ، يدمحاریم ، [ 81 . ] ص 167 ج 10 ، لماکلا ، ریثانبا ، [ 80 . ] ص 165 ضرالا ، » ةروص 
[84 . ] 50 ص 52 -  ۀـباتکلا ، ۀعنــص  جارخلا و  باـتک  رفعج ، نـب  ۀـمادق  [ 83 . ] ص 165 ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  یبوـقعی ، [ 82 . ] و 57

ندمت خیرات  یجرج ، نادیز  [ 86 . ] ص 237 مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا ، نسح  [ 85 . ] ص 66 و 67 مولعلا ، حیتافم  یمزراوخ ،
رثا رب  هک  ییاهنیمز  زا  هک  تسا  یتایلام  جارخ  [ 88 . ] ص 238 مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا ، نسح  [ 87 . ] ص 132 ج 1 ، مالسا ،

، یمزراوـخ ر.ك . . ) تسا هدرک  هراـشا  نآ  هنوـمن  هب 32  یمزراوـخ  هک  تسا  ینوگاـنوگ  عاوـنا  ياراد  دـشیم و  هتفرگ  تسد  هـب  حـلص 
همذ لـها  زا  روظنم  [ 90 . ] ص 80 مالـسا ، ناریا و  رد  یـسایس  ياههشیدنا  خیرات  رگـسع ، یقوقح ، [ 89 .(. ] 61 ص 64 -  مولعلا ، حـیتافم 

مود ص 197. شخب  هغالبلا ، جهن  [ 91 . ] دنهدیم هیزج  ور  نیا  زا  تسا و  مالسا  هانپ  رد  نانآ  لام  ناج و  دنتسین و  ناملـسم  هک  دشابیم 
ماـکحالا نیـسحلا ، نـب  دـمحم  یلعییبا  یـضاقلا  ءارفلا ، [ 93 . ] ص 347 مالــسا ، رد  تموــکح  تـلود و  سا ، یک . . نآ نوــتبمل ، [ 92]

ص 34. کلامم ، کـلاسم و  هبذادرخنبا ، [ 95 . ] 175 ص 177 -  ج 1 ، مالـسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز  [ 94 . ] ص 168 هیناطلسلا ،
: زین 129 ؛ ص 132 -  جارخلا ، باتک  رفعج ، نب  ۀحادق  هب : دیرگنب  داوس  فلتخم  یحاون  تایلام  رادقم  دروم  رد  رتشیب  ییانشآ  يارب  [ 96]
ص ج 1 ، میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  دمحا ، نب  دمحم  هللادبعوبا  یسدقم ، [ 97 . ] 13 ص 14 -  کلامم ، کلاسم و  هبذادرخ ، نبا 

يارب [ 100 . ] و 285 ص 276  ج 2 ، مالـسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادـیز ، [ 99 . ] ص 5733 ج 13 ، يربط ، خـیرات  يربـط ، [ 98 . ] 186
، هتسرنبا زین  ، 23 ص 53 -  کلامم ، کلاسم و  هبذادرخنبا ، هب : دـیرگنب  ناسارخ  طاـقن  نیرترود  اـت  دادـغب  ياـههار  زا  رتشیب  یهاـگآ 
ص 217. هغالبلا ، جهن  [ 102 . ] ص 423 ج 1 ، نودلخنبا ، همدقم  نمحرلادبع ، نودـلخنبا ، [ 101 . ] 193 ص 224 -  هسیفنلا ، قالعالا 
ج لماکلا ، ریثانبا ، [ 104 . ] ص 189 ج 1 ، مالسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز ، [ 103 . ] همان 53 هب  دـیرگنب  رتشیب  یهاگآ  يارب  نینچمه 
[107 . ] ص 79 هیناطلسلا ، ماکحالا  یضاقلا ، ارفلا ، یلعییبا  [ 106 . ] ص 5710 ج 13 ، يربط ، خیرات  يربط ، [ 105 . ] ص 131 و 132 ، 10
ص 264. ج 1 ، مراهچ ، نرق  رد  یمالـسا  ندـمت  مادآ ، زتم ، [ 108 . ] ص 65 مالـسا ، نارود  رد  ناریا  تموکح  ماـظن  میرم ، يدـمحاریم ،
[111 . ] ص 203 کلامم ، کلاسم و  میهاربا ، قحساوبا  يرخطـصا ، [ 110 . ] ص 192 ج 1 ، مالـسا ، ندمت  خیرات  یجرج ، نادیز ، [ 109]
[112 . ] ص 133 دابعلا ، ، رابخا  دالبلا و  راثآ  ینیوزق ، دمحم ، نبا  ایرکز  زین : ص 88 ، برغملا ، یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  هب : دیرگنب 

خیرات نیسحلادبع ، بوکنیرز ، [ 113 . ] ص 11 و 12 نایـسابع ، تموکح  نامز  رد  ناسارخ  یعامتجا  یـسایس و  خیرات  ل ، نوتلا . لیند ،
ص 123. ورم ، ات  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  لیلج ، شنم ، ناـفرع  [ 114 . ] ص 492 مالـسا ، زا  دعب  ناریا 
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زا هللازیزع ، تایب ، [ 117 . ] ص 492 و 494 و 495 مالسا ، زا  دعب  ناریا  خیرات  نیـسحلادبع ، بوک ، نیرز  [ 116 . ] ص 156 نامه ، [ 115]
يروآعمج تایلام  مان  هب  امیقتسم  ار  ینیعم  غلبم  هک  تشاد  دهعت  هفیلخ  هب  تبسن  تایلام  لوصو  رومأم  [ 118 . ] ص 103 هملاید ، ات  برع 

ص 5335 ج 12 ، يربط ، خیرات  يربط ، [ 119 .(. ] ص 36 جنزلا ، بحاص  تضهن  یلعنیـسح ، نحتمم ، ك : ر . . ) دنک تخادرپ  هفیلخ  هب  و 
[120 . ] 416 ص 418 -  یقهیب ، خـیرات  یبوقعی ، هب : دـیرگنب  نوراه  هب  یـسیع  نب  یلع  ياههیدـه  هراـبرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  و 5336 .

تمعن اب  دابآ  يرهش  [ 123 . ] ص 149 نامه ، [ 122 . ] 140 ص 147 -  ناتـسیس ، خیرات  [ 121 . ] ص 226 ج 2  یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ،
.(. ص 92 برغملا ، یلا  قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  ر.ك :  ) هتشاد رارق  اجنآ  رد  اتسور  دصیس  هدوب و  ناسارخ  هیحان  ياهرهش  زا  هک  رایـسب 

یخیرات يایفارغج  جـنرتسل ، ك : ر . . ) دوب عقاو  جنـشوب  ای  جنـشوف و  ای  گنـشوپ و  رهـش  تاره ، برغم  رد  هار  زور  کی  هلـصاف  هب  [ 124]
همان يهرابرد  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ 127 . ] 160 نامه ، [ 126 . ] ص 154 ناتـسیس ، خیرات  [ 125 .(. ] ص 437 یقرـش ، تفالخ  ياهنیمزرس 
مدرم خیرات  نیـسحلادبع ، بوکنیرز ، [ 128 . ] 162 ناتـسیس ص 168 -  خـیرات  هب : دـیرگنب  هفیلخ  هب  هزمح  همان  نتم  هزمح و  هب  نوراـه 

مالسا و دواد ، یماهلا ، [ 130 . ] ص 475 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 129 . ] ص 66 و 67 هیوبلآ ، نایاپ  ات  نایناساس  ناـیاپ  زا  ناریا 
« مهـسفنا مهلاوما و  نینمؤملا  نم  يرتشا  هللا  نا   » هیآ زا  تسا -  ندوب  یجراـخ  زا  هیاـنک  هک  ار -  ریبعت  نیا  ناـنآ  [ 131 . ] ص 558 ناریا ،

خیرات ل ، نوتلا . لـیند ، [ 133 . ] ص 105 ج 10 ، لـماکلا ، ریثانبا ، [ 132 (. ] ص 5269 ج 12 ، يربط ، خـیرات  ك : ر . . ) دـندوب هتفرگرب 
ص 432. لوطلا ، راـبخا  دواد ، نب  دـمحا  هفینحوبا  يرونید ، [ 134 . ] ص 185 نایـسابع ، تموکح  نامز  رد  ناسارخ  یعامتجا  یـسایس و 
ص ج 2 ، ناریا ، مدرم  خیرات  نیـسحلادبع ، بوکنیرز ، [ 136 . ] 104 ص 105 -  اراخب ، خیرات  رفعج ، نب  دمحم  رکبوبا  یخـشرن ، [ 135]

نسح [ 139 . ] ص 143 ج 10 ، لـماکلا ، ریثانـبا ، [ 138 . ] و 212 ص 211  برع ، مالـسا و  ندـمت  واتـسوگ ، نوـبول ، [ 137 . ] و 68  67
، لاوطلا رابخا  يرونید ، [ 141 . ] ص 356 برع ، خیرات  لیلخ ، پیلیف  یتح ، [ 140 . ] ص 433 ج 1 ، مالسا ، یسایس  خیرات  نسح ، میهاربا ،

ربـق تسا . رود  سوـط  رهـش  زا  لـیم  کـی  هک  تـسا  ياهدـکهد  [ 143 . ] ص 358 ج 2 ، بهذـلا ، جورم  يدوعــسم ، [ 142 . ] ص 428
ص يدنکفرـش ، نمحرلادـبع  همجرت  دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  دومحم ، نب  دـمحم  نب  اـیرکز  ینیوزق ، كر  تسا . اـجنآ  دیـشرلانوراه 

نیمتشه یسایس  یگدنز  یضترم ، رفعج  ینیسح ، [ 146 . ] ص 446 نامه ، [ 145 . ] ص 443 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 144 . ] 165
ج يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 148 . ] ص 103 و 104 نامه ، [ 147 . ] ص 103 و 104 نایلیلخ ، لیلخ  دیس  رتکد  همجرت  ماما ،
هدرک و یگنتلد ) راهظا   ) یگدناملد دمآرد و  دیـشرلا  نوراه  تمدخ  رد  هدـیبز  یتقو ، هک  دـنا  هدروآ  [ » 149 . ] ص 5238 و 5239 ، 12

نومأم زا  هچنآ  مدرک ؛ ناحتما  ار  ود  ره  نم  تفگ  نوراه  ینکیم . تیاـعر  رتشیب  وا  بناـج  رد  يراد و  رتسود  نیما  زا  ار  نومأـم  تفگ :
بلج رتـشیب  ار  اـم  تیاـنع  دوـشیم ، هدـهاشم  نومأـم  زا  هچنآ  يواـسم   ) دـشابیم اـم  تیبرت  تداـیز  یعدتـسم  هلمج  داـتفایم ، هدـهاشم 

یگدنز یضترم ، رفعج  ینیسح ، [ 150 .(. ] ص 199 و 200 تایاورلا ، عماول  تایاکحلا و  عماوج  دمحم ، نیدلادیدس  یفوع ، (.« ) دـنکیم
نب دمحم  نسحلاوبا  يدوعسم ، [ 152 . ] ص 5398 ج 12 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 151 . ] ص 107 ماما ، نیمتشه  یسایس 

صوـصخ رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  [ 154 . ] ص 30 یقهیب ، خــیرات  لــضفلاوبا ، یقهیب  [ 153 . ] ص 395 ج 2 ، بهذـلا ، جورم  نیـسح ،
، يدوعسم ص 438 ، لاوطلا ، راـبخا  يروـنید ، 452 ؛ ص 451 -  ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  یبوـقعی ، هب : دـیرگنب  نومأـم  نیما و  ياـهگنج 

يزوریپ ص 5542 . ج 13 ، يربط ، خـیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، 398 ؛ ص 404 -  ج 2 ، بهذـلاجورم ، نیـسح ، نب  یلع  نسحلاوبا 
باختنا نومأم  ترازو  هب  یناسارخ  لهـس  نب  لضف  تیقفوم ، نیا  زا  سپ  دوب . بارعا  دـض  رب  ناـیناریا  يهبلغ  تقیقح  رد  نیما  رب  نومأـم 

زاـجح و سراـف ، برع ،) قارع  مجع و  قارع   ) نیقارع تموکح  هب  زین  لهـس  نب  لـضف  شردارب  تشگ و  نیتساـیرلاوذ »  » هب بقلم  دـش و 
[155 (. ] ص 173 هیبوعـش ، تضهن  یلعنیـسح ، نحتمم ، ك : ر . . ) داد رارق  دادغب  رهـش  رد  ار  دوخ  ینارمکح  زکرم  دـش و  هدـیزگرب  نمی 
[157 . ] ص 458 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 156 . ] ص 169 يزیدرگ ، خیرات  دومحم ، نب  كاحـض  یحلادـبع  دیعـسوبا  يزیدرگ ،

ورم ار  رهـش  نآ  مرخ . ناوارف و  تمعن  اب  ییاـج  هدوب ، ناـسارخ  ياهرهـش  زا  یکی  ورم  [ » 158 . ] ص 460 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ،
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، میدنلانبا [ 160 . ] ص 442 لاوطلا ، راـبخا  يرونید ، [ 159 (. ] ص 94 برغملا ، یلا  قرـشملا  نم  ملاعلا  دودح  « ) دـنیوگیم زین  ناجهاش 
مه وا ) [ ») 162 . ] ص 170 ضرالا ،) ةروص   ) رد ناریا  لـقوحنبا ، همانرفـس  لـقوحنبا ، [ 161 . ] ص 191 تسرهفلا ، قاحـسا ، نب  دـمحم 
رب هرقن  اب  هک  دوب  هدید  لهـس  نب  نسح  دزن  هب  ار  لهـس  نب  لضف  ریـشمش  هک  دیوگ  يوار  تسایـس . هدـنامرف  مه  و  دوب )  ) گنج هدـنامرف 
.(. ص 5477 ج 12 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، .« ) ریبدت تسایر  رگید  بناج  رب  گنج و  تسایر  دوب  هتـشون  نآ  بناج  کی 

ودـب اضرع  ناگرگ  ملید و  يایرد  ات  دـنه  و  سراف ) جـیلخ  يواـسم   ) سراـف ياـیرد  زا  و  ـالوط ، ناینقـس  هوک  اـت  نادـمه  هوک  زا  [ » 163]
نب رهاط  هب  نومأـم  يواسم 198 ه )  ) لاـس نیا  رد  [ » 164 .(. ] ص 5477 ناـمه ، .« ) داـهن يو  يارب  يررقم  مهرد  رازه  هـس  تشاذـگاو و 

درپس و لهـس  نب  نسح  هب  تفرگ و  يو  تسد  زا  ار  دادغب  تموکح  و  ثبـش ، نب  رـصن  اب  دربن  يارب  دور  هقر  يوس  هک  داد  نامرف  نیـسح 
ياهدع عامتجا  رب  ناوتیم  هک  يرگید  لیلد  [ 165 (. ] ص 5627 ج 13 ، نامه ، .« ) داد رهاط  هب  ار  برغم  ماش و  هریزج  لصوم و  تموکح 

، یبوقعی كر .  ) تفرگ تروص  اراـخب  رد  لاس 133 ه . رد  هک  تسا  يرهملا  خیـش  نب  کیرـش  مایق  درک ، رکذ  ناـیولع ، درگ  هب  مدرم  زا 
شـالت هراومه  مق  یلاـها  [ 167 . ] و 649 ص 648  نییبلاـطلا ، لـتاقم  جرفلاوـبا ، یناهفـصا ، [ 166 .(. ] ص 336 ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات 

، درکیمن ادیپ  شهاک  اهنآ  تایلام  اهنت  هن  دـندیدرگ و  ینوگانوگ  ياهتبیـصم  راتفرگ  تهج  نیا  زا  دـنهد و  شهاک  ار  جارخ  دـندرکیم 
خیرات نسح ، نب  دمحم  نب  نسح  یمق ، ر.ك : . ) دوب یتایلام  نارومأم  زا  مق  مدرم  ینامرفان  تایلام  شیازفا  لیلد  دشیم . مه  رتدایز  هکلب 

یگنـسرگ راچد  ناهفـصا  ير و  ناسارخ ، مدرم  لاـس  نیا  رد  [ » 169 . ] و 507 ص 506  ناریا ، مالـسا و  یماـهلا ، [ 168 (. ] ص 163 مق ،
نادیز [ 170 .( ] ص 5662 ج 13 ، يربـط ، خـیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربـط ، .« ) دوـمن خر  گرم  دـش و  نارگ  رایـسب  یندروـخ  دـندش و 

يهرابرد رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص 448. نییبلاـطلا ، لـتاقم  جرفلاوبا ، یناهفـصا ، [ 171 . ] ص 709 ج 4 ، مالـسا ، ندـمت  خـیرات  یجرج ،
فالتخا نییمالسا و  تالاقم  لیعامـسا ، نب  یلع  نسحلاوبا  يرعـشالا ، [ 172 . ] 428 ص 472 -  باتک ، نیمه  هب  دـیرگنب  يولع  ياـهمایق 

، یناهفصا [ 175 . ] ص 5629 ناــمه ، [ 174 . ] ص 5629 ج 13 ، يربـط ، خـیرات  ریرج ، نـب  دـمحم  يربـط ، [ 173 . ] ص 47 نیلـصملا ،
، ریرج نب  دـمحم  يربط ، [ 178 . ] ص 480 نامه ، [ 177 . ] و 479 ص 478  ناـمه ، [ 176 . ] و 478 ص 477  نییبلاطلا ، لـتاقم  جرفلاوبا ،

رتشیب ییانشآ  يارب  490 و 491 . نامه ، [ 180 . ] ص 490 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 179 . ] ص 5630 ج 13 ، يربط ، خیرات 
ص ج 13 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، [ 181 . ] 477 ص 492 -  باتک ، نیمه  هب  دـیرگنب  ابطابطنبا  مایق  یگنوگچ  يهرابرد 

حیـضوت هدـنیآ  لصف  رد  هراب  نیا  رد  [ 183 . ] و 258 ص 257  یبتکم ، ياهـشبنج  هعیـش و  ناماما  یقت ، دـمحم  یـسردم ، [ 182 . ] 5630
لتاقم جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 185 . ] ص 439 ج 2 ، بهذلا ، جورم  نیـسح ، نب  دمحم  نسحلاوبا  يدوعـسم ، [ 184 . ] دمآ دهاوخ  يرتشیب 

ج 13، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 188 . ] 494 ص 495 -  نامه ، [ 187 . ] ص 439 نامه ، [ 186 . ] ص 492 و 493 نییبلاطلا ،
لتاقم جرفلاوبا ، یناهفـصا ، [ 190 . ] ص 173 يزیدرگ ، خـیرات  دوـمحم ، نب  كاحـض  یحلادـبع  دیعـسوبا  يزیدرگ ، [ 189 . ] ص 5631

هعیش و ناماما  یقت ، دمحم  یسردم ، [ 193 . ] ص 510 نامه ، [ 192 . ] ج 2 ص 464 یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، [ 191 . ] ص 497 نییبلاطلا ،
، جرفلاوبا یناهفصا ، هب : دیرگنب  نآ  ماجنارس  ایارـسلاوبا و  مایق  هرابرد  رتلماک  رتقیقد و  یهاگآ  يارب  ص 249 و 261 . یبتکم ، ياهشبنج 

جرفلاوـبا ناـخروم ، ناـیم  زا  هک  دـسریم  رظن  هب  ص 5637 . ج 13 ، يربط ، خـیرات  يربـط ، [ 194 . ] 447 ص 507 -  نییبلاطلا ، لـتاقم 
خیرات ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 196 . ] ص 494 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 195 . ] تسا هدروآ  رتلماک  ار  مایق  نیا  یناهفصا 

تـالاقم لیعامـسا ، نب  یلع  نسحلاوبا  يرعـشا ، [ 198 . ] ص 466 ج 2 ، یبوـقعی ، خـیرات  یبوـقعی ، [ 197 . ] ص 5637 ج 13 ، يربـط ،
ار تموکح  درک و  هلمح  اجنآ  هب  نمی ، زا  نومأم  يهدـنیامن  جارخا  زا  سپ  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  تسا  ینتفگ  ص 47 . نییمالسا ،

هکم نایم  رد  هفلدزم  [ » 199 .(. ] ص 225 هناگهدزاود ، همئا   » ام نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدنز  لداع ، بیدا ، داتسا  ر.ك : . ) تفرگ تسد  رد 
تافرع زا  نوچ  دـننکیم ؛ تکرح  هفلدزم  اـی  رعـشم  هب  هدـش و  جراـخ  تاـفرع  زا  جاـجح  درک ، بورغ  باـتفآ  نوچ  و  تسا ، تاـفرع  و 

، يدوعسم [ 200 .(. ] ص 44 ملاـعلا ، لاکـشا  دـمحا ، نب  مساـقلاوبا  یناـهیج ، . ) دـشاب اـجنآ  ندرک  ماـقم  بـش  زاـمن و  ياـج  دـندرگزاب ،
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ص 5639. ج 13 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، [ 201 . ] ص 440 و 441 ج 2 ، بهذلا ، جورم  نیـسح ، نب  دمحم  نسحلاوبا ،
، جرفلاوبا یناهفصا ، [ 204 . ] ص 440 ج 2 ، بهذلا ، جورم  نیـسح ، نب  دـمحم  نسحلاوبا  يدوعـسم ، [ 203 . ] ص 5639 ناـمه ، [ 202]
ص 501. ناـمه ، [ 207 . ] ص 500 نییبلاطلا ، لـتاقم  جرفلاوبا ، یناهفـصا ، [ 206 . ] ص 500 ناـمه ، [ 205 . ] ص 499 نییبلاطلا ، لـتاقم 
[209 .(. ] ص 123 دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  دـمحمنبا ، ایرکز  ینیوزق ، .« ) تسا ناتـسربط  کیدزن  هک  رادـمان  گرزب و  يرهـش  [ » 208]
: هب دـیرگنب  یـسابع  يافلخ  ریاس  روصنم و  تایانج  يهراـبرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  [ 210 . ] ص 223 مق ، خـیرات  دـمحم ، نب  نسح  یمق ،
[212 . ] 182 ص 183 -  مالسلامهیلع ، همئا  یسایس  خیرات  داوج ، یثدحم ، [ 211 . ] 178 ص 370 -  نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ،
، يرخف خیرات  ابطابطنبا ، [ 214 . ] ص 138 مالسلاهیلع ، ماما  نیمتشه  یسایس  یگدنز  یـضترم ، رفعج  ینیـسح ، [ 213 . ] ص 183 نامه ،
، يزار ینیلک  [ 216 . ] و 798 ص 797  مالـسا ، ندمت  خـیرات  یجرج ، نادـیز ، هب : دـیرگنب  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 215 . ] و 301 ص 300 

ترـضح نآ  هک  دـندرک  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ناراـی  زا  یتعاـمج  ص 407 . ج 2 ، یفاـک ، لوصا  بوـقعی ، نب  دـمحم  رفعجیبا 
ات دننک  هیرگ  نم  يارب  هک  مداد  روتسد  ار  نانآ  مدرک و  عمج  ار  دوخ  لایع  لها و  موش ، جراخ  هنیدم  زا  متـساوخیم  هک  یماگنه  دومرف :

یلع نسحلاوبا  يدوعـسم ، ك : ر . . ) درک مهاوخن  تشگرب  ناشیا  يوس  هب  ادبا  هک  متـسنادیم  نم  اریز  مونـشب ،؛ ار  نانآ  هیرگ  يادص  نم 
ناجرا هرـصب ، ترـضح ،) نطو   ) هنیدم تسا : نینچ  ورم  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تکرح  ریـسم  [ 217 .(. ] ص 394 نیـسح ، نب 
فورعم ناجرا  دلب  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تسا  بوسنم  هک  يدجـسم  راثآ  هدوب و  هدابآ  تقو  نآ  رد  هک  زاوها  نیـشن  مکاح  )

دهشم یخسرف  شش  دابآفیرش و  یخسرف  مین   ) خرسهد دندومرف ،) لزنم  دابآشالب  هلحم  رد  هک   ) روباشین ناهفصا  كاخ  سراف ، تسا ).
علطم زا : لـقن  هـب  و  و 236 ، ص 235  نیئان ، خـیرات  یحلادـبع ، یغالب ، . ) ورم سخرـس ، دابانـس ، تسا ،) رمحلا  ۀـیرق  ناـمه  هک  سدـقم 

ص ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، خیـش  هب : دیرگنب  زین  ص 123 و127 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یـسلجم ، [ 218 (. ] سمشلا
، مالسلامهیلع موصعم  هدراهچ  یناگدنز  نیسح ، يرهاظم ، [ 220 . ] ص 154 ناریا ، رد  عیشت  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 219 . ] 299 و 300
ص 312 و 313. ج 2 ، مالسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 222 . ] ص 465 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 221 . ] ص 135
ص مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 224 . ] 339 ص 341 -  ج 2 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 223]
، یناهفصا [ 225 . ] ص 250 و 251 ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیـش  هب : دـیرگنب  هدـمآ  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  ياهلقن  يهرابرد  . 313  - 315

نانخس ص 253 و 254 . داشرالا ، دیفم ، خیش  [ 227 . ] ص 252 و 253 داشرالا ، دیفم ، خیش  [ 226 . ] ص 524 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ،
اب هک  دنتساوخن  ماما  تسا . هدوبن  یـضار  تعیب  هدنیآ  هب  هتـشاد و  فلاخم  عضوم  ناشیا  هک  تقیقح  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  ماما  هاتوک 
زا یعمج  ك : ر . . ) دـشخبب تیعورـشم  ار  نآ  دـندنبب و  یعرـش  هـیاریپ  وا  مـکح  رب  نومأـم  نیـشناج  یــصو و  ماـقم  رد  دوـخ  نداد  رارق 

[229 . ] ص 174 مالـسا ، یلیلحت  خیرات  دمحم ، يریـصن ، [ 228 .(. ] ص 78 مالسلاهیلع ، اضر  ماما  ترـضح  یناگدنز  نانبل ، ناگدنـسیون 
اضرلا رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 231 . ] ص 659 یلاما ، قودص ، خیـش  [ 230 . ] ص 312 مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش 
اـضرلا رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 233 . ] و 264 ص 263  یبتکم ، ياهـشبنج  هعیـش و  ناـماما  یـسردم ، [ 232 . ] ص 315 مالـسلاهیلع ،
خیرات ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 235 . ] ص 264 و 265 یبتکم ، ياهشبنج  هعیش و  ناماما  یسردم ، [ 234 . ] ص 389 و 390 مالسلاهیلع ،

نویع قودص ، خیش  [ 238 . ] ص 472 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، [ 237 . ] ص 5679 نامه ، [ 236 . ] ص 5660 و 5662 ج 13 ، يربط ،
[240 . ] ص 364 ج 4 ، بلاطیبا ، یلعلآ  بقانم  یلع ، نب  دمحم  رفعج  یبا  بوشآ ، رهـشنبا  [ 239 . ] ص 315 مالسلاهیلع ، اضرلا  رابخا 
[242 . ] ص 195 ماما ، نیمتشه  یـسایس  یگدنز  یـضترم ، رفعج  ینیـسح ، [ 241 . ] ص 270 یبتکم ، ياهشبنج  هعیـش و  ناماما  یـسردم ،
ص 387. ج 1 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 243 …  ] نادحلم و يودـنه ، ناییامهرب  ناتـسرپهراتس ، يراصن ، دوهی ،

فلتخم نایدا  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تارظانم  يهراـبرد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ص 316 . ج 1 ، ناـمه ، [ 245 . ] ص 585 ج 2 ، ناـمه ، [ 244]
سیئر يانعم  هب  یناـنوی  یظفل  [ 247 . ] و 515  511 ص 514 ، نایاوشیپ ، هریـس  يدـهم ، ییاوشیپ ، [ 246 . ] ج 1 باـتک ، نیمه  هب  دـیرگنب 
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دالب رد  نایحیسم  گرزب  نایاسرت ، یـضاق  . » دشیم هداد  يراصن  گرزب  ياملع  هب  هک  تسا  یبقل  نینچمه  و  يوسیع ، ياوشیپ  اهفقـسا و 
دعب دشاب ؛ رهـش  ره  رد  هک  فقـسا  نارطم  زا  دعب  تسا و  نارطم  قیلثاج  زا  دعب  تسا و  هدوب  هیکاطنا  قیرطب  تسدریز  هک  دادغب  هب  مالـسا 
تلم ناگرزب  نادنمـشناد و  بقل  [ 248 .(. ] ص 6434 ج 5 ، ادخهد ، همانتغل  ربکایلع ، ادخهد ، .« ) سامـش نآ  زا  دـعب  سیـسق و  نآ  زا 

یمزراوخ دشیم . ارجا  ناذـبریه  يوس  زا  دـباعم  رد  دوب و  صوصخم  هبرجت  عالطا و  مزلتـسم  هک  یبهذـم  تافیرـشت  [ 249 . ] تسا دوهی 
[250 .(. ] 139 ص 140 -  نایناساس ، نامز  رد  ناریا  خیرات  روترآ ، نس ، نتـسیرک  ر.ك  . ) تسا هتفگ  شتآ » مداخ   » ار ذبریه  ظفل  يانعم 
ود هب  دننادیم و  ییحی  ترـضح  وریپ  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یهورگ  نیئباص  درکیم . عافد  نیئباص  بهذم  زا  تسادـیپ ، شمان  زا  هک  نانچ 
ملع ملاع  نیرتروهشم  [ 251 . ] دناهدروآ یتسرپ  هراتس  هب  ور  زین  نانآ  زا  یهورگ  نایم  نیا  رد  هک  دناهدش  میسقت  كرـشم  دحوم و  هورگ 

مالسلامهیلع تیب  لها  نمـشد  یبصان و  يو  [ 252 . ] دـشیم لئاق  يدایز  مارتحا  وا  يارب  دوب و  نومأم  رـصع  رد  ناـسارخ  هطخ  رد  مـالک 
، یماهلا [ 255 . ] ص 687 ناریا ، مالـسا و  دوواد ، یماهلا ، [ 254 . ] 521 ص 516 و 523 -  نایاوشیپ ، هریـس  يدهم ، ییاوشیپ ، [ 253 . ] دوب
رد عیشت  دیجملادبع ، يدوواد ، يرـصان  [ 257 . ] ص 114 هعیـش ، خیرات  نیـسح ، دمحم  رفظم ، [ 256 . ] ص 691 ناریا ، مالــسا و  دوواد ،
ود رب  ار  دوخ  ياهشالت  روصنم  [ » 259 . ] ص 147 ناریا ، رد  عیشت  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 258 . ] 60 ص 61 -  نایرومیت ، دهع  ناسارخ 

تفالخ هکنیا  مود  و  دنک ، هیجوت  یعرش  یبهذم و  ياههنیمز  ساسارب  ار  شنادناخ  قوقح  هکنیا  لوا  داد : زکرمت  یـساسا  هدمع و  فده 
اهنامزاس یطارفا و  یبالقنا و  ياههورگ  همه  اب  دوخ  یگتسویپ  طباور و  کیکفت  مزلتسم  رما  نیا  دنالوبقب و  نیملـسم  تعامج  هب  ار  دوخ 

[262 . ] نامه [ 261 . ] ص 149 نامه ، [ 260 .(. ] ص 323 خیرات ، ریسم  رد  عیـشت  دمحم ، نیـسح  يرفعج ،  … « ) دوب دوجوم  ياههورگ  و 
، دـیآ ام  يوس  ياهدـنب  ره  : » تفگ دـنلب  گناب  هب  هک  نانچ  درک ، کمک  هکم  ناگدرب  يدازآ  هب  خـف ، بالقنا  ربهر  یلع  نب  نیـسح  ماـیق 
رد عیـشت  دـیجملادبع ، يدوواد ، يرـصان  [ 263 .(. ] ص 22 مالـسا ، خـیرات  رد  هعیــش  ياـهمایق  قداـص ، دـنوهنیئآ ، ر.ك : .« ) تـسا دازآ 

يرصان [ 266 . ] ص 155 ناـمه ، [ 265 . ] ص 155 ناریا ، رد  عیـشت  خـیرات  لوسر ، ناـیرفعج ، [ 264 . ] ص 65 نایرومیت ، دـهع  ناسارخ ،
هعیـش ناـماما  یـسایس  يرکف  تاـیح  لوـسر ، ناـیرفعج ، [ 267 . ] ص 67 ناـیرومیت ، دــهع  ناـسارخ ، رد  عیــشت  دــیجملادبع ، يدوواد ،
نارای صوصخ  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  . 143 ص 144 -  تسرهفلا ، یلع ، نب  نسح  رفعج  یبا  یـسوط ، [ ) 268 . ] ص 486 مالسلامهیلع ،

، دیفم خیش  [ 270 . ] ص 228 و 229 ج 2 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  ربکایلع ، ینـسح ، [ 269 . ] دیرگنب باتک  نیمه  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما 
خیرات ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 272 . ] ص 5671 ج 13 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، [ 271 . ] 256 ص 257 -  ج 2 ، داشرالا ،

نویع قودص ، خیش  هب : دیرگنب  هدمآ ، هراب  نیا  رد  هک  ییاهلقن  رگید  نتـسناد  يارب  ص 5672 . نامه ، [ 273 . ] ص 5671 ج 13 ، يربط ،
زا رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 5672  ج 13 ، يربط ، خیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربط ، [ 274 . ] ص 364 و 365 ج 2 ، مالسلاهیلع ، اضرلا  رابخا 

[275 . ] 369 مالـسلا ص 374 -  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  هب : دیرگنب  هدمآ  لضف  ندش  هتـشک  يهرابرد  هک  يرگید  ياهلقن 
ص 5672 و يربـط ، خـیرات  ریرج ، نب  دـمحم  يربـط ، [ 276 . ] ص 386 باتکلا ، ءارزولا و  سودـبع ، نب  دـمحم  هللادـبعوبا  يرایـشهج ،
ص 528. نییبلاطلا ، لـتاقم  جرفلاوبا ، یناهفـصا ، [ 278 . ] 584 ص 585 -  مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  [ 277 . ] 5673
ص نیظعاولا ، ۀـضور  نسح ، نب  دـمحم  يروباشین ، لاـتف  [ 280 . ] ص 547 ج 2 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  [ 279]

لتاقم جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 282 . ] ص 898 ج 2 ، مالسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  یگدنز  لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، [ 281 . ] 382
ياهیرق رد  ابیز  ياهربقم  رد  دیشر  ربق  نآ  ترواجم  رد  تسا و  ناقون  رهش  نوریب  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ربق  ص 529 . نییبلاطلا ،

، دنوهنیئآ [ 283 .(. ] ص 169 لقوحنبا ، همانرفـس  لقوحنبا ،  ) دنافکتعم نآ  رد  یهورگ  دراد و  راوتـسا  ینـصح  هک  تسا  دابانـس  مان  هب 
نیمزرـس زا  سوط  رد  يرجه  لاس 203  رفـص  هام  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  و 118 . ص 117  ج 1 ، هعیـش ، رد  بالقنا  تایبدا  قداـص ،

اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  نوچ  تفرگ ؛ رارق  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ربق  نییاپ  تشپ و  رد  دیـشرلا  نوراه  ربق  دیـسر . تداهـش  هب  ناسارخ 
، قازرلادـبع ینیــسح ، هنوـمک  ك : ر . . ) دـش نوفدـم  نآ  ربارب  رد  نوراـه و  ربـق  يوـلج  رد  هـبطحق  نـب  دــیمح  يهناـخ  رد  مالــسلاهیلع 
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رد عیشت  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 284 .(. ] ص 108 نیعبات ، هباحص و  ناگرزب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  ياههاگمارآ 
هللا یلص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  ياههاگمارآ  قازرلادبع ، ینیـسح ، هنومک ، ر.ك : [ 286 . ] ص 162 نامه ، [ 285 . ] 159 ص 160 -  ناریا ،

ص نامه ، [ 288 . ] ص 277 ناردنزام ، ناتسربط و  خیرات  نیدلاریهظ ، یشعرم ، [ 287 . ] ص 160 نیعبات ، هباحـص و  ناگرزب  هلآ و  هیلع و 
دراو ناهفـصا  هب  زین  نایولع  تاداس و  زا  ياهدع  ص 69 . نایرومیت ، دهع  ناسارخ ، رد  عیشت  دیجملادبع ، يدوواد ، يرـصان  [ 289 . ] 278

داـیدزا هب  ور  ناـشباقعا  نادـنزرف و  هرخـالاب  دـندش و  هلئاـع  ياراد  مکمک  هداد ، همادا  یگدـنز  هب  دـندرک و  تماـقا  رهـش  نیا  رد  هدـش ،
هب ناتسدرا ) هراوز و  دننام   ) ار نآ  فارطا  تاهد و  تابـصق و  اهرهـش و  ناهفـصا و  تیعمج  زا  یمهـس  نامز  رورم  هب  دنداهن و  شرتسگ 
رد عیشت  دیجملادبع ، يدوواد ، يرـصان  [ 290 .(. ] ص 163 ناهفـصا ، عیـشت  خیرات  يدـهم ، ینامیا ، هیقف  ر.ك : . ) دـنداد صاصتخا  دوخ 
رد رتشیب  یهاگآ  يارب  ص 537 . نامه ، [ 292 . ] ص 537 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، [ 291 . ] ص 70 نایرومیت ، دهع  ناسارخ ،

، هدازملاع [ 294 . ] ص 163 ناریا ، رد  عیشت  خیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 293 . ] 536 ص 548 -  باتک ، نیمه  هب  دیرگنب  مایق  نیا  صوصخ 
دوشگ و ار  روباشین  لاس 30  رد  رماع  نب  هللادبع  [ 295 . ] ص 36 و 37 ریوک ، نامسآ  غورفرپ  هراتس  مالسلاهیلع  یسوم  نب  نیسح  گرزب ،

نب هللادـبع  ورم ، هب  ار  یلهاـب  ناـمعن  نب  متاـح  تاره ، هب  ار  یمیمت  هبلعث  نب  سوا  ورم ، هب  ار  سیق  نب  فنحا  رهـش ، نیا  ندوـشگ  زا  سپ 
[296 .(. ] و 60 ص 59  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  هب : دـیرگنب  . ) دـندرک حـتف  ار  قطان  نیا  نانیا  تشاد و  لیـسگ  سخرـس  هب  ار  یملـس  مزاخ 
، نیسح مدقم ، ناینیسح  [ 297 .(. ] ص 111 دابعلا ، رابخا  دالبلا و  راثآ  دـمحم ، نب  اـیرکز  ینیوزق ، . ) تسا ناـسارخ  رد  کـچوک  يرهش 

یخرب فسوی و  نب  جاجح  ياهيرگمتـس  صوصخ  رد  رتشیب  یهاـگآ  يارب  [ 299 . ] ص 237 نامه ، [ 298 . ] ص 237 (، 2  ) عیشت خیرات 
ص 237. (، 2  ) عیشت خیرات  نیـسح ، مدقم ، ناینیـسح  [ 300 . ] 158 ص 129 -  ج 2 ، بهذـلا ، جورم  يدوعـسم ، وا ر.ك : رگید  لاـمعا 
ص يرخف ، خیرات  ابطابطنبا ، ص 246 و 247 . ج 2 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، [ 302 . ] ص 299 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  یبوقعی ، [ 301]
[305 . ] ص 160 ناـمه ، [ 304 . ] ص 145 يرجه ، متفه  نرق  اـت  زاـغآ  زا  ناریا  رد  عیـشت  خـیرات  لوسر ، ناـیرفعج ، [ 303 . ] و 185  184
ص نیشیپ ، نیسح ، مدقم ، ناینیسح  [ 307 . ] ص 473 ج 2 ، میلاقالا ، هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یـسدقم ، [ 306 . ] ص 160 و 161 نامه ،
، یلع یناود ، [ 311 . ] نیشیپ قدنفنبا  هب  دیرگنب  [ 310 . ] نیشیپ یفوتسم ، [ 309 . ] ص 193 و 194 نیشیپ ، لوسر ، نایرفعج ، [ 308 . ] 238
ص نادلبلا ، یبوقعی ، [ 314 . ] ص 117 و 118 نیـشیپ ، لوسر ، نایرفعج ، [ 313 . ] ص 194 و 195 ناریا ، رد  عیـشت  خیرات  [ 312 . ] نیشیپ
دالبلا و راـثآ  ینیوزق ، [ 318 . ] ص 119 ناریا ، رد  عیـشت  خـیرات  [ 317 . ] ص 278 ناـمه ، [ 316 . ] ص 245 مـق ، خـیرات  یمق ، [ 315 . ] 48

دودح [ 321 . ] ص 67 نیشیپ ، یفوتسم  [ 320 . ] ص 591 ج 2 ، میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یسدقم ، [ 319 . ] ص 211 دابعلا ، رابخا 
ص نامه ، [ 323 . ] ص 371 و 372 ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ص 279 ؛ نیشیپ ، یمق ، [ 322 . ] ص 142 برغملا ، لا  قرشملا  نم  ملاعلا 

عیشت خیرات  نیسح ، مدقم ، ناینیسح  [ 326 . ] ص 229 ج 1 ، ناتسربط ، خیرات  رایدنفسانبا ، [ 325 . ] ص 215 نامه ، [ 324 . ] 214 و 215
رابخا دالبلا و  راـثآ  ینیوزق ، [ 329 . ] ص 130 ناریا ، رد  عیـشت  خـیرات  لوسر ، نایرفعج ، [ 328 . ] ص 261 نامه ، [ 327 . ] ص 261 (، 2)

ص ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، [ 332 . ] ص 197 نیشیپ ، ینیوزق ، [ 331 . ] ص 62 و 63 بولقلا ، ۀهزن  یفوتسم ، [ 330 . ] ص 65 دابعلا ،
ص 131. ناریا ، رد  عیـشت  خـیرات  لوسر ، ناـیرفعج ، [ 335 . ] ص 69 نیشیپ ، یفوتـسم ، [ 334 . ] ص 219 نیـشیپ ، ینیوزق ، [ 333 . ] 296

مالعأب يرولا  مالعا  یسربط ، [ 338 . ] ص 30 ج 2 ، راونالاراحب ، یسلجم ، [ 337 . ] ص 756 ج 1 ، نادلبلا ، تآرم  ۀنطلـسلا ، دامتعا  [ 336]
هب مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تارظانم  اـب  صوصخ  رد  [ 340 . ] ص 216 تماما ، خـیرات  رغـصا ، مئاقلا ، رظتنم  [ 339 . ] ص 64 ج 2 ، يدهلا ،

خساپ رد  اطع  نب  لصاو  [ 342 . ] ص 216 نیشیپ ، مئاقلا ، رظتنم  رغصا  [ 341 . ] 128 ص 122 -  باتک ، نیمه  هب  دیرگنب  فلتخم  ياههلحن 
بحاص هک  تفگ : تسیچ ، » دوش ، بکترم  ياهریبک  هانگ  هک  یسک  تیعقوم   » دوب هدیـسرپ  يرـصب  نسح  سرد  سلجم  رد  هک  یـصخش 

ياپ رد  تساخرب و  سپ  رفاک . هن  تسا و  لزنم  ود  نیا  نایم  یلزنم  رد  وا  هکلب  اقلطم ، تسا  نمؤم  هن  و  اـقلطم ، تسا  رفاـک  هن  هریبک  هاـنگ 
. دناهدیمان هلزتعم  ار  نانآ  ورنیا  زا  دیزگ ، تلزع  ام  زا  لصاو  تفگ : دوخ  نارای  اب  نسح  دیزگ . تلزع  هرصب  دجسم  ياهنوتـس  زا  ینوتس 

ناریا مالسلاهیلع و  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ياکتا دامتعا و  يرعـشا  نسحلاوبا  [ 343 . ] ص 329 و 330 ج 2 ، یمالـسا ، بهاذم  مالک و  ملع  خیرات  يولو ، دـمحم  یلع  هب : دـیرگنب 
لقع هب  داـمتعا  ار  هلزتعم  تاـفارحنا  زا  يرایـسب  تلع  وا  تسا ، هدرک  شنزرـس  دروم  نیا  رد  ار  هلزتعم  هتـسنادن و  زیاـج  ار  لـقع  هب  قلطم 

هب دوش و  لصاح  لقع  هب  ادخ  تفگیم  تسا و  هدرک  رایتخا  ار  طسوا  بهذم  هتفرگ و  ار  هنایم  بناج  لقع  يهنیمز  رد  يو  تسا . هتسناد 
، قودص خیش  [ 345 . ] ص 66 نایرومیت ، دـهع  رد  ناسارخ  رد  عیـشت  يدوواد ، يرـصان  [ 344 .(. ] ص 467 ناـمه ، . ) ددرگ بـجاو  عرش 
هک دندوب  ینایعیش  زا  هیوبلآ  [ 347 . ] ص 217 و 218 نیشیپ ، مئاقلا ، رظتنم  رغصا  [ 346 . ] 186 ص 184 -  مالسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع 

شیپ زین  هلودلانکر  هلمج  زا  دنداد . ناشن  لمع  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هژیو  هب  مالـسلاهیلع و  راهطا  همئا  ترایز  هب  ار  دوخ  يدنمهقالع 
هب هک  هنوگ  نآ  تفر و  ناسارخ  هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دقرم  ترایز  يارب  درک ، توعد  ير  هب  ار  قودص  خیش  هک  يرجه  لاس 352  زا 

ءزجلا مالـسلاهیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودـص ، خیـش  هب : دـیرگنب  . ) تسا هتفرگ  تجاح  مامه  ماـما  نآ  زا  دوب ، هدـش  هتفگ  قودـص  خـیش 
رد رتشیب  تاعالطا  يارب  [ 349 . ] 183 ص 179 -  یناثلا ، ءزجلا  مالـسلاهیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 348 .(. ] ص 312 یناثلا ،

[350 . ] 224 ص 171 -  یناـثلا ، ءزجلا  جاـجتحالا ، یـسربطلا ، هب : دـیرگنب  فلتخم  قرف  اـب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تارظاـنم  صوـصخ 
[353 . ] ص 629 ناـمه ، [ 352 . ] ص 628 ج 2 ، سدق ، ناتـسآ  خـیرات  يدراطع ، [ 351 . ] ص 276 (، 1  ) عیـشت خیرات  ییاقآ ، يردـیح ،

رابخا نویع  بتاک  قودص  خیـش  [ 355 . ] ص 312 یناثلا ، ءزجلا  مالـسلاهیلع ، اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیـش  [ 354 . ] ص 629 نامه ،
بوجو هب  داقتعا  نانآ و  تیالو  هب  قسمت  مالـسلامهیلع ، تیبلها  هب  يو  هقالع  ار  نآ  لیلد  هدرک و  میدـقت  دابع  نب  بحاـص  هب  ار  اـضرلا 

، يدراطع [ 356 . ] ص 38 ير ، رد  عیـشت  خـیرات  نایرفعج ، هب : دـیرگنب  دـنادیم . نانآ  نایعیـش  هب  ناسحا  اهنآ و  تناما  هب  لوق  تعاـطا و 
[359 . ] ص 632 ناـمه ، [ 358 . ] و 631 ص 630  ج 2 ، سدق ، ناتـسآ  خـیرات  يدراطع ، [ 357 . ] ص 630 ج 2 ، سدق ، ناتـسآ  خـیرات 

خیرات يدراطع ، [ 362 . ] ص 24 يوفص ، رصع  ناریا  يرویـس ، [ 361 . ] ص 68 ریـسلا ، بیبح  خیرات  ریمدناوخ ، [ 360 . ] ص 715 نامه ،
خیرات يدراطع ، [ 366 . ] ص 633 نامه ، [ 365 . ] ص 633 نامه ، [ 364 . ] ص 632 و 633 نامه ، [ 363 . ] ص 632 ج 2 ، سدق ، ناتسآ 

[370 . ] ص 557 و 558 نامه ، [ 369 . ] ص 555 و 556 نامه ، [ 368 . ] ص 555 نامه ، [ 367 . ] و 555 ص 554  ج 2 ، سدق ، ناتـسآ 
ص 463. هعیـش ، ناماما  یـسایس  يرکف و  تاـیح  لوسر ، ناـیرفعج ، [ 371 . ] ص 265 ج 1 ، یـسابع ، يارآ  ملاع  خـیرات  گیب  ردنکـسا 
ص نامه ، [ 374 . ] ص 57 ورم ، ات  هنیدم  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  شنمنافرع ، [ 373 . ] ص 463 نامه ، [ 372]
و 236؛ ص 235  نیئان ، خـیرات  یغـالب ، [ 376 . ] ص 464 هعیـش ، ناـماما  یـسایس  يرکف و  تاـیح  لوسر ، ناـیرفعج ، [ 375 . ] و 58  57
ص 464. نامه ، [ 378 . ] ص 464 هعیش ، ناماما  یـسایس  تایح  لوسر ، نایرفعج ، [ 377 . ] ص 490 ج 1 ، نادلبلا ، تآرم  هنطلسلادامتعا ،

تایح لوسر ، نایرفعج ، [ 380 . ] ص 106 و 107 ورم ، ات  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  شنمنافرع ، [ 379]
ماما ترضح  یخیرات  يایفارغج  ص 646 و 467 ؛ نامه ، [ 382 . ] ص 646 و 467 نامه ، [ 381 . ] ص 465 هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و 

ص 116. ورم ، ات  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  [ 383 . ] ص 109 و 110 ورم ، ات  هنیدـم  زا  مالـسلاهیلع  اضر 
ص 467 و 468. هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  [ 384]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
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لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 

يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
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مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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