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هیداجس هفیحص  رد  قالخا  مراکم 

باتک تاصخشم 

 - 1347 نیدرف ، دنودمحا ، : هسانشرس

حرش .هدیزگرب  .هیداجس  هفیحص  : يدادرارق ناونع 

.دنودمحا نیدرف  فلوم  [/ باتک  ] هیداجس هفیحص  رد  قالخا  مراکم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : : رشن تاصخشم 

.م 21/5×14/5س  .ص ؛  444: يرهاظ تاصخشم 

.68 هسدقم ؛ هناتسآ  یشهوژپ  تیریدم  : تسورف

1-21-1802-964-978: لایر  70000: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.همانباتک : تشاددای

ریسفت دقن و  هیداجس --  هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  : عوضوم

قالخا هیداجس --  هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  : عوضوم

قالخا نآرق --  : عوضوم

یمالسا قالخا  : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یعامتجا --  قالخا  : عوضوم

حرش هدیزگرب .  .هیداجس  هفیحص  94ق .   - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  : هدوزفا هسانش 

رئاز تاراشتنا  .مق  هسدقم  هناتسآ  : هدوزفا هسانش 

یشهوژپ تیریدم  .مق  هسدقم  هناتسآ  : هدوزفا هسانش 

ع8ص3042314 1391  / BP267/1: هرگنک يدنب  هدر 
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297/772: ییوید يدنب  هدر 

2792605: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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هفیحص رد  قالخا  مراکم 

دنودمحا نیدرف  فلوم 

3  : ص
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ام نخس 

(1 ...ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  )

ربارب رد  مدرم  عوـن  رگا  تـسا ، ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـیواج  هزجعم  نیرتـگرزب  يزاـس و  ناـسنا  باـتک  نآرق 
هب هتفرگ ، نادند  هب  بجعت  تشگنا  ناگدرم  ندرک  هدنز  ناضیرم و  يافـش  هزیر و  گنـس  حیبست  رمقلا و  قش  نوچ  یلعف ، تازجعم 
هللا یلـص  ناربمایپ  متاخ  یلوق  هزجعم  هک  میرک  نآرق  ربارب  رد  ناگتخیهرف  ناملاع و  دننک ، یم  رارقا  فارتعا و  دوخ  یناوتان  زجع و 

تمظع ربارب  رد  لد  بلق و  زا  قوش  کشا  دـننک و  یم  هدجـس  شتـسرپ و  ار  نآ  يادـخ  هداتفا ، كاـخ  هب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
«. عوطا هیلعفلل  ماوعلا  هیلوقلل و  صاوخلا   » هک دنتسه  نآ  يایوگ  هدرک ، يراج  نآرق 

« هفرـص  » هلئـسم هن  یهلا ، باتک  نیا  زاجعا  هبنج  نیرت  مهم  اما  تسا ، راکـشآ  نآ  تغـالب  تحاـصف و  رد  هچرگ  نآرق  زاـجعا  هجو 
.تسا يزاس  ناسنا  باتک  نآرق ، هکلب  نآ ، تغالب  تحاـصف و  یبدا و  ياـه  هبنج  هن  یبیغ و  ياـهربخ  یملع و  تازجعم  هن  تسا و 

هللاءاـیلوا بطق  دمآرـس و  تاـنئاک و  رخف  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نوچ  يدرف  ینآرق ، تیبرت  رگید ، ناـیب  هب 
وج تسج و  یهلا  تافص  ءامسا و  یفرعم  یسانشادخ و  رد  نآ و  دنلب  فراعم  رد  دیاب  ار  نآرق  زاجعا  سپ  تسا ،
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همه نیا  .دـسر  یمن  نآرق  هیاپ  هب  تسا  هللاءاـیلوا  ياـهوزرآ  هبعک  لاـمآ و  تیاـغ  هک  دـیحوت  یفرعم  رد  زگره  یباـتک  چـیه  .دومن 
دورف میظعت  رس  نآ ، ربارب  رد  دنتسه و  هدوب و  نآرق  هرفس  راوخ  هزیر  همه  دنا ، هدمآ  خیرات  لوط  رد  هک  یفراع  ملکتم و  فوسلیف و 

.دنا هدروآ 

ترضح تامارک  وترپ  رد  مالـسلا و  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  زا  تناعتـسا  اب  لاعتم و  دنوادخ  تیانع  لضف و  اب  یـشهوژپ  تیریدم 
فراعم مولع و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  نارظن  بحاص  نامجرتم و  نافلؤم و  ناققحم ، بذج  فده  اب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 

، ینآرق مولع  رد  قیقحت  شهوژپ و  روظنم  هب  یمالـسا ، يروهمج  دنمهوکـش  بالقنا  دوجوم  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا  تهج  ینآرق 
هزوح رد  ناسردـم  ناققحم و  تیبرت  یقیقحت و  یملع و  ياه  شهوژپ  بتک و  نیودـت  میرک ، نآرق  يالاو  فراعم  نییبت  جـیورت و 

شهوژپ دیدرگ و  سیـسأت  لاس 1388  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  سدقم  ناتـسآ  طسوت  ینآرق  مولع  فلتخم  ياه 
.تسا هداد  رارق  دوخ  تّمه  ههجو  ار  دمآ  زور  ياه 

یشهوژپ تیریدم 

سدقم ناتسآ 
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راتفگشیپ

شیارب ار  رـش  ریخ و  هار  دومن ، مهلم  روجف  اوقت و  هب  ار  وا  دیرفایب و  لگ  هراصع  زا  ار  ناسنا  هک  تسازـس  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و 
.دومن ایهم  ار  شتیاده  بابسا  نالوسر  لاسرا  اب  سپس  تشاذگ  شراتخم  لاح  نیع  رد  درک  نییبت 

، دیناسر ماجنا  هب  لامک  هجرد  یلعا  رد  ار  شتلاسر  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  راثن  یپایپ  تایحت  نایاپ و  یب  دورد 
.دناسر لامک  دح  هب  ار  یگتشذگ  دوخ  زا  شالت و  هلالج ، لج  شیادخ  ناگدنب  راذنا  ریشبت و  تیلوئسم  هفیظو و  رد 

، يرـشب هعماج  نتخاس  یهلا  تهج  رد  ار  دوخ  یعاـسم  رمع و  هک  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  رب  مالـس  دورد و 
.دنا هتشاد  فورصم  يروتف  هفقو و  چیه  نودب 

رد هک  يزاس  ناسنا  ياهرگنس  رد  تداشر ، یگنادرم و  راثیا و  ياه  هوسا  الضف و  قالخا ، ياملع  ناراوگرزب ، نیا  ناوریپ  رب  نیرفآ 
جیورت رد  لامعا  راتـشون و  لاوقا ، اب  لاح ، ياضتقم  هب  يا  هرود  ره  رد  دندشن و  جراخ  ترتع  نآرق و  تیاده  هداج  زا  ینامز  چـیه 

، ّ .دندیزرو تمه  وا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآرق ، نیتسار  طخ  نییبت  و 

، تشاد یم  زاب  هیداجس ،) هلماک  هفیحص   ) مالـسا باتک  نیموس  رد  ییاسرف  ملق  زا  ار  ام  یلمع ، یملع و  تعاضب  روصق  مرـش  هچرگ 
ره ریگتسد  هراومه  هک  شا  یمارگ  دالّوا  دادجا و  سدقم و  باتک  نیا  بحاص  صاخ  تاداشرا  تامیلعت و  نکل 
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رد ات  دیشخب  تأرج  هزاجا و  زین  ام  هب  دننک  یم  جییهت  یهلا  تیانع  فطل و  رب  ار  علو  صرح و  دنا و  هدوب  ریقح  نوچ  رـصاق ، هدنور 
.میناسر ماجنا  هب  ار  يدیرم  هفیظو  نآ ، زا  رتمک  ایرد و  ربارب  رد  يا  هرطق  هدومن ، لمأت  یسدق ، باتک  نیا 

هنیمز رد  یتالوحت  تسیاب  یم  يزورما  رـشب  یمالـسا ، ياهروشک  زا  يرایـسب  نیمز و  برغم  یقالخا  دیدش  ياه  نارحب  هب  هجوت  اب 
.تسا ناسنا  هب  ون  یشرگن  نمضتم  دوخ  نیا  هک  دروآ ، دوجو  هب  قالخا 

، نآ زا  یـسأت  اب  یمدآ  ات  دـهد  هئارا  دـشاب -  ناسنا  نأش  روخ  رد  یقالخا  أشنم  تسا  رداق  هک  یـسک  اـهنت  یلقع ، تـالداعم  قبط  رب 
.تسین وا  هدننیرفآ  زج  دوش -  راگتسر 

همئا تایاور  تنـس و  باـتک ، يوس  زا  هک  یماـکحا  تاروتـسد و  .تسا  ینید  قـالخا  هب  يروآ  يور  یمدآ  تداعـس  هار  اـهنت  سپ 
.تسا ناسنا  حالف  تاجن و  يارب  یقالخا  هخسن  نیرت  لماک  هدیسر ، ام  تسد  هب  مالسلا  مهیلع 

قالخا ماظن  نداهن  ناینب  رد  یعس  تایاور ، تایآ و  دانتسا  هب  وطسرا و  یقالخا  راثآ  زا  هدافتـسا  اب  یمالـسا  قالخا  ناملاع  زا  یخرب 
هجوت اب  نونکا و  هچنآ  نکل  .تسا  هتشاد  همادا  مه  زورما  هب  ات  دش و  زاغآ  يرجه  موس  مود و  نرق  زا  شالت  نیا  .دنا  هتشاد  یمالسا 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  دانتسا  هب  مالسا  یعامتجا  قالخا  هئارا  تسا ، يرورض  یناسنا  تاعامتجا  هب 

، دـنراد هنیمز  نیا  رد  نانآ  هک  يا  هدرتسگ  تاقیقحت  تالاقم و  هئارا  یعامتجا و  قـالخا  هب  برغ  ریخا  يروآ  يور  رگید ، فرط  زا 
.دیامن یم  نادنچ  ود  ار  يدربراک  قالخا  زا  هخاش  نیا  هب  ناناملسم  هجوت  ترورض 

ره زا  لبق  .مییامن  طابنتـسا  ار  یعامتجا  قالخا  لوصا  زا  دنچ  یلوصا  هیداجـس  هفیحـص  زا  هدافتـسا  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  رما  نیا 
اـضردمحم هللا  تیآ  رثا  یلمع ،» قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن   » ياه باتک  ساسارب  راتـشون ، نیا  هک  دوش  ناونع  تسا  يرورـض  دنچ 

حابصم یقت  دمحم  داتسا  نآرق » رد  قالخا  ، » ینک يودهم 
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رثا مالـسا » رد  ترـشاعم  قالخا و   » باتک رد  هک  یعامتجا  قـالخا  لوصا  زارد و  هللادـبع  رثا  نآرقلا » یف  قـالخالا  روتـسد  ، » يدزی
تـسا جردـنم  هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  یعامتجا  قالخا  لوصا  هکیتروص  رد  .تسا  هدـش  هیهت  یحارط و  هدـمآ ، یمئاق  یلع  رتکد 

.تسا هدش  هدروآ  هتشون  نیا  رد  هک  تسا  یلوصا  نیا  زا  رتشیب 

تسا و هدشن  ماجنا  يریگ  مشچ  نادنچ  راک  قوف  عوضوم  هنیمز  رد  هک  میوش  یم  هجوتم  هنافـسأتم  هدـمآ ، لمع  هب  ياه  یـسررب  اب 
هنیمز نیا  رد  يرگید  يدج  رثا  هدیسر ، پاچ  هب  یمالسا  تاقیقحت  هدکشهوژپ  يوس  زا  هک  یعامتجا » قالخا  لوصا  باتک » زا  ریغ 

.مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  ربتعم  بتک  رد  یعامتجا ، قالخا  لوصا  هب  دسر  هچ  درادن ، دوجو 

ار یعامتجا  قالخا  لوصا  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  زا  ناوت  یم  ایآ  هک  تسا  هلئـسم  نیا  ناـیب  راتـشون ، نیا  زا  اـم  فدـه  نیرت  مهم 
؟ ار لوصا  مادک  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  ریخ ؟ ای  درک  طابنتسا 

هعماج داحآ  ات  درک  جارختـسا  هیداجـس  هفیحـص  دـننامه  ینید  ربتعم  بتک  زا  ار  یعامتجا  قالخا  لوصا  ناوتب  هچنانچ  تسا  مّلـسم 
زا دش و  دـهاوخ  نیرب  تشهب  زا  يا  هعطق  هعماج  دـندنب ؛ راک  هب  نارگید  اب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  ار  لوصا  نآ  دـنناوتب  یمالـسا 

.دوش یم  یلمع  هعماج ، رد  مالسلا  مهیلع  همئا  تاین  دصاقم و  فادها ،

هب تسد  تسیاب  یم  راچان  هب  درک ، ذـخا  مالـسا  ياه  هزومآ  ریاس  ینید و  نوتم  نیا  زا  ار  یعاـمتجا  قـالخا  لوصا  ناوتن  رگا  لاـح 
هعماج هرهچ  لوصا ، نآ  نتسب  راک  هب  اب  تروص  نیا  رد  هک  دش  یعامتجا  قالخا  هنیمز  رد  یبرغ  نادنمـشیدنا  یلقع  تالمأت  ناماد 
خوسر یمالـسا  ياه  نیمزرـس  رد  برغ  رب  مکاح  یعاـمتجا  قـالخا  لوصا  كدـنا  كدـنا  هتفرگ و  دوخ  هب  یبرغ  هغبـص  یمالـسا 
دیکأت نادب  یمالـسا  قالخا  رد  همه  نیا  هک  ماحرا  هلـص  ياج  هب  هک  تسا  نیا  یلوصا  نینچ  راب  نایز  ياهدـمایپ  زا  .تفای  دـهاوخ 

.دش یگناخ  یلها و  تاناویح  نیشنمه  یتسیاب  یم  هدش ،
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یم هئارا  یلک  ياهدیابن  اهدیاب و  مالـسا  نید  رگید ، نایب  هب  .دنریگ  یمرب  ینید  ياه  هزومآ  زا  هتـسویپ  ار  دوخ  قالخا  نیدتم ، دارفا 
.دهد یم  رارق  مجسنم  یماظن  رد  ار  اهنآ  دهد و 

.اهاعد لکزا  ینعی 90/7 % تسا ؛ هدـیدرگ  هدافتـسا  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  هناگراهچ  هاـجنپ و  هیعدا  زا  اـعد   49 راتـشون ، نیا  رد 
ینعی %37/2 تسا ، هدش  هدافتسا  دشاب ، یم  ترابع  ّاعومجم 925  هک  هیداجس  هلماک  هفیحـص  تارابع  لک  زا  ترابع  نینچمه 344 

لک .دشاب  یم  يرارکت  نآ  زارف  دادعت 128  یعامتجا و  قالخا  لوصا  هب  طوبرم  ترابع  ترابع 337  دادعت 344  زا  .تارابع  لک  زا 
.دشاب یم  هیداجس  هفیحص  تارابع  لک  زا  رارکت 22/5 % نودب  یعامتجا  قالخا  لوصا  هب  طوبرم  ترابع 

ياعد زا  ترابع 2  هب  طوبرم  رارکت  نیرتشیب  هک  هدش  هدافتسا  راب  هس  هاجنپ و  هرامش 20 ) ياعد   ) قالخالا مراکم  ياعد  تارابع  زا 
.تسا هدیدرگ  رارکت  راب  هک 14  تسا   26

.دنراد ترابع  هتفر 26  مه  يور  هک  دنتسه  یهاتوک  هیعدا  ّابلاغ  تسا ، هدشن  هدافتسا  نآ  زا  راتشون  نیا  رد  هک  ییاعد  جنپ 

رد زین  لـصا  دادـعت 2  طابنتـسا و  نتم  رد  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  رد  جردـنم  یعامتجا  قالخا  لوصا  زا  لـصا  دادـعت 23  لک ، رد 
.تسا هدمآ  نآ  یقرواپ 

قالخا فراعم و  زا  ینارک  یب  يایرد  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  كرابم  دوجو  تکرب  هب  هعیـش  بتکم  رد  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
زا دروم  ود  اهنت  قالخا  لوصا  زا  کی  ره  رد  راتـشون ، نیا  رد  راصتخا  رطاخ  هب  هک  دراد ، دوجو  تاـیاور  ثیداـحا و  بلاـق  رد  ...و 

تایآ
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تایاور تایآ و  هب  هدوب ، تادنتـسم  هب  زاین  هک  دراوم  زا  یخرب  رد  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  تایاور  ثیداـحا و  زا  دروم  ود  (1) و  نآرق
هفیحـص زا  یتاراـبع  همتاـخ  رد  هدـش و  یمالـسا  نادنمـشناد  اـملع و  یلقع  تـالمأت  جـیاتن  زا  همادا  رد  .تسا  هدـش  دانتـسا  يرتشیب 

.تسا هدش  هدروآ  لوصا  نآ  صوصخ  رد   (2) هیداجس

ار ادخ  نکل  و  دیآرب ، ریقح  بناجنیا  صخالاب  یسک  ره  هدهع  زا  هک  تسین  يراک  مالسلا  مهیلع  همئا  نانخـس  رد  صحفت  قیقحت و 
.گرزب يراک  يارب  دشاب  يا  همدقم  کچوک  راک  نیا  هک  میرکاش 

يوس زا  عبانم  یفرعم  تاداقتنا و  هیـصوت ، ییامنهار ، هک  ارچ  دوبن ، رـسیم  نازیزع  يرای  دـنوادخ و  فطل  یب  رثا ، نیا  ندـمآ  مهارف 
، نایاقآ زا  ًاصوصخ  نازیزع  همه  زا  مناد  یم  ضرف  دوخ  رب  ور  نیا  زا  دـش ؛ يرثا  نینچ  شیادـیپ  زاـس  هنیمز  هک  دوب  ناراوگرزب  نیا 

.میامن ینادردق  رکشت و  دندومن  يرای  رثا  نیا  يروآدرگ  رد  ارم  هک  يدباع  دمحا  زابرید و  رکسع 

ص:17

دنودـالوف ياـقآ  نآرق  همجرت  زا  هدـش ، هدافتـسا  هتـشون  نیا  رد  نآرق  تاـیآ  زا  هک  ییاـه  همجرت  هیلک  تسا ، رکذ  هب  مزـال  ( 1 - ) 1
.تسا هدیدرگ  رکذ  نآ  تاصخشم  یقرواپ  رد  هک  رگید ، درف  رثا  زا  یبلطم  نتم  رد  يا  هیآ  رگم  تسا ،

همجرت هیداجـس ، هفیحـص  زا  تسا ، هدـش  هدافتـسا  نآ  زا  رثا  نیا  رد  هک  هیداجـس  هفیحـص  تاراـبع  هیلک  ددرگ  یم  رکذـتم  ( 2 - ) 2
نآ تاصخـشم  یقرواپ  رد  تروص  نیا  رد  هک  هدمآ ، یبلطم  نتم  رد  هک  یتارابع  رگم  تسا ، مالـسالا  ضیف  یقن  یلع  دیـس  موحرم 

.تسا هدیدرگ  رکذ 
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تایلک لوا : لصف 

هراشا
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همدقم

ياه هرود  یقالخا  بتک  رد  يریـس  اب  .دیآ  یم  رامـش  هب  رـضاح  رـصع  رد  قالخا  ملع  یلـصا  ياه  هخاش  زا  یکی  یعامتجا  قالخا 
هک ییاـج  اـت  .دروخ  یمن  مشچ  هب  نادـنچ  یعاـمتجا  قـالخا  ناونع   ، (1) برغ ياـیند  رد  یقـالخا  ياـه  شهوژپ  نینچمه  لـبق و 

باتک هدومن ، میسقت  یتحارـص  نینچ  اب  ار  تایقالخا  یمالـسا  هزوح  رد  هک  یباتک  نیلوا  تفگ  ناوتب  دیاش  هدرک ، صحفت  هدنراگن 
، يدرف قـالخا  هب  ار  قـالخا  نآ ، رد  هک  تسا  يدـالیم  لاس 1950  رد  هتفای  راشتنا  زارد  هللادـبع  رثا  نآرقلا » یف  قـالخالا  روتـسد  »

.تسا هدرک  میسقت  ینید  قالخا  نادرمتلود و  قالخا  یعامتجا ، قالخا  هداوناخ ، قالخا 

يربخ اهنت  هن  يزورما  هتفرشیپ  رهاظ  هب  ياه  گنهرف  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  نآ  ریذپانراکنا  خلت و  تیعقاو  کی  رصاعم ، ناهج  رد 
.تسین مه  نآ  رکف  رد  یسک  یتح  هصرع ، نیا  رد  تسکـش  فعـض و  تلع  هب  هکلب  تسین ، يزاس  ناسنا  همانرب  یقیقح و  تیبرت  زا 

.تسا هدیسر  دوخ  یعون  لامک  هب  ناسنا  هتفای و  ققحت  ام  رصع  رد  هلضاف ، هنیدم  نابلاط  ياهوزرآ  لامآ و  مامت  ییوگ 
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لوصا زا  دروم  جـنپ  هب  طقف  برغ ) یقالخا  ربتعم  ياه  تیاس  زا  یکی   ) یعاـمتجا قـالخا  لوصا  ناونع  تحت  يا  هلاـقم  رد  ( 1 - ) 1
ندرک راهظا  تکراشم 4 . ندرک 3 . ینادردق  . 2 فاصنا )  ) ندرک میسقت  لصا  . 1 زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  هراشا  یعامتجا  قالخا 

(www.buzzle.com/ ticles/soci -ethics.html  ) .رگیدمه شریذپ  . 5
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یقیفوت نیرتمک  شیوخ ، نوزومان  ياه  شـشک  لایما و  دوخ و  رب  طلـست  هصرع  رد  دناد ، یم  کین  يزورما  ندـمتم  رهاظ  هب  ناسنا 
خر يا  هعجاف  ییوگ  هک  دنک  یم  دومناو  نانچ  دریذپ و  یمن  ار  یـساسا  گرزب و  تسکـش  نیا  زگره  یلو  تسا ؛ هدرواین  تسد  هب 

بلغا .تسا  دوهشم  يدودح  ات  زین  یمالسا  عماوج  نایم  رد  یقالخا ، یگدنزاس  هب  یهجوت  یب  .تسا  هتفرن  تسد  زا  يزیچ  هدادن و 
یفرط هتفرگ ، رارق  ناشرایتخا  رد  ینامسآ  بتکم  بناج  زا  هک  ییالاو  میلاعت  همه  نآ  زا  دوخ ، راتفر  لامعا و  یهاوگ  هب  ناناملـسم 

زا تعاطا  ياج  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نانآ  .دنا  هدربن  يا  هرهب  تفر ، یم  راظتنا  هک  نانچ  نآ  دوخ ، تیبرت  حالـصا و  رد  هتـسبن و 
یعامتجا يدرف و  تالکشم  راچد  دوخ  نایم  طباور  رد  تیاهن  رد  هتخادرپ ، شیوخ  ینورد  ياه  هتساوخ  زا  يوریپ  هب  عرـش  ماکحا 

.دنا هدیدرگ 

دودـحم شریثأت  هنماد  یهابت ، طوقـس و  تروص  رد  اذـل  دوب ، هرهب  یب  دراد ، رایتخا  رد  هزورما  هک  یتاـناکما  زا  یمدآ  هتـشذگ ، رد 
یمدآ یهابت  هک  تسا  هدـش  ببـس  هتفرـشیپ  يژولونکت  اه و  هراوهام  یعمج ، طابترا  لیاسو  هب  یـسرتسد  لیبق  زا  یتاناکما  اما  .دوب 

چیه درذگب و  اه  هناخ  راصح  زا  ددرون و  مه  رد  ار  اهزرم  دوش و  راوس  جاوما ، رب  يدرف  قالخا  داسف  دنک ؛ ادیپ  دودـحمان  يا  هنماد 
باب ندـش  زاب  فلتخم و  ياه  هصرع  رد  يژولونکت  تفرـشیپ  اـب  هکنیا  رب  هوـالع  .دـنامن  نوصم  نآ  رگناریو  تاریثأـت  زا  يا ، هیواز 

.تسا يرورض  يزاین  زین  اه  هنیمز  نآ  رد  صاخ  قالخا  هئارا  ناسنا ، يور  رب  دیدج  ياه 

دوخ یقالخا  ياهزاین  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ؛ دوجو  قالخا  نید و  نایم  يراوتـسا  طابترا  یهلا ، نایدا  ناوریپ  زا  يرایـسب  هراـگنا  رد 
دنمزاین تسا ، تسردان  اـی  تسرد  ًاـقالخا  هچنآ  حیحـص و  یقـالخا  ماـظن  کـی  تفاـیزاب  يارب  ار  دوخ  هدروآرب ، نید  زا  ًاتدـمع  ار 

ياه هزومآ  ینید و  نوتم  هب  هعجارم  اب  هک  نانآ  .دنبای  یمن  لقتسم  یشیدنازاب 

ص:22

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


ماظن کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  هویـش  نیرتهب  ناشیا  دزن  رد  تسا ، مادـک  دـب  بوخ و  ياهراک  هک  دـنبای  یم  رد  دوخ ، ینید  ربهر 
(1) .تسا یهلا  یحو  یقالخا 

.تسا یعیبط  ترورـض  کی  ناسنا  يارب  ندوب  یعامتجا  يربج و  يرما  نتـسیز  یعامتجا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
شنیب ینابم  اب  هیرظن  نیا  هک  دـننیب ؛ یم  عاـمتجا  رکیپ  رد  یلولـس  دـننام  ار  درف  دوجو  ًاـساسا  هک  دـنا  هتفر  شیپ  اـجنآ  اـت  زین  یخرب 

یلقتـسم دوجوم  درف  ره  تسا و  يراـیتخا  درف  ره  يارب  یعاـمتجا  یگدـنز  ینید ، ياـه  هزومآ  ساـسارب  .تسا  راـگزاسان  یمالـسا 
(2) .دشاب هتشادن  ای  هتشاد  لماعت  دارفا  اب  دناوت  یم  دراد و  تخانش  دراد ، رکف  دراد ، هدارا  دراد ، یلقتسم  حور  تسا ،

یعامتجا دـناوت  یم  دـهاوخب ، رگا  هک  دوب  دـهاوخ  ینعم  نیدـب  مینک  یقلت  ناسنا  يارب  يرایتخا  لعف  کی  ار  نتـسیز  یعامتجا  رگا 
(3) .دنک يریگ  هرانک  هعماج  زا  ای  دنک  یگدنز 

(4) .یلقع یفطاع و  يزیرغ ، لماوع  زا : دنترابع  دزیگنا  یم  رب  یمدآ  رد  ار  یعامتجا  یگدنز  هب  شیارگ  هک  یلماوع 

هب يدرف  یگدنز  رد  رگید  یخرب  هعماج و  رد  اهنت  اهزاین ، زا  یخرب  هک  ارچ  تسا  یمدآ  ياهزاین  ندروآرب  يارب  یعامتجا  یگدـنز 
(5) .دش دهاوخ  فرطرب  لماک  روط  هب  هعماج  رد  ناکما  تروص  رد  هک  هدش  هدروآرب  صقان  لکش 

ره .دشاب  هتـشاد  یماگمه  يراکمه و  نارگید  اب  تسا  ریزگان  دوخ  هافر  تداعـس و  نیمأت  يارب  هک  تسا  یعامتجا  يدوجوم  ناسنا 
شنیرفآ و مکح  هب  اهناسنا  زا  کی 

ص:23

ص 61. نآ ، يرظن  ینابم  یمالسا و  قالخا  یناوریش ، یلع  ( 1 - ) 1
ص 19. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 23. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 3 - ) 3
ص 27. نامه ، ( 4 - ) 4
ص 51. نامه ، ( 5 - ) 5
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یگدـنز ناـهاوخ  یهورگ  یفرط  زا  تسین ؛ راـگزاس  هعماـج  شور  تساوـخ و  اـب  رما  نیا  دنـشاب ، دازآ  دـنراد  هقـالع  يرطف  هـنیمز 
مادختـسا هزیرغ  ياراد  اه  ناسنا  نینچمه  دـنا و  هدـش  رود  یناسفن  تاـکلم  یقـالخا و  لـئاضف  زا  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  یناویح 

(1) .دنا فالتخا  لاح  رد  امئاد  هدوب و 

ات دـنهد  رارق  رایعم  نآ  يانبم  رب  ار  دوخ  كولـس  راتفر و  دارفا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرایعم  عاـمتجا  رد  هک  تسا  مزـال  نیارباـنب 
یگدنز هب  قالخا  هک  ارچ  تسا  قالخا  هب  جاتحم  نآ  زا  شیب  یلو  تسا  نوناق  دـنمزاین  هعماج  .دنـشخب  ماظن  ار  دوخ  یعمج  تایح 

.دریگ رارق  نوناق  يانبم  دناوت  یم  دشخب و  یم  یناسنا  تهج 

تیمکاح نودـب  یعامتجا  تایح  همادا  یفرط  زا  تسا و  دارفا  همه  لماکت  يارب  يا  همدـقم  عامتجا ، رد  يرایتخا  یگدـنز  هک  لاـح 
ار ناشیا  دوخ ، هک  دنک  زیوجت  ناسنا  يارب  ار  یقالخا  هخـسن  نیرتهب  دناوت  یم  یـسک  کش  یب  تسین ، ریذپ  ناکما  نوناق  قالخا و 

.تسا هدرک  لاسرا  وا  ییامنهار  تیاده و  يارب  ار  نآرق  باتک  و  هدیرفآ ،

هتفرگ بقل  دـعاص ، مـالک  تسا ، لزاـن  مـالک  هک  دـیجم  نآرق  لـباقم  رد  میرک ، نآرق  وـلت  یلاـت  راـهطا  همئا  هیعدا  هک  ییاـجنآ  زا 
قالخا لوصا  هک  هدوب  نآ  رب  قیقحت  نیا  هک  تسا  یقالخا  میظع  عبانم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هیداجـس  هفیحـص   (2) .تسا

نادنمشیدنا نارگـشهوژپ و  رتشیب  هچره  هجوت  يارب  دشاب  يا  همدقم  راک  نیا  هک  نآ  دیما  دوش ، جارختـسا  نآ  رد  دوجوم  یعامتجا 
.تقیقح ناگدنیوج  يارب  ییامنهار  و  تیاده ، نازورف  هشیمه  غارچ  نیا  هب  یمالسا 

ص:24

رگا و  ( » َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  ًهَدِـحاو َو ال  ًهَّمُأ  َساّنلا  َلَـعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  : ) دـیامرف یم  هیآ 118  دوه  هروـس  رد  میرک  نآرق  ( 1 - ) 1
«. دنفالتخا رد  هتسویپ  هک  یلاح  رد  داد ، یم  رارق  يدحاو  تّما  ار  مدرم  همه  ًاعطق  تساوخ ، یم  وت  راگدرورپ 

نیموصعم همئا  زا  دـنناوخ  دـعاص  نآرق  ار  نآ  هک  شخب  تایح  هیعدا  هک  میرختفم  ام  : » دـنیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ( 2 - ) 2
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  روبز  نیا  هیداجس ، هفیحص  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  تافرع  ياهاعد  هینابعش و  تاجانم  .تسام 

هر هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تسام .» زا  تسا ، هیـضرم  يارهز  هب  یلاعت  دـنوادخ  بناج  زا  هدـش  ماـهلا  هک  هیمطاـف  هفیحـص  ملـس و  و 
ص 16. یهلا ،) یسایس و  همان  تیصو   ) تما ياه  هشوت 
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قالخا يانعم 

بغار یمق و  ساـبع  خیـش  جاـح  موـحرم  دراد ؛ دوـجو  رظن  فـالتخا  یمالـسا  نادنمــشناد  اـملع و  نـیب  رد  قـالخا  هژاو  ینعم  رد 
لامعتـسا بسحرب  نکیل  دنراد ؛ انعم  کی  لصا  رد  حـتف » هب   » قلَخ و  مض » هب   » ْقلُخ دـندقتعم : سانـش  تغل  دنمـشناد   ، (1) یناهفصا

كرد تریـصب  هدید  اب  هک  ینطاب  يایاجـس  تافـص و  رد  ار  قلُخ  دنوش و  یم  هدید  مشچ  اب  هک  يرهاظ  لاکـشا  روص و  رد  ار  قلَخ 
(2) .ناسنا ینطاب  هرهچ  ینورد و  تروص  ینعی : قالخا  نیاربانب  .دننک  یم  لامعتسا  دنوش ، یم 

رداص رـشب  زا  راتفر  لاعفا و  لمأت  هشیدـنا و  نودـب  نآ  هیاس  رد  هک  دـناد  یم  ناسنا  ناور  رد  رثؤم  خـسار و  یتلاح  ار  قالخا  یلازغ 
اما .دـنناد  یم  دوش ، یم  لصاح  لمع  رارکت  زا  هک  تباث  یناـسفن  ياـه  تروص  تاـکلم و  زا  تراـبع  ار  قـالخا  یهورگ  دوش  یم 

(3) .دنناد یم  طباور  نیا  زا  يرادساپ  یناسنا و  راتفر  رب  مکاح  لوصا  هعومجم  زا  ترابع  ار  قالخا  رگید  یهورگ 

يدزد لمع  یقالخا و  یتفص  ار  يرگراثیا  ًالثم  دور  یم  راکب  هدیدنسپ  کین و  لاعفا  تافـص و  دروم  رد  ًافرـص  قالخا  هژاو  یهاگ 
(4) .دنمان یم  یقالخا  ریغ  ار 

یم رداص  هشیدـنا  ندرب  راکب  نودـب  یناسآ و  هب  سفن  زا  لاعفا  نآ ، هطـساو  هب  هک  دـناد  یم  يا  هکلم  زا  ترابع  ار  قلُخ  يزار  رخف 
(5) .دوش

: دسیون یم  یجیهال  قازرلادبع 

(6) «. دشاب یم  لمأت  رکف و  هب  زاین  نودب  سفن  زا  لاعفا  رودص  ِتلوهس  یضتقم  هک  یناسفن  تسا  يا  هکلم  قلُخ  »

ص:25

ص 159. تادرفم ، ص 676 ؛ ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 13. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضر  دمحم  ص 5 ؛ یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلعدمحم  ( 2 - ) 2

ص 31. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 3 - ) 3
ص 16. قالخا ، هفسلف  حابصم ، یبتجم  ( 4 - ) 4

ص 201. مولعلا ، عماج  يزار ، نیدلارخف  ( 5 - ) 5
ص 485. دارم ، رهوگ  یجیهال ، قازرلادبع  ( 6 - ) 6
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هدـش رکذ  تّورم  نید و  تیجـس ، تعیبط ، تداـع ، ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  تسا و  هدـمآ  يوخ  قلخ ، لداـعم  تاـغللا ، ثاـیغ  رد 
(1) .تسا

: تسا هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  قالخا  یناشاک  ضیف  موحرم 

نیا رگا  .دوش  یم  رداص  نآ  زا  هشیدـنا  رکفت و  هب  زاین  نودـب  یناسآ و  هب  اهراک  هک  ناج ، رد  خـسار  راوتـسا و  تسا  یتئیه  قالخا 
رگا دـنمان و  یم  کین  قالخا  ار  نآ  دوش ، رداص  نآ  زا  عرـش ، لـقع و  رظن  زا  هدیدنـسپ  اـبیز و  لاـعفا  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  تئیه 

(2) .دنیوگ دب  قالخا  ار  نآ  دوش ، رداص  نآ  زا  دنسپان  تشز و  لاعفا 

: دیوگ یم  قالخا  فیرعت  رد  یسلجم  همالع 

اهنآ زا  يا  هراپ  دـنا و  یتاذ  يرطف و  تاکلم  نیا  زا  یخرب  .دوش  یم  رداص  نآ  زا  یناسآ  هب  راک  هک  تسا  یناسفن  يا  هکلم  قالخا ،
ندـنک ناج  یتخـس و  اب  ادـتبا  رد  لیخب  هچنانچ  ...دـنیآ  یم  تسد  هب  اهنآ ، هب  سفن  نداد  تداـع  نیرمت و  شـالت و  رکفت و  اـب  زین 

(3) .دیآ یم  رد  وا  تداع  يوخ و  تروص  هب  ششخب  رارکت ، رثا  رد  اما  دشخب  یم  ار  يزیچ 

هکلب تیبرت ، تارمث  زا  یکی  انعم ، نیا  رد  قالخا  .یحور  صیاصخ  تافـص و  یناسفن و  تاکلم  هعومجم  زا  تسا  تراـبع  قـالخا 
(4) .تسا نآ  هرمث  نیرت  مهم 

(5) .دوش یم  قالطا  دنا ، هدمآ  رد  هکلم  تروص  هب  ناسنا  رد  هک  یلئاذر  لئاضف و  هعومجم  هب  يوغل ، رظن  زا  قالخا 

لماش هک  اه  تفـص  نآ  اب  بسانتم  يرایتخا  ياهراتفر  لامعا و  دـب ، بوخ و  یناسفن  ياـه  تفـص  قـالخا ، زا  دارم  راتـشون  نیا  رد 
یقالخا ياهدنسپان  اهدنسپ و 

ص:26

ص 178. مالسا ، رد  ندمت  خیرات  یبلح ، رغصا  یلع  ( 1 - ) 1
ص 14. یفیرش ، نیسح  دمحا  شراگن  قیقحت و  قالخا ، هفسلف  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 372. ج 67 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  ( 3 - ) 3
ص 8. یمالسا ، قالخا  تاداس ، یلع  دمحم  ( 4 - ) 4

ص 29. هغالبلا ، جهن  رد  قالخا  یمشاه ، نسح  دیس  ( 5 - ) 5
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قـالخا قـالخا ، دـشاب و  رادروخرب  بهذـم  ناـمیا و  ییارجا  تنامـض  زا  تسیاـب  یم  قـالخا  یمالـسا  بتکم  رد  .دـشاب  یم  تسا 
.دوب دهاوخن  یمالسا 

، ناسنا ندوب  عبطلاب  یندـم  هب  یحیـسم ) نیترام  يرنه  تایرظن  دّر  رد   ) هلملا ناـهرب  همُـالا و  فیـس  باـتک  رد  یقارن  دـمحا  موحرم 
نایب يارب  ادخ  يوس  زا  يدرف  نییعت  نآ  زا  سپ  ادـخ و  تیمکاح  نوناق و  هطباض و  ترورـض  و  رگیدـکی ، اب  اهناسنا  ندوب  توافتم 

.دیامن یم  هراشا  ناسنا  هیفیلکت  ماکحا 

: دسیون یم  یمالسا  هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  باتک  رد  اخیک  همجن 

زا اهنت  هکلب  درادن ، ینوناق  ییارجا  تنامض  یقوقح  داوم  فالخ  رب  قالخا  هک  تسا  نیا  رد  قوقح  قالخا و  ياه  توافت  زا  یکی  »
(1) «. دوش یم  تنامض  یبهذم  ینورد و  هبنج 

يارب ییامنهار  هلزنم  هب  رشب  لقع  هک  تسا  ناسنا  شنیرفآ  ترطف و  ياه  هنیمز  نتشاد  رظن  رد  یهلا ، نوناق  يانبم  أشنم و  مالـسا  رد 
(2) .دزاس یم  رت  ینغ  ار  نآ  عمج ، قوقح  هشیدنا و  هک  هدوب  دصقم  نآ  هب  لوصو 

، نآ ییارجا  نماض  نیرتهب  تسا ؛ راوتـسا  گرم  زا  دـعب  نآ  ياقب  حور و  دوجو  داعم ، دـیحوت ، ياـه  هیاـپ  رب  مالـسا  رظن  زا  قـالخا 
ياه هویم  هک  ددرگ ؛ یم  تیادـه  نامیا  رون  اب  هعماـج  راکـشآ  ناـهن و  دوش ، هنیداـهن  هعماـج  دارفا  دـبلاک  رد  رگا  هک  تسا ، ناـمیا 

رد یگدنز  لثم  يا  هعماج  نینچ  رد  یگدنز  و  دش ؛ دـهاوخ  ...و  یبلط  قح  یتسار ، تفع ، ایح ، تینما ، دامتعا ، تخرد ، نیا  نیریش 
(3) .دوب دهاوخ  تشهب  زا  يا  هشوگ 

(4) .دشاب هتشاد  دیکأت  ادخ  هب  نامیا  رب  هک  دوش  یم  رادروخرب  يدامتعا  لباق  هناوتشپ  زا  یقالخا  تالامک  لئاضف و  ینامز 

ص:27

ص 26. یمالسا ، هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  اخیک ، همجن  ( 1 - ) 1
ص 26. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 2 - ) 2

ص 24. هغالبلا ، جهن  رد  قالخا  ( 3 - ) 3
ص 24. یمالسا ، قالخا  تاداس ، یلع  دمحم  ( 4 - ) 4
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یقالخا ياه  شزرا  ظفح  رد  مهم  رـصانع  زا  یکی  ار  یبهذـم  نامیا  ینامرد ، انعم  بتکم  بحاص  سانـش و  ناور  لـکنارف  روتکیو 
(1) .دناد یم  يرابجا  راک  ياه  هاگودرا  رد  دارفا 

: دیوگ یم  لراک  سیسکلا 

(2) «. ...دشن قفوم  تساوخ  یم  طارقس  هک  نانچ  نآ  بهذم  زا  لقتسم  یقالخا  متسیس  کی  نتخاس  رد  ناسنا  »... 

(3) .دیامن یم  دییأت  نوسرما  لوق  زا  ار  ینید  نامیا  یقالخا  دُعب  دوخ  باتک  رد  زمیج  مایلیو 

مرکا یبن  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  هچنآ  زا  يوریپ  هب  نآ  رد  هک  تسا  یلقن  قالخا  درکیور  قالخا ، رد  هعلاطم  ياـه  هویـش  زا  یکی 
ياه هویـش  يایازم  یمامت  هویـش  نیا  .ددرگ  یم  دیکأت  دش ، نایب  مالـسلا  مهیلع  شا  یمارگ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(4) .تساراد ار  یقالخا  تاعلاطم  رگید 

.میا هتسج  کسمت  هجو  نیا  هب  شهوژپ  نیا  رد  ام 

یعامتجا قالخا 

: دیوگ یم  عامتجا  فیرعت  رد  نئوک  سورب 

یگدـنز هویـش  گنهرف و  ياراد  دـنراد ، ناکـسا  ییاـیفارغج  صاـخ  هقطنم  کـی  رد  هک  مدرم  زا  یهورگ  زا  تسا  تراـبع  عاـمتجا 
تاعامتجا زا  ییاه  هنومن  .دـننک  یم  لابند  ار  فدـه  کی  یعمج  روط  هب  دـنهاگآ و  دوخ  ناـیم  صاـخ  تدـحو  هب  دـنا ، یکرتشم 

(5) .اهاتسور اه و  هلحم  اه ، ناتسرهش  اهرهش ، يرهش ، ياه  هزوح  زا : دنترابع 

ص:28

ص 235. مود ، تساریو  یمالسا ، قالخا  یناجیابرذآ ، دوعسم  یملید و  دمحا  ( 1 - ) 1
ص 28. یتعیرش ، یقتدمحم  همجرت  همدقم و  همدقم ،) شخب   ) شیاین سیسکلا ، لراک  ( 2 - ) 2

صص 9-8. ینیئاق ، يدهم  همجرت  ناور ، نید و  زمیج ، مایلیو  ( 3 - ) 3
صص 23-22. یناجیابرذآ ، دوعسم  یملید و  دمحا  ( 4 - ) 4

ص 303. لضاف ، اضر  یلسوت و  یلعمالغ  همجرت  یسانش ، هعماج  ینابم  نئوک ، سورب  ( 5 - ) 5
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یمالسا هزوح  رد  یعامتجا  قالخا 

یقالخا نینچ  هب  .دشاب  یم  دنتـسه ، لاعفا  یناسفن و  تافـص  زا  معا  هک  یمازلا  ریغ  ياهدیابن  اهدـیاب و  زا  هتـسد  نآ  قالخا  زا  دارم 
(1) .دوش یم  هتفگ  یعامتجا  قالخا  دشاب ، یعمج  یهورگ و  طباور  هب  طوبرم  رگا 

هعماـج و رگا  یـضرف  تروص  رد  و  ددرگ ، یم  حرطم  عاـمتجا  رـشب و  هطبار  رد  هک  دنتـسه  یتاـکلم  تافـص و  یعاـمتجا ، قـالخا 
، دهع هب  يافو  تواخس ، یعامتجا  هدیدنسپ  تافص  دننام  تسا ؛ ریذپان  ققحت  هتشادن و  یموهفم  تافص  نآ  دشابن ، راک  رد  عامتجا 

(2) ....و ملظ  ربکت ، لخب ، تداسح ، دننام ، یعامتجا  دنسپان  تافص  ...تلادع و  ینتورف و  عضاوت و 

: دسیون یم  يدزی  حابصم  یقتدمحم  داتسا 

یم رارقرب  نارگید  اـب  هک  تسا  یطباور  دـهد و  یم  ماـجنا  نارگید  اـب  طاـبترا  رد  ناـسنا  هـک  تـسا  ییاـهراک  یعاـمتجا ، قـالخا  »
(3) «. دنک

نیمز برغم  رد  یعامتجا  قالخا 

هراشا

: تسا هدش  هدروآ  یبرغ  یتنرتنیا  ياه  تیاس  زا  یکی  رد 

راک قلطم  رما  کی  ناونع  هب  یعامتجا  قالخا  فیرعت  عماوج ، دارفا و  فلتخم  تاداقتعا  نینچمه  فلتخم و  ياه  گنهرف  لیلد  هب  »
(4) «. تسا یلکشم 

ص:29

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  ، ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 1 - ) 1
.هدیکچ هحفص  (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،

ص 23. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع  دمحم  ( 2 - ) 2
ص 19. ج 1 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 3 - ) 3

http: // swers.y oo.com/question.index?qid = 20090109005615 P L ( . 4 - ) 4
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: دنا میسقت  لباق  لیذ  تروص  هب  رظن  کی  زا  قالخا  هب  رظان  ياه  شناد 

یفیصوت قالخا  . 1

نیا ياه  هرازگ  نیاربانب ، دوش ، یم  نییبت  فیـصوت و  بتکم ، هورگ و  کی  ای  صخـش  کی  لوبق  دروم  یقالخا  لوصا  ملع ، نیا  رد 
(1) .درادن رب  رد  یقالخا  مکح  روتسد و  هیصوت ، چیه  دوخ  يدوخ  هب  تسا و  یفیصوت  یخیرات و  یملع ، یگمه  ملع 

قالخا ارف  . 2

يروصت و يدابم  عومجم ، رد  هک  تسا  يا  یتخانـش  اـنعم  یتخانـش و  تفرعم  یقطنم ، لـئاسم  دوش ، یم  یـسررب  ملع  نیا  رد  هچنآ 
(2) .دنهن یم  رایتخا  رد  يروتسد  قالخا  دقن  يارب  ار  مزال  ياهرایعم  و  دنروآ ؛ یم  مهارف  ار  قالخا  ملع  یقیدصت 

يراجنه قالخا  . 3

رب رد  ار  یقالخا  عنم  یهن و  اـی  بیغرت  هیـصوت ، نآ  ياـه  هرازگ  هک  تسا  یقـالخا  لوصا  ندروآ  مهارف  ملع ، نیا  رد  قیقحت  هجیتن 
یمن ربخ  اه  بتکم  ای  صاخـشا  یقالخا  ياهرواب  زا  ام  يراجنه  قالخا  رد  ....دـننک  یم  بلط  ار  اهنآ  هب  لمع  بطاخم  زا  دـنراد و 

(3) .دشابن هاوخ  دشاب ، دقتعم  اهنآ  هب  یسک  هاوخ  میهد ، یم  ربخ  یقالخا  لوصا  عقاو  زا  هکلب  میهد ،

نخس ( mor theory ك issues  ) یقالخا یلک  ياهرایعم  زا  تسخن  شخب  تسا : شخب  ود  هدـنرادرب  رد  يراـجنه  قـالخا 
یبوخ و زا  مود ، شخب  ....و  تسا  مادک  تسرد  راکرایعم  تسیچ ؟ یلک  ياه  يدب  بوخ و  هک  نیا  دیوگ و  یم 

ص:30

ص 33. یئانف ، مساقلاوبا  همجرت  متسیب ، نرق  رد  قالخا  هفسلف  كونراو ، يرم  ( 1 - ) 1
ص 35. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 34. یئانف ، مساقلاوبا  همجرت  متسیب ، نرق  رد  قالخا  هفسلف  ( 3 - ) 3
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نآ رد  و  ( ، subst ive mor issues  ) دیوگ یم  نخـس  صاخ  لاعفا  ندوب  یقالخا  ریغ  ای  یقالخا  یتسردان ، یتسرد و  يدب ،
(1) ....و تسا ؟ تسرد  نینج  طقس  تسا ؟ بوخ  گنج  تسا ؟ بوخ  ییوگتسار  ایآ  دوش : یم  حرطم  عون  نیا  زا  ییاه  شسرپ 

.تسا هدش  میسقت  يدربراک  يرظن و  شخب  ود  هب  يراجنه  قالخا  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  يراجنه  قالخا  رد  يرگید  يدنب  میسقت 

تبسن يا  هرابود  هجوت  هزورما  اما  هدوب ؛ یهجوت  یب  دروم  یتدم  اما  هتـشاد ، رارق  هجوت  دروم  هتـشذگ  رد  هچ  رگا  يدربراک  قالخا 
(2) .تسا هتفرگ  تروص  نآ  هب 

.دنا هدرک  میسقت  يدرف  یعامتجا و  قالخا  هب  ار  نآ  هک  هتفریذپ  تروص  زین  يرگید  يدنب  میسقت  يدربراک  قالخا  هزوح  رد 

اب .تسا  یلمع  يرظن و  هب  قالخا  میـسقت  دـنا ، هدومن  قالخا  هنیمز  رد  یمالـسا  قـالخا  نادنمـشناد  اـملع و  هک  یتامیـسقت  زا  یکی 
...ءاضیبلا هجحم  مولعلا و  ءایحا  قارعالا ، هراـهط  يرـصان ، قـالخا  نوچمه  یمالـسا  قـالخا  ياـملع  یقـالخا  مهم  بتک  رد  يریس 

نیا یمالـسا  نافرع  رد  هک  تسا  نآ  يرظن  هبنج  رب  مکاح  اه  باتک  نیا  رد  قـالخا  یلمع  هبنج  هک  تسا  نیا  دـسر ، یم  رظنب  هچنآ 
.تسا دوهشم  ًالماک  هبنج 

(3) .تسا هدیاف  زا  یلاخ  دشاب ، هتشادن  يدنمدوس  ریثأت  درف  یگدنز  هویش  رب  رگا  قالخا  هعلاطم  هک  دوب  دقتعم  وطسرا 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  تایاور  میرک و  نآرق  ساسارب  یقالخا  لئاسم 

.تسا 2. یقالخا  لـئاضف  هب  دوخ  نتـسارآ  یقـالخا و  لـیاذر  زا  درف  نتـساریپ  يارب  یطباوض  لوصا و  نآ  رد  هک  يدرف ، لـئاسم  . 1
(4) ....و مدرم  تیاده  ردام ، ردپ و  هب  ندرک  یکین  دننام  تسا  حرطم  نارگید  لوصا  تیاعر  نآ  رد  هک  یعمج  لئاسم 

ص:31

صص 15-14. قالخا ، ارف  یناوریش ، یلع  ص 11 ؛ یمالسا ، مالک  قالخا ، هفسلف  یناجیرال ، قداص  ( 1 - ) 1
ص 15. یلالج ، ارهز  تاقیلعت  همجرت و  قالخا ، هفسلف  زمایلیو ، درانرب  ( 2 - ) 2

ص 398. زیئاپ 78 ، ناتسبات و  19 و 21 ، رظن ، دقن و  یقدنج ، زورهب  همجرت  قالخا ،» ارف  قالخا و  ، » بیرک رجار  ( 3 - ) 3
ص 56. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 4 - ) 4
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یعامتجا هبنج  رب  مکاح  قالخا  يدرف  هبنج  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  یمالـسا ، قالخا  ياملع  یقالخا  مهم  بتک  رد  لماک  ریـس  اب 
.تسا نآ 

: دسیون یم  اخیک  همجن  هچنانچ 

ار مدرم  ریاس  قالخا  رب  هاشداپ  قالخا  ریثأت  رطاـخ  نیمه  هب  دوب ، یعمج  قـالخا  رب  يدرف  قـالخا  مدـقت  هب  دـقتعم  يراوزبس  ققحم 
هتشذگ و رد  ناملسم  نادنمشیدنا  املع و  زا  يرایسب  ضورفم  هلئسم  یعمج ) رب  يدرف  قالخا  مدقت   ) هلئسم نیا  ....درک  یم  دزشوگ 

(1) .دنناد یم  درف  قالخا  هلئسم  ورگ  رد  ار  هعماج  حالصا  هک  تسا  هدوب  هزورما 

(2) .تسا هدش  نایب  يدرف  تروص  هب  هعماج  دارفا  قالخا  هیکزت  يارب  هداعسلا  جارعم  رد  هدش  حرطم  یقالخا  لئاسم  بلغا 

ار هتکن  نیا  نکل  .دش  دهاوخ  هتخاس  دوخ  هب  دوخ  عامتجا  دـنوش ، هتخاس  دارفا  رگا  هک  دـشاب ، تسرد  هیرظن  نیمه  دـیاش  یتهج  زا 
.تفرگ دنهاوخ  رارق  ریثأت  تحت  دارفا  ًاملسم  دشاب ، یقالخا  عامتجا ، طیحم و  هچنانچ  هک  تشاد  رظن  رد  یتسیاب  مه 

: هک دندقتعم  ناسانشناور 

زا یضعب  .دبای  یم  همادا  وا ، یگدنز  راودا  همه  رد  اهنآ  ریثأت  دنتسه و  راذگریثأت  درف  رب  دلوت  هظحل  زا  يداصتقا  یعامتجا -  لماوع 
(3) .دنوش یم  عقاو  رثوم  رتالاب  لحارم  رد  رگید  یضعب  دنراد و  يرتشیب  ریثأت  یگدنز  هیلوا  ياه  لاس  رد  لماوع ، نیا 

يارب يا  همدقم  ار  نآ  هکلب  دـناد ، یمن  دـبای ، تسد  شیوخ  لامک  هب  درف  هک  نآ  يارب  يا  هلیـسو  طقف  ار  یعامتجا  یگدـنز  لقع ،
(4) .دناد یم  دارفا  همه  لماکت 

ص:32

ص 113. یمالسا ، هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  ( 1 - ) 1
ص 140. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 565. یچتعاس ، دومحم  سابتقا  همجرت و  یسانشناور ، لوصا  نام ، .ل  نامرن ، ( 3 - ) 3
ص 197. یمالسا ، قالخا  ( 4 - ) 4
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، دنشاب هجوتم  صاخشا  دوخ  هک  نآ  نودب  داسف  حالص و  تهج ، نیمه  هب  تسا ؛ هدش  هدیرفآ  رییغت  لباق  ساسح و  یحور  اب  ناسنا 
.دنک یم  تیارس  رگید  درف  هب  يدرف  زا 

: مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ریبعت  هب 

یم وخ  مه  شرای  اب  صخش  اریز  تسا ، دنسپان  رادرک  تسس و  هشیدنا  يأر و  ياراد  هک  یسک  اب  ندش  رای  ترشاعم و  زا  زیهرپب  «و 
(1) («. دنیامن یم  دننام  شرای  هب  ار  وا  سپ   ) دوش

یخرب زا  نتـسج  يّربـت  دـهد ، یم  تیمها  رگیدـکی  هب  مدرم  ندرک  ّتبحم  هب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  میرک  نآرق  هک  تـسور  نـیا  زا  »
(2) «. دیرب تاعامتجا  زا  یخرب  زا  دیاب  بولطم  یعامتجا  یگدنز  کی  ظفح  يارب  سپ ، تسا  هدرمش  مهم  زین  ار  اهناسنا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

اَدب ْمُِکب َو  انْرَفَک  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اّمِم  ْمُْکنِم َو  اُؤآَُرب  ّانِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َمیِهاْربِإ َو  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَـق  )
( ...ِهّللِاب اُونِمُْؤت  یّتَح  ًاَدبَأ  ُءاضْغَْبلا  ُهَوادَْعلا َو  ُمُکَْنَیب  انَْنَیب َو 

امش و زا  ام  : » دنتفگ دوخ  موق  هب  هک  هاگ  نآ  .تسوکین  یقشمرس  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  زا ] يوریپ   ] رد امـش  يارب  ًاعطق  »
دیتسرپ یم  ادخ  ياج  هب  هچنآ  زا 

ناـمیا ادـخ  هب  طـقف  هک  یتـقو  اـت  هدـش  رادـیدپ  یگـشیمه  هـنیک  ینمـشد و  امـش  اـم و  ناـیم  مـیزرو و  یم  رفک  امـش  هـب  مـیرازیب ،
(3) «. ...دیروآ

ص:33

ص 1070. ج 5 ، مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 1 - ) 1
ص 196. یمالسا ، قالخا  ( 2 - ) 2

هیآ 4. هنحتمم ، ( 3 - ) 3
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: تسا هدمآ  نینچ  یعامتجا  قالخا  فیرعت  رد  برغ ، یقالخا  ياه  تیاس  زا  یکی  رد 

(1) «. تسا هدمآ  تسد  هب  یگدنز  لوط  رد  اه  گنهرف  مدرم و  یعمج  هبرجت  زا  یعامتجا  قالخا  »

نارگید دوخ و  ياه  هشیدـنا  هدـهاشم  هعلاطم و  زا  یـشان  ییارقتـسا و  شور  زا  هدـمآ  تسد  هب  مالـسا ، رد  یعامتجا  قالخا  لوصا 
(2) .تسا تنس  باتک و  زا  یمالسا و  میلاعت  نتم  زا  هدش  جارختسا  هکلب  تسین ،

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یگدنز 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  دنزرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

دیس »(6) تاــنفثلاوذ ،»  ، » (5)« نیدجاسلا دیس  »(4) داجس ،» »(3) نیدـباعلا ،» نـیز   » شباـقلا نیرتروهــشم  و  یلع »  » يو یمارگ  ماـن 
(8) «، نیدهازلا هودق  »(7) نیدباعلا ،»

(13) «، نیتناقلارانم »(12) نیحلاصلا ،» نیز  »(11) یکزلا ،» »(10) نیمالا ،» »(9) نینمؤملا ،» ماما  »

ص:34

http:// swers.y oo.com/question.index?qid = 20090109005615 P L ( . 1 - ) 1
ص 71. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  ( 2 - ) 2

هیلح بقانم ؛ همغلا ؛ فشک  داشرا ؛ لاـمآلا ؛ یهتنم  ص 7 ؛ مالسلا ، امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ( 3 - ) 3
.ءایلوالا

.عیارشلا للع  بقانم ؛ لامآلا ؛ یهتنم  نامه ؛ ( 4 - ) 4
ص 14. لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  ( 5 - ) 5

؛ بقانم نانبل ؛) ياملع  زا  یعمج   ) داجـس ماما  یناگدـنز  لامآلا ؛ یهتنم  ص 7 ؛ مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یناگدنز  ( 6 - ) 6
.عیارشلا للع  همغلا ؛ فشک 

.همغلا فشک  بقانم ؛ نامه ؛ ( 7 - ) 7
.همغلا فشک  نامه ؛ ( 8 - ) 8

.بقانم همغلا ؛ فشک  نامه ؛ ( 9 - ) 9
.همغلا فشک  لامآلا ؛ یهتنم  نامه ؛ ( 10 - ) 10
.همغلا فشک  لامآلا ؛ یهتنم  نامه ؛ ( 11 - ) 11

.بقانم نامه ؛ ( 12 - ) 12
.بقانم ءایلوالا ؛ هیلح  نامه ؛ ( 13 - ) 13
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.تسا  (5) «، نیدباعلا »(4) نیقتملادیس ،» »(3) اکبلا ،» »(2) هّمالا ،» مامالا  »(1) لدعلا ،» »

رب هاوگ  نیا  .دندوب  دناوخ ) یم  اعد  دایز  هک  یسک   ) ءاّعد تایاور ، قبط  ریما  ترضح  شراوگرزب  دج  مالسلا و  هیلع  داجس  ترضح 
هدوب هلسلس »  » کی دنروآ  دوجو  هب  ار  اعد  بتکم  هک  جع )  ) نامز ماما  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخش  زا  هک  تسا  نآ 

.دنا

ءاکبلا ءزج  ار  ناشیا  هکنانچمه  .دوش  یم  هتفگ  ءاّعد »  » ناشیا هب  هک  دنا  هتشاد  يزکرمت  نانچ  اعد  باب  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  »
، مالـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  زا : دـنترابع  هکدـنا  هدرک  رکذ  ءاکبلا  ار  رفن  جـنپ  ملاع  رد  .دـنناد  یم  دـنک ) یم  هیرگ  دایز  هک  یـسک  )

(6) «. مالسلا هیلع  داجس  مالسلا و  اهیلع  ارهز  مالسلا ، هیلع  فسوی  مالسلا ، هیلع  بوقعی 

یم ادخ  بناج  زا  بوصنم  ماما  ار  وا  هن  دنتـسه و  هعیـش  هن  دـنا ، هداد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  ار  اه  بقل  نیا  هک  یناسک  بلغا  »
(7) «. دنشاب یم  شیوجتسج  رد  هک  دننیب  یم  یسک  نیرتهب  نیرت و  فیرش  نیرت ، لماک  ار  وا  هکلب  دنناد ؛

، يرذالب دعـس ، نبا  يریبز ، بعـصم  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  بوشآ ، رهـش  نبا  دیفم ، ینیلک ، نوچ  میدق  ناثدحم  ناخّروم و  مومع 
رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تدالو  تعامج ) تنـس و  لها  زا   ) ینالقـسع رجح  نبا  ناکلخ و  نبا  يزوجلا ، نبا  طـبس 

متفه یس و  ای  متشه و  یس و  لاس  هنیدم 

(8) .دنا هتفریذپ  ار  ترهش  نیا  یگمه  دنچ  ینت  زج  نارخأتم  نامدقتم و  .دنا  هتسناد  ترجه  زا  دعب 

ص:35

.نامه ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2
.نامه ( 3 - ) 3

.همغلا فشک  نامه ؛ ( 4 - ) 4
ص 14. یمق ، سابع  خیش  ( 5 - ) 5

صص 138-139. ناتسبات 84 ، ، 7 هنیفس ، یحطبا ،) دحوم  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  اب  وگتفگ  ( ) 6 - ) 6
ص 67. نابیرغ ، ماش  يزاریش ، اضر  ( 7 - ) 7

خیرات رد  هک  نادـب  دـیوگ : یم  یمق  سابع  خیـش  ص 29 . مالـسلا ، امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یگدنز  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ( 8 - ) 8
هدوب تشه  یس و  هنس  ای  شش  ای  جنپ ، یس و  هنس  لوالا ، يدامج  همین  لاوقا ، حّصا  دیاش  تسا ؛ رایسب  فالتخا  ترـضح ، نآ  دالیم 

.دشاب
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، بجر مهدزای  نابعـش ، مهدزای  نابعـش ، مهن  نابعـش ، متـشه  نابعـش ، مجنپ  مالـسلا : هیلع  ماما  تدالو  زور  هراـب  رد  ناـخّروم  لاوقا 
یخرب 35، تسا  فالتخا  زین  دـلوت  لاس  نییعت  رد  دـنا و  هدرک  رکذ  ار  یناثلا  يدامج  همین  لوالا و  يدامج  همین  لوالا ، عیبر  متـشه 

.دنا هدرک  رکذ  ار  و 49  ، 48 ، 38 ، 37 ، 36

.دنا هتشون   (5)« میعنلاوبا  » »(4) و نسحلاوبا »(3) رکبوبا ،» »(2) نسحلاوبا ،» »(1) دمحموبا ،»  » ار وا  تینک 

هداهن مان  مجع » ناـیم  رد  ناـیناریا  برع و  ناـیم  رد  شیرق   » ینعی نیرتهب » ود  رـسپ   » ینعی نیتریخ » نبا   » ار مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
(6) .دنا

، زانرهـش هاش ، ناهج  نانز ، هاش  هیونابرهـش ، ونابرهـش ، یماسا : هب  مراهچ  ماما  ردام  مان  لوا  رـصع  هب  کیدزن  لوا و  تسد  دانـسا  رد 
رتروهشم همه  زا  ونابرهـش  مان ، نیا 14  نایم  زا  .تسا  هدـمآ  همطاف  میرم و  راّرح ، همالـس ، هلازغ ، هفالـس ، هََّرب ، هلوخ ، هیوناب ، ناـهج 

(7) .دراد هلاس  دصکی  رازه و  یترهش  ونابرهش  مان  ...تسا 

باتک رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  دیکأت  هلازغ  همالـس ، هفالـس ، ياه  مان  رب  تنـس ، لها  عبانم  رد  ییاور  یخیرات و  عبانم  یـسررب  اب 
.تسا هدش  رکذ  رتشیب  ونابرهش  مان  یعیش  ياه 

ص:36

ص 8. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس  ص 14 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیش  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 8. مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4

ص 297. ج 2 ، يا ، هراوز  نیسح  نب  یلع  حرش  همجرت و  .همغلا  فشک  یلبرا ، ثدحم  ( 5 - ) 5
.نامه ( 6 - ) 6

رد : » تسا هدـمآ  نایاوشیپ  هریـس  باتک  رد  صص 12-10 . مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ( 7 - ) 7
زین رگید  تروص  هدزاود  هب  هیونابرهش ، رب  هوالع  تسا و  فالتخا  دروم  تخس  مراهچ  ماما  ردام  مان  همئا ، یگدنز  یخیرات و  بتک 
ص 233) نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم   ) .تسا هدمآ  ...و  هفالس  هلوخ ، هیوناب ، ناهج  زانرهش ، هاش ، ناهج  نانز ، هاش  نوچمه :
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.تسا هدوب  ناریا  یناساس  هاشداپ  موس  درگدزی  رتخد  ونابرهش »  » یخیرات بتک  تایاور و  زا  یخرب  ساسارب 

: تسا هدروآ  لامآلا  یهتنم  رد  یمق  سابع  خیش 

مجع هاـشداپ  ناوریـشونا ، نب  زمره  نب  زیورپ  نب  رایرهـش  نب  درگدزی  رتخد  ونابرهـش ، هردـخم ، ياـیلع  ترـضح ، نآ  همرکم  هدـلاو 
....هدوب

: دومرف دوخ  هزوجرا  رد  یلماعلا  رحلا  انخیش  هچنانچ 

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباـب  نبا  هدومرف : نویعلا  ءـالج  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 
سپـس داتـسرف ، نامثع  يارب  و  تفرگ ، مجع  هاشداپ  درجدزی ، زا  رتخد  ود  درک ، حـتف  ار  ناـسارخ  نوچ  رماـع ، نب  هللادـبع  هک  تسا 

(1) ....و مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هب  ار  یکی 

یم يو  .تسا  هتـشون  يرجه  مود  همین  رد  ار  شباتک  هک  تسا  یبوقعی  هتـسناد ، درگدزی  رتخد  ار  شردام  هک  خّروم  نیرت  یمیدـق  »
هدرک کیکـشت  زین  درگدزی  هب  وا  تبـسن  رد  یخرب  یتـح  دـناوخ و  هلازغ  دوـب ، راّرحا »  » هـک ار  وا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  دـیوگ 

(2) «. دنا

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسه  ناخّروم  نیب  ییاهرظن  فالتخا  زین  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  تافو  خیرات  رد 

ص:37

دیفم خیش  ص 8 ؛ مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ص 14 ؛ لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  ( 1 - ) 1
يا هراوز  هـمغلا  فـشک  ص 138 ) یتـالحم ، یلوسر  همجرت  داـشرالا   ) .دـناد یم  موس  درگدزی  رتـخد  ار  ناـشیا  رداـم  داـشرالا  رد 

.دناد یم  درجدزی  رتخد  ار  ناشیا  ردام  هحفص 260 ) )
ماما ردام  باـستنا  هک  يدارفا  هلمج  زا  ص 22 . البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ینـسح ، ربکا  یلع  ( 2 - ) 2
نیا يرآ  : » دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  يرهطم  یضترم  دیهـش  دنا ، هداد  رارق  کیکـشت  دروم  ار  درگدزی  رتخد  هب  مالـسلا  هیلع  مراهچ 
تلع هعیش و  بهذم  تیهام  هب  عجار  دنا ، هدش  عقاو  نانآ  نانخس  ریثأت  تحت  هک  ینایناریا  نیقرـشتسم و  زا  یخرب  هک  یهیجوت  تسا 

(. ص 116 ج 14 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  «. ) ...دنیامن یم  نآ  شیادیپ 
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ار يرجه  ای 95  لاس 94  مرحم   8 همغلا ، فشک  رد  .دنا  هتـشون  ار  يرجه  لاس 94  رجح ، نبا  تاقبط و  رد  دعـس  نبا  ناکلخ و  نبا 
رسارس یگدنز  هرود  کی  زا  سپ  یگلاس  رد 57  يرجه  لاس 95  مرحم  مجنپ  تسیب و  رد  ماما  روهـشم ، هب  انب  یلو  .دنک  یم  دیکأت 

دیهش مومسم و  کلملادبع  نب  ماشه  هلیسو  هب  يوما و  رگمتس  هفیلخ  کلاملادبع  نب  دیلو  روتـسد  هب  داهج  هزرابم و  هودنا و  جنر و 
ج ، ) راونالاراحب یمعفک ، حابصم  رد  بلطم  نیا  .دیدرگ  نفد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  رانک  هنیدم  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  دیدرگ و 

(1) .تسا هدمآ  ج 3 ) ، ) بقانم و  ( 46

.تسا رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  زا   95 لاس 94 ، هدش ، نایب  تارظن  نایم  زا 

ار ترضح  نآ  نارسپ  دادعت  یخرب  .دنا  هدوب  رتخد  راهچ  رسپ و  هدزای  ياراد  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  خیراوت ، زا  یخرب  لقن  قباطم 
(2) .دنا هدرواین  نایم  هب  ترضح  نآ  نارتخد  زا  یمسا  یضعب  دنا و  هتشون  رفن  هزاود 

هزرابم هب  دوخ ، یمارگ  ردـپ  نوچمه  دـندوب و  هدرک  زکرمتم  اعد  شیاین و  رب  ار  دوخ  ياه  تیلاـعف  رتشیب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
لیکـشت هدرتسگ  ثحب  سرد و  هقلح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شنادنزرف  نوچ  ای  دـندرکن  مادـقا  هناحلـسم 

یماظن و رظن  زا  عیشت  هزرابم  هیلوا  ياه  هیاپ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیز و  تیبرت  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  عقاو  رد   (3) .دندادن
گنس هک  درک  اعدا  ناوت  یم  یتح  دندومن ، انب  يزیر و  یپ  ار   (4) یگنهرف

ص:38

هیلع داجس  ماما  تداهـش  زین  یخرب  ص 215 ؛ البرک ، نینوخ  بالقنا  رادـساپ  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ینـسح ، ربکا  یلع  ( . 1 - ) 1
دجم یلعدمحم   ) .دناد یم  لاس  ار 57  ناشیا  تکرب  اب  رمع  ندش و  مومـسم  لیلد  هب  يرجه  ای 95  لاس 94  مرحم  رد 25  ار  مالسلا 

همجرت ج 2   ) یفاک لوصا  باتک  دانتـسا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تداهـش  مه  يا  هدع  ص 11 .) هفیحص ، اب  ییانـشآ  یهیقف ،
، يدیهشرفعج دیس  ص 7 ؛ مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ینایواک ، .فلا   ) .دناد یم  مالسلا  هیلع  ماما  یگلاس  رد 57  يوفطصم ص 386 )

(. ص 202 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز 
ص 208. البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ینسح ، ربکا  یلع  ( 2 - ) 2

ص 11. هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانش ، قح  اضردیمح  ( 3 - ) 3
کی ياـنب  ریز  دزاـس و  یم  روراـب  ار  نآ  اـعد  ناـبز  هب  هک  هتفهن  یعاـمتجا  یـسایس ، یبـالقنا ، يا  هشیدـنا  میلاـعت  نـیا  رد  ( 4 - ) 4

یکدنا هک  یتقو  .داد و  ناشن  ار  دوخ  هشیدنا  نیا  هک  دییاپن  يرید  .دهد  یم  لیکشت  ار  ریگارف  تموکح 
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هیلع مراهچ  ماما  نامز  رد  دـش  رهاظ  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  ًاصوصخ  مالـسلا و  هیلع  مجنپ  ماـما  ناـمز  رد  هک  عیـشت  بهذـم  ياـنب 
ار اعد  نابز  ناشیا  مامه ، ماما  نآ  نارود  یقـالخا  یعاـمتجا و  یـسایس ، عاـضوا  لـیلد  هب  نکل   (1) .دوب هدش  يراذگ  ناینب  مالـسلا 
یعامتجا و یسایس ، عاضوا  زا  یلک  ییامن  ادتبا  هک  تسا  يرورض  لیلد  نیمه  هب  .تسا  نآ  جیاتن  زا  هیداجس  هفیحص  هک  دندیزگرب 

.میهد حیضوت  راصتخا  هب  ار  ماما  نارود  یقالخا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  یسایس  یعامتجا -  نارود 

میسقت ساسارب  هدوب ، مالـسا  خیرات  رد  تموکح  راودا  نیرت  هایـس  زا  یکی  اب  فداصم  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ترـضح  تماما  نارود 
مراهچ هرود  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگدنز  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ   (2) تماما هناگراهچ  راودا  يدنب 

، مالـسلا هیلع  مراـهچ  ماـما  ناـمز  اـما  دوب ، هتـشگ  فارحنا  شوختـسد  یمالـسا  تموکح  ترـضح ، نآ  زا  شیپ  هچرگ  .تسا  هدوب 
یم اپ  ریز  ار  یمالـسا  لوصا  هدرک و  نیهوت  یمالـسا  تاسدقم  هب  یـشوپ ، هدرپ  هنوگچیه  نودـب  اراکـشآ و  تموکح  نارادـمدرس 

(3) .دنتشاذگ

ص:39

....ناملـسم 2. دارفا  یبالقنا  نادجو  نتخیگنارب  . 1 دـیدرگ : وربور  دوخ  ناوریپ  اب  یلمع  هار  ود  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ( 1 - ) 1
هناخ و .دوب  یمالـسا  گرزب  هسردـم  سـسؤم  نیمود  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .یناور  یتدـیقع و  یهاگآ  يرکف و  همانرب  هیهت 

(. صص 158-157 .يرشبم  هللادسا  همجرت  ام ، نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدنز  بیدا ، لداع   ) ....دوب وا  هسردم  دجسم ،
.دعب هب  ص 73  یمالک ، بهاذم  قرف و  .ر ك : رتشیب  عالطا  يارب  .عدوتسم  ماما  رقتسم و  ماما  ساسا ، ماما  میقم ، ماما  ( 2 - ) 2

ص 241. نایاوشیپ ، هریس  ( 3 - ) 3
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نت دنچ  اب  ناشیا  مینادب  هک  تسا  یفاک  .دنارذگ  هیما  ینب  ملظ  ناقفخ و  نارود  رد  ار ، دوخ  یگدنز  رسارس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ره اهنآ  هک  دوب ، رـصاعم  کلملادبع  نب  ماشه  ناورم و  نب  کلملادـبع  مکح ، نب  ناورم  هیواعم ، نب  دـیزی  نوچ  هیما  ینب  يافلخ  زا 

.دنتشاد رظن  ریز  ار  تموکح  هیلع  تکرح  عون 

(1) .دیشک لوط  لاس  تدم 21  هک  دوب  کلملادبع  تنطلس  اب  فداصم  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تماما  نارود  نیرتشیب 

: دسیون یم  يدوعسم  .تسا  هتفرگ  تروص  رصع  نیا  رد  نایعیش ، مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  رازآ  نید ، تاسدقم  هب  نیهوت  نیرتشیب 
لیعامسا نب  ماشه  ناسارخ ، رد  بلهم  قارع ، رد  جاجح  لثم  دندوب ، شدوخ  دننامه  زین  شنارازگراک  دوب و  زیر  نوخ  کلملادبع  »

(2) «. دوب رتزیر  نوخ  رترگمتس و  همه  زا  جاجح  نانآ ، نایم  رد  .نارگید و  هنیدم و  رد 

(3) «. دیدرگ عورش  هنایفخم  هیقت و  سرت ، اب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تماما  : » دیوگ یم  يدوعسم 

: دنک یم  نایب  نینچ  همادا  رد  يدوعسم 

شوخ يرگاینخ و  بعل ، وهل و  سلاجم  زاوآ ، زاس و  وا  نامز  رد  دوب و  هدرک  تیارـس  شناـیفارطا  لاـمع و  هب  دـیزی  یقـالخا  داـسف 
(4) .دنتخادرپ يراوخ  بارش  هب  اراکشآ  هنیدم  مدرم  دوب و  هدش  هدیشک  زین ، هنیدم  هکم و  سدقم  رهش  ود  هب  ینارذگ 

ص:40

ص 241. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 291. ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسملا ، یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  ( 2 - ) 2

ص 34. يد 80 ، ، 10 مالسا ، بتکم  یناملظ ، نوگبش و  رصع  رد  داجس  ماما  هلاقم  ینسح ، ربکا  یلع  ص 115 ؛ نامه ، ( 3 - ) 3
ص 265. نایاوشیپ ، هریس  ص 67 ؛ ج 3 ، يدوعسملا ، یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  ( 4 - ) 4
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: دسیون یم  نینچ  کلملادبع  نامز  هب  عجار  برعلا » هروتارپما   » باتک رد  ییاپورا  رصاعم  نیقرشتسم  زا  اشاپ  ولکناج 

ياـهراک هک  دـندوب  اـه  ناـسر  هماـن  دنتـشاد  هدـهع  هـب  ار  رما  نـیا  هـک  یناـسک  هـلمج  زا  .دـندوب  ناوارف  ناـسوساج  يو  ناـمز  رد  »
(1) «. دنتشاد رظن  ریز  ار  نایعیش  عیشت و  ناربهر  نارادناتسا و 

(2) .دش یم  زین  ماکح  نادنمشناد و  زا  یخرب  لماش  نامز  نآ  یقالخا  فارحنا 

: يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  ریبعت  هب 

، دنزب فرح  حیرص  هدرپ و  یب  مدرم  نآ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  داد  یمن  هزاجا  عضو ، ندوب  دعاسمان  نارود و  نآ  رد  قانتخا 
دیاب هک  دوب  عیاض  هدـش و  هابت  قیالان و  هعماج  کی  هعماج  نآ  ًالـصا  دنتـساوخ ، یمن  مه  مدرم  دنتـشاذگ ، یمن  اه  هاگتـسد  طقف  هن 

(3) .دش یم  يزاسزاب 

، تشحو بعر و  : » تسا یگژیو  راهچ  ياراد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  لیلحت  هب  انب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نارود  رد  مکاـح  تیعـضو 
(4) «. یسایس داسف  یقالخا و  داسف  يرکف ، طاطحنا 

نابز زا  ناشیا  دـش  ثعاب  هک  دوب  یلماع  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  نارود  یقالخا  یـسایس و  یعامتجا ، هژیو  طیارـش  نیمه  لیلد  هب 
(5) .دننکب هدافتسا  اعد 

تمکح دـنا ، قح  نازورف  لعـشم  اه  لسن  یمامت  يارب  راـصعا و  یماـمت  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  ییاـجنآ  زا  دـسر ، یم  رظن  هب 
زا کی  ره  هریس  هک  دنک  یم  ءاضتقا  دنوادخ 

ص:41

ص 22. مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ینایواک ، فلا ، ( 1 - ) 1
ص 268. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  ( 2 - ) 2

www.h zeh.nt/h zeh/m هیداجـس .» هفیحـص  رد  شیاـین  ربـهار   » هلاـقم ناتـسبات 84 ، هرامـش 4 ، نوـصح ، هـلجم  ( 3 - ) 3
(( ines/...iid = 50685

ناتسمز 84، ، 17 ینید ، هشیدنا  همانلـصف  اعد ،» نابز  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزاس  گنهرف  ، » روپ ناملـس  داوجدـمحم  ( 4 - ) 4
صص 101-100.

ص 4. هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانش ، قح  اضر  دیمح  ( 5 - ) 5
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سک ره  ات  .دشاب  مدرم  يارب  رابرپ  يا  هنیجنگ  نانآ ، نوگانوگ  ياه  شور  ات  دشاب ؛ زیامتم  صاخ و  یـشور  اب  تیادـه  تهج  نانآ 
.دریگ هرهب  اهنآ  زا  درب ، یم  رس  هب  نآ  رد  هک  يا  هژیو  طیارش  دوخ و  اب  قباطم 

: دیوگ یم  يرصب  نسح 

(1) «. دسانش یمن  ار  هلبق  زج  تسا ، هداد  میلعت  امش  هب  هچنآ  نایم  زا  ددرگرب  ادخ  لوسر  رگا  »

: دسیون یم  یطویس 

(2) «. تسناد یمن  ار  ینید  لئاسم  زا  یخرب  کلملادبع  نب  دیلو  تفالخ  رد  جاحلاریما  هنیدم و  یلاو  زیزعلادبع  نب  رمع  »

(3) .تسناد یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رتالاب  ار  ناورم  کلملادبع  تلزنم  فسوی  نب  جاجح 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(4) «. دنشاب هتشاد  تسود  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هداوناخ  ام  هک  دوش  یمن  تفای  هنیدم  هّکم و  رد  رفن  تسیب  »

: تسا هدمآ  راونالا  راحب  رد 

زا یکی   ) ورمع نب  لاـهنم  درک ؛ یم  روبع  قشمد  رازاـب  زا  .تشاد  روـضح  ماـش  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  ییاـهزور  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  ماما  هللا ؟ لوسر  دـنزرف  يا  یلاح  هچ  رد  دیـسرپ : لاـهنم  .درک  تاـقالم  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  باحـصا 

يا .دنتـشاذگ  یم  یقاب  ار  اهنآ  نانز  دـندیرب و  رـس  ار  ناشنارـسپ  هک  تسا  نوعرف  نامز  رد  لیئارـسا ، ینب  لاح  لثم  ام  لاح  دومرف :
برع لاهنم !

ص:42

ص 36. يد 80 ، ، 10 مالسا ، بتکم  یناملظ ،» نوگبش و  رصع  رد  داجس  ماما  ، » ینسح ربکا  یلع  ( 1 - ) 1
صص 246-228. دیجملادبع ، نیدلا  یحم  دمحم  قیقحت  هب  ءافلخلا ، خیرات  یطویس ، رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  ( 2 - ) 2
تالاقم و هعومجم  هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  مالـسلا ،» هیلع  داجـس  ماما  یناگدـنز  رد  يریـس  ، » یمئاق نیـسحدمحم  ( 3 - ) 3

ص 181. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس 
ص 104. ج 4 ، میهاربا ، لضفلاوبا  ححصم  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نب  دماحوبا  نیدلازع  ( 4 - ) 4
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ادـیپ يرترب  اه  برع  رگید  رب  شیرق  .تسا و  برع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  ببـس  هب  درک  ادـیپ  راختفا  مجع  رب 
زور نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  تیبلا و  لها  ام  لاح  نونکا  .تسا و  شیرق  زا  ربمایپ  هک  تهج  نیا  هب  درک ،

(1) ....هداتفا

.دندرک زاغآ  ار  دوخ  يداشرا  یغیلبت و  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دوب  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 

اب هزرابم  دـنا ،) هدـش  ّولغ »  » هدـیقع راچد  هک  یناسک   ) نایلاغ دـیاقع  هب  رادـشه  ناوت : یم  ناشیا  یگنهرف  ياه  تیلاعف  نیرت  مهم  زا 
ماما دروخرب  لثم  يرابرد  ناملاع  اب  دروخرب  و  دـنیامن ) یم  هیبشت  تاقولخم  هب  ار  ادـخ  هک  یناسک   ) ههبـشم اب  جاـجتحا  ییارگربج ،

.درب مان  ار  يرهز ، ملسم  نب  دمحم  اب  مالسلا  هیلع 

یهلا و فراعم  جیورت  روظنم  هب  اعد  سابل  زا  هدافتسا  تسب ، راک  هب  تیعضو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  ییاهدنفرت  زا  یکی 
.دوب دوخ  راکفا 

یم لاجرلا  هفرعم  رایتخا  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ نادرگاش  تیبرت  مالـسلا  هیلع  ماـما  تامادـقا  زا  رگید  یکی 
: دیوگ

، نادرگاش زا  نت  هن  اـهنت  راوشد ، طیارـش  رد  مک  شزومآ  اـب  .دـندوب  نت  دـندرک 170  تیاور  وا  زا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نادرگاـش 
(3) .دوب دوجوم  تیعضو  اب  هزرابم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تامادقا  زا  رگید  یکی  اروشاع  دای  ندرک  هدنز   (2) .دنا هتشون  باتک  هدزای 

ظفح مالسا  هک  دوب  تامادقا  نیا  اب  لک  رد  .یگنهرف  هزرابم  هصرع  رد  مشـش  مجنپ و  ماما  روضح  يارب  هنیمز  ندومن  ایهم  نینچمه 
.دش

(4) «. درک هدنز  ار  مالسا  ون  زا  هرود  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  : » دیوگ یم  یضترم  رفعج  دیس  همالع 

ص:43

ص 143. ج 45 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 38. يد 80 ، ، 10 مالسا ، بتکم  یناملظ ،» نوگبش و  رصع  رد  داجس  ماما  ، » ینسح ربکا  یلع  ( 2 - ) 2

ص 24. مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ینایواک ، فلا ، ( 3 - ) 3
هعومجم هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  یمالـسا » فراعم  نییبت  مالـسلا و  هیلع  راهطا  همئا  هیعدا  ، » یمتاخ دمحا  دیـس  ( 4 - ) 4

ص 158. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس  تالاقم و 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم 

: دنیامرف یم  همغلا  فشک  باتک  فلؤم 

هنوگچ و  تسا ، تانیب  يالجا  زا  روهظ  عوقو و  رد  و  تسا ، تاوامس  موجن  ددع  هب  ترثک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  بقانم 
دهاز لادبا ، لدب  تینارون ، لکیه  ینابر و  ماما  وا  .تسا  ناهج  ود  ره  نیرتهب  دالوا  هلالس  و  تسا ، نایملاع  قوف  وا  هک  دشابن  نینچ 

بلقلا و رارق  نیفرطلا ، میرکلا  نیتریخلا و  نبا  و  تسا ، تماما  هریاد  هطقن  و  تلاسر ، تاکـشم  رون  دابع ، دـباع  باطقا ، بطق  داهز ،
؟(1) نیسحلا نب  یلع  تسیک  هک  یناد  هچ  .تسا و  نیسحلا  نب  یلع  نیعلا ، هرق 

یهجو هب  هک  ناشیا  بقانم  زا  یخرب  هب  اهنت  شهوژپ  نیا  ناونع  بسح  رب  نکل  تسا ، يرامـش  یب  بقاـنم  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دش دهاوخ  هراشا  تسا  یعامتجا  قالخا  هب  طوبرم 

نآ تسیرگ ، یم  دیز  .دمآ  وا  نیلاب  هب  تدایع  مسر  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب ، هداتفا  رتسب  رد  راضتحا  لاح  هب  هماسا » نب  دیز  »
: دومرف .تسین  میراکهدب  نازیم  هب  ملاوما  مراد و  ضرق  رانید  رازه  هدزناپ  تفگ : ییرگ ؟ یم  هچ  زا  دیسرپ : مامه  ماما 

(2) «. تخادرپ دوب  هدومرف  هکنانچمه  و  مزادرپ ، یم  ار  همه  نم ، هدهع  رب  وت  یهدب  نکم ، هیرگ  »

ماـمت هتفرگ و  دوخ  یتسرپرـس  تحت  دـیزی ، رکـشل  موجه  ناـمز  رد  ار  هنیدـم  رد  هداوناـخ  ییاهنت 400  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
بش ياه  همین  دوخ  وا  .دندوب  ترضح  نآ  یتسرپرس  تحت  هشیمه  هداوناخ  اهدص  مایا  ریاس  رد   (3) .تخادرپ یم  ار  نانآ  جراخم 

ص:44

صص 304 و 313. ج 2 ، يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  یلبرا ، ثدحم  ( 1 - ) 1
همجرت ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ص 149 ؛ ج 2 ، دیفم ،) خیش   ) داشرالا همجرت  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  ( 2 - ) 2

ص 274. ج 2 ، يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  ص 278 . ج 4 ، فراع ، قداص  دمحم 
ص 304. ج 2 ، يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  یلبرا ، ثدحم  ( 3 - ) 3
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صخـشم ترـضح  نآ  توف  زا  سپ  رما  نیا  و  دنـسانشن ، ار  وا  ات  تشاد  نآ  رب  یعـس  و  درب ، یم  ارقف  هناخ  رد  هب  راـبراوخ  تاـّلغ و 
(1) .دش

مالسلا هیلع  داجس  ماما  قوقح  هلاسر  .دراد  یم  نایب  ار  اه  ناسنا  قوقح  هدام ، نمض 50  رد  تسشن  کی  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  بوتکم  راثآ  زا  یکی 

دـصتفه لوط  رد  هسلج  رد 86  ناـهج  فلتخم  روشک  تکرـش 56  اب  مود ، یناهج  گنج  ینویلیم  تافلت 50  زا  سپ  للم  ناـمزاس  »
یم نایب  هدام  نمض 50  رد  ار  اه  ناسنا  قوقح  قوقح » هلاسر   » رد مالسلا  هیلع  ماما  اما  .درک  میظنت  رشب  قوقح  مان  هب  هدام  یس  زور ،

(2) «. دنک

تـسا یعامتجا  قوقح  نییبت  لابند  هب  یـسک  هچنانچ  تسا و  هدـش  نایب  نآ  یعقاو  يانعم  هب  یناسنا  قوقح  هک  تسا  هلاـسر  نیا  رد 
.دیامن هعجارم  اهبنارگ  باتک  نیا  هب  تسیاب  یم 

دـصق هب  ار  اه  هدرب  زا  يدایز  دادعت  لاس  ره  وا  .درک  یم  دازآ  دـیرخ و  یم  ناشنابحاص  زا  ار  هدـنب  اهدـص  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هدیمان اه » هدرب  هدننک  دازآ   » ار وا  لیلد  نیمه  هب  .درک  یم  دازآ  ار  نانآ  ناناملسم  گرزب  دیع  رد  ًاصوصخم  دیرخ ، یم  ندرک  دازآ 

(3) .دنا

(4) .دننک دازآ  دنرخب و  هدرب  هک  تسا  نیا  تاکز  فراصم  زا  یکی  ًالوصا 

نودب هنابش  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  .دوب  تقشم  یتخس و  رد  تشیعم  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياهومع  رـسپ  زا  یکی 
، تسین محر  هلص  لها  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ : یم  تسشن  یم  اجک  ره  وا  درب ، یم  لوپ  وا  يارب  دوش  ییاسانش  هکنیا 

ادخ

ص:45

يا هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  صص 158-159 ؛ البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ینسحربکا ، یلع  ( 1 - ) 1
صص 305-304.

ص 129. نایاوشیپ ، همان  یگدنز  یشیاشخب ، یقیقع  ( 2 - ) 2
صص 32-22. شافک ، اضردیمح  همجرت  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  یگدنز  نانبل ، ياملع  زا  یعمج  ( 3 - ) 3

ص 429. ج 26 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 4 - ) 4

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_45_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_45_4
http://www.ghaemiyeh.com


رسپ تفر ، ایند  زا  نوچ  .درک  یم  توکس  وا  يوربآ  ظفح  يارب  دینـش و  یم  مالـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  .دنک  غیرد  يو  زا  ار  شیازج 
(1) .دش ناتساد  هجوتم  شمع 

موجه وا  يوس  هب  نامالغ  تفگ ؛ ازـسان  ترـضح  نآ  هب  يدرم  تشذـگ ؛ یم  یهار  زا  شنامالغ  اب  يزور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
زا رتشیب  یلیخ  تسا  هدیـشوپ  وت  رب  ام  زا  هچنآ  : » دومرف دمآ و  درم  نآ  يور  هبور  شدوخ  .دیراد  هگن  تسد  دومرف  ترـضح  دندرب ؛

و داد ، وا  هب  ار  دوخ  يابع  ترـضح  دیـشک ، تلاجخ  صخـش  نآ  منک .» هدروآرب  اـت  وگب  يراد  يزاـین  رگا  یناد ، یم  هک  تسا  نآ 
(2) .دنزادرپب وا  هب  مهرد  رازه  دومرف  روتسد 

شتسد زا  ینیس  درک ، هلجع  گرزب  ینیس  کی  رد  مرگ  ياذغ  ندروآ  رد  ترضح  مالغ  .دیسر  نامهیم  ترضح  نآ  يارب  نینچمه 
رد مالغ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .درب  نیب  زا  ار  وا  دمآ و  دورف  ترـضح  نادـنزرف  زا  یکی  رـس  هب  اه  هّلپ  يالاب  زا  دـش و  اهر 

(3) «. یتشادن يدمع  همانرب  نیا  رد  وت  يدازآ ، ادخ  هار  رد  ورب  : » دومرف تشاد  رارق  یتخس  بارطضا 

یکی دوب ، هدش  مروتم  خرس و  نتسیرگ ، رایسب  زا  شنامشچ  اروشاع ، هثداح  نایاپ  یب  ناوارف و  هودنا  زا  هک  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
! دیزاس دراو  ناتدوخ  هب  يا  همدص  هک  مسرت  یم  درادن ؟ ینایاپ  امـش  هودنا  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـسرپ : یم  وا  زا  شنارای  زا 

: دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

انیباـن شنامـشچ  نتـسیرگ ، يرایـسب  زا  وا  درک ؛ دـیدپان  شرظن  زا  ار  یکی  ادـخ  تشاد ؛ رـسپ  هدزاود  ربـمغیپ ، بوـقعی  وـت ! رب  ياو 
هک مدید  دوخ  مشچ  هب  نم  اما  دوب ؛ هدنز  شرـسپ  هکنیا  اب  تشگ ؛ هدیمخ  مغ  زا  شتـشپ  دش و  دیپس  هودنا  زا  شرـس  يوم  دـیدرگ ،

زا رگید  يرایسب  اهومع و  ناردارب ، ردپ ،

ص:46

ص 303. يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  ( 1 - ) 1
ص 277. ج 4 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 2 - ) 2

ص 273. يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  نامه ؛ ( 3 - ) 3
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(1) .دسر نایاپ  هب  مهودنا  هنوگچ  سپ  دندوب ؛ هداتفا  هتشک  مرانک  رد  ما  هداوناخ  دارفا 

نب یلع  لـیماف  ناـشیوخ و  زا  يدرم  دـنتفگ : هک  دـنک  ثیدـح  نارگید  رفعج و  نب  دـمحم  زا  شدنـس ) هب   ) دـمحم نب  نـسح  زین  و 
نآ ات  تفگن  ار  شخساپ  ترضح ، .داد  شمانشد  هتفگ ، وا  هب  يدنت  نانخس  هداتـسیا و  ترـضح  نآ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
نم هب  یتساوخ  هچنآ  يدـمآ و  نم  دزن  هب  نیا  زا  شیپ  ینامز  كدـنا  وت  انامه  ردارب  يا  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرب ، درم 
نم هب  يزیچ  رگا  و  مهاوـخ ، یم  شزرمآ  اـهزیچ  نآ  يارب  دـنوادخ  زا  مه  نوـنکا  مه  تسا ، نم  رد  یتـفگ  هچنآ  رگا  سپ  یتـفگ ،
نب نسح  يو  .دیـسوب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگدید  نایم  دـش و  نامیـشپ  درم  نآ  دزرمایب .» ار  وت  ادـخ  سپ  تسین  نم  رد  هک  یتفگ 

(2) .دوب هنع  هللا  یضر  نسح 

وضو زامن  يارب  ترضح  نآ  ات  تخیر  یم  بآ  داجس  ماما  زینک  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  همغلا  فشک  رد 
، درک دنلب  وا  تمس  هب  ار  شرس  مالسلا  هیلع  ماما  .درک  حورجم  ار  ماما  داتفا و  شتـسد  زا  هباتفآ  تفرگ ، ارف  ار  وا  ترچ  سپ  دزاسب ،
«. درذـگرد وت  زا  ادـخ  : » دومرف مدروخ .» ورف  ار  دوـخ  مشخ  نم  : » دوـمرف َظـْیَْغلا ) َنیِمِظاـْکلا  َو  : ) دـنیامرف یم  دـنوادخ  تفگ : زینک 

(3) «. يدازآ ادخ  يارب  وت  ورب ، : » دومرف َنِینِسْحُْملا . ) ُّبُِحی  ُهّللا  َو   ) .درک ضرع 

يادص ایآ  مرسپ  : » دومرف ترضح  .داد  باوج  موس  راب  مالغ  دادن  باوج  وا  دز و  ادص  هبترم  ود  ار  شمالغ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 
ضرع يدینشن »؟ ارم 

ص:47

ص 80. نابیرغ ، ماش  يدازریش ، اضر  ( 1 - ) 1
همجرت همغلا ، فشک  صص 145-146 ؛ ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  حرـش و  داشرالا ، دیفم ، نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 262. يا ، هراوز 
یلوسر همجرت  داـشرالا ، صص 541-542 ؛ ج 3 ، فراع ، قداـص  دـمحم  همجرت  ءاـضیبلا ، هجحم  یناـشاک ، ضیف  نسحم  ( 3 - ) 3

صص 281-280. يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  ص 146 ، یتالحم ،
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ار ممالغ  هک  ار  يادخ  ساپس  : » دومرف .مدوب  ناما  رد  وت  فرط  زا  نوچ  تفگ  يدادن »؟ باوج  ارچ  سپ  : » دومرف .مدینـش  ارچ  درک :
(1) «. تسا هتشاد  ناما  رد  نم  زا 

: تفگ وا  هک  هدرک  ثیدح  ترضح ) نآ  دنزرف   ) یلع نب  رمع  زا  دوخ ) دنس  هب   ) يدقاو

، دیشک وا  زا  یتخس  رایسب  رازآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  و  درک ، یم  يراتفردب  ام  اب  هنیدم ) رادنامرف   ) لیعامـسا نب  ماشه 
زا سکره  هک  دنراد  زاب  ییاج  رد  ار  وا  داد  روتـسد  هفیلخ )  ) کلملادبع نب  دیلو  دـش ، رانکرب  راک  زا  دـمآ و  وا  لزع  نامرف  نوچ  و 

ناورم هناخ  کیدزن  ار  وا  تشذگ و  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دنیوگ : .دریگ  ار  شماقتنا  دورب و  هدید  يرازآ  وا  زا  مدرم 
(2) .ددرگن وا  ضرتعم  سک  چیه  هک  دوب  هدرپس  دوخ  ناکیدزن  هب  زین  نآ  زا  شیپ  درک و  مالس  وا  رب  ترضح  دندوب ، هتشاد  زاب 

رد هک  هدیـصق  هاجنپ  نایم  رد  دیارـسب و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  بقاـنم  رد  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  قدزرف  هک  تسا  نیا  مه  قح 
.دشخردب برع  تایبدا  خیرات  رب  ینیگن  نوچ  هدیصق  نیا   (3)، تسا هتفگ  نایوما  حدم 

هیداجس هفیحص 

(4) .تسا هفیحص  عمج  فحص ، و  گرب )  ) قرو ینعی  انعم ، ظاحل  زا  هفیحص 

ص:48

ص 58. يا ، هراوز  همجرت  همغلا ، فشک  ( 1 - ) 1
ص 58. رهم 67 ، ، 28 ملعرون ، مالسلا ،» هیلع  داجس  ماما  تیرشب  ياه  هوسا  ، » نایرفعج لوسر  ص 147 ؛ ج 2 ، داشرا ، ( 2 - ) 2

.132 (: ناتسبات 84  ) 15 ینید ، هشیدنا  هیداجس ،» هفیحص  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  تایبدا  ، » يرداقریم هللا  لضف  ( 3 - ) 3
« هفیحـص  » دنـسیون یم  يزیچ  نآ  رد  هک  يذغاک  ای  تسوپ  زا  يا  هراپ  هب  ص 242 . ج 3 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یـضترم  ( 4 - ) 4

(iles/qomcity.phpكwww. disheqome.com  ) .دنیوگ
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(1) .تسا عیشت  ملاع  زا  موصعم  ماما  نیمراهچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هدنام  اج  هب  بوتکم  رثا  دنچ  زا  یکی  هفیحص 

نابز زا  هک  نایعیش  سدقم  باتک  نیموس  مالسا و  رد  بوتکم  باتک  نیمود  مالسا ، ناهج  بوتکم  همان  شیاین  نیتسخن  باتک ، نیا 
.دنا هدومرف  تباتک  ار  نآ  مجنپ  ماما  هدش و  رداص  موصعم  ماما  نیمراهچ 

«، نآرقلا تخا   ، » (2)« مالـسلا مهیلع  تیبلا  لها  لیجنا  «، » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  روبز   » دـننامه یباـقلا  هب  هفیحص 
.تسا روهشم   (5)« هلماکلا هفیحصلا   » (4) و «، هفیحصلا ءاعد  »(3) لماکلا ،» اعدلا  »

املع و كرابم  تسد  هب  یناوارف  یطخ  ياه  هخسن  نونکات  نایعیش ، ًاصوصخم  نیملسم  نیب  رد  هیداجـس  هفیحـص  يدنمجرا  لیلد  هب 
(6) .تسا هدش  هتشاگن  یمالسا  نادنمشیدنا 

ص:49

یف عماجلا  قوقح ، هلاسر  جحلا ، کسانم  هیداجس ، هفیحص  هلمج : زا  تسا  رایسب  داجـس  ماما  زا  هدنام  ياج  هب  بوتکم  راثآ  ( 1 - ) 1
ار نآ  داجـس  ماما  هک  تسا  یثیدـح  باتک  هدـش ، لقن  ترـضح  نآ  زا  یـسیع  نب  دوواد  طـسوت  هک  یباـتک  دـهزلا ، هفیحـص  هقفلا ،
زا رداصم  نمض  رد  هک  تسا  يرگید  ناونع  نیسحلا  نب  یلع  باتک  یشاجنلا ص 157 و  لاجر  زا  لقن  هب  تسا -  هدرک  يروآدرگ 

، ناغلبم میوش ،» انشآ  هیداجس  هفیحص  اب  ، » ینیسح داوج  دیـس  . ) صـص 116-115 یـشاجنلا ، لاجر  زا  لقن  هب  تسا -  هدش  دای  نآ 
یلع ماما  دـنیوگ  یم  هک  دراد  دوجو  نآرق  زا  ییاه  گرب  ای  اه  هخـسن  ناریا  ياه  هناخباتک  یـضعب  رد  ص 41 . نابآ 82 ،)  ) ش 46

ترضح هناخباتک  نآرق  ناهفصا ، نآرق  نیوزق ، هیناطلس  نآرق  زاریش ، نآرق  هلمج : زا  تسا ، هتشون  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
ص 193) مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس   ) .مالسلا هیلع  اضر 

تسا و تاجانم  اعد و  ًابلاغ  نآ  ياوتحم  دوب و  دوواد  ترضح  باتک  روبز  هک  تسا  نیا  لیجنا  روبز و  هب  يراذگ  مان  تلع  ( 2 - ) 2
باتک زین  لیجنا  .دنا  هدرب  مان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  روبز  هب  نآ  زا  تسا ، تاجانم  اعد و  باتک  زین  هفیحـص  نوچ 

اراد تلع  هب  زین  هیداجس  هفیحص  درادرب ، رد  ار  حیسم  ترـضح  ياه  ییامنهار  اه و  هظعوم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
اب ییانـشآ  یهیقف ، دـجم  دـمحم  یلع   ) .تسا هتفرگ  مان  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لـیجنا  اـهاعد ، يـال  هبـال  رد  رثؤم  ظـعاوم  ندوب 

(. ص 21 هیداجس ، هفیحص 
ص 161. راهب 84 ،) ، ) 6 هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  هرابرد  یشهوژپ  ياه  هتسیاب  ، » يداجس دمحا  دیس  ( 3 - ) 3

.نامه ( 4 - ) 4
.نامه ( 5 - ) 5

سیردا نبا  . 1 دنا : هدومن  تباتک  ار  هیداجس  هفیحص  دوخ  كرابم  طخ  هب  هک  هعیش  گرزب  ياملع  زا  نت  هد  مان  ( 6 - ) 6
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، دندومرف ءالما  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رب  ار  نآ  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هک  سب  نیمه  تفرعم  رون و  رسارس  هفیحص  نیا  تمظع  رد 
مالسلا هیلع  موصعم  هس  رضحم  رد  نایاپ  یب  جنگ  نیا  ینعی  .دسیون  یم  ار  نآ  دنراد  روضح  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکیلاح  رد 
تعیدو هب  اـم  يارب  مالـسلا ) هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دـنزرف   ) دـیز قیرط  زا  مه  مالـسلا و  هیلع  راـهطا  همئا  قیرط  زا  دوش و  یم  میظنت 

(1) .دوش یم  هتشاذگ 

باتک رد  ینارهت  گرزب  اقآ  همالع  موحرم  گرزب  سانـش  باتک  .تسا  هدـش  هتـشاگن  هیداجـس  هفیحـص  رب  یناوارف  حورـش  نونکات 
ياه حرش  لقن  زا  سپ  یشیرق  رقاب  ياقآ  گرزب  رکفتم  هدرب و  مان  ار  هفیحص  رب  حرش  تاصخشم 66  هعیشلا » فیناصت  یلا  هعیرذلا  »

.تسا هدرک  هفاضا  نآ  هب  رگید  حرش  ود  قوف 

هدروآ تاصخشم  رکذ  اب  ار  هیداجس  هفیحص  زا  یبرع  یـسراف و  حرـش  مان 83  نادحوم  دمحم  ياقآ  مق  هشیدـنا  یتنرتنیا  هاگیاپ  رد 
هک ار  یحورش  زا  رگید  یکی  هدنراگن  .دیامن  یم  رکذ  زین  ار  هیداجس  هفیحص  زا  یـسراف  همجرت  تاصخشم 18  هوالع  هب   (2)، تسا

ناتـسوب  » طسوت هک  دـلج  راهچ  رد  تخانـش » دوهـش و   » ناونع تحت  یهاشنامرک  یحودـمم  نسح  داتـسا  طسوت  ریخا  ياه  لاس  رد 
هتفای راشتنا  مق  باتک »

ص:50

ینارنخس تالاقم و  هعومجم  هیداجس ، هفیحص  ام و  رانیمس  هیداجس ،» هفیحص  هب  نتخادرپ  ترورض  ، » يدارم ناطلس  دمحم  ( 1 - ) 1
(. ص 33 ، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه 

iles/qomcity.php?pg = isl icbooki dveiw 6 level = 4subid =ك/www. disheqome.com ( . 2 - ) 2
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نینچمه .تسا  هدش  هتشاگن  هیداجس  هفیحـص  رب  یبرع  یـسراف و  حرـش  عومجم 84  هک  دراد  یم  ناـیب  هدرک و  هفاـضا  قوـف  مقر  هب 
ددع هب  هتفای  راشتنا  مق  باتک » ناتسوب   » طسوت لاس 85  رد  یهاشنامرک  یحودمم  نسح  داتسا  طسوت  هک  ار  يرگید  یـسراف  همجرت 

هدیسر ماجنا  هب  هیداجس  هلماک  هفیحص  زا  ییاه  شخب  ای  لک و  زا  یسراف  همجرت  نونکات 19  هک  دراد  یم  نایب  هدرک و  هفاضا  قوف 
.تسا

(1) .تسا هدش  همجرت  ایند  فلتخم  ياه  نابز  هب  نونک  ات  هیداجس  هفیحص 

، نآ همدقم  نمـض  رد  هک  هدرک  رـشتنم  هیداجـس  هفیحـص  زا  اسر  حیـصف و  يا  همجرت  ییاکیرمآ  دنمـشناد  کیتیچ  مایلیو  روسفورپ 
رهـش نیا  هک  دـنک  یم  هیبشت  یمیدـق  رهـش  کـی  هب  ار  یمالـسا  ندـمت  يو  .دـنک  یم  میـسرت  اـبیز  يریبعت  هب  ار  یمالـسا  ياـهاعد 

: دسیون یم  تسین  ناسآ  راصح  نیا  هب  دورو  هک  نایب  نیا  اب  تسا و  ییابیز  زیگنا و  لد  ياه  غاب  نآ  نورد  دراد و  ییاهراوید 

هک تساجنیا  تسا ، ندمت  نیا  ناگدنیامن  گرزب  ياه  بلق  دورو ، يارب  رهـش  نیا  ياه  غاب  نیرتراوشد  نیرت و  لیـصا  نیرت ، میدق 
(2) .دهد یم  ناشن  مالسا  يایوپ  هدنز و  حور  زا  ار  يدیدج  ًالماک  ریوصت  هیلوا ، مالسا  ياه  نوتم  زا  هدیسر  ياهاعد 

فلتخم ياه  تیاور  رابتعا و  دانسا ، تاکردتسم ، هنیمز  رد  دنناوت  یم  یمارگ  ناگدنناوخ  راتشون  نیا  رد  راصتخا  زاجیا و  روظنم  هب 
.دنیامرف هعجارم  8 و 9  ، 7 ياه 6 ، هرامش  هنیفس  هلجم  هب  هیداجس  هفیحص 

ص:51

دمحا يولوم  ینیسح و  رورـس  دیـس  زا  هک  دنک  یم  دای  هفیحـص  یـسیلگنا  همجرت  زا  هعیرذلا  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  موحرم  ( 1 - ) 1
ص هیداجس ، هفیحص  اب  ییانشآ  یهیقف ، دجم  دمحم ، یلع  .درب  یم  مان  لاس 1348 ق  رد  نآ  پاچ  نارشابم  ناونع  هب  یناحوف  یلع 

.444
صص 103- راهب 1384 ، ، 6 هنیفس ، نایمساقروپ ، نیسح  همجرت  هیداجس ،» هفیحص  باتک  هب  یشرگن  ، » کیتیچ .یس  .مایلیو  ( 2 - ) 2

.104
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هیداجس هفیحص  ياه  یگژیو 

.تسا هدیسر  ام  هب  نیعبات  هباحص و  راثآ  زا  هک  تسا  یباتک  نیلوا  نآرق  زا  دعب  . 1

.تسا همئا  زا  یکی  ءاشنا  و  یمالسا ، قالخا  فراعم و  عماج  نآ  هیعدا  . 2

ییاه هخـسن  نینچ  هب  یباتک  رتمک  رد  هدنام و  یقاب  لاح  هب  ات  هیلوا  نورق  زا  هک  تسا  تسد  رد  اهبنارگ  رهوگ  نیا  زا  نهک  خـسن  . 3
.میروخ یم  رب  قیتع 

.تسا صاخ  تسا ) راگدورپ  هک   ) بطاخم رظن  زا  مه  هدنیوگ و  رظن  زا  مه  هفیحص  . 4

دیجم نآرق  زا  یتاـیآ  هیداجـس  هفیحـص  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  رظنم  زا  ریـسفت  هک  نآرق  ریـسفت  درکیور  نیرت  مهم  . 5
(1) .تسا هدش  ریسفت 

، لزنم نآرق  بتکم  رد  طقف  یگژیو  نیا  دـنوش و  یم  باریـس  نآ  زا  زین  صاوخ  هک  یلاح  رد  .تسا  مومع  يارب  هفیحـص  باـتک  . 6
(2) .دوش یم  تفای 

(3) .تسا دانتسا  مهف و  لباق  اه  لسن  همه  يارب  تسا و  اه  نامز  همه  اب  راگزاس  هکلب  تسین ، دوخ  نامز  اب  قباطم  اهنت  هفیحص  . 7

هیداجس هفیحص  بلاطم  مامت  .تسا  نآرق  اب  یگنهامه  تقفاوم و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  تخانـش  ياهرایعم  هلمج  زا  . 8
تایآ زا  يا  هیآ  تفای و  نآرق  زا  يدـهاش  ناوت  یم  نآ  ترابع  ره  يارب  هکلب  دراد ، نآرق  اب  یگنهاـمه  يرهاـظ و  تقفاوم  اـهنت  هن 

(4) .درک رکذ  ار  نآرق 

ص:52

www.  ) .تـــــسا هرقب  هروـــــس  زا  نآ  نیرتـــــشیب  هـــــک  تـــــسا  هدــــــمآ  نآرق  زا  هـــــیآ   21 هفیحــــــــص ، رد  ( 1 - ) 1
(iles/qomcity.phpكdisheqome.com

ص ناتسمز 84 ، ، 17 ینید ، هشیدنا  همانلصف  اعد ،» نابز  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يزاس  گنهرف  ، » روپ ناملس  داوجدمحم  ( 2 - ) 2
.99

ص ناتسبات 84 ، ، 15 ینید ، هشیدـنا  هیداجـس ،» هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نانخـس  تایبدا  ، » يرداقریم هللا  لضف  ( 3 - ) 3
.129

ینارنخس تالاقم و  هعومجم  هیداجس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  هیداجـس ،» هفیحـص  ياه  یگژیو  ، » يدامعریم دمحا  دیـس  ( 4 - ) 4
ص 165. [(، 1385 ، ] هعمج همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه 
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ظعو و یتیبرت و  لئاسم  حرط  رد  لیجنا ، اب  شیاین و  تاجانم و  رد  روبز  اـب  هفیحـص  تهابـش  نیـشیپ ، ناربماـیپ  بتک  اـب  تهابـش  . 9
(1) .تسا هنادواج  حیاصن  هظعوم و 

زا يا  هخـسن  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  هک  یناـمز  .تسه  زین  ننـست  لـها  بوـبحم  هک  تسا  یعیـش  بـتک  زا  هیداجـس  هفیحـص  . 10
زا نیا  : » دـسیون یم  باوج  رد  ناشیا  .دـنک  یم  لاسرا  هیردنکـسا  یتفم  ریـسفت و  بحاص  يواطنط  خیـش  يارب  ار  هیداجـس  هفیحص 

(2) «. ...منک هدافتسا  نآ  زا  متسناوتن  هدیسرن و  متسد  هب  نونک  ات  اهبنارگ  هنیجنگ  نیا  هک  تسام  یتخبدب 

(3) .تسا هدمآ  نایم  هب  تبحص  نآ  دننام  بورکیم و  رون ، اوه و  نزو  زا  باتک  نیا  رد  هکنانچ  یملع ، قیاقح  نایب  . 11

(4) .تسا رتاوت  دح  رد  ناقتا و  جوا  رد  تایاور  دانسا و  رظن  زا  هفیحص  . 12

(5) .تسا لامک  دح  رد  تحاصف  تغالب و  رظن  زا  هفیحص  . 13
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رد كرابم  یکز  رتکد  : » دیسیون یم  تسا ، هتشاگن  هیداجس  هفیحص  رب  هک  دوخ  همدقم  رد  يرشبم  هللادسا  ص 167 . نامه ، ( 1 - ) 1
توافت نیا  اب  تسا  هتسناد  دننامه  سدقم  لیجنا  اب  ینوگانوگ  تاهج  زا  ار  هفیحص  قالخالا ، بدالا و  یمالسالا و  فوصتلا  باتک 

داجس ماما  «. ) دزاس یم  هجوتم  یهلا  ناتسآ  هب  ار  لد  هحفـص  هفیحـص ، دنادرگ و  یم  حیـسم  یـسیع  يوس  هب  ار  لد  يور  لیجنا  هک 
(. ص 13 يرشبم ، هللادسا  همجرت  هیداجس ، هفیحص  مالسلا ، هیلع 

ص 137. ناشوماخ ، رارسا  یجلخ ، یقت  دمحم  ( 2 - ) 2
ص 129. نایاوشیپ ، همان  یگدنز  یشیاشخب ، یقیقع  ( 3 - ) 3

هب هفیرش  هفیحـص  باستنا  : » دسیون یم  ص 58  ج 1 ، نیکلاسلا ، ضایر  رد  هیداجـس  هفیحـص  حراش  یندم  ناخ  یلع  دیـس  ( 4 - ) 4
«. دسر یم  رتاوت  دحرس  ات  هک  تسا  ضیفتسم  نانچنآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هنوگ هب  نآ  ینومضم  تیعطق  هفیحص و  نایب  تغالب  : » دسیون یم  ص 51  ج 1 ، نیکلاسلا ، ضایر  رد  یندم  ناخ  یلع  دیس  ( 5 - ) 5
«. دننک یم  زجع  هب  فارتعا  نآ  ربارب  رد  ملع  ناگرزب  دنتفا و  یم  هدجس  هب  نآ  ربارب  رد  نخس  نارحاس  هک  يا 
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(1) .دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  ادخ  اب  يوگ  تفگ و  زاین و  زار و  هار  هفیحص  . 14

دعب داعبا ، نیا  نایم  زا  هک  تسا  ...و  یعاـمتجا  یـسایس ، يداـصتقا ، یقـالخا ، یناـفرع ، فلتخم  داـعبا  ياراد  هیداجـس  هفیحـص  . 15
(2) .تسا رادروخرب  یصاخ  یگتسجرب  زا  نآ  ینافرع  یقالخا و 

.تسا نایعیش  راختفا  دعاص و  نآرق  هفیحص ، . 16

لد ندش  هتسکش  اعد و  رب  ینتبم  تیبرت  تیبرت ، عون  نیرت  ماوداب  نیرتهب و  نیرت و  مکحم  .تسا  تیبرت  میلعت و  باتک  هفیحـص  . 17
.تسا نآ  نمضتم  هیداجس  هفیحص  هک  تساه 

.تسا یتمه  دنلب  یشنم و  گرزب  میلعت  يدیحوت ، فراعم  نامیا ، تفرعم ، عبنم  هفیحص  . 18

رکذ دیلک  دمح  اریز  تسا ، نینچ  نیا  زین  هفیحص  دوش و  یم  عورش  هللادمحلا »  » اب میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » زا دعب  میرک  نآرق  . 19
.دوش یم  عورش  هللادمحلا  اب  مه  هغالبلا  جهن  هک  تسا  رکذ  لباق  .تسا  یهلا 

اب نتخومآ  ناقفخ و  رد  ندز  دایرف  تسکش ، رد  رگنـس  توکـس ، رد  نتفگ  نخـس  ییاهنت ، رد  داهج  باتک  هیداجـس ، هفیحـص  . 20
.تسا هدش  هتخود  ياه  بل 

.تسا هیداجس  هفیحص  هتسجرب ، ياه  یگژیو  زا  یکی  ٍدّمَُحم ) ِلآ  ٍدّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ّمُهّللا   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  . 21

ص:54

هیلع نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  رگا  : » دیوگ یم  هیداجـس  هفیحـص  رد  تقد  هعلاطم و  زا  سپ  يزوجلا ، نبا  طبـس  خیـش  ( 1 - ) 1
اب تجاح  ضرع  شیوخ و  راگدرورپ  اب  ییوگزار  دنوادخ و  اب  ییورایور  نتفگ و  نخس  هویش  ناناملسم  دوبن ، وا  هفیحص  مالسلا و 

(. 174 راهب 84 ، ، 6 هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  هرابرد  یشهوژپ  ياه  هتسیاب  ، » يداجس دمحا  دیس  «. ) دنتسناد یمن  ار  یبوبر  هاگراب 
یمن تلئـسم  ضرع  تجاـح و  زاـین ، زار و  رادـم  رب  نآ ، عوـضوم  هچ  رگا  هک  تسا  نـیا  هیداجـس  هفیحـص  زاـتمم  یگژیو  ( 2 - ) 2

یتیبرت و یعامتجا ، یسایس ، ساسح  رایسب  لئاسم  یعرش و  ماکحا  نیناوق ، يرظن ، یلآ ، مولع  قیاقد  زا  يرایسب  لماش  هکلب  دخرچ ،
همجرت هیداجس ، هفیحص  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما   ) .تسا هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  هجوت  دروم  اعد  لکـش  رد  هک  تسا  یقالخا 

(. ص 22 یجلخ ، یقت  دمحم 
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یقالخا دعب  راتشون  نیا  رد  دوش و  یم  حرطم  یمالسا  گنهرف  رد  یقالخا  یتیبرت  مهم  لماع  کی  ناونع  هب  تاولـص  هک  ییاجنآ  زا 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  يرتشیب  طسب  اب  ار  یگژیو  نیا  اذل  تسا ، رظندم  یتیبرت  و 

هفیحص رد  تاولص 

هراشا

رارق هتسویپ  دودحمان و  ار  تاولص  نیا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  نآ  مراهچ  تسیب و  ترابع  رد  مهدزیس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  و  دهد ،

َکَّنا ِیتَِبلَط ، ِحاَجَِنل  ًابَبَـس  ِیل َو  ًانْوَع  ِکلَذ  ْلَعْجا  َو  اَهِدَـمَِأل ، یَهَْتنُم  َال  اَهِدـَبَِأل َو  َعاَطِْقنا  َال  ًهَیِماَن  ًهَِمئاَد  ًهاَلَـص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو 
؛ ٌمیِرَک ٌعِساَو 

و دشابن ، نایاپ  شتدم  دیسررس و  نآ ، راگزور  يارب  تسا و  ینوزف  هب  ور  هک  یگشیمه  يدورد  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  و 
.يرایسب ششخب  دوجو و  خارف  تمحر  ياراد  وت  اریز  هد ، رارق  هلیسو  متجاح  ندمآرب  يارب  نم و  راکددم  رای و  ار  نآ 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  یس و  ترابع  رد  مود و  یس و  ياعد  رد  ماما  نینچمه 

َال َو  اَهُدَدَـم ، ُعِطَْقنَی  اـَل  ًهاَلَـص  ُراَـهَّنلا ، ُلـْیَّللا َو  َفَلَتْخا  اَـم  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َو  ُراَْربَأـْلا ، َرِکُذ  اَذِإ  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ َءاَمَّسلا َضْرَْألا َو  ُأَلْمَت  َو  َءاَوَْهلا ، ُنَحْشَت  ًهاَلَص  اَهُدَدَع ، یَصُْحی 

زور بش و  هک  یتدم  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  و  دنوش ، دای  ناکین  هک  یماگنه  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ناـیم  ) ءاوه هک  يدورد  دـیاینرد ، رامـش  هب  شا  هرامـش  و  دـشاب ) هشیمه   ) دوـشن هدـیرب  شا  هلاـبند  هک  يدورد  دـنیآرد ، مه  یپ  رد 

.دنک رپ  ار  نیمز  نامسآ و  و  دریگارف ، ار  نیمز ) نامسآ و 
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یمدآ تاجایتحا  عفر  يارب  يا  هلیـسو  رمتـسم و  نایاپ و  یب  ار  تاولـص  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  ترابع  ود  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دهد رارق 

یم نآ  مجنپ  تسیب و  ترابع  رد  مهدزیس و  ياعد  رد  دناد و  یم  اعد  تباجتسا  هلیسو  ار  تاولـص  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  ياج  رد 
: دنیامرف

ُکلَأْسَأَف ِینَّلَد ، ُکناَسْحِإ  َو  ِینَسَنآ ، ُکلْـضَف  كِدوُجُـس ) ِیف  ُلوُقَت  ُدُجْـسَت َو  َُّمث  کَتَجاَح  ُرُکْذَت   ) .اَذَک اَذَک َو  ِّبَر  اَی  ِیتَجاَح  ْنِم  َو 
؛ ًاِبئاَخ ِیُنَّدُرَت  َال  نَأ  ْمِْهیَلَع  ُکتاَوَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَحُِمب َو  ِکب َو 

يور یم  هدجـس  هب  سپـس  يروآ  یم  دای  هب  ار  دوخ  تجاح  تسا و  ناـنچ  نینچ و  راـگدرورپ  يا  نم  هتـساوخ  تجاـح و  هلمج  زا 
: ییوگ یم  هدجس  رد  و  یهن ) یم  نیمز  رب  یناشیپ  )

یم تساوخرد  وت  زا  سپ  هدرک ، ییامنهار  تهاگرد ) هب   ) ارم وت  ناسحا  و  هدومن ، مارآ  اـه ) يراـتفرگ  زا   ) ارم وت  شـشخب  لـضف و 
.ینادرگنرب دیمون  ارم  داب ، ناشیا  رب  وت  ياهدورد  وا ، لآ  دمحم و  قح  هب  تدوخ و  قح  هب  میامن 

: دنیامرف یم  مشش  هاجنپ و  ترابع  مجنپ  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو َنِیلَـسْرُْملا ، ِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َو اَهُعْفَن ، اَُنلاَنَی  َو  اَُهتَکََرب ، اَنُُغْلبَت  ًهاَلَـص  َنیَِملاَْعلا ، َّبَر  اَـی  کـِلَذ  ْنِم  َلَْـضفَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، كِداَـبِع  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَـمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَـص 
؛ ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ِِهلْضَف ، ْنِم  َِلئُس  ْنَم  یَطْعَأ  َو  ِْهیَلَع ، َلِّکُُوت  ْنَم  یَفْکَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  ُمَرْکَأ  کَّنِإ  اَنُؤاَعُد ، اََهل  ُباَجَتُْسی 

و يداتسرف ، دورد  دنتسه  تهاگرد  ناکیدزن  صاوخ و  زا  هک  یناگتـشرف  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ ، راب 
رب و  يداتسرف ، دورد  تا  هدش  هداتسرف  ناربمغیپ  رب  هکنانچمه  تسرف  دورد  شلآ  رب  وا و  رب 
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هک يدورد  نانچ  نایناهج ، راگدرورپ  يا  نآ  زا  رتهب  و  يداتسرف ، دورد  تا  هتسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  شلآ  وا و 
یتسه یـسک  نیرت  میرک  وت  اریز  دوش ، اور  ام  تساوخرد  نآ  تهج  زا  و  دـبایرد ، ار  ام  شدوس  و  دـسرب ، ام  هب  شا  یکین  تکرب و 

لضف و زا  هک  یتسه  یـسک  نیرت  هدنـشخب  و  هدـش ، دامتعا  وا  رب  هک  یتسه  یـسک  نیرت  هدـننک  زاین  یب  و  هدـش ، هدروآور  وا  هب  هک 
(. دراد یمن  زاب  ار  وت  يریگولج  و  یتسین ، دنمزاین  یکمک  هب   ) ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  و  هدش ، تساوخرد  شناسحا 

.ددرگ یمرب  ام  دوخ  هب  تاولص  نیا  دوس  هک  دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدونشخ  هیام  ار  تاولص  نآ ، مود  هاجنپ و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  هدرک ، یفرعم 

ًهاَلَص ِْهیَلَع  ِّلَص  َُهل َو  كاَضِر  یَلَع  ُدیِزَت  کیِضُْرت و  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو  ُهاَضِر ، یَلَع  ُدیِزَت  ِهیِـضُْرت َو  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ِّبَر 
؛ اًلْهَأ اََهل  ُهَْریَغ  يَرَت  َال  َو  اَِهب ، اَّلِإ  َُهل  یَضْرَت  َال 

تـسرف دورد  وا  رب  و  دیازفیب ؛ وا  يدونـشخ  رب  دـنادرگ و  دونـشخ  ار  وا  هک  يدورد  تسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  راگدرورپ ، يا 
نآ يارب  ار  نآ  زج  هک  يدورد  تسرف  دورد  وا  رب  و  دیازفیب ، ترـضح  نآ  يارب  وت  يدونـشخ  رب  دیامن و  دونـشخ  ار  وت  هک  يدورد 

(. ینادن  ) ینیبن دورد  نآ  راوازس  ار  وا  زج  يدنسپن و  راوگرزب 

يارب تاضویف  نیرت  یلاع  ببـس  ار  تاولـص  اعد ، نیا  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مود و  لـهچ و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: دنیامرف یم  دیامن و  یم  یفرعم  مالسلا  مهیلع  شلآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ٍلْـضَف َو  ٍهَعِـساَو ، ٍهَمْحَر  وُذ  کَّنِإ  ِکتَماَرَک ، ِکلْـضَف َو  كِْریَخ َو  ْنِم  ُلُمْأَی  اَم  َلَْضفَأ  اَِهب  ُهُغِّلَُبت  ًهاَلَـص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َّمُهَّللا  ِّلَص  َو 
؛ ٍمیِرَک

ص:57
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هک تا  يراوگرزب  شـشخب و  یکین و  نیرتهب  هب  ار  وا  نآ  هلیـسو ي  هب  هک  يدورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ -  راب  تسرف -  دورد  و 
.درادن هار  نآ  رد  ندش  مک  یتسین و  انف و  هک  یگرزب  ششخب  هداشگ و  تمحر  ياراد  وت  اریز  یناسرب ، تسا  راودیما 

یـس و ياعد  رد  نیاربانب  دـنراد ، ام  رب  ناراوگرزب  نآ  هک  دـناد  یم  یقوقح  زا  یـشخب  يادا  ار  تاولـص  مالـسلا  هیلع  ماما  نینچمه 
: دنیامرف یم  نآ  ما  یس  ترابع  رد  مکی و 

اََنل ُعَفْشَت  ًهاَلَص  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، اَنَتْذَْقنَتْـسا  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، اَنَْتیَدَه  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ ٌِریسَی َْکیَلَع  َوُه  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  کَّنِإ  ْکَیلِإ ، ِهَقاَْفلا  َمْوَی  ِهَماَیِْقلا َو  َمْوَی 

، تسرف دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  و  يدومن ، هار  قح ) هار  هب   ) وا ببـس  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ ، راب 
زور ار  اـم  هـک  يدورد  تـسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  و  يدـیناهر ،) یناداـن  لـهج و  زا   ) ترـضح نآ  هلیـسو  هـب  ار  اـم  هکناـنچ 

دهاوخب ار  هچ  ره  ریدـق   ) ییاناوت زیچ  ره  رب  وت  اریز  دـیامن ، تعافـش  دـیواج ) رفیک  باذـع و  زا   ) وت هب  يدـنمزاین  زور  زیخاتـسر و 
.تسا ناسآ  وت  رب  نم ) تساوخرد   ) نآ و  دوش ) یمن  فصو  تفص  نیا  هب  یلاعت  يادخ  زج  ور  نیا  زا  دهد ، یم  ماجنا 

رازه نآ  زا  سپ  دـینک و  هضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  ياهزاین  ناـبرق ، دـیع  ياـعد  زا  دـعب  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.درک یم  نینچ  ناشیا  دوخ  هکنانچمه  دیتسرفب ، تاولص 

: دنیامرف یم  متشه  لهچ و  ياعد  نایاپ  رد  داجس  ماما 

(1) «. تسرف دورد  راب  رازه  وا  لآ  دمحم و  رب  ددرگ و  راکشآ  تیارب  هچنآ  هب  نک  اعد  سپس  »... 

ص:58

ياعد 48. مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هیداجس ، هفیحص  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ( 1 - ) 1

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 75 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یسررب  لباق  فلتخم  ياه  هبنج  زا  هیداجس  هفیحص  رد  تاولص 

يداقتعا هبنج  . 1

یماقم هجرد و  یلاعت  يادخ  اریز  دبای ، یم  شاداپ  لمع  نیا  رثا  رب  هک  تسا  هدنتسرف  يارب  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  هدیاف  دنا  هتفگ 
نآ هدـیاف  دـنا  هـتفگ  نـینچمه  .دــیازفا  یمن  يزیچ  نآ  رب  اـعد  دورد و  هـک  هدیــشخب  وا  هـب  ییاـه  تـمعن  هداد و  راوـگرزب  نآ  هـب 
نیا رب  و  تسین ، هزادـنا  ار  دـنوادخ  ياـه  تمعن  اریز  تسه ، مه  ترـضح  نآ  شاداـپ  ندـش  نوزفا  هجرد و  ندرب  ـالاب  تساوـخرد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .دراد  تلالد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدیـسر  رابخا  راتفگ 
: دومرف ملس 

«. دتسرف دورد  رایسب  دهاوخ  هک  ره  مک و  دهاوخ  هکره  سپ  دنتسرف ، دورد  وا  رب  ناگتشرف  ادخ و  دتسرف  دورد  نم  رب  هک  ره  »

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدیسر  ترضح  نآ  زا  مه  و 

«. درب یم  نیب  زا  ار  ییورود  قافن و  هک  دینک  دنلب  نم  رب  دورد  هب  ار  ناتیاهادص  »

: دنیامرف یم  مه  زاب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دورد دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپـس  دیهاوخب و  ار  دوخ  تجاح  سپ  دـیتسرف  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  تساوخرد ، هب  عورـش  ماگنه 
(1) .دریذپن ار  طسو  دریذپب و  ار  تجاح  فرط  ود  هک  نیا  زا  تسا  رت  هدنشخب  رت و  میرک  لج  زع و  يادخ  اریز  دیتسرفب ،

تیبلا لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  هک  ظاحل  نیدب  .تسا  مهم  فرگـش و  رایـسب  اعد  تباجتـسا  رد  تاولـص  ریثأت 
بجوم هب  لاعتم  قلاخ  زا  ياضاقت  تاجاح و  ضرع  رد  اهنآ  هب  لسوت  دنتـسه و  قلخ  هب  یبوبر  ضیف  نئمطم  طـئاسو  مالـسلا  مهیلع 

(2) .تساعد تباجتسا  ندش  هدروآرب  نمضتم  دنوادخ ، دزن  رد  راوگرزب  نآ  تعافش  ماقم 
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دـیاقع و مامت  اّما  تسا  هاـتوک  يا  هلمج  دـنچره  هک  ارچ  تسا ، ناناملـسم  یتدـیقع  داـمن  مچرپ و  تاولـص ، هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 
هک نیمه  یمدآ  تسا و  ّتیدـحا  هاگرد  هب  يروآ  يور  هلمج  نیا  هملک  نیلّوا  .تسا  هدـش  هدـناجنگ  نآ  رد  بهذـم  نید و  لوصا 

نیا زا  ریغ  يزیچ  دـیحوت »  » هک دوش  یم  هللا »  » هجوتم یلک  هب  عطقنم و  زیچ  همه  زا  وا  هجوت  رکف و  دروآ  یم  ناـبز  هب  ار  مهللا  هملک 
.تسین

هک ینعم  نیدب  دتسرف ، دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  مینک  یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ام  هاتوک  هلمج  نیا  رد 
ریغ يزیچ  تّوبن »  » و میا ، هتسناد  یحو  هطساو  لماک و  ناسنا  ار  ناشیا  میا و  هتفریذپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تّوبن  ام 

.تسین نیا  زا 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  ناـمه  هک  میتـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیبـلا  لـها  لآ و  رب  دورد  ناـهاوخ  همادا ، رد 
دنراد و ار  ادخ  دورد  یگتسیاش  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  طقف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  ینعم  نیدب  .دنتسه 
رب ادـخ  دورد  ناهاوخ  هکنیا  اما  .تسا  نیمه  زین  تماـما »  » هک تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تّوبن  ناـمه  همادا  تماـما 

.دـشخب یلاعت  ایند  نآ  ایند و  نیا  رد  ار  ناشیا  ماقم  هجرد و  هک  تسا  نیا  يارب  میتسه ، وا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دیآ یم  رب  تاولص  زا  زین  داعم  هب  داقتعا  ینمض  وحن  هب  سپ 

لماک و ياه  ناسنا  ناشیا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  میتسه ، وا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ادـخ  دورد  ناـهاوخ  هکنیا 
، یمالک ثحابم  ساسارب  هک  ارچ  دنرادروخرب ، یـصاخ  جرا  ماقم و  زا  یبقع  ایند و  رد  هک  راوازـس  دنا و  هدوب  يا  هتـسیاش  حلاص و 

یم لدع »  » لصا ساسارب  دنک و  یمن  لقع  فالخ  يراک  دوخ  ملع  تمکح و  ساسارب  دنوادخ  نایعیـش ، هیلقع و  ای  هیلدـع  رظن  رد 
.دناسرب ماقم  جرا و  نادب  ار  ناشیا  تسیاب 

یسایس هبنج  . 2

هرود رد  .دراد  یسایس  یموهفم  رتشیب  دشاب ، دنوادخ  زا  اعدتسا  وزرآ و  تساوخرد  هک  نآ  زا  شیپ  هیداجـس  هفیحـص  ياه  تاولص 
دنب عیجرت  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نتخاس  يوزنم  تهج  رد  شالت  مامت  هک  یناـقفخ 

یسایس دنلب  نیماضم  ...تسا و  عضوم  مالعا  تاولص  ًالوصا  ...دهد  یم  رارق  تاولص  ار  دوخ  ياهاعد 
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نآ زا  ...و  داهج  يالاو  فادها  نادیهش ، ماقم  نادیهـش و  شزرا  مالـسا ، نانمـشد  اب  دربن  داهج ، هیحور  تشادگرزب  نوچمه  رگید 
.دیآ یمرب 

.تسا هیداجس  هفیحص  تارابع  تالمج و  زا  يرایـسب  دنب  عیجرت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  رکذ 
هیلع ماـما  تاـیح  نارود  یناـکم  یناـمز و  فرظ  رد  هوـبنا ، مجح  رد  مـه  نآ  تراـبع  نـیا  رکذ  نآ ، يداـقتعا  داـعبا  زا  رظن  فرص 

ار مالسلا  هیلع  یلع  لآ  توبن و  نادناخ  تیناقح  هلیسو ، نیدب  هک  دشوک  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا  یسایس  يراتفر  دوخ  مالـسلا ،
لـصا رب  دنـشاب و  اراد  دـیاب  یمالـسا  نارادمتـسایس  نامکاح و  هک  دـنک  هیکت  ییاه  یگژیو  رب  هدرک ، حرط  يوما  يافلخ  لباقم  رد 

(1) .دنک دیکأت  نایعیش  یسایس  هشیدنا  رد  يداقتعا  یلصا  ناونع  هب  تماما » »

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  نانیـشناج  مه  قیرط  نیا  زا  ات  تخاس  یم  هارمه  رگید  هیعدا  اب  ار  تاولـص  ترـضح  نآ 
.دیامن نایب  ار  اهنآ  يالاو  تلزنم  ماقم و  لئاضف و  مه  دیامن و  یفرعم 

ییاجنآ زا   (2) .تسا وا  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  نداد  دنویپ  یعون  اهاعد ، رد  تاولـص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هیکت 
یم هجوت  مالسا  رهاظ  هتسوپ و  هب  اهنت  دندوب و  هدش  هدیرب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بان و  مالـسا  زا  یلک  هب  مدرم  نامز ، نآ  رد  هک 

مالسا ًاددجم  دنتساوخ  یم  ماما  هطلـس - ، میکحت  يارب  نامکاح  تسد  رد  دوب  هدش  يا  هلیـسو  مالـسا  هکنیا  رطاخ  هب  مه  نآ  دش - 
.دننک ءایحا  ار  بان 

ار یهلا  دورد  هکلب  دتسرف ، یم  دورد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
زا دـنریگ ؛ یم  یپ  ار  اـهنآ  هار  دـنا ؛ هتفریذـپ  هتخانـش و  یبوـخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ماـقم  هـک  دـهاوخ  یم  یناـسک  يارب 

هدید دنا و  ناشیا  هقح  تلود  هار  هب  مشچ  دنشوک ؛ یم  ناشتعاطا  هار  رد  دنتسه ؛ میلـست  ناشرما  ربارب  رد  دنوش ؛ یمن  ادج  ناشتیالو 
.دنا هتخود  زور  نآ  هب 
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ص 29. زییاپ 83 ، ، 12 ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ،» هفیحص  رد  تسایس  نافرع و  هطبار  ، » رگزرب میهاربا  ( 1 - ) 1
ص 16. هیداجس ، هفیحص  اب  ییانشآ  یهیقف ، دجم  یلعدمحم  ( 2 - ) 2

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


رب هدش  دای  ياه  یگژیو  هکنانچ  دشاب ، فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  ججع  يدهم  ترـضح  فصو  رد  تارابع ، نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
يارب هار  نیرت  مهم  تسا -  نآ  زراب  هناشن  تاولـص ، هک  رون -  نادـناخ  اب  یلمع  ینابز و  یبلق ، دـنویپ  لاحره ، هب  .دراد  تلـالد  نآ 

(1) .دور یم  شیپ  يونعم  یلاعت و  ریسم  رد  هک  تسا  يا  هعماج  درف و  نورب  نورد و  يزاسهب 

نم اضرلا   » راعـش نایـسابع  ات  دش  بجوم  اهدعب  ادخ ، ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  تبـسن  مدع  زا  نایوما  يریذپ  بیـسآ  نیمه  تیاهن  رد 
(2) .دننک باختنا  دوخ  يوما  دض  مایق  راعش  ناونع  هب  ار  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

یناور هبنج  . 3

نهذ شوگ و  دـتفا و  یم  اه  نابز  رـس  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دای  مان و  هک  یماـگنه 
نآرق رد  هک  ارچ  دوش ، یم  اه  لد  شمارآ  بجوم  دراد ، یم  لوغشم  ناشیا  نانیشناج  ادخ و  هداتـسرف  رکذ  دای و  هب  ار  هعماج  داحآ 

: تسا هدمآ  میرک 

؛ ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  )

یم شمارآ  اه  لد  ادـخ  داـی  اـب  هک  شاـب  هاـگآ  .دریگ  یم  مارآ  ادـخ  داـی  هب  ناـشیاه  لد  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  ناـمه  »
(3) «. دبای

یلکش هب  هک  تسا  مالـسا  راعـش  نیرت  مهم  حیبست ،»  » راعـش و  ربکا » هللا   » و هللا » الا  هلا  ال   » راعـش زا  سپ  تاولـص  هک  تفگ  ناوت  یم 
.تسا هدیناجنگ  هاتوک  يا  هلمج  رد  ار  یناعم  فراعم و  زا  یناهج  باذج ، کیلوبمس و 

ص:62

ص 92. زییاپ 84 ، ، 8 هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  رد  یقالخا  ینابم  ، » ناولهپ روصنم  ( 1 - ) 1
ص 30. زییاپ 83 ، ، 12 ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ،» هفیحص  رد  تسایس  نافرع و  هطبار  ، » رگزرب میهاربا  ( 2 - ) 2

هیآ 28. دعر ، ( 3 - ) 3
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هب لاوحا  عیمج  رد  هک  تسا  تیدحا  هاگراب  دـقتعم  نمؤم و  ناسنا  هاگ  هیکت  دـمآ ، تاولـص  يداقتعا  هبنج  رد  هک  یبلاطم  ساسارب 
.تسا لوغشم  ادخ  رکذ  دای و 

هب دامتعا  بجوم  رکفت ، نیا  تسادـخ و  ياضر  يارب  شـشیاسآ  راک و  باوخ ، روخ و  نمؤم  ناسنا  ام ، ینید  ياه  هزومآ  ساـسارب 
.دوش یم  نمؤم  درف  رد  سفن 

نیمه دراد و  رارق  وا  یتسرپرـس  تیامح و  تحت  تسا و  کیدزن  ادـخ  هب  هک  دـنک  یم  ساسحا  ادـخ  رکذ  ماـگنه  ناملـسم  ّـالوصا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  دوش و  یم  وا  رد  یتخبـشوخ  تینما و  تردق ، سفن ، هب  دامتعا  سح  ندش  هتخیگنارب  بجوم 

.تسا مهم  ياهرکذ  زا  یکی  زین  وا  لآ  ملس و  و 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

(1) ؛ ) ًارْکِذ ْمُْکَیلِإ  ُهّللا  َلَْزنَأ  ْدَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهّللا  اوُقَّتاَف  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمَُهل  ُهّللا  َّدَعَأ  )

هب ادخ  هک  یتسار  هب  دیـسرتب ، ادخ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  ینادنمدرخ  يا  سپ  .تسا  هدرک  هدامآ  تخـس  یباذع  نانآ  يارب  ادخ  »
«. تسا هداتسرف  ورف  يراکذت  امش  يوس 

یتیبرت هبنج  . 4

هب زاـین  لاـمک ، ياـه  هار  ندوـمیپ  يارب  ناـسنا  .تسا  لـماک  يوـگلا  یفرعم  اـه ، ناـسنا  تـیبرت  تیادـه و  یـساسا  لوـصا  زا  یکی 
(2) .دشاب ناما  رد  یلصا  فده  زا  ندش  رود  يور و  جک  زا  اهنآ  نداد  رارق  قشمرس  اب  ات  دراد  ییاهوگلا 

رید زا  رـشب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  رـشب  ياهزاین  نیرت  یـساسا  نیرت و  مهم  زا  یلاع  قیداصم  هئارا  يزاسوگلا و 
رد ار  یعقاو  يوگلا  دوبن  زا  دوجوم  ءالخ  نیا  يزاس ، هروطسا  يرورپ و  نامرهق  بلاق  رد  ات  تسا  هدیشوک  زاب 

ص:63

هیآ 10. قالط ، ( 1 - ) 1
ص 178. (، 1385 لقع ، رتفد  مق :  ) هیداجس هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  رف ، یمیهاربا  رغصا  یلع  ( 2 - ) 2

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_63_2
http://www.ghaemiyeh.com


ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ات  هدوب  نیا  يارب  هفیحص  رد  تاولص  رکذ  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  فده  .دنک  ناربج  هعماج 
.دیامن یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  وا  لآ 

.تسا ناشیا  زا  يوریپ  يارب  شیوخ  ناوریپ  هب  رما  لماک ، ناسنا  یفرعم  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دصق 

نیا هدنهد  ناشن  رما  نیا  .دتسرفب  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  هک  هتساوخ  ادخ  زا  هبترم  هدزناپ  مجنپ ، ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هب ار  يرایع  مامت  يوگلا  دـشاب و  هتـشاد  هراشا  لماک  ناسنا  هب  دـهاوخ  یم  تفرعم ، هراـبرد  ثحب  زا  شیپ  ترـضح  هک  تسا  هتکن 

(1) .دنتسین یعازتنا  یتالمج  ناشیا  نانخس  هک  دننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  میقتسم  ریغ  دهد و  ناشن  شیوخ  بطاخم 

لـهچ و ياـعد  رد  .تسا  حرطم  هـمه  زا  شیب  هرامـش 47 ) ياـعد   ) هفرع زور  ياـعد  مود  شخب  رد  دورد  تاولـص و  ثحب  هرتسگ 
دننام هک  يدورد  دـشابن ، نآ  زا  رت  هدـنیازف  هک  هدـنیازف  يدورد  اه ، تمحر  نیرتدـنمدوس  اه ، تکرب  نیرت  لـماک  زا  نخـس  متفه ،
رکذت شخب ، نیا  رد  تاولـص  ندروآ  (2) و  .تسا نایب  رد  ...و  نآ  نودام  شرع و  نزو  مه  يدورد  دـنریذپن ، ناـیاپ  یهلا  تاـملک 

.تسه زین  ناسنا » نیرت  لماک  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

دوخ تجاح  سپ  تسرف ، دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  زاغآ  رد  تسا  يزاین  ناحبـس  يادـخ  هب  ار  وت  هاـگره  »
(3) «. دراد زاب  ار  يرگید  درآرب و  ار  یکی  دنرب ، تجاح  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  ادخ  هک  هاوخب 

.تسا عوضوم  تیمها  تاداقتعا و  هب  ندیشخب  قمع  اه ، هزومآ  لاقتنا  تبترم ، یمتخ  ترضح  تلاسر  تیمها  ناشن  تاولص  رارکت 

ص:64

ناتسبات 84، هرامش 15 ، ینید ، هشیدنا  هیداجس ،» هفیحص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نانخـس  تایبدا  ، » يرداقریم هللا  لضف  ( 1 - ) 1
ص 130.

ص 91. زییاپ 84 ، ، 8 هنیفس ، هیداجس ،» هفیحص  رد  یقالخا  ینابم  ، » ناولهپ روصنم  ( 2 - ) 2
ص 425. تمکح 361 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 3 - ) 3
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تاولص يا  هلمج  ره  زا  رتشیب  شیاهاعد  رد  ینارون  نادناخ  نامه  یلاها  زا  یکی  هک  دراد  تیمها  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  ردقنآ 
.تاولص ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  سپ  .تسا  هدرک  رارکت  ار 

نادناخ زا  نم  مدرم ، يا  ناه ! : » دیوگب مدرم  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  رظن  رد  تاولـص  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 
هعقاو زا  سپ  هک  نانچمه  دینک .» لمع  اه  هیـصوت  نیدب  دینک و  شوگ  بوخ  سپ  متـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

دوخ یفرعم  هب  یلاعت  يادخ  دمح  زا  سپ  ادتبا  دـندومرف ، داریا  هنیدـم  مدرم  هفوک و  مدرم  دایز ، نبا  دزن  هک  ییاه  هبطخ  رد  اروشاع 
هب ناج  شوگ  اب  مدرم  ات  دـنروآ  یم  نایم  هب  نخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دوخ  باـستنا  زا  (1) و  دنزادرپ یم 

.دنیامن هجوت  شنانخس 

دراد دوجو  هعیـش  يایند  رد  هک  یگرزب  ياه  هنیجنگ  زا  یکی  : » میامن یم  رکذ  يرهطم  دیهـش  زا  ینخـس  ثحبم  نیا  ماتخ  نسح  رد 
نیز زا  میراد  هک  ییاهاعد  زا  ریغ  میتشادـن  يرگید  سرد  چـیه  ام  رگا  .تفرعم  زا  تسا  يا  هنیجنگ  مسق  ادـخ  هب  تسا ، اـهاعد  نیا 

رد مالسا  میتشادن و  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هزمحوبا  ياعد  دننام  هفیحـص  زا  ریغ  ییاهاعد  ای  هیداجـس  هفیحـص  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا 
جوا و اهنیا  ردقنآ  .تسا  یفاک  هدـش ، رهاظ  يرثا  نینچ  مالـسا  ياهدرگاش  طسوت  هک  نیمه  زج  تشادـن  يرگید  زیچ  نرق  هدراهچ 

(2) «. تسین يزیچ  نیا  زج  زاجعا  ًالصا  هک  دنراد  تعفر 

ص:65

ص 10-9. مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ینایواک ، فلا ، ( 1 - ) 1
ص 485. ج 23 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2
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هداوناخ رد  قالخا  لوصا  مود : لصف 

هراشا

ص:67
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همدقم

رد دارفا  يونعم  يدام و  ياهزاین  هک  تسا  ور  نآ  زا  رگید ، دارفا  ای  درف  اـب  درف  یگدـنز  دـنویپ  یعاـمتجا و  یگدـنز  ندوب  بولطم 
هداوناخ داهن  رد  یمدآ  ياهزاین  نیرت  لیصا  تفگ  دیاب  هطبار  نیمه  رد  .دوش  یم  نیمأت  رتهب  یعامتجا )  ) یعمج هتسد  ياه  یگدنز 

رگیدـکی و هب  رهوش  نز و  میقتـسم  زاین  ردام و  ردـپ و  هب  دـنزرف  ینیوکت  زاین  هک  تسا  هداوناـخ  طـیحم  رد  اریز  ددرگ ، یم  نیمأـت 
.دنریگ یم  ار  دوخ  خساپ  رگیدکی ، هب  هداوناخ  ياضعا  یفطاع  ياهزاین 

، تسا ردام  ردپ و  اب  دـنزرف  هطبار  رگید ، ناسنا  اب  یناسنا  نایم  هطبار  نیرت  مهم  دـنا و  هداوناخ  یلـصا  نوتـس  ود  هلزنم  هب  درم  نز و 
.تساهنآ هب  هتسباو  دنزرف  دوجو  لصا  هک  ارچ 

يانثتـسا هب   ) نایدا هجوت  دروم  هداوناخ  لیکـشت  نونکات ، رـشب  یگدنز  خیرات  يادـتبا  زا  .تسا  عامتجا  ره  هدـنزاس  لولـس  هداوناخ ،
تفرـشیپ ناسنا ، لسن  ياقب  ظفح و  مهم  لماوع  زا  یکی  تسا و  هدوب  دـنهد ) یم  قوس  تینابهر  هب  ار  یمدآ  هک  نایدا  زا  يدودـعم 

.دیآ یم  رامش  هب  ناسنا  ندیسر  دوصقم  ضرغ و  هب  یهلا و  تیبرت  یمدآ ،

نیرت مهم  زا  یکی  .تسا  رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  تیمها و  زا  تیبرت  جاودزا و  عوضوم  مالسا ، نید  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
اه و شقن  اب  فلتخم  ياضعا  زا  هک  تسا  یکچوک  عامتجا  هداوناخ ، .تسا  هداوناخ » قـالخا   » هداوناـخ ياـقب  ظـفح و  ياـه  هفلؤم 

.دنراد یصاخ  ياه  تیلوئسم  فیلکت و  قح ، نیریاس  هب  تبسن  نانآ  زا  کی  ره  دوش و  یم  لیکشت  توافتم  ياه  تیلوئسم 

ص:69
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، ّتبحم ساسحا و  هداوناخ ، ياضعا  نیب  رد  هک  تسا  توافتم  ثیح  نیا  زا  یعامتجا  قالخا  اب  هداوناخ  قالخا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
نارگید اب  ترشاعم  دروخرب و  دوش و  یم  جراخ  یصخش  يدرف و  قالخا  هزوح  زا  ناسنا  هک  ثیح  نیا  زا  اّما  دراد ، یـساسا  یـشقن 
يوهام توافت  هکلب  دـنرادن ، لماک  تقباطم  رگیدـکی  اب  اهنت  هن  قالخا  ود  نیا  دراد ؛ تهابـش  یعامتجا  قالخا  اب  دوش ، یم  حرطم 

ظاحل زا  یلو  هدیدنـسپ ، يراتفر  هداوناـخ  قـالخا  ظاـحل  زا  تسا  نکمم  يدرف  هک  تسا  تواـفت  نیمه  ببـس  هب  دـیاش  .دـنراد  زین 
.سکع هب  ای  دشاب و  هتشاد  دنسپان  يراتفر  یعامتجا  قالخا 

هتشاد زین  يا  هدیدنسپ  یعامتجا  قالخا  هک  نیا  لامتحا  دشاب ، هتشاد  يا  هدیدنسپ  قالخا  هداوناخ  قالخا  رظن  زا  يدرف  هچنانچ  رگا 
.درک عورش  هداوناخ  قالخا  زا  یتسیاب  حیحص ، یعامتجا  قالخا  ندوب  اراد  يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  .تسا  رتشیب  دشاب ،

هداوناخ ربارب  رد  تیلوئسم  لصا 

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...ُهَراجِْحلا ُساّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

(1) «. ...دینک ظفح  تساه  گنس  مدرم و  نآ ، تخوس  هک  یشتآ  زا  ار  ناتناسک  ناتدوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...اناخَأ ُظَفَْحن  انَلْهَأ َو  ُریِمَن  اْنَیلِإ َو  ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذه  یِْغبَن  ام  انابَأ  ای  اُولاق  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاِضب  اوُدَجَو  ْمُهَعاتَم  اوُحَتَف  اَّمل  (َو 

هدینادرگزاب اهنادب  ناش  هیامرس  هک  دنتفایرد  دندوشگ ، ار  دوخ  ياهراب  هک  یماگنهو  »

ص:70

هیآ 6. میرحت ، ( 1 - ) 1
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ار دوخ  هداوناخ  توق  .تسا  هدش  هدینادرگزاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرـس  نیا  میهاوخ ؟ یم  هچ  رگید ] ، ] ردپ يا  : » دنتفگ .تسا  هدـش 
(1) «. ...مهارف

(2) «. تسا رتهب  دوخ  هداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب  : » دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

دنچ مور و  رازاب  هب  رگا  دومرف : و  دـنک ، رت  مامت  دوخ  لاـیع  رب  ار  اـه  تمعن  هک  تسا  دونـشخ  رتشیب  امـش  زا  یـسک  نآ  زا  دـنوادخ 
ندرک دازآ  زا  نم  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  یلیامت  یلیخ  نآ  هب  هک  یلاح  رد  مرخب ، تشوگ  دوخ  هلئاـع  يارب  هک  مشاـب  هتـشاد  یمهرد 

(3) .تسا رت  بوبحم  يا  هدرب 

عماوج زا  یخرب  رد  .تسا  هدمآ  دیدپ  نادنزرف  نیدلاو و  عورـشم  عامتجا  زا  هک  دنناد  یم  هعماج  يانب  ریز  لوا و  گنـس  ار  هداوناخ 
یببس لماع و  سدقم و  يرما  مالـسا  رد  هداوناخ  .دوش  یم  مه  هلیبق  دارفا  ناگیاسمه و  ماوقا ، ناشیوخ ، هدنریگرب  رد  یتح  هداوناخ 
هفیظو دهعتم ، هک  یلسن  تساه و  تلیضف  یگدنزاس  بتکم  هداوناخ  .تسافص  سنا و  تمحر ، تّدوم ، لامک ، هب  یبای  تسد  يارب 

یعامتجا لماکت  رهاظم  زا  هک  دشر  لماکت و  نوناق  .دیآ  یم  دوجوب  اجنآ  زا  دشاب  ریذپ  تیلوئـسم  یعامتجا  تایح  رد  زین  سانش و 
(4) .دریگ یم  لکش  أشنم  اجنآ  زا  تسا 

ياضعا زا  کـی  ره  .تسا  درم  نز و  نآ  نیکر  نکر  هک  هدـش  لیکـشت  یفلتخم  ياـضعا  زا  کـچوک  یعاـمتجا  ناونع  هب  هداوناـخ 
فیلکت زا  دعب  تیلووئسم  ماقم  ، » هنیغم داوج  دمحم  موحرم  لوق  هب  .تسا و  یتیلوئسم  فیلکت و  ياراد  رگیدکی  هب  تبـسن  هداوناخ 

(5) «. دوش یم  هداز  دشوج و  یم  نآ  زا  اریز  تسا ،

ص:71
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یگدنز رگید  فادـها  زا  .تسا  دارفا  یناور  تمالـس  نیمأت  ملاس و  هعماج  لیکـشت  لسن ، ياقب  هداوناخ ، لیکـشت  زا  یلـصا  فدـه 
نیا ندروآرب  رد  هک  يریثأت  رادقم  تبـسن  هب  يراک  ره  تسا و  كرتشم  یگدنز  هیاس  رد  هداوناخ  دارفا  ياهزاین  نیمأت  یگداوناخ ،

(1) .دوب دهاوخ  دنمشزرا  دشاب ، هتشاد  فده 

هیداجس هفیحص  رد  هداوناخ  تیلوئسم  لصا 

هراشا

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مهدفه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َنِینِمْؤُْـملا َو َنِم  اَـنَناَریِج  اَِـنتَاباَرَق َو  اَـنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَـنَِیلاَهَأ َو  اـَنَدَالْوَأ َو  اَِـنتاَهَّمُأ َو  اـَنَءَابآ َو  ْلَـعْجا  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع  ْمِِهِطْعَأ  َو  ًهَِیقاَو ، ًانَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو  ٍِعناَم ، ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْؤُْملا 

نادرم و زا  ار  ام  ناگیاسمه  ناکیدزن و  ناشیوخ ، لیابق ، نادـنزرف ، ناردام ، ناردـپ ، و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ّرش ندرک  رود  يارب  ار  ناشیا  و  هد ، رارق  هدنرادزاب  هاگهانپ  هدنراد و  هگن  هعلق  راوتسا و  ياج  رد  ناطیش )  ) وا رش  زا  نامیا  لها  نانز 

حلاص لمع  يوقت و  هب  ار  اهنآ   ) امرف اطع  نانآ  هب  هدـنرب  ياه  حالـس  وا  اـب  دروخ  دز و  يارب  و  ناـشوپب ، هدـننک  ظـفح  ياـه  هرز  وا 
(. هد قیفوت 

ص:72

ْنَأ ِِهتایآ  ْنِم  َو  : ) دیامرف یم  هیآ 21  مور  هروس  رد  میرک  نآرق  ص 70 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 1 - ) 1
وا ياه  هناشن  زا  و  « ؛) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ 

[ تمعن  ] نیا رد  يرآ ، .داهن  تمحر  یتسود و  ناتنایم  و  دیریگ ، مارآ  اهنادب  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ینارـسمه  ناتدوخ  عون ]  ] زا هکنیا 
«. تسا ییاه  هناشن  ًاعطق  دنشیدنا  یم  هک  یمدرم  يارب 
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هداوناخ تیلوئسم  ناشیا  ياج  هب  دنیامن و  یم  هفیظو  ماجنا  ناگدنمزر  ياه  هداوناخ  تمدخ  رد  هک  یناسک  شاداپ  رگید ، ياج  رد 
ياعد رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دـیامن  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ناگدـنمزر ، اب  شاداـپ  نزو  مه  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  شا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  متفه و  تسیب و 

ُهَذَحَـش ْوَأ  ٍداَتِِعب ، ُهَّدَـمَأ  ْوَأ  ِِهلاَم ، ْنِم  ٍهَِفئاَِطب  ُهَناَعَأ  ْوَأ  ِِهتَْبیَغ ، ِیف  ِهیِِفلاَخ  َدَّهَعَت  ْوَأ  ِهِراَد ، ِیف  ًاـِطباَُرم  ْوَأ  ًاـیِزاَغ  َفَلَخ  ٍِملْـسُم  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
ِِهْلِعف ْنِم  ُهْضِّوَع  َو  ٍلـْثِِمب ، اًْـلثِم  ٍنْزَِوب َو  ًاـنْزَو  ِهِرْجَأ  َلـْثِم  َُهل  ْرِجآَـف  ًهَمْرُح ، ِِهئاَرَو  ْنِم  َُهل  یَعَر  ْوَأ  ًهَوـْعَد ، ِهِهْجَو  ِیف  ُهَعَْبتَأ  ْوَأ  ٍداَـهِج ، یَلَع 

ْنِم َُهل  َتْدَدـْعَأ  َو  ِکلْـضَف ، ْنِم  َُهل  َْتیَرْجَأ  اَم  َیلِإ  ُْتقَْولا  ِِهب  َیِهَْتنَی  ْنَأ  َیلِإ  ِِهب ، یَتَأ  اَم  َروُرُـس  َمَّدَـق َو  اَم  َعْفَن  ِِهب  ُلَّجَعَتَی  ًارِـضاَح  ًاضَوِع 
؛ َِکتَماَرَک

، دنک يرادهگن  ار  وا  هداوناخ ي  شندوبن  رد  ای  دوش ، نیشناج  شا  هناخ  راک  رد  ار  يرادزرم  ای  وجگنج  هک  یناملـسم  ره  ایادخ  راب 
ار وا  ای  دنک ، يرای  نآ ) دننام  بسا و  هزین ، ریت ، ریـشمش ،  ) گنج بابـسا  هب  ار  وا  ای  دیامن ، کمک  دوخ  ییاراد  زا  یخرب  هب  ار  وا  ای 

اعد هب  هتفرگ  شیپ  هک  یهار  رد  ار  وا  دـهد ) ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  تسناوتن  رگا   ) اـی دراداو ، ادـخ ) هار  رد  ندرک  گـنج   ) داـهج رب 
هب گنـس  ار  وا  سپ  دـنک ، ظفح  ار  شیوربآ  وا  رـس  تشپ  رد  ای  دـیامن ، یهارمه  یلاـعت ) يادـخ  زا  وا  يزوریپ  حـتف و  تساوخرد  )

هچنآ دوس  هک  امرف  اطع  ایند  رد  ار  شراک  ضوع  و  هد ، شاداپ  رادزرم  وجگنج و  ناملـسم  نآ  شاداپ  ربارب  دـننام  هب  دـننام  گنس و 
مامت شرمع   ) هدیـسر نایاپ  هب  وا  ناـمز  هک  هاـگنآ  اـت  دـبایرد  يدوز  هب  هدروآ  اـج  هب  هک  يراـک  يداـش  هداد و  ماـجنا  نیا  زا  شیپ 

.دسرب يا  هدومن  هدامآ  تششخب  مرک و  زا  يا و  هتخاس  ناور  تناسحا  لضف و  زا  ترخآ ) رد   ) وا يارب  هچنآ  هب  و  ددرگ )

، دـیامن رود  ناشرکف  نهذ و  زا  ار  نایوجگنج  ناگدـنمزر و  هداوناخ  دای  هک : دـیامن  یم  تساوخ  رد  دـنوادخ  زا  يرگید  ياـج  رد 
هداوناخ ربارب  رد  تیلوئسم  رکف  هک  ارچ 

ص:73
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نآ مهدزیس  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دیآ  باسح  هب  نانآ  ییاراک  شهاک  تهج  یلماع  تسا  نکمم 
: دنیامرف یم 

کُّظَح يَْوقَْألا َو  ُکبْزِح  یَلْعَْألا َو  ُکنیِد  َنوُکَِیل  ِکتَّنُـس  ِعاَْبتَأ  ْنِم  ْمُهَدَـهاَج  ٍدِـهاَُجم  ْوَأ  ِکتَِّلم ، ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهاَزَغ  ٍزاَـغ  اَـمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
، ِطاَشَّنلِاب ُهْعِّتَم  َو  ِهَقَفَّنلا ، ِیف  ِْهیَلَع  ِْغبْسَأ  َو  َرْهَّظلا ، َُهل ، ِْوقَتْسا  َو  َباَحْصَْألا ، َُهل  ْرَّیَخَت  َو  ِحْجُّنلِاب ، ُهَّلَوَت  َو  َْرمَْألا ، َُهل  ْیِّیَه  َو  َرُْسْیلا ، ِهِّقَلَف  یَفْوَْألا 

؛ َِدلَْولا ِلْهَْالا َو  َرْکِذ  ِهِْسنَأ  َو  ِهَشْحَْولا ، ِّمَغ  ْنِم  ُهْرِجَأ  َو  ِقْوَّشلا ، َهَراَرَح  ُْهنَع  ِفْطَأ  َو 

زا يا  هدننک  گنج  دـهاجم و  ره  ای  دـگنجب  ناشاهرهـش ) رد   ) ناشیا اب  هک  ناناملـسم )  ) وت نید  لها  زا  ییوج  گنج  ره  ایادـخ  راب 
یلص ربمغیپ  هک   ) وت نید  ات  دیامن  گنج  ناشاهرهش ) ریغ  رد  هاوخ  اهرهـش و  رد  هاوخ   ) اهنآ اب  هک  نینمؤم )  ) وت هار  هقیرط و  ناوریپ 
هرهب بیصن و  رتاناوت و  اه ) بزح  همه  رب   ) وت هورگ  بزح و  رتدنلب و  اه ) نید  ریاس  رب  هدیدرگ  ثوعبم  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

و زاس ، هار  هب  ور  شیارب  ار  راـک  روآ و  شیپ  یناـسآ  ار  وا  يراـتفرگ ) ره  رد   ) سپ ددرگ ، رت  لـماک  وت  ناتـسود ) شاداـپ  باوث و  )
اناوت يوق و  ار  شتـشپ  و  امرف ) ردقم   ) نیزگرب وا  يارب  ار  نارای  نیرتهب )  ) و وش ، راد  هدـهع  شیارب  ار  تاجاح ) ندـش  اور   ) يزوریپ

ار وزرآ  یمرگ  زاس و  دنم  هرهب  یمرخ  طاشن و  هب  ار  وا  و  نادرگ ، راشرس  ار  شا  هریج  و  امن ) شا  يرای  تسا  دنمزاین  هچنآ  هب   ) نک
ار دنزرف  نز و  دای  ناهرب و  ییاهنت  هودنا  زا  ار  وا  و  امرف ) اطع  ییابیکـش  دراد  تسود  هک  یـسک  زا  ییادج  رب  ار  وا   ) ناشن ورف  وا  زا 

.زاس ششومارف 

رد هک  تسا  توافتم  دـننک  یم  افیا  هداوناخ  رد  اضعا  زا  کی  ره  هک  یـشقن  بسانت  هب  هداوناخ  ياضعا  تیلوئـسم  تشذـگ  هکنانچ 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  لیذ 

ص:74
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درم نز و  فلا )

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

اِمب ِْبیَْغِلل  ٌتاـِظفاح  ٌتاـِتناق  ُتاـِحلاّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اـِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اـِمب  ِءاـسِّنلا  یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاـجِّرلا  )
؛ ) َنُوفاخَت ِیتّاللا  ُهّللا َو  َظِفَح 

.دننک و یم  ظفح  ار  دوخ ] ِنارهوش   ] رارـسا هدرک ، ظفح  نانآ ] يارب   ] ادخ هچنآ  ساپ  هب  و ]  ] دنرادرب نامرف  راکتـسرد ، ِنانز  سپ ، »
(1) «. ینامرفان زا  هک  ار  ینانز 

: دنیامرف یم  نینچمه 

َهّللا َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  ًالیِمَج *  ًاحارَس  َّنُکْحِّرَسُأ  َّنُکْعِّتَمُأ َو  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  اْینُّدلا َو  َهایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  )
؛ ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهّللا  َّنِإَف  َهَرِخْآلا  َراّدلا  َُهلوُسَر َو  َو 

منک اهر  ار  امش  مّرُخ  شوخ و ]  ] مهدب و ار  ناترهَم  ات  دییایب  دینآ ، تنیز  ایند و  یگدنز  ناهاوخ  رگا  وگب : تنارسمه  هب  ربمایپ ، يا  »
هدینادرگ هدامآ  یگرزب  شاداپ  امش  ناراکوکین  يارب  ادخ  یتسار  هب  سپ  دیترخآ ، يارـس  يو و  هداتـسرف  ادخ و  راتـساوخ  رگا  و  * 

(2) «. تسا

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تـسوا ندـب  رد  هک  ییوم  ره  ضوع  هب  ادـخ  هکنیا  رگم  دـیامن ، وا  يراـی  دـناسر و  دادـما  نز  هب  هناـخ ، رد  هک  تسین  يدرم  چـیه  »
(3) «. ...و دنک  یم  اطع  وا  هب  درب  رس  هب  تدابع  هب  ار  نآ  بش  دریگب و  هزور  ار  نآ  زور  هک  لاس  کی  تدابع 

هب يدنزرف  دباین ، ققحت  نارسمه  هطبار  دشابن و  یجاودزا  ات  اریز  دراد ؛ مدقت  نیدلاو  ای  دنزرف  هطبار  رب  نارسمه  هطبار  رظن ، کی  زا 
، میرک نآرق  رد  ....دیآ  یمن  دوجو 

ص:75

هیآ 34. ءاسن ، ( 1 - ) 1
تایآ 29-28. بازحا ، ( 2 - ) 2

ص 327. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 3 - ) 3
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همه رد  ًابیرقت  و  ییوشانز ، لئاسم  یگداوناخ و  طباور  دروم  رد  هژیو  هب  دـنا ، هدـش  نایب  مه  اـب  هتخیمآ  یقوقح ، یقـالخا و  ماـکحا 
(1) .تسا هدش  رکذ  مه  یقالخا  ماکحا  هدش ، نایب  یقوقح  ماکحا  هک  دراوم 

یم لباقتم  کمک  يرادافو و  رد  .دـننک  یم  لـمحت  ار  یگدـنز  ياهدـماشیپ  دـنا و  کیرـش  یگدـنز  تاذـل  ماـمت  رد  رهوش  نز و 
لامک دـشر و  هلحرم  هب  قیرط  نیا  زا  دـنراد  یعـس  دـنرگیدکی و  داشرا  حالـصا و  یپ  رد  .دـننک  یم  عافد  مه  تیثیح  زا  دنـشوک و 

(2) .دنسرب

كرتشم هک  یگداوناخ  شاعم  بیترت  لزنم و  ریبدت  رگید  تّذل و  یکی  دوش ؛ یم  رهوش  نز و  نیب  تبحم  شیادـیپ  ثعاب  لماع  ود 
لام نز ، هک  تسا  نیا  رظتنم  رهوش  دـیامن و  مهارف  ار  شاعم  لیاسو  راک ، بسک و  اب  رهوش  هک  تسا  نیا  رظتنم  نز  .تسا  اهنآ  نیب 

(3) .ددرگ عیاض  يزیچ  دراذگن  دیامن و  بترم  ار  لزنم  روما  دنک و  ظفح  ار  يو 

، مارتحا زا : دـنترابع  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  یطیارـش  طباوض و  ساسارب  رمعلا  ماداـم  یگداوناـخ و  تاـیح  لوط  رد  نیجوز  طـباور 
(4) .مهافت يدردمه و  شوخ و  نایب  تّدوم ، ّتبحم و 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  درامش  یم  رب  بدا  هدزاود  نانز ، اب  ندرک  یناگدنز  بادآ  رد  یلازغ  دمحم  ماما 

یگلمج هب  درم  تبیه  هک  دسرن  يدح  هب  يزاب  حازم و  دشابن ، هتفرگ  نانز ، اب  ندرک  يزاب  حازم و  نانز ، اب  نتفرگ  شیپ  وکین  يوخ 
لادتعا تریغ  ثیدح  رد  دتفیب ،

ص:76

صص 62-60. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 1 - ) 1
صص 124-123. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 2 - ) 2

ص 256. نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  هیوکسم ، نبا  دمحم  نبادمحا  ( 3 - ) 3
صص 125-124. نامه ، ( 4 - ) 4
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دح ات  دیوگ ، وا  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  دهن و  وکین  مان  دش  راد  دنزرف  نوچ  نانز ، هب  نید  ملع  شزومآ  دنک ، وکین  هقفن  دراد ، هاگن 
(1) ....و دهدن  قالط  ناکما 

، يدوب اور  ار  يادخ  زج  ندرک  دوجس  رگا  هک  تسا  ربخ  رد  .تسا و  درم  هدنب  تقیقح  هب  يو  هک  تسا ، رت  میظع  نز  رب  يوش  قح 
و دوشن ، نوریب  يو  روتـسد  یب  و  دنیـشنب ، هناـخ  رد  هک  تسا  نآ  نز  رب  درم  ّقح  (2) و  ...نادرم شیپ  رد  يدندومرف  دوجـس  ار  نانز 
زج شیوخ  يوش  زا  و  دوشن ، ناشیا  کیدزن  هب  یترورض  یب  و  دنکن ، رایـسب  ثیدح  تطلاخم و  ناگیاسمه  اب  و  دوشن ، ماب  رد و  ارف 
رد و  دبلط ، يو  دارم  اهراک  همه  رد  و  دنکن ، تیاکح  تبحص -  ترشاعم و  رد  دشاب -  ناشیا  نایم  هک  یخاتسگ  دیوگن و  ییوکین 

(3) ....و دنکن  تنایخ  يو  لام 

: زا دنترابع  تسا  هدش  حرطم  هداوناخ  قالخا  هرابرد  هک  یلئاسم  نآرق  رد 

رد تروشم  لـصا  .تسا 3 . درم  هدـهع  هب  هداوناخ  تیریدـم  یمالـسا  هداوناـخ  رد  .تسا 2 . ّتبحم  رب  هداوناـخ  یگدـنز  ساـسا  . 1
دیکأت نامأوت  یقوقح  یقـالخا و  هبنج  رب  هک  یماـکحا  هلمج  زا  .نیفرط 5 . شزاس  .یقوقح 4 . هن  تسا  یقالخا  رما  کی  هداوناـخ ،

(4) .تسا قالط  هلئسم  دزرو ، یم 

: دنناد یم  رسمه  اب  قلخ » نسح   » ار مالسا  ندش  لماک  هناگراهچ  مزاول  زا  یکی  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

تاقالم ار  دنوادخ  یلاح  رد  دور و  یم  نیب  زا  شناهانگ  دوش و  یم  لماک  شمالـسا  دـشاب ، یـسک  رد  رگا  هک  تسا  تفـص  راهچ 
مزال مدرم  اب  طابترا  رد  وا  رب  هک  يدراوم  رد  یهلا  دهع  هب  تسا  یضار  وا  زا  هک  دنک  یم 

ص:77

صص 322-313. ج 1 ، مج ، ویدخ  نیسح  ششوک  هب  تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم  ( 1 - ) 1
ص 52. ج 17 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2

صص 323-322. ج 1 ، مج ، ویدخ  نیسح  ششوک  هب  تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم  ( 3 - ) 3
هیآ 21؛ مور ، هیآ 6 ؛ میرحت ، هیآ 72 ؛ لحن ، تایآ 223 و 233 ؛ هرقب ، صص 203-202 . یمالسا ، قالخا  یناوریـش ، یلع  ( 4 - ) 4

هیآ 128. ءاسن ، هیآ 22 ؛ رون ، هیآ 24 ؛ ءاسن ،
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رـسمه و اب  دنک و  هشیپ  ایح  تسا ، تشز  مدرم  دـنوادخ و  دزن  هک  یتشز  رما  ره  زا  دـشاب ، هناقداص  مدرم  اب  شنابز  دـنک ، افو  تسا ،
(1) .دشاب هتشاد  قلخ  نسح  شا  هداوناخ 

ترشاعم رد  ...ینادب  هک  تسا  نآ  ترسمه  قح  اما  و  : » دنیامرف یم  رسمه  قوقح  نایب  رد  قوقح  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2) «. ...دراد وت  رب  تّدوم  سنا و  ینابرهم و  قح  نز ، یلو  ...ینک  هشیپ  قفر  يراتفر و  شوخ  وا ، اب 

: دنیامرف یم  شمارآ  داجیا  نایب  رد  قوقح  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نینچمه 

(3) «. تسا هدرک  مهارف  ار  وت  شیاسآ  شمارآ و  هلیسو  وا ، شنیرفآ  اب  لاعتم  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نآ  ترسمه  ّقح  اما  «و 

: دنیامرف یم  رسمه » اب  نتفگ  وکین  نخس   » هرابرد ترضح  نآ 

یم بوبحم  شرـسمه  دزن  ار  ناسنا  دزادـنا ، یم  ریخأت  هب  ار  گرم  .دـنک  یم  دایز  ار  يزور  دـنک ، یم  ناوارف  ار  لاـم  وکین  نخـس  »
(4) «. دنک یم  دراو  تشهب  هب  ار  یمدآ  دزاس و 

یم ناگیاسمه  ناتـسود و  ياه  يدـب  اب  دروخرب  هطبار  رد  نآ  موس  ترابع  رد  مشـش و  تسیب و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دنیامرف

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

َءاََقب ُّبِحُأ 

ص:78

ص 385. ج 69 ، راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
صص 270-269. یقارن ، يردیح  دمحم  یلع  همجرت  حرش و  قوقح ، هلاسر  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ( 2 - ) 2

ص 269. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 2. قودصلا ، یلاما  قودص ، خیش  ( 4 - ) 4
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؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا 

همه هرابرد  و  مرذگرد ، شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه  شزغل  اه و  یتشز  زا  ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میاـمن و  یتسرپرـس  ار  اـهنآ  همه  ییوکین  اـب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

رد و  منک ، ییوج  لد  مشاب و  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگ  تخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناشوپب ،
یگشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادکاپ اب  مزاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  یتسود  رـس ، تشپ  یناهنپ و 

و مناد ، مزال  ناـشیا  هراـبرد  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ، تسود  ناـشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و  )
.منک تیاعر  ناشیا  يارب  مراد  رظن  رد  هتشاد ، تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ 

يرما هداوناخ  رد  تشذگ » يراگزاس و   » هک ارچ  تسا ، رتراوازس  رهوش  نز و  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  يوزرآ  نیا  هک  تسا  مّلـسم 
.تسا يرورض  مزال و 

یم ناکین  هب  يراـی  رگیدـکی و  اـب  يراـکمه  هراـبرد  نآ  مهدزیـس  تراـبع  رد  مکی و  تسیب و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: دنیامرف

ُّبُِحت َو اَِـمب  کـَل  ِلَـمَْعلِاب  َو  کـَْیلِإ ، ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ًاریِـصَن ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ًاـنیِرَق ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ رابٌریِسَی ْکیَلَع  ِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  کَّنِإ  یَضْرَت ،

دوخ هب  یگتخابلد  قوش و  هب  و  نادرگ ، نانآ  هب  هدننک  يرای  وریپ و  نیـشنمه  ناشیا  اب  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ 
نم هتـساوخ  و  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  وت  اریز  امرف ) اطع  قیفوت   ) رازگ تنم  نم  رب  يدرگ  یم  دونـشخ  يراد و  تسود  هچنآ  ماجنا  هب  و 

.تسا ناسآ  وت  يارب 

.دوش یم  زین  رسمه  هداوناخ و  لماش  مالسلا  هیلع  ماما  يوزرآ  نیا  یلوا  قیرط  هب 

ص:79
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ناشیا 400 هنیدـم ، هب  هلمح  رد  هک  ییاج  نآ  درک ، طابنتـسا  ار  رـسمه » يدـنمتریغ   » ناوت یم  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هریـس  زا 
مکح نب  ناورم  رـسمه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  رگید  ياج  و  تشذگ ) ًالبق  هکنانچ   ) دومن یتسرپرـس  دوخ  لزنم  رد  ار  هداوناخ 

(1) .داد هانپ  شیوخ  هناخ  رد  ناورم  تساوخرد  هب  ار 

نادنزرف ب )

نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  ياه  تیلوئسم 

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...َنََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  ْمُهاّیِإ َو ال  ْمُُکقُزَْرن َو  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  ال  )... 

هچ نآ و  ینلع  هچ  تشز -  ياهراک  هب  میناـسر و  یم  يزور  ار  ناـنآ  امـش و  اـم  دیـشکم  یتسدـگنت  میب  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  و  »... 
(2) «. ...دیوشم کیدزن  شا - ]  ] هدیشوپ

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...اْهیَلَع ُهَراجِْحلا  ُساّنلا َو  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  ْمُکَسُْفنَأ َو  اُوق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

(3) «. ...دیراد هگن  تساه ، گنس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

.تسا هدش  هراشا  نانآ  یقالخا  تیبرت  نادنزرف و  یگدنز  جاتحیام  نیمأت  ینعی  نیدلاو ، یلصا  هفیظو  ود  هب  قوف  تایآ  رد 

ص:80

ص 96. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  داجس و  ترضح  يورسخ ، یسوم  ( 1 - ) 1
هیآ 151. ماعنا ، ( 2 - ) 2
هیآ 6. میرحت ، ( 3 - ) 3
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. دیآ یم  رامش  هب  ادخ  هار  رد  وا  ششوک  دشوکب  دوخ  هداوناخ  يارب  لالح  يزور  بسک  يارب  هک  ره  »

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

، ناحبس يادخ  ینامرفان  زج  زیچ ، ره  رد  دنزرف  هک  دوب  نآ  دنزرف  رب  ردپ  قح  .یقح  دنزرف  رب  ار  ردپ  تسا و  یقح  ردپ  رب  ار  دنزرف 
(2) .دهد میلعت  وا  هب  ار  نآرق  دزومآ و  وا  هب  کین  بدا  دهن و  وکین  مان  ار  وا  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح  و  درب ، نامرف  ار  وا 

ردام ردـپ و  هکنآ  یکی  تسا : زیچ  دـنچ  اهنآ  هب  تبـسن  تسا  دالوا  ّتبحم  زا  رتدایز  دالوا  هب  تبـسن  رداـم  ردـپ و  ّتبحم  هکنیا  ّرس 
موس دـنا و  لاحـشوخ  يو  دوجو  هب  دنـسانش و  یم  ار  دوخ  دالوا  تقلخ ، زاـغآ  نیوکت و  لّوا  زا  هکنآ  رگید  دـندالوا ؛ دوجو  ببس 

(3) .تسا یقاب  اهنآ  ياج  هب  دالوا  اهنآ ، مسج  يانف  زا  سپ  هک  دنرادنپ  نینچ  هکنآ 

یناحور و ینامسج ، شرورپ  تهج  مزال  طیارش  ندومن  ایهم  نادنزرف ، هب  تبـسن  نیدلاو  یلـصا  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  زا  یکی 
يراددوخ رتهب  یگدنز  نیمأت  زا  یلام  ییاناوت  مغر  یلع  هداوناخ  تسرپرـس  دـننک  ساسحا  هداوناخ  ياضعا  رگا  .تسا  نانآ  یناور 

.دوش یم  درس  اهنآ  طباور  هدش ، دیدرت  راچد  وا  فطاوع  هب  تبسن  دنک ، یم 

حرش و اب  ار  هیداجس  هفیحص  رد  تیبرت  اذل  دراد ، یـصاخ  تبـسانم  یعامتجا  قالخا  هژیو  هب  قالخا  اب  تیبرت  هلوقم  هک  ییاجنآ  زا 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  يرتشیب  طسب 

ص:81

ص 501. نیظعاولا ، هضور  يروباشین ، لاتف  نب  دمحمرفعج  نبا  ( 1 - ) 1
ص 433. راصق 399 ، تاملک  .يدیهش  رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 2 - ) 2
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نادنزرف تیبرت 

هراشا

زا هژاو  نیا  .دنک  یم  تلالد  یمدآ  ياهدادعتسا  هنیمز  ندرک  مهارف  ینعی  یناسنا ، ياهدادعتسا  نداد  شرورپ  هب  تیبرت  هژاو  موهفم 
(1) .تسا هدش  هتفرگ  ندمآ  رب  دشر و  ینوزف ، تدایز ، ینعم  هب  وبر »  » هشیر

: دسیون یم  یناهفصا  بغار 

مات و ییاهن و  دـح  هب  ات  يزیچ ، رد  رگید  تلاح  زا  سپ  یتلاح  ندرک  داجیا  ینعی  تسا ، شرورپ  تیبرت و  ینعم  هب  لـصا  رد  بر » »
(2) .دسرب دوخ  لامک 

دوجوم هوقلاب  تاناکما  ندـیناسر  تیلعف  روهظ و  هب  دوجوم و  ره  ینورد  ياهدادعتـسا  شرورپ  يارب  هنیمز  ندروآ  مهارف  زین  یخرب 
(3) .دنا هدیمان  تیبرت  ار  وا  نورد  رد 

مالـسا رد  ناکدوک  قوقح  .دـشاب  هتفگ  نخـس  وا  تیبرت  كدوک و  هرابرد  مالـسا  هزادـنا  هب  هک  میـسانش  یمن  ار  یبهذـم  بتکم و 
زا لاس  ات 21  تسا و  رظن  دروم  حرطم و  وا  نیوکت  نارود  ناـمه  زا  لـفط  تیبرت  رما  .تسا  ینغ  رایـسب  و  لـماش ، هنماد ، رپ  یقوقح 

(4) .دریگ یم  رب  رد  ار  وا  یگدنز 

رد هک  يروما  عومجم  افـصلا  ناوخا  هدـیقع  هب  .تسا  تواـفتم  شلوـصا  فـلتخم  ماوـقا  اـه و  تلم  رد  فـلتخم و  نوـنف  رد  تیبرت 
دیاقع راکفا و  لافطا ، تیبرت  بابرد  افـصلا  ناوخا  .دوش  یم  هدـیمان  تیبرت  دراد ، تلاـخد  یناـسنا  یناـحور  تیـصخش  یگدـنزاس 

(5) .دنرگن یم  یناسنا  یلک  حطس  رد  ار  نآ  دنراد و  یبلاج 

(6) .تسا ناسنا  یگدنزاس  تیبرت و  لماع  نیرت  گرزب  یعقاو ، تدابع  نآرق ، رد 

ص:82

ص 22. یمالسا ، تیبرت  رد  يریس  ینارهت ، داشلد  یفطصم  ( 1 - ) 1
ص 23. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 7. یمالسا ، قالخا  تاداس ، یلع  دمحم  .ر ك : ( 3 - ) 3

ص 130. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 4 - ) 4
صص 506-505. ج 1 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  .يداجس  رفعج  دیس  ( 5 - ) 5

ینید و هزیگنا  هتشذگ  رد  تیبرت  میلعت و  . » ص 708 ج 27 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 6 - ) 6
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هیداجس هفیحص  رد  یتیبرت  ینابم  فلا )

هراشا

(1) .دنا نایب  لباق  تسا »  » يواح يایاضق  لکش  هب  تسا و  یمدآ  یمومع  ياه  یگژیو  رگنایب  هک  دنتسه  ییاه  هرازگ  یتیبرت ، ینابم 

نآ زا  درک ، هئارا  یتیبرت  ینابم  ناونع  هب  فشک و  ار  ناسنا  یمومع  ياـه  یگژیو  زا  یخرب  ناوت  یم  هیداجـس ، هفیحـص  رد  تقد  اـب 
: هلمج

ییوجادخ . 1

: دنیامرف یم  مهدزاود  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَذِإ كِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  ْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  ُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرَّضلا ، َدـْنِع  ِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
کَْعنَم َو کَنَالْذِخ َو  ِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  کَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  كِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْضا ،

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  کَضاَرْعِإ ،

و مهاوخب ، وت  زا  يدـنمزاین  ماگنه  و  مروآ ، هلمح  نمـشد  رب  وت  يرای  کمک و  هب  رارطـضا  ماگنه  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادـخ  راـب 
يرای هب  موش  هراچیب  نوچ  ارم  و  منک ، يراز  وت  هاگرد  هب  يراوخ ) تلذ و  ای   ) یشیورد ماگنه 

ص:83

ش ینید ، هشیدنا  هیداجـس ،» هفیحـص  هاگن  زا  مالـسا  یتیبرت  رظن  هب  یتفایهر  ، » یماقم دـیمحو  يرفعج  هاشریم  میهاربا  دیـس  ( 1 - ) 1
ص 100. ناتسبات 84 ،) ، ) 15
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دوخ ریغ  شیپ  ندرک  يراز  هب  مسرتـب  نوچ  شیوخ و  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  مدرگ  ریقف  نوچ  دوـخ و  ریغ  زا  نتـساوخ 
يا موـش ، وـت  رفیک )  ) ندـینادرگ يور  و  تمحر ) زا   ) نتـشادزاب يراوـخ و  راوازـس  ببـس ، نآ  هب  هک  اـمرفم  هارمگ ) اـی   ) شیاـمزآ

.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب 

.دناشک یم  ادخ  يوس  هب  يدنمزاین  يراتفرگ و  ماگنه  ار  ناسنا  ینورد  ییورین  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ترابع  نیا 

ییوج لامک  . 2

ار یلامک  ره  زا  هبترم  نیرت  لماک  دـشوک  یم  هشیمه  تسا و  ییافوکـش  یفیک و  ای  یمک  شیازفا  یعون  لابند  هب  وج ، لامک  ناسنا 
(1) .دوش رتشیب  شا  يدوجو  هرهب  ات  دروآ  تسد  هب 

: دنیامرف یم  مجنپ  ترابع  رد  مهدزون و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِعیِمَج ِیف  َراَعْـسَْألا  ِِهب  ُصِخُْرت  َو  َراَجْـشَْألا ، ِِهب  ُِتْبُنت  َو  َراَْـهنَْألا ، ِِهب  ُرِّجَُفت  َو  َباَـبِْجلا ، ُْهنِم  ُأَـلْمَت  َو  َباَرِّظلا ، ُْهنِم  ُلیُِـست  ًایْقَـس  اَنِقْـسا  َّمُهَّللا 
؛ اَِنتَُّوق َیلِإ  ًهَُّوق  ِِهب  اَنُدیِزَت  َعْرَّضلا َو  ِِهب  ُّرُِدت  َعْرَّزلا َو  ِِهب  اََنل  ُِتْبُنت  و  ِقْزِّرلا ، ِتاَبِّیَط  ِِهب  اََنل  ُلِمُْکت  َو  َْقلَْخلا ، َِمئاَهَْبلا َو  ِِهب  ُشَْعنَت  َو  ِراَْصمَْألا ،

ار ناتخرد  ییامن ، يراـج  ار  اـه  يوج  و  ینادرگ ، رپ  ار  اـه  هاـچ  و  يزاـس ، ناور  اـه  لـت  نآ  زا  هک  یبآ  هد ، بآ  ار  اـم  ایادـخ  راـب 
ار هزیکاپ  ياه  يزور  و  يروآ ، ینامداش  طاشن و  هب  ار  ناگدیرفآ  نایاپراهچ و  و  ینک ، نازرا  اهرهـش  همه  رد  ار  اه  خرن  ینایورب و 

.ییازفایب ام  ییاناوت  رب  ییاناوت  و  يزاس ، ریش  رپ  ار  نایاپراهچ  ناتسپ  و  ینایورب ، ار  تشک  و  یناسرب ، لامک  هب  ام  يارب 

ص:84

ص 44. هیداجس ، هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  رف ، یمیهاربا  رغصا  یلع  ( 1 - ) 1
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: دنیامرف یم  نآ  مهن  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِکتَّبَحَم َیلِإ  ِیل  ْجَْـهنا  َو  ِهَلْهُْملا ، ِماَّیَأ  ِیف  ِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  كِرْکِذـِل  ِینْهِّبَن  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ًهَلْهَس ، اًلِیبَس 

تلهم راگزور  رد  و  زاس ، هاگآ  دوخ  دای  هب  سفن ) زا  يوریپ   ) یـشومارف تاقوا  رد  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
يارب تا ) یهاون  رماوا و  زا  يوریپ   ) تا یتسود  تبحم و  يوس  هب  راومه  یهار  و  رامگب ، تا  یگدـنب  تعاط و  هب  ایند ) یناگدـنز  )

.نادرگ لماک  میارب  ار  ترخآ  ایند و  یکین  تبحم ) نآ  ای   ) هار نآ  هلیسو  هب  و  امن ، راکشآ  نم 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  موس و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُهَّللا یَّلَص  َو  ُدیِمَْحلا ، ُناَّنَْملا  کَّنِإ  َهَّنِْملا ، ِهِیف  ِکتَعاَط  ِلاَمِْکتْـسِاب  اَْنیَلَع  ْمِْمتَأ  َو  ِهَِیفاَْعلا ، َنَنُج  ِهِیف  اَنِْـسْبلَأ  َو  ِکتَمِْعن ، َرْکُـش  ِهِیف  اَنْعِزْوَأ  َو 
؛ َنیِرِهاَّطلا َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع 

( تسا يدب  نایز و  زا  عنام  هک  هچنآ   ) تیفاع ياه  ششوپ  و  زادنا ، ام  لد  رد  نآ ، رد  ار  دوخ  ششخب  تمعن و  زا  يرازگ  ساپـس  و 
(، نادرگ شیپ  زا  شیب   ) زاس لماک  ام  رب  ار  دوخ )  ) تمعن نآ ، رد  تا  يربنامرف  تعاط و  ندرک  لماک  هلیـسو  هب  و  ناشوپب ، ام  هب  ار 

فاصوا زا   ) هزیکاپ و یهاـنگ ) ره  زا   ) هک وا  لآ  دـمحم و  رب  دتـسرف  دورد  ادـخ  يا و  هدـش  هدوتـس  هدـنهد و  تمعن  رایـسب  وت  اریز 
.دنتسه كاپ  هدیدنسپان )

یگنادواج هب  لیم  . 3

هک تسا  یعیبط  يرطف و  یـشیارگ  یگنادواج ، هب  شیارگ  .دنامب  یقاب  دبا  ات  دشاب و  هنادواج  دـهاوخ  یم  یعیبط  طیارـش  رد  ناسنا 
(1) .تسین ناسنا  رایتخا  رد  تسا و  هدش  هداد  رارق  ناسنا  تشرس  داهن و  رد 
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.دراد هراشا  ناسنا  یگژیو  نیا  هب  دش  یم  گنت  ترضح  نآ  رب  يزور  هک  یماگنه  نادنزرف و  يارب  اعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیل ِّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ  مِِـهب  یِعاَْـتمِِإب  ِیل َو  ْمِهِحاَلـْـصِِإب  يِدــْلُو َو  ِءاَـقَِبب  َّیَلَع  َّنـُم  َّمُـهَّللا َو 
ِِهب ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ، ْمُهَناَیْدَأ َو  ْمُهَناَْدبَأ َو  ِیل  َّحِصَأ  َو  ْمُهَفیِعَض ، ِیل  ِّوَق  َو  ْمُهَریِغَص ،

؛ مُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم 

ندرب هرهب  هب  و  نم ، زا ) يوریپ  تعاطا و   ) يارب ناشیا  ندینادرگ  هتـسیاش  هب  و  امرف ، اطع  تمعن  نم  هب  منادنزرف  ندنام  هب  ایادخ  راب 
شرورپ نم  يارب  ار  ناش  کچوک  و  امن ، رایـسب  ار  ناشیناگدنز  تدم  و  نادرگ ، زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ایادخ  راب  .ناشیا  زا  نم 

زا هچ  ره  رد  ناشمادـنا و  اه و  ناج  رد  و  رادـب ، ملاس  نم  يارب  ار  ناشاهوخ  اه و  شیک  اهنت و  و  زاس ، دـنمورین  ار  ناـشناوتان  و  هد ،
هب نم و  يارب  ار  ناشیاه  يزور  و  امرف ) ناش  يرادـهاگن  اوران  ياهدـماشیپ  اهدرد و  زا   ) هد یتسردـنت  مشوک  یم  نآ  هب  ناشیا  راک 

.نادرگ ناوارف  نم  تسد 

اجر فوخ و  . 4

هارمه يریبعت  هب  تسا و  هدـش  نیجع  وا  ترطف  اب  یگژیو  ود  نیا  دـنک و  یم  هبرجت  ار  دـیما  سرت و  یکدوک ، ناوا  نامه  زا  ناـسنا 
.دنوش یم  هداز  كدوک ،

: دنیامرف یم  مهدزای  دنب  رد  مود و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِکب َو  ُنیِعَتْـسَأ ، كاَّیِإ  َو  ُِقثَأ ، ِکب  َو  ُأَْجلَأ ، ْکَیلِإ  َو  وُعْدَأ ، َکل  َو  وُجْرَأ ، كاَّیِإ  َو  ُثیِغَتْـسَأ ، کـِب  َو  ُفاَـخَأ ، کـْنِم  و  ُِّرفَأ ، کـَْیلِإَف 
؛ ُلِکَّتَأ کِمَرَک  كِدوُج َو  یَلَع  َو  ُلَّکَوَتَأ ، ْکیَلَع  َو  ُنِموُأ ،
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هب و  مناوخ ، یم  ار  وت  و  مراودـیما ، وت  هب  و  مبلط ، یم  یـسردایرف  وت  زا  و  مسرت ، یم  وت  زا  و  مزیرگ ، یم  وت  يوس  هب  ور  نیا  زا  سپ 
و مروآ ، یم  نامیا  وت  یگناگی  تینادـحو و  هب  و  میامن ، یم  يرای  تساوخرد  وت  زا  و  مراد ، نانیمطا  وت  هب  و  مرب ، یم  هاـنپ  وت  يوس 

.میامن یم  دامتعا  لکوت و  وت  ششخب  دوج و  رب  وت و  رب 

: دنیامرف یم  مهدزون  ترابع  مهدزناش  ياعد  رد 

؛ َِکتَْبیَه ْنِم  یِحِراَوَج  َضاَِقْتنا  َو  ِکتَیْشَخ ، ْنِم  ِیْبلَق  َبیِجَو  َو  ِکتَفیِخ ، ْنِم  یِْعمَد  َْضیَف  یَِهلِإ ، اَی  يَرَت  ْدَق 

.ینیب یم  تیگرزب  هوکش و  زا  ار  ممادنا  ندیزرل  و  تتمظع ، میب  زا  ار  ملد  ینارگن  تسرت ، زا  ار  مکشا  ندش  ناور  نم ، يادخ  يا 

: دنیامرف یم  مشش  تسیب و  دصکی و  ترابع  متفه  لهچ و  ياعد  رد 

ًابُونُذ اَـهَعَم  ِْقُبت  اـَل  ًاـحوُصَن  ًَهبْوَت  َّیَلَع  ُْبت  َو  كَءاَِـقل ، ِیْنقِّوَش  َو  کَـماَقَم ، ِینْفِخَأ  َو  ٍهَرِـساَخ ، َْریَغ  ِیتَّرَک  َو  ًهَِحباَر ، ِیتَراَِـجت  ْلَـعْجا  َو 
؛ ًهَریِرَس َال  ًهَِیناَلَع َو  اَهَعَم  ْرَذَت  َال  َو  ًهَرِیبَک ، َال  ًهَریِغَص َو 

ارم و  نادرگ ؛ باذع ) یب   ) نایز یب  تمایق ) رد   ) ار منتـشگزاب  و  دنمدوس ؛ باوث ) ندروآ  تسد  هب  يارب   ) ار میناگرزاب  تراجت و  و 
هب و  زاس ؛ هدنک  لد  قاتـشم و  تشاداپ )  ) ترادـید يارب  و  راذـگم ؛) نمیا  هدوسآ و   ) ناسرتب یـسرپزاب ) باسح و  ياج   ) تماقم زا 
اب ار  ناهن  راکـشآ و  ناهانگ  و  يراذـگن ؛ یقاب  نآ  اب  ار  گرزب  کچوک و  ناهانگ  هک  لد ) يور  زا   ) يا هزیکاـپ  صلاـخ و  هبوت ي 

.هد مقیفوت  يراذگم ، او  نآ 

: دنیامرف یم  موس  هاجنپ و  ترابع  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ اُْهنِم كُریِجَتْسَن  اَم  ََهبْأَک  َو  ِِهب ، كوُعْدَن  اَم  َهََّذل  َدَِجن  یَّتَح  ِدوُعْوَْملا  ِباََوث  َقْوَش  َو  ِدیِعَْولا ، ِباَقِع  َفْوَخ  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
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تذل هکنیا  ات  نادرگ ؛ ام  يزور  ار  تشهب )  ) هدش هداد  هدعو  شاداپ  یتسود  قوش و  و  خزود )  ) هدش هدیـسرت  رفیک  سرت  ایادـخ  راب 
.میبایرد میرب  یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک ) یناهانگ  رب  رفیک   ) هچنآ هودنا  و  میهاوخ ؛ یم  وت  زا  هک ) یشزرمآ   ) هچنآ یشوخ  و 

: دنیامرف یم  مهدزای  ترابع  مکی  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم ُْتئِـش  اَمَّلُک  ُکلَأْسَأ  َو  ِینوُعْدَت ، َنیِح  ًائیَِطب  ُْتنُک  ْنِإ  ِیُنبیُِجتَف َو  كوُعْدَأ  ِیتَریِرَِجب ، ِینِْکلُْهت  َْمل  َو  ِیتَریِرَِـسب ، ِینْحَـضْفَت  َْمل  یَِهلِإ 
؛ َكَْریَغ وُجْرَأ  َال  َو  كاَوِس ، وُعْدَأ  اَلَف  يِّرِس ، كَْدنِع  ُْتعَضَو  ُْتنُک  اَم  ُْثیَح  َو  یِِجئاَوَح ،

هاـبت كـاله و  مناـهانگ  هلیـسو  هب  و  يدرکن ؛ اوسر  مدرم ) ناـیم   ) ارم مدـصق  تین و  يدـب )  ) ببـس هب  نیا ) زا  شیپ   ) نم يادـخ  يا 
یم رما   ) یناوـخ یم  ارم  وـت  هک  یماـگنه  هچ  رگا  و  يریذـپ ، یم  هدرک  تباـجا  ارم  تساوـخرد )  ) سپ مناوـخ  یم  ار  وـت  يدوـمنن ،
زار متسه  هک  اجک  ره  و  میامن ؛ یم  تساوخرد  وت  زا  مهاوخ  یم  هک  يا  هتساوخ  تجاح و  ره  و  مدنک ؛ يربنامرف ) رد   ) نم ییامرف )

و مناوخ ، یمن  ار  وت  زج  ور  نیا  زا  مزاس ،) یم  راکـشآ   ) مراذگ یم  وت  شیپ  دوش ) هاگآ  نآ  رب  يرگید  مرادـن  تسود  هک   ) ار دوخ 
.مرادن دیما  وت  زج  هب 

: دنیامرف یم  متشه  تسیب و  ترابع  مهدزناش  ياعد  رد 

؛ َنِیئِطاَْخلا ِباَقِر  كاَکَف  اَِهب  ِیتَّلا  ِکتَمْحَِرل  ًءاَجَر  َو  َنِیِبنْذُْملا ، ِْرمَأ  ُحاَلَص  اَِهب  ِیتَّلا  ِکتَْفأَر  ِیف  ًاعَمَط  یِسْفَن  اَذَِهب  ُخِّبَوُأ  اَمَّنِإ  َو 

يارب و  تسنآ ؛ هب  ناراکهانگ  راک  حالـصا  هک  تسا  وت  ینابرهم  رد  عمط  يارب  میاـمن  یم  شنزرـس  نانخـس  نیا  هب  ار  دوخ  هکنیا  و 
.تسنآ هب  ناراکاطخ  ندرگ  ییاهر  هک  تسا  وت  تمحر  هب  دیما 
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: دنیامرف یم  متشه  تصش و  ترابع  متفه  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ْکیَلَع ًاراَبِْکتْـسا  َال  َو  َکل ، ًهَدَناَعُم  َال  ِکیْهَن ، َیلِإ  كَْرمَأ  ََفلاَخَف  ِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَز  َو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث 
، كِْوفَِعل ًایِجاَر  كِدـیِعَِوب ، ًافِراَع  ِْهیَلَع  َمَدـْقَأَف  ُهُّوُدَـع ، ُّوُدَـع ك َو  ِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرَّذَـح ، اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَـعَد  ْلـَب 

؛ َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  َو  كِزُواَجَِتب ، ًاِقثاَو 

فـالخ سپ  يدومرف ، یهن  یناـمرفان  تیـصعم و  زا  و  داتـسیان ؛ زاـب  سپ  يدومن  عنم  و  دربـن ؛ ناـمرف  سپ  يداد  ناـمرف  ار  وا  سپس 
هب ار  وا  شهاوخ  اوه و  هکلب  وت ، رب  یـشکندرگ  يور  زا  هن  وت و  اـب  ینمـشد  يور  زا  هن  هتـشگ ، بکترم  ار  تیهن  هدوـمن و  تناـمرف 
اب سپ  درک ، يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیش )  ) وا نمشد  وت و  نمشد  و  دناوخ ؛ يا  هدناسرت  هچنآ  هب  و  يا ؛) هدرک  یهن   ) هتخاس ادج  هچنآ 

ییاه تمعن  نآ  اب  هک  یلاح  رد  دومن  مادقا  تا  ینامرفان  رب  وت  تشذگ  هب  دامتعا  وت و  وفع  هب  يراودیما  وت و  ندیناسرت  هب  ییاسانش 
.دیامنن مادقا  تا  ینامرفان  هب  هک  دوب  وت  ناگدنب  رتراوازس  يا  هدیشخب  وا  هب  هک 

: دنیامرف یم  مشش  ترابع  متشه  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًهَِقث ِکتآ  َْمل  یِّنِإَف  ٌِلئاَن ، ُهُصُْقنَی  َال  ٌِلئاَس َو  ِهیِفُْحی  َال  ْنَم  اَی  ِیئاَجَر ، ْنِم  ِکلَذ  َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  َال  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللا 
؛ َکُماَلَس ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ٍدَّمَُحم َو  َهَعاَفَش  اَّلِإ  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِهَعاَفَش  َال  َو  ُُهْتمَّدَق ، ٍِحلاَص  ٍلَمَِعب  یِّنِم 

تـساوخرد تساوخرد )  ) هک یـسک  يا  نادرگم ، دیمون  ارم  دیما  نآ  زورما  و  تسرف ؛ دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  ایادـخ  راب 
رادرک هب  منتشاد  دامتعا  يور  زا  نم  اریز  دنادرگ ، یمن  مک  ار  وا  يرگناوت )  ) یـششخب اطع و  و  دزادنا ؛ یمن  جنر  هب  ار  وا  يا  هدننک 

اج هب   ) هداتسرف شیپ  ار  نآ  هک  يا  هتسیاش 

ص:89

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ناشیوخ  تیب و  لها  دمحم و  تعافش  زج  مشاب  هتشاد  دیما  وا  هب  هک  يا  هدیرفآ  قولخم و  يرگ  یجنایم  تعافـش و  هب  و  هدروآ )
.ما هدماین  وت  يوس  هب  داب ، وت  دورد  ناشیا  وا و  رب  هک  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا  ارهز و  ترضح  )

هب رارقا   ) مهدزاود یلاعت ،) يادـخ  هب  اجتلا   ) مهد ادـخ ،) هب  ندرب  هانپ   ) متـشه ياعد  دـننام  يداـیز  ياـهاعد  هیداجـس ، هفیحـص  رد 
زا اهنآ  همه  رد  هک  دراد  دوجو  هبوت )  ) مکی یس و  ادخ ،) زا  سرت   ) متشه تسیب و  ناهانگ ،) شـشخب  تساوخرد   ) مهدزناش هانگ ،)

(1) .تسا هدش  دای  اهراتفر  حالصا  يارب  ادخ  هب  دیما  میب و 

رایتخا . 5

.راتخم ًالماک  هن  تسا و  روبجم  هن  دوخ ، يدارا  ياهراک  رد  ناسنا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هاگدید  زا 

: دنیامرف یم  موس  ترابع  متسیب  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 

ات  ) نک مزاین  یب  دراد  یمزاب  تیگدنب ) تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیشوک  هک  يراک  زا  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
یم یـسرپزاب  لاؤس و  نآ  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماجنا   ) هچنآ هب  ارم  راداو  و  دـشابن ) وت  زج  هب  نم  هجوت 

هچنآ رد  ارم  ياهزور  ییامن و 
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هب و  هد ، شیاشگ  نم  رب  ار  تا  يزور  امرف و  زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم امن و  فرـص  يا  هدـیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تداـبع و  )
ارم و  نکم ؛ مراچد  تزع ) رد  طارفا   ) يدنلبرس ربک و  هب  رادب ، ما  یمارگ  زیزع و  و  امرفم ، مراتفرگ  ندوب ) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاگن 
هب ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  و  نادرگم ؛ هابت  لوبق ) هجرد  زا   ) يدنـسپدوخ بجع و  هب  ار  متدابع  و  زاـس ؛ مار  دوخ  یگدـنب )  ) يارب
نم هب  ار  هدیدنـسپ  ياهوخ  و  امرفم ؛ لطاب  نداهن  تنم  هب  ار  نآ  و  میامن ) ناسحا  ناشیا  هب  ات  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد 

.رادهاگن ندیزان  دوخ  هب  زا  ارم  مدش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف ) اطع  نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتسا   ) شخبب

یهاوخادخ هب  هک  دراد  یتانایب  رگید  رایسب  ياهاعد  مهاجنپ و  متشه و  تسیب و  مکی ، تسیب و  متسیب ، ياهاعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
(1) .دنک یم  هراشا  ناسنا  ییوجادخ  و 

تلفغ . 6

: دنیامرف یم  مراهچ  ترابع  مراهچ  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنُوِبئاَت ِبُونُّذلا  َنِم  َو  َنُوبِغاَر ، ْکَیلِإ  اَّنِإ  ْکنَع ، َهَْلفَْغلا  اَنْمُسَت  َال  َو  ِهِیف ، َْتقَْولا  ِبِّرَق  َو 

دوـخ هب   ) نکم راـتفرگ  یناداـن  تـلفغ و  هـب  دوـخ  بناـج  زا  ار  اـم  و  نادرگ ؛ کـیدزن  ار  هبوـت  يارب  شـشوک  یعـس و  رد  تـقو  و 
.میا هدننک  هبوت  ناهانگ  زا  و  وت ) تشذگ  وفع و  هب  راودیما   ) ناهاوخ وت  يوس  هب  ام  نوچ  راذگماو )
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.داد رارق  یسررب  دروم  اج  کی  ییوجادخ  ینعی  یلبق ، يانبم  اب  ناوت  یم  ار  انبم  نیا  هتبلا 

نتـشیوخ و ادخ و  ناسنا ، هک  يدـح  ات  دوش  یم  وا  تکاله  طوقـس و  اه و  تصرف  نداد  تسد  زا  فارحنا و  بجوم  ناسنا ، تلفغ 
كرد و تردق  دنک و  یم  شوهدـم  ار  وا  نآ ، هدـنبیرف  ياه  ییابیز  ایند و  هکنیا  يارب  .دـنک  یم  شومارف  ار  شیوخ  هیلاع  فادـها 

(1) .دریگ یم  وا  زا  ار  صیخشت 

تاذ ّبح  . 7

هدـهاشم ار  یگژیو  نیا  زا  ییاه  هولج  ناوت  یم  اـهاعد  زا  یخرب  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا ، هدـشن  رکذ  هفیحـص  رد  ًامیقتـسم  ناونع  نیا 
.درک

: دنیامرف یم  لوا  ترابع  متفه  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِجَرَْفلا ِحْوَر  َیلِإ  ُجَرْخَمْلا  ُْهنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَم  اَی  َو  ِِدئاَدَّشلا ، ُّدَح  ِِهب  ُأَثْفَی  ْنَم  اَی  َو  ِهِراَکَْملا ، ُدَقُع  ِِهب  ُّلَُحت  ْنَم  اَی 

ییاهر هکنآ  يا  و  دوش ؛ یم  هتـسکش  وا  هب  اه  یتخـس  يدنت  هکنآ  يا  و  ددرگ ؛ یم  زاب  وا  هلیـسو  هب  اه  ییاراوگان  اه  هرگ  هکنآ  يا 
.ددرگ یم  تساوخرد  وا  زا  یخارف ، شیاسآ  يوس  هب  نتفر  اه و  يراتفرگ  زا  نتفای 

تاذ بح  زا  یشان  نیا  دور و  شیاسآ  يوس  هب  هتسکش و  یتخـس  يدنت و  زاب ، اه  هرگ  دهاوخ  یم  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا

ياعد  ) يرامیب ماگنه  افش  مهدزیس ،) ياعد   ) اه تجاح  تساوخرد  متفه ،) ياعد   ) ناکیدزن دوخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  ياهاعد 
يرای مهن ،) تسیب و  ياعد   ) قزر یگنت  عفر  موس ،) تسیب و  ياعد   ) یتسردنت مهدجه ،) ياعد   ) اه یتخـس  اهالب و  عفر  مهدزناپ ،)

هاجنپ ياعد   ) هودنا مغ و  عفر  ما ،) یس  ياعد   ) ضرق يادا  يارب  ندیبلط 
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یکاح یگمه  دراد ، دنوادخ  زا  ...و  تمعن  تردق ، لامک ، تداعـس ، تساوخرد  نآ  رد  هک  رگید  ياهاعد  زا  يرایـسب  و  مراهچ ) و 
(1) .تسا ناسنا  یتسود  دوخ  حور  زا 

تدابع يارب  یهاوخایند  . 8

.دنک یم  ایند  تساوخرد  ادخ  یگدنب  تدابع و  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  مراهچ  تسیب و  ترابع  متسیب  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َلِمَتْحَأ َال  َو  ِبَلَّطلِاب ، ِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْـشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِباَِستْکِالا ، َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ 

ای ناوارف   ) باسح یب  و  نک ؛ زاین  یب  جـنر  اب  ندروآ  تسد  هب  يزور  بسک و  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ریز و  منامنزاب ، يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  وت  یگدـنب  تدابع و  زا  ات  هد ، يزور  ترخآ ) رد  یـسرپزاب  باسح و  یب  اـی  جـنر  یب 

.مورن عورشم ) ریغ   ) بسک بقاوع  يدب  اه و  نایز  ینیگنس  راب 

یتریـصب دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دیامن ، یمن  دنوادخ  زا  تمحز  نودـب  يزور  تساوخرد  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ددرگ شبیصن  مه  يزور  دشک  یم  یتمحز  هچنانچ  هک  دریگ  رارق  يریسم  رد  ات  دهد  ناشیا  هب 

، یگنادواج هب  هقالع  رگید  تلع  زین  و  دراد ، تسود  ار  ایند  یگدـنز  ناسنا ، هک  ارچ  تسایند ، یتسود  ناسنا ، ياه  یگژیو  زا  یکی 
(2) .تسا وا  ياهزاین  ندروآرب  ناسنا و  یگدنز  هرتسگ  رد  ایند  ياه  ییآراک  ندوب  دوهشم  ندوب و  دقن 
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15 ینید ، هشیدنا  هیداجـس ، هفیحـص  هاگن  زا  مالـسا  یتیبرت  رظن  هب  یتفایهر  یماقم ، دـیمح  يرفعج و  هاش  ریم  میهاربا  دیـس  ( 1 - ) 1
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هیداجس هفیحص  رد  یتیبرت  لوصا  ب )

هراشا

(1) .تسا يزیچ  ره  نب  هیاپ و  داینب ، خیب ، يانعم  هب  تسا و  یبرع  هژاو  لصا »  » تغل

يایلوا نایبرم و  يامنهار  دـیاب  تسا و  قداص  دراوم  رتشیب  رد  هک  یلک  ًاتبـسن  دـعاوق  اه و  هیرظن  میهافم ، يانعم  هب  ار  لصا »  » یخرب
(2) .دنناد یم  یتیبرت  لامعا  همه  رد  گنهرف 

ياتـسار رد  ات  دزیگنا  یم  رب  ار  درف  اهنآ ، نتـسب  راک  هب  نتفریذـپ و  هک  يا  یلک  ًاتبـسن  ياـه  لـمعلا  روتـسد  دـعاوق و  ینعی  لـصا ،» »
(3) .دهد ناماس  ار  نارگید  دوخ و  ياه  تیلاعف  اه و  هتساوخ  یهلا ،) برق   ) یلاع فده 

(4) .دنا ینابم  زا  هدش  هتفرگرب  لوصا ،»  » دنا و لوصا  أشنم  ینید ، نوتم  رد  ینابم » »

اوقت 3. لصا  تیاده 2 . لرتنک و  لصا  . 1 دنترابع : نآ  زا  هدش  طابنتسا  یتیبرت  لوصازا  یخرب  هیداجس ، هفیحص  ياهاعد  یـسررب  اب 
.لکوت لصا  تّزع 7 . لصا  راتفر 6 . رییغت  ای  تشگزاب  لصا  دهز 5 . لصا  رکذت 4 . لصا 

تیاده لرتنک و  لصا  . 1

.تسا یگنادواج  یتسوددوخ و  ییوجادخ ، هلمج : زا  انبم  دنچ  رب  ینتبم  لصا  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیل َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو  اَهَْلثِم ، یِـسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفْرَت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ 
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«. لصا  » هدام ادخهد ، همان  تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  ( 1 - ) 1
ص 99. مالسا ، رد  تیبرت  ياهشور  لوصا و  .يدمحا  دمحا  ( 2 - ) 2

ص 32. ثیدح ، نآرق و  رظنم  زا  یسنج  تیبرت  ياهشور ، لوصا و  ینابم ، یهیقف ، یقن  یلع  ( 3 - ) 3
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نآ دـننام  مسْفَن  شیپ  هکنآ  زج  امرفم  زارفرـس  یماقم  هجرد و  هب  مدرم  ناـیم  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
.يروآ دیدپ  یناهنپ  يراوخ  نم  يارب  مسفن  شیپ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  زج  روایم  دیدپ  میارب  اراکشآ  يدنمجرا  و  ییامن ؛ تسپ 

اوقت لصا  . 2

لرتنک ناسنا ، يرطف  ياه  ینارگن  اه و  ندیسرت  هک  تسا  نآ  يارب  تسا و  ناسنا  رد  میب  فوخ و  يانبم  رب  ینتبم  رت  شیب  لصا  نیا 
.دشاب بولطم  تبثم و  يروما  هدش و 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  متسیب ، ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ یَضْرَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  یَکْزَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  ِینْقِّفَو  َو  يَْوقَّتلا ، ِینْمِْهلَأ  َو  يَدُْهلِاب ، ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

هک یـشور  هب  و  زادنا ) نم  لد  رد   ) امن ماهلا  نم  هب  ار  يراکزیهرپ  و  امرف ؛ ایوگ  قح ) نیدـب   ) ییامنهار تیادـه و  هب  ارم  ایادـخ  راب 
.مرامگب تسا  رت  هدیدنسپ  وت ) دزن   ) هک يراک  هب  و  هد ؛ مقیفوت  تسا  اهشور ) نیرتهب   ) رت هزیکاپ 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َنِم ِینَْتیَتآ  اَِمب  َحَْرفَأ  َال  یَّتَح  ِیتَالاَح  ِّلُک  ِیف  َکل  يِدْـمَح  َو  كاَّیِإ ، یِحْدَـم  َو  ْکیَلَع ، ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
اَم ِّلُک  ْنَع  یِـسْفَن  ِکتَعاَِطب  ْلَغْـشا  َو  یِّنِم ، ُُهلَبْقَت  امِیف  ِینََدب  ْلِمْعَتْـسا  َو  كاَْوقَت ، ِیْبلَق  ْرِعْـشَأ  َو  اَهِیف ، ِینَتْعَنَم  اَم  یَلَع  َنَزْحَأ  َال  َو  اَْینُّدلا ،

؛ َكاَضِر ْنِم  ًاْئیَش  َطَخْسَأ  َال  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  ًاْئیَش  َّبِحا  َال  یَّتَح  َّیَلَع  ُدِرَی 
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هب ایند  زا  هچنآ  هب  ات  رامگرب  تا  يرازگـساپس  شیاین و  شیاتـس و  هب  لاح  ره  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
( يا هدومرفن  اـطع   ) يا هتـشادزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  و  مدرگن ؛ داـش  اـهنآ ) دـننام  هاـج و  ماـقم و  یئاراد ، دـنزرف ، نز ،  ) يا هداد  نم 

نم زا  هچنآ  رد  ار  مندب  و  نادرگ ) نم  شور  ار  دوخ  زا  سرت  يوقت و   ) امنب دوخ  زا  يراکزیهرپ  هب  ار  ملد  راعش  و  موشن ؛ نیگهودنا 
يزیچ ات  راداو  تا  یگدنب  تعاط و  هب  ایند ) دب  کین و   ) دروآ ور  نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و  راد ، راکب  یگدـنب ) تعاط و   ) يریذـپ یم 

.میاین مشخ  هب  تسا  وت  يدونشخ  اضر و  هک  يزیچ  زا  هتشادن و  تسود  ییآ  یم  مشخ  هب  وت  هک  ار 

: دنیامرف یم  مجنپ  ترابع  مهدفه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِهلِیبَس َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُکلْسا  َو  ِِهتَیاَوَغ ، َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو  ِِهَتلاَلَض ، ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ يَدَّرلا َنِم 

وا یهارمگ  فالخ  ار  ام  و  نادرگ ؛ دنم  هرهب  وا  یهارمگ  ربارب  رد  يراگتـسر ، زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.ربب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  تسا  یهابت  هار  هک  وا  هار  فالخ  و  هد ؛ هشوت  يراکزیهرپ  يوقت و  زا 

(1) «. تساهاطخ شزغل و  هانگ ، زا  ناسنا  يرادهگن  ظفح و  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  یناوارف  یتیبرت  راثآ  ياراد  اوقت  »
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رکذت لصا  . 3

.تسا تلفغ  یتیبرت  يانبم  رب  ینتبم  رکذت  لصا 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیل ِکَتباَجِإ  ْنِم  ًاِسیآ  َال  َو  ِینَْتیَْلبَأ ، امِیف  ِکناَسْحِِإل  اًِلفاَغ  َال  َو  ِینَْتَیلْوَأ ، امِیف  كِرْکِِذل  ًایِساَن  ِیْنلَعْجَت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ یًنِغ ْوَأ  ٍْرقَف  ْوَأ  َءاَوَْأل ، ْوَأ  ٍهَدِج  ْوَأ  َءاَمْعَن ، ْوَأ  ٍسُْؤب  ْوَأ  ٍءاََلب ، ْوَأ  ٍهَِیفاَع  ْوَأ  ٍءاَخَر ، ْوَأ  ٍهَّدِش  ْوَأ  َءاَّرَض ، ْوَأ  ُْتنُک  َءاَّرَس  ِیف  یِّنَع ، ْتَأَْطبَأ  ْنِإ  َو 

يدوـمرف اـطع  نم  هب  هک ) ییاـه  تمعن   ) هچنآ رد  دوـخ  ساپـس )  ) ندرک داـی  هب  ارم  و  تـسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
شیپ يدـنک  هب  هچ  رگا  متـساوخرد  نتخاس  اور  زا  و  زاسم ؛ لفاغ  يا  هدیـشخب  نم  هب  هچنآ  رد  تناـسحا  هب  و  نادرگم ؛ راکـشومارف 
گنت ای  يزور  خارف  تمعن ، رد  ای  لاحدب  دـنمتجاح و  راتفرگ ، ای  تسردـنت  نارذگـشوخ ، ای  تخـس  شوخان ، ای  مشاب  شوخ  دور ،

.امرفم مدیمون  زاین ، یب  ای  دنمزاین  یگدنز ،

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  مهدزای و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اََنبُوُلق ْلَغْشا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  .َنیِعیِطُْمِلل  ٌهاََجن  ُُهتَعاَط  ْنَم  اَی  َو  َنیِرِکاَّشِلل ، ٌزْوَف  ُهُرْکُـش  ْنَم  اَی  َو  َنیِرِکاَّذِلل ، ٌفَرَـش  ُهُرْکِذ  ْنَم  اَی 
؛ ٍهَعاَط ِّلُک  ْنَع  ِکتَعاَِطب  اَنَحِراَوَج  َو  ٍرْکُش ، ِّلُک  ْنَع  كِرْکُِشب  اَنَتَنِْسلَأ  َو  ٍرْکِذ ، ِّلُک  ْنَع  كِرْکِِذب 

ناگدـننکدای يارب  ندروآ ) اج  هب  زامن  تاقولخم و  رد  هشیدـنا ي  ندـناوخ و  نآرق  دـننام  مادـنا  لد و  ناـبز و  هب   ) وا داـی  هکنآ  يا 
( اه تمعن  رب   ) يزوریپ ار  نارازگ  ساپـس  وا  يرازگ  ساپـس  هکنآ  يا  و  دنـشاب ) هتـشاد  یتنم  وا  رب  هکنآ  هن   ) تسا یگرزب  تفارش و 

وا يرادربنامرف  هکنآ  يا  و  تسا ؛
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ره زا  دوخ  دای  هب  ار  ام  ياه  لد  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  تسا ، ترخآ ) اـیند و  رد  یتخبدـب  زا   ) ییاـهر ار  نارادربناـمرف 
.رآ راک  هب  یتعاط  ره  زا  دوخ  تعاط  هب  ار  نامیاه  مادنا  یساپس و  ره  زا  دوخ  ساپس  هب  ار  نامیاه  نابز  يدای و 

ار ناسنا  هک  ...و  یتخـس  الب ، يرامیب ، ماش ، حبـص ، ماگنه  هب  اعد  ریظن  نوگانوگ  ياهاعد  اب  تسادـخ ، دای  رکذ و  هفیحـص  رـسارس 
(1) .دنک یم  ادخ  هجوتم  هراومه 

وحن هب  زین  تاولص  رکذ  نینچمه  تسادخ و  رکذ  هجوت و  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  عورـش  مهللا »  » ظفل اب  هیعدا  یمامت  رگید  فرط  زا 
.تسادخ دای  رکذت و  دوخ  مازتلا 

دهز لصا  . 4

.تسا یتسودایند  يانبم  رب  ینتبم  لصا  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ٍلاَمْجا ِیف  ًاعَرَو  َو  ٍلاَمِْعتْسا ، ِیف  ًاْملِع  َو  ٍهَداَهَز ، ِیف  ًاغاَرَف  َو  ٍهَداَبِع ، ِیف  ًهَّحِص  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

زا يراکزیهرپ  لمع و  اب  ملع  ایند ، زا  يرود  دـهز ، رد  شیاسآ  تدابع و  رد  یتسردـنت  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
.نک نم  يزور  ار  يور  هنایم  يور 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َلِمَتْحَأ َال  َو  ِبَلَّطلِاب ، ِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْـشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِباَِستْکِالا ، َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ 

ص:98

ص رویرهش 81 ،)  ) 57 تفرعم ، هیداجـس ، هفیحـص  رد  یتیبرت  فادـها  اه و  شور  لوصا ، ینابم ، رف ، یمیهاربا  رغـصا  یلع  ( 1 - ) 1
.33

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
http://www.ghaemiyeh.com


ای ناوارف   ) باسح یب  و  نک ؛ زاین  یب  جـنر  اب  ندروآ  تسد  هب  يزور  بسک و  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ریز و  منامن ؛ زاب  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  وت  یگدـنب  تدابع و  زا  ات  هد ، يزور  ترخآ ) رد  یـسرپزاب  باسح و  یب  ای  جـنر  یب 

.مورن عورشم ) ریغ   ) بسک بقاوع  يدب  اه و  نایز  ینیگنس  راب 

.ایند دوخ  يارب  هن  دهاوخ  یم  دنوادخ  یگدنب  تعاط و  يارب  ار  ایند  مالسلا  هیلع  ماما  اعد ، زا  ترابع  نیا  رد 

راتفر رییغت  ای  تشگزاب  لصا  . 5

.تسا راوتسا  ییوجادخ »  » يانبم رب  لصا  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  تسیب و  ترابع  رد  مکی و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًهَّطِح ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنِیبِینُْملا ، ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِـصْعَِمل  كْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنیِمِداَّنلا ، ُمَْدنَأ  اَنَأَف  ْکَیلِإ  ًَهبْوَت  ُمَدَّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  َّمُهَّللا 
؛ نیرفغتسملا نم  کل  یِّنِإَف  ِبُونُّذِلل 

تشگزاب هبوت و  وت ، هانگ  ندرواین  اج  هب  رگا  و  میاه ؛ نامیشپ  نیرت  نامیشپ  نم  سپ  تسا  هبوت  وت  يوس  هب  ینامیـشپ  رگا  ایادخ  راب 
وت هاگرد  هب  نم  سپ  تسا  ناهانگ  نتخیر  ببـس  شزرمآ  تساوخرد  رگا  و  مناگدـننک ؛ هبوت  نیتسخن  نم  سپ  تسا  وت ) يوس  هب  )

.مشزرمآ ناگدننک  تساوخرد  زا 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َال ُهَّنَأ  َنَْقیَأ  َو  ْتَهَْتنا ، ِدَـق  ِرُمُْعلا  َهَیاَـغ  ْتَضَْقنا َو  ِدَـق  ِلَـمَْعلا  َهَّدـُم  يَأَر  اَذِإ  یَّتَـح  ْتَّلَوَـف  ُهُماَّیَأ  ْتََربْدَأ  َو  ْتَّلَجَف ، ُُهبوـُنُذ  ْتَـمُظَع  يِذَّلا 
ٍِلئاَح ٍتْوَِصب  كاَعَد  َُّمث  ٍّیِقَن ، ٍرِهاَط  ٍْبلَِقب  ْکَیلِإ  َماَقَف  ََهبْوَّتلا ، َکل  َصَلْخَأ  َو  َِهباَنِْإلِاب ، كاَّقَلَت  ْکنَع ، َُهل  َبَرْهَم  َال  َو  ْکنِم ، َُهل  َصیِحَم 

؛ ٍّیِفَخ
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هتـشذگ و راک  نامز  هک  دـنیبب  نوچ  ات  هتـشگرب  و  هدرک ؛ وا  هب  تشپ  راگزور  تسا و  ینوزف  هب  ور  گرزب و  شناهانگ  هک  يا  هدـنب 
ار هبوت  و  دروآ ؛ ور  وت  هب  هبوت  هلیـسو ي  هب  تسین ؛ شیارب  وت  رفیک )  ) زا یهاگزیرگ  هانپ و  هک  دـیامن  رواـب  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  رمع 
كاپ و یلد  اب  سپ  دروآ ،) اجب  ار  نآ  ندرکن  هرابود  رب  میمصت  هتشذگ و  زا  ینامیشپ  لیبق  زا  نآ  طیارـش   ) دنادرگ صلاخ  وت  يارب 

.دناوخب ار  وت  هتسهآ  راد ) همزمز   ) هتفای رییغت  يادص  اب  دزیخرب و  وت  يوس  هب  هزیکاپ 

تّزع لصا  . 6

.تسا یتسود » دوخ   » رب لصا  نیا  يانبم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینْدِز َو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو  كِداَبِع ، َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  ِکب ، ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَـض  َو  کِْقلَخ ، َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  ْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 
؛ ًاْرقَف ًهَقاَف َو  ْکَیلِإ 

زج زا   ) مرب رـس  هب  اهنت  هدرک  تولخ  وت  اب  نوچ  و  نادرگ ؛ دـنمجرا  زیزع و  تناگدـیرفآ  دزن  رد  و  عیطم )  ) راوخ تهاگرد  رد  ارم  و 
تـسا زاین  یب  نم  زا  هک  یـسک  زا  و  امن ؛ مزارفرـس  هبترم و  دنلب  تناگدنب  نایم  رد  نتورف و  مزادرپب ) زاین  زار و  هب  هدیـشوپ  مشچ  وت 

تهاـگرد هب  میدـنمزاین  رقف و  رب  و  مهاوخن ؛) يزیچ  وا  زا  مه  نم  هک  نک  ناـنچ   ) زاـس مزاـین  یب  دـنک ) یمن  هدرکن و  یتساوخرد  )
(. دبای ینوزف  وت  اب  مزاین  زار و  وت و  زا  متساوخرد  ات   ) ازفیب

رد یبرتـم  رگا  : » اریز تسا ، یمالـسا  تیبرت  میلعت و  لوـصا  نیرت  ییاـنبریز  نیرت و  مهم  زا  یکی  تّزع  لـصا  هک  دـسر  یم  رظن  هـب 
، دبایب دنمتّزع  ار  نتشیوخ  دوخ  نورد 

ص:100
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زا یقالخا  یناسفن و  ياه  تراقح  اه و  یتسپ  هب  يرتمک  رایسب  شیارگ  لقاالای  دزاس و  یمن  هدولآ  هانگ  نایصع و  هب  ار  دوخ  زگره 
(1) «. دهد یم  ناشن  دوخ 

لکوت لصا  . 7

.تسا ءاجر  فوخ و  یگژیو  رب  ینتبم  اوقت  لصا  نوچمه  لصا  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  مراهچ و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َیلِإ ًاقْوَش  ِیتَبْغَر  كَْدنِع  امِیف  ْلَعْجا  َو  ِیتَجاَح ، اَْینُّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو  یِـسْفَن ، ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  ِیل  ْبَه  َو  ِکئاَِقل ،

زا ار  میدـنمزاین  تجاح و  و  ناریمب ؛ رادرک ) راتفگ و  دـصق و  رد   ) یتسار رب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رارق شیوخ  تمحر )  ) رادـید یتسود  قوش و  تسا  وت  دزن  هک ) يورخا  شاداپ   ) هچنآ رد  ار  ما  هتـساوخ  تبغر و  و  زاس ؛ ادـج  اـیند 

(. مرواین ور  وت  ریغ  هب  اه  هتساوخ  جئاوح و  رد  هک  نک  نانچ  ارم   ) امرف اطع  نم  هب  ار  دوخ  رب  دامتعا  لکوت و  یتسار  و  هد ؛

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مکی و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َِکب َذَال  ْنَّمَع  ُجِّرَُفت  َو  ِکب ، َمَصَتْعا  ِنَم  ُصِّلَُخت  َو  ْکیَلَع ، َلَّکَوَت  ْنَم  یَْقلَت  َو  ْکَیلِإ ، اَکَش  ْنَم  ُعَمْسَت  ْکیََّبل ، ْکیََّبل 

وت دزن  هک  ار  یـسک  يدـنم ) هلگ  تیاکـش و   ) يونـش یم  اریز )  ) مراد یگداتـسیا  وـت  زا  يربناـمرف  تعاـط و  رب  ینعی  کـیبل  کـیبل 
ور و  دنک ؛ تیاکش 

ص:101

يوس هب  تشگزاب  هبانا  تسا : هدـمآ  هبانا  يانعم  رد  .تسا  ریذـپ  ناکما  هبوت  مسیناکم  اب  یبرتم  رد  راـتفر  رییغت  تشگزاـب و  ( 1 - ) 1
هب یتفایهر  یماقم ، دیمح  يرفعج و  هاش  ریم  میهاربا  دیـس   ) .تسا تعاط  هب  تشگزاب  ینعم  هب  هبانا  ای  .تسا  هبوت  هلیـسو  هب  دنوادخ 

ص 107. ناتسبات 84 ،)  ) 5 ینید ، هشیدنا  هیداجس ، هفیحص  هاگن  زا  مالسا  یتیبرت  رظن 
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لقن سیردا  نبا  هخـسن  زا  هکنانچ  لـکوت  نم  یفکت  میناوخب و  لـکوت  نم  یقلت  ياـجب و  رگا  ینادرگ ، یم  زاـین  یب  اـی   ) يروآ یم 
زا يزاس  یم  رود  ار  هودنا  مغ و  و  دزیوآ ؛ تسد  وت  هتـشر )  ) هب هک  ار  هک  ره  یناهر  یم  و  دـیامن ؛ دامتعا  وت  رب  هک  یـسک  هب  هدـش )

.دروآ هانپ  وت  هب  هک  ره 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مود و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْدَّرَفَت َْلب  کِْقلَخ ، َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو  ِیقْزِر ، َّیَلَع  ْرُظْحَت  اَلَف  ِْرقَْفلا ، یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َو  ِءاَلَْبلا ، یَلَع  ِیل  َْربَص  َال  َو  ِدـْهَْجلِاب ، ِیل  َهَقاَـط  اـَل  َّمُهَّللا 
؛ ِیتَیاَفِک َّلَوَت  َو  ِیتَجاَِحب ،

قلخ هب  ارم  و  ریگم ؛ نم  زا  ار  میزور  سپ  دشاب ، یمن  تردق  یشیورد  رب  ییابیکـش و  يراتفرگ  رب  ییاناوت و  جنر و  هب  ارم  ایادخ  راب 
.شاب نم  رازگراک  دوخ  و  روآرب ؛ ار  ما  هتساوخ  هطساو ) یب   ) ییاهنت هب  هکلب  راذگماو ، شیوخ 

هیداجس هفیحص  رد  یتیبرت  ياه  شور  ج )

هراشا

(1) ....و هقیرط  هار ، لاونم ، تسار ، هار  هویش ، بولسا ، دننام : دراد ، یفلتخم  يانعم  تسا و  یسراف  يا  هژاو  شور » »

(2) «. تسا تیبرت  لمع  ماجنا  هویش  یبایهار  يانعم  هب  تیبرت ، شور  »

یم رامـش  هب  یتیبرت  لمع  ماجنا  یلمع  ياه  هویـش  عقاو ، رد  دـنا و  لوصا  رب  ینتبم  هک  تسا  یئزج  ياهروتـسد  یتیبرت ، ياه  شور  »
(3) «. دنیآ

ص:102

.شور هدام  ادخهد ، همان  تغل  ( 1 - ) 1
ص 238. سیردت ، نونف  اه و  شور  تایلک ، يوفص ، هللا  ناما  ( 2 - ) 2

ص 64. یمالسا ، تیبرت  هب  هراب  ود  یهاگن  يرقاب ، ورسخ  ( 3 - ) 3
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هبوت شور  . 1

هتفرگ راک  هب  تیبرت  دنیآرف  رد  یئزج  یلمعلاروتـسد  ناونع  هب  دـناوت  یم  راتفر ،» رییغت  ای  تشگزاب   » یتیبرت يانبم  هب  هجوت  اب  هبوت » »
.دوش

: دنیامرف یم  نآ  متشه  تسیب و  ترابع  رد  مکی و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًهَّطِح ُراَفِْغتْسِالا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنِیبِینُْملا ، ُلَّوَأ  اَنَأَف  ًَهباَنِإ  َِکتَیِـصْعَِمل  كْرَّتلا  ِنُکَی  ْنِإ  َو  َنیِمِداَّنلا ، ُمَْدنَأ  اَنَأَف  ْکَیلِإ  ًَهبْوَت  ُمَدَّنلا  ِنُکَی  ْنِإ  َّمُهَّللا 
؛ نیرفغتسملا نم  کل  یِّنِإَف  ِبُونُّذِلل 

تشگزاب هبوت و  وت ، هانگ  ندرواین  اج  هب  رگا  و  میاه ، نامیشپ  نیرت  نامیشپ  نم  سپ  تسا  هبوت  وت  يوس  هب  ینامیـشپ  رگا  ایادخ  راب 
وت هاگرد  هب  نم  سپ  تسا  ناهانگ  نتخیر  ببـس  شزرمآ  تساوخرد  رگا  و  مناگدـننک ؛ هبوت  نیتسخن  نم  سپ  تسا  وت ) يوس  هب  )

.مشزرمآ ناگدننک  تساوخرد  زا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم َیِـضَر  ْنَم  اَی  َِهبْوَّتلِاب َو  ْمُهَدِـساَف  َحَلْـصَتْسا  ِنَم  اَی  َو  َِهباـَنِْإلا ، َلُوبَق  ُهَداَـبِع  َدَّوَع  ْنَم  اَـی  َو  ِزُواَـجَّتلا ، ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمَحَت  ْنَم  اَـی  َو 
؛ ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی  َو  ِءاَعُّدلا ، ََهباَجِإ  ْمَُهل  َنِمَض  ْنَم  اَی  َو  ِرِیثَْکلِاب ، ْمُهَلِیلَق  یَفاَک  ْنَم  اَی  َو  ِریِسَْیلِاب ، ْمِِهْلِعف 

ندرک نایب   » نداهن تنم  زا  یلاعت  يادخ  نوچ  هداد ، تنم  راوازـس  تمعن   ) هداهن تنم  شناگدـیرفآ  رب  کین  تشذـگ  اب  هکنآ  يا  و 
هب ار  ناشیا  ياه  یهابت  حالصا  هکنآ  يا  و  هداد ؛ تداع  يریذپ  هبوت  هب  ار  شناگدنب  هکنآ  يا  و  تسا ) هزنم  يرگید » هب  دوخ  یکین 

رایسب شاداپ  ار  ناشیا  كدنا  راک )  ) هکنآ يا  و  هتشگ ؛ دونـشخ  كدنا  هب  ناشیا  کین )  ) رادرک زا  هکنآ  يا  و  هتـساوخ ؛ هبوت  ۀلیـسو 
.تسا هدومرف  هدعو  ار  ناشیا  هب  کین  شاداپ  لضفت  يور  زا  هکنآ  يا  و  هدرک ؛ تنامض  ناشیارب  ار  اعد  ندش  اور  هکنآ  يا  و  هداد ؛
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: دنیامرف یم  نآ  مود  تسیب و  ترابع  رد  مکی و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ِیناَِسل ِتاَیاَکِح  َو  ِیْنیَع ، ِتاَظََحل  َو  ِیْبلَق ، ِتاَرَطَخ  ْنِم  ِکتَّبَحَم  ْنَع  َلاَز  ْوَأ  کَتَداَرِإ ، ََفلاَخ  اَم  ِّلُـک  ْنِم  کـَْیلِإ  ُبُوتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا َو 
؛ َِکتاَوَطَس ِمِیلَأ  ْنِم  َنوُدَتْعُْملا  ُفاَخَی  اَمِم  ُنَمْأَت  َو  ِکتاَِعبَت ، ْنِم  اَِهلاَیِح  یَلَع  ٍهَحِراَج  ُّلُک  اَِهب  ُمَلْسَت  ًَهبْوَت 

و دنراد ) اور  متـس  ای  دندنخب  وا  هب  ات  یـسک  هب  هراشا  مارح و  هب  هاگن  دننام   ) یمـشچریز ياه  هاگن  لد و  ياه  هشیدنا  زا  ایادـخ  راب 
يوس هب  .دشاب  وت  نداد ) شاداپ   ) یتسود زا  نوریب  ای  وت  يدونـشخ ) اضر و   ) هتـساوخ فلاخم  هک  منابز  ياج ) یب   ) ياهوگو تفگ 

هک تکاندرد  ياه  يریگ  تخس  اهرهق و  زا  و  دنام ؛ ملاس  وت  ياهرفیک  زا  هناگادج  یمادنا  ره  نآ  اب  هک  يا  هبوت  منک ، یم  هبوت  وت ،
.دشاب هدوسآ  دنسرت  یم  نارگدادیب 

( هدنب قاقحتسا  هن   ) لضفت شور  . 2

.تسا ییادتبا  ناسحا  ای  تمعن  کی  هفیحص  فیرعت  هب  انب  لضفت  .تسا  جاتنتسا  لباق  تشگزاب ، لصا  يانبم  رب  هک  تسا  یشور 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُّلُک ْذِإ  َو  ٌلُّضَفَت ، ِکناَسْحِإ  ُعیِمَج  ْذِإ  ْکَیلِإ ، ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  َدَـفَو  َو  ْکَیلِإ ، ِهِهْجَِوب  َلَْـبقَأ  ْنَم  یَلَع  کـُلُّضَفَت  کـَِتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْـحَی  َو 
؛ ٌءاَِدْتبا کِمَِعن 

ناسحا همه ي  اریز  دـیآ ، تیوس  هب  کین  نامگ  اب  دروآ و  وت  هب  يور  هک  یـسک  هب  وت ؛ زا  تساوخرد  هب  ارم  دراد  یم  او  وت  لضفت 
.تسا ییادتبا  تیاه  تمعن  همه ي  و  دشاب ؛ یم  لضفت  يور  زا  وت  ياه 
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.دناد یم  دنوادخ  ییادتبا  ناسحا  لضف و  زا  زین  ار  قح  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مود  تسیب و  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُُهناَسْحِإ َّلَج  َو  اَنَْدنِع ، ُهُؤاََلب  َنُسَح  ْدََقل  اَِهب  اَّلِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْدِدَتْعَن  َْمل  ْوَلَف  ِِهلْـضَف ، ْنِم  اَّلِإ  اَهْدُِفن  َْمل  ِیتَّلا  َِهبْوَّتلا  یَلَع  اَنَّلَد  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
؛ اَْنیَلَع ُُهلْضَف  َمُسَج  اَْنَیلِإ َو 

لضف و هب  زج  میا  هتفاین  ار  نآ  هک  يا  هبوت  دومن ؛ ییامنهار  هاـنگ ) زا   ) تشگزاـب هبوت و  تقیقح )  ) هب ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
هرابرد شناسحا  وکین و  ام  قح  رد  وا  تمعن  میرواین ، رامش  هب  ار  هبوت  تمعن )  ) نامه زج  وا  ششخب  لضف و  زا  رگا  سپ  وا ؛ ناسحا 

.دشاب یم  میظع  ام  رب  شلضف  گرزب و  ام  ي 

ریشبت شور  . 3

.دزیرگب دنسپان  لمع  زا  دنزب و  تسرد  لامعا  هب  تسد  نئمطم ، مارآ و  یبلق  اب  یبرتم  دوش ، یم  بجوم  شور  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِهِّبَر ِهَمْرُِحب  ِّفِخَتْسُْملا  ِهِسْفَِنل  ِِملاَّظلا  ِلِیلَّذلا  ِْدبَْعلا  َلاَقَم  ُلُوقَأ  َْلب  ْکَیلِإ ، َِهبْوَّتلا  َبَاب  ِیل  َتْحَتَف  ْدَق  ْکنِم َو  ُسَْأیَأ  َال  کَناَْحبُس ،

: میوگ یم  هکلب  يا ، هدوشگ  میور  هب  ار  دوخ  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت و  رد  هک  یلاـح  رد  موش  یمن  دـیمون  وت  زا  یکاـپ ، هتـسارآ و 
.هدومنن تیاعر  ار  شراگدرورپ  تمرح  هدرک و  متس  دوخ  هب  هک  يراوخ  هدنب ي  راتفگ 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مهاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُْتیَْقلََأل ْیَش ٍء  َّلُک  َلِمَش  يِذَّلا  كِْوفَع  ْنِم  ُلِّمَؤُأ  ِیتَّلا  ُِفقاَوَْملا  َال  ْوَلَف 
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ِءاَمَّسلا ِیف  َال  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٌهَِیفاَخ  ْکیَلَع  یَفْخَت  َال  َْتنَأ  َو  ْکنِم ، ِبَرَْهلِاب  َّقَحَأ  اَنَأ  ُْتنَُکل  ِهِّبَر  ْنِم  َبَرَْهلا  َعاَطَتْسا  ًادَحَأ  َّنَأ  َْول  َو  يِدَِیب ،
؛ ًابیِسَح ِکب  یَفَک  َو  ًایِزاَج ، ِکب  یَفَک  َو  اَِهب ، َْتیَتَأ  اَّلِإ 

هابت كاله و   ) مدیناهر یم  تسد  زا  ار  دوخ  دریگ ، یم  ارف  ار  يزیچ  ره  هک  تتشذگ  وفع و  زا  مراودیما  هک  ییاهاج  دوبن  رگا  سپ 
یقیقح کـلام  هک   ) وت زا  نتخیرگ  هب  نم  هنیآ  ره  دزیرگب  دوخ ) کـلام   ) شراـگدرورپ زا  تسناوـت  یم  یـسک  رگا  و  متخاـس ) یم 

یم راکـشآ  رـضاح و  تماـیق ) زور   ) ار نآ  تسین و  هدیـشوپ  وت  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزار  هک  ییوت  و  مدوـب ؛ رتراوازـس  یتـسه )
.يزاین یب  يرگباسح  هدنهد و  ازج  ره  زا  و  ییامن ؛

يدب ربارب  رد  یکین  شور  . 4

ناتـسود هب  تبـسن  نید  نایاوشیپ  همه  یگـشیمه  هویـش  شور  نیا  .دوش  یم  جارختـسا  راتفر  رییغت  ای  تشگزاـب  لـصا  زا  شور  نیا 
.تسا هدوب  نادان  نانمشد  راکاطخ و 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  دنک  یم  دوخ  ناگیاسمه  يارب  هک  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه ي هرابرد ي  مرذـگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدـب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادـخ 
ناشیا

ص:106

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


نانآ ياـه ) شزغل  اـه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اـب  میاـمن و  یتسرپرـس  ار  اـهنآ  همه ي  ییوکین  اـب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ 
یناهنپ و رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتـشاد و  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناـشوپب ؛

يزور  ) یگشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادکاپ اب  مزاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رس ، تشپ 
يارب هچنآ  و  مناد ؛ مزال  ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزال  بجاو و  دوخ  ناشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناشیا  دزن  ار  یـشوخ ) و 

.منک تیاعر  ناشیا  يارب  مراد ؛ رظن  رد  هتشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِلْذَْبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلِاب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصُّنلِاب ، ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  َو  َهَنَسَْحلا ، َرُکْشَأ  ْنَأ  َو  ِرْکِّذلا ، ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  َو  ِهَلِّصلِاب ، ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ 

( یتسرد  ) صالخا يور  زا  هدومن  یتساران )  ) شغ نم  اب  هک  یـسک  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
و مهد ؛ ضوع  شـشخب  هب  هدینادرگ  دیمون  ارم  هک  یـسک  و  مهد ؛ شاداپ  ییوکین  هب  هدرک  يرود  نم  زا  هک  ار  یـسک  و  منک ؛ راتفر 
و منک ، دای  یکین  هب  هدرک ) ییوگدب  رس  تشپ   ) هدومن تبیغ  نم  زا  هکنآ  زا  و  میامن ؛ تافاکم  نتسویپ  هب  هدیرب  نم  زا  هک  ار  یـسک 

.مشوپب مشچ  يدب  زا  هدرازگ  ساپس  ار  یکین 

رفیک رد  ریخأت  شور  . 5

.دناهرب هدننک  راوخ  ياهاطخ  ناهانگ و  دنب  زا  ار  نتشیوخ  دنک و  رکفت  دوخ  راک  رد  یبرتم  دوش  یم  ثعاب  شور  نیا 
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: دنیامرف یم  نآ  مشش  تسیب و  ترابع  رد  مهدزناش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َّیَلَع ْکنِم  اًلُّضَفَت  َو  ِیل ، ْکنِم  ًایِّنَأَت  َْلب  ْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  ِکلَذ  َْسَیل  َو  ِیتَلَجاَعُم ، ْنَع  كُؤاَْطبِإ  َو  یِّنَع ، ُکتاَنَأ  ِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 
؛ ِیَتبوُقُع ْنِم  ْکَیلِإ  ُّبَحَأ  یِّنَع  كَْوفَع  َّنَِأل  َو  ِهَِقلْخْملا ، َِیتاَئِّیَس  ْنَع  َِعْلقُأ  َو  ِهَطِخْسُْملا ، ِکتَیِصْعَم  ْنَع  َعِدَتْرَأ  ْنَِأل 

وت دزن  نم  ندوب  یمارگ  يارب  هن  نیا  و  تسا ؛ نم  ندیناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نم و  هرابرد  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و 
ناـهانگ زا  و  مرادرب ؛ تسد  وـت  روآ  مـشخ  تیـصعم  زا  اـت  نـم  رب  تـسا  وـت  ناـسحا  يراـتفر و  شوـخ  ارادـم و  يارب  هـکلب  تـسا ،

.تسا رتدنیاشوخ  نم  ندناسر  رفیک  هب  زا  وت  دزن  نم  زا  نتشذگ  هک  تسنآ  يارب  و  مرادزاب ؛ ار  دوخ  هدننکراوخ 

هظعوم شور  . 6

.تسا جارختسا  لباق  رکذت  لصا  ياتسار  رد  شور  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ یَضْرَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  یَکْزَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  ِینْقِّفَو  َو  يَْوقَّتلا ، ِینْمِْهلَأ  َو  يَدُْهلِاب ، ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

هک یـشور  هب  و  زادنا ) نم  لد  رد   ) امن ماهلا  نم  هب  ار  يراکزیهرپ  و  امرف ؛ ایوگ  قح ) نید  هب   ) یئامنهار تیاده و  هب  ارم  ایادـخ  راب 
.مرامگب تسا  رت  هدیدنسپ  وت ) دزن   ) هک يراک  هب  و  هد ؛ مقیفوت  تسا  اه ) شور  نیرتهب   ) رت هزیکاپ 

ات دشاب  ظعو  هب  لماع  دیاب  ظعاو  دوخ  هتبلا  .تسا  رکذت  يروآدای و  رد  وکین  شور  دریذپ ، تروص  یگتـسیاش  هب  رگا  ظعو  دـنپ و 
دوش و هدنزاس  ذفان و  وا  هظعوم 
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(1) .دوش ایوگ  یهلا  تیاده  هب  ظعاو  ای  یبرم  نابز  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نیا 

تمعن يروآدای  شور  . 7

.تسا رتذفان  تمعن  يروآدای  اب  هظعوم  دنپ و 

رکذ هب  ادتبا  رد  هک  ارچ  دنیامن ، یم  هدافتـسا  شور  نیا  زا  نآ  مود  تسیب و  ات  هدجه  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رب وا  رماوا  اب  تفلاخم  یهلا و  ياهروتسد  زا  يوریپ  رد  ار  ناسنا  فعـض  هک  نیا  زا  سپ  هتخادرپ و  دنوادخ  دمح  وترپ  رد  اه  تمعن 

.دنزرو یم  دیکأت  یهلا  لضف  ناونع  هب  هبوت  تشگزاب و  رب  دنرمش  یم 

شیاتس دمح و  ندناسانش  شور  . 8

.دنک هجوت  معنم  یپ  رد  یپ  ياه  ششخب  تمعن و  هب  یبرتم  ات  دریگ  تروص  شیاتس  دمح و  وترپ  رد  دیاب  تمعن  يروآدای 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  تشه و  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اُوفَّرَـصََتل ِهَرِهاَظَتُْملا ، ِهِمَِعن  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  ِهَِعباَتَتُْملا ، ِِهنَنِم  ْنِم  ْمُهاَْلبَأ  اَم  یَلَع  ِهِدْـمَح  َهَفِْرعَم  ِهِداَبِع  ْنَع  َسَبَح  َْول  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
اَمَک اُوناَکَف  ِهَّیِمیِهَْبلا  ِّدَح  َیلِإ  ِهَِّیناَْسنِْإلا  ِدوُدُح  ْنِم  اوُجَرََخل  ِکلَذَک  اُوناَک  َْول  .ُهوُرُکْشَی َو  ْمَلَف  ِِهقْزِر  ِیف  اوُعَّسَوَت  َو  ُهوُدَمْحَی ، ْمَلَف  ِِهنَنِم  ِیف 

؛) ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ   ) ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  َفَصَو 

ياه ششخب  هداد و  ناشیا  هب  هک  یپ  رد  یپ  ياه  تمعن  رب  دوخ  يرازگ  ساپس  نتخانش  زا  ار  شناگدنب  رگا  هک  ار  يادخ  ساپس  و 
شیاه تمعن  رکش  هک  دوب  هدومرفن  رما   ) تشاد یم  زاب  هدینادرگ  مامت  اهنآ  يارب  هک  هتسویپ 
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دـنتفای و یم  یخارف  هدومرف  اطع  هک  يزور  رد  و  دـندرک ؛ یم  یـساپسان  ار  وا  هدومن  فرـص  ار  شیاه  تمعن  هنیآ  ره  دـنروآ ،) اجب 
هبترم ي هک  نایاپراچ ،  ) تیمیهب زرم  هب  تیناسنا  دودح  زا  دندرک ،) یمن  رکـش   ) دـندوب یم  نینچ  رگا  دـندروآ و  یمن  اجب  شرکش 
: هدومرف فصو  دیجم س 25 ي 44 ) نآرق   ) دوخ راوتـسا  مکحم و  باتک  رد  هک  دندوب  نانچ  دندروآ و  یم  يور  تسا ) يدرخ  یب 

.دنناشیا زا  رت  هارمگ  هکلب  دنتسین  نایاپراچ  دننام  اهنت  ناساپسان )  ) ناشیا ینعی ) ًالِیبَس ، ) ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  )

اه ییاناوت  زاربا  شور  . 9

.دیآ یم  تسد  هب  ناسنا  ياه  ییاناوت  توق و  طاقن  هب  هجوت  اب  و  تّزع »  » لصا رب  ینتبم  شور  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متفه و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ًارْکُش ُهُمِْزُلی  اَم  ِکناَسْحِإ  ْنِم  ِْهیَلَع  َلَصَح  اَّلِإ  ًهَیاَغ  كِرْکُش  ْنِم  ُُغْلبَی  َال  ًادَحَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا 

رب ییاـناوت  نآ  هـک  یتـمعن   ) يزیچ وـت  یکین  ناـسحا و  زا  هـکنیا  رگم  دـسر  یمن  وـت  ساپـس  رکـش و  ناـیاپ  هـب  یــسک  ایادـخ  راـب 
.دنادرگ یم  راداو  رگید  يرکش  هب  ار  وا  هک  دیآ  یم  مهارف  وا  رب  تسا ) يرازگرکش 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِهِرْکُش ْنِم  اَنَمَْهلَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَنَفَّرَع  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

هب ار  دوخ  ياه ) تمعن  زا   ) ساپس رکش و  دناسانش و  ام  هب  ار ) شتمکح  تردق و  ملع ، دوجو ،  ) ار نتشیوخ  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
.دومن ماهلا  ام 

نظ نسح  شور  . 10

یبرتم ینیقی  ریغ  ياهاطخ  لباقم  رد  یبرم  هک  دوش  یم  بجوم  شور  نیا 
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.دنکن يزاب  وا  يوربآ  اب  دهد و  ناشن  دوخ  زا  ار  شنکاو  نیرتهب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

ناشیا همه  هرابرد  و  مرذگرد ؛ ششخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ 
نانآ ياـه ) شزغل  اـه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اـب  میاـمن و  یتسرپرـس  ار  اـهنآ  همه ي  ییوکین  اـب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ 

یناهنپ و رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اـهنآ  اـب  ینتورف  اـب  و  مناـشوپب ؛
يزور  ) یگشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادکاپ اب  مزاس و  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رـس  تشپ 

هچنآ و  مناد ؛ مزال  ناشیا  هراـبرد ي  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناـشیا  دزن  ار  یـشوخ ) و 
.منک تیاعر  ناشیا  يارب  مراد  رظن  رد  هتشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب 

يریذپ رذع  شور  . 11

.دورن نیب  زا  وا  تّزع  ساسحا  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا  هدز  رس  وا  زا  هک  ییاطخ  لباقم  رد  یبرتم  رذع  نتفریذپ 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم َو  ُهْرُْصنَأ ، ْمَلَف  ِیتَرْضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  ْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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ِینَمَِزل ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  َو  ُهِْرثوُأ ، ْمَلَف  ِیَنلَأَس  ٍهَقاَف  يِذ  ْنِم  َو  ُهْرِذـْعَأ ، ْمَلَف  ََّیلِإ  َرَذَـتْعا  ٍءیِـسُم  ْنِم  َو  ُهْرُکْـشَأ ، ْمَلَف  ََّیلِإ  َيِدْـسُأ  ٍفوُْرعَم 
؛ ُهْرُجْهَأ ْمَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍْمثِإ  ِّلُک  ْنِم  َو  ُهُْرتْسَأ ، ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمُْؤم  ِْبیَع  ْنِم  َو  ُهْرِّفَوُأ ، ْمَلَف  ٍنِمْؤُِمل 

زا ما و  هدرکن  يرای  ار  وا  نم  هدیـسر و  متـس  وا  هب  نم  ربارب  رد  هک  يا  هدیـشک  متـس  زا  مهاوخ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ  راب 
ما هتفریذپن  ار  شرذع  نم  هتساوخ و  رذع  نم  زا  هک  يرادرکدب  زا  ما و  هدرواین  اجب  ار  نآ  ساپـس  هدش و  نم  هب  هک  یکین  ناسحا و 
نم رب  هک  ینمؤم  قح  بحاص  قح  زا  ما و  هدادن  يرترب  دوخ  رب  هدیـشخبن و  ار  وا  نم  هدومن و  تساوخرد  نم  زا  هک  يدـنمزاین  زا  و 

.ما هدناشوپن  ار  نآ  هتشگ و  راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  صقن  بیع و  زا  ما و  هدادن  ار  نآ  تسا و  مزال 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِْهیَلَع َتْدُعَف  ْکَیلِإ  َباَت  ْنَم  ِمَلْظَِأب  اَنَأ  اَم  َو  ُْهنِم ، َْتِلبَقَف  ْکَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  ِمَْولَِأب  اَنَأ  اَم  َو  َُهل ، َتْرَفَغَف  كاَصَع  ْنَم  یَصْعَِأب  اَنَأ  اَم 

هدروآ و رذـع  وت  هاگـشیپ  هب  هک  یـسک  زا  رت  هدـیهوکن  و  متـسین ، يا  هدـیزرمآ  ار  وا  هدرک و  وت  تیـصعم  هکنآ  زا  رتراـکهانگ  نم 
هتفریذپ ار  شا  هبوت   ) يا هدرک  ناسحا  وا  هب  هدرک و  هبوت  وت  هاگرد  هب  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  و  مشاب ، یمن  يا  هتفریذپ  ار  شرذع 

.متسین يا ،)

یشوپ بیع  شور  . 12

.دوش هدناشوپ  وا  هانگ  بیع و  دیاب  تسا و  ینیقی  یبرتم  ياطخ  هک  دنوش  یم  هتفرگ  راک  هب  ینامز  رد  يریذپرذع  یشوپ و  بیع 
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: دنیامرف یم  نآ  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مهدزناش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُتْمَْملَأ ٍهَِبئاَش  ْنِم  ْمَک  َو  ِینْرَهْـشَت ، ْمَلَف  َّیَلَع  ُهَْتیَّطَغ  ٍْبنَذ  ْنِم  ْمَک  َو  ِینْحَـضْفَت ، ْمَلَف  َّیَلَع  اَهَتْرَتَس  ٍهَِبئاَع  ْنِم  ْمَکَف  ُدْـمَْحلا  کَلَف  یَِهلِإ  اَـی 
ِکتَمِْعن ِهَدَـسَح  َو  ِیتَریِج ، ْنِم  ِیِبیاَـعَم  ُسِمَْتلَی  ْنَِمل  اَِـهتاَءْوَس  ِدـُْبت  َْمل  َو  اَهِراَنَـش ، َهوُرْکَم  ِینْدِّلَُقت  َْمل  َو  اَـهَْرتِس ، یِّنَع  کـِتْهَت  ْمَـلَف  اَِـهب 

؛ يِْدنِع

ارم هانگ  رایـسب  هچ  و  يدرکن ؛ میاوسر  مدرم ) دزن   ) و يدـناشوپ ، ارم  بیع  رایـسب  هچ  هک  تسا  وت  صوصخم  ساپـس  نم  يادـخ  يا 
قوـط و  يدـیردن ، ارم  هدرپ  مدروآ و  اـجب  هک  هاـنگ )  ) یتـشز اـسب  هچ  و  يدوـمنن ؛ مـفورعم  نارگید ) دزن  نآ  هـب   ) يدوـمن و ناـهنپ 

کـشر رب  دنتـسه و  میاه  بیع  يوجتـسج  رد  هک  مناگیاسمه  رب  ار  نآ  ياه  يدب  و  یتخادنین ، مندرگ  هب  ار  نآ  یتشز  يدنـسپان و 
.یتخاسن راکشآ  يا  هداد  نم  هب  هک  یتمعن  نارب 

یم ار  نآ  ندـناشوپ  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هک  هدز  رـس  یهاـنگ  موصعم  ناـماما  زا  اـیآ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  دـیاش 
هانگ دنوادخ  يداع  ناگدنب  يارب  هک  یتاروما  زا  یخرب  نکل  دنتـسه ، یهانگ  ره  زا  موصعم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  دـننک ؟
ًافرـص دراد و  یناگمه  یلزا و  هبنج  هفیحـص  ياهاعد  رگید  فرط  زا  دوش ؛ یم  هدـیمان  هاـنگ  ناـنآ  تفرعم  ملع و  هطـساو  هب  تسین 

هب ار  ناهانگ  شـشخب  وفع و  بلط  یگنوگچ  اـهاعد  هنوگ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکلب  تسین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  يواـعد 
.دهد یم  شزومآ  ادخ  ناگدنب 

ارادم قفر و  شور  . 13

(1) .تسا شزاس  یمرن و  يانعم  هب  ارادم  قفر و 
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.تسا سفن  تّزع  رب  ینتبم  زین  شور  نیا  .ددنب  راک  هب  ار  نآ  لمع  ماقم  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یشور  ارادم ،» »

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  ْدِـعَاب  َو  ْمِِهتَدـِْئفَأ ، َِقئاـَثَو  ْعَـلْخا  َو  ْمِِهتَِحلْـسَأ ، َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو  ْمُهَراَـفْظَأ ، ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهَّوُدَـع ، ِکلَذـِب  ْلـُْلقا  َّمُـهَّللا 
ِْضْبقا َو  َبْعُّرلا ، ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو  َدَدَْعلا ، ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو  َدَدَْـملا ، ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ْمِهِهْجَو ، ْنَع  ْمُْهلِّلَـض  َو  ْمِِهُلبُـس ، ِیف  ْمُهْرِّیَح  َو  ْمِِهتَدِوْزَأ ،

؛ ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو  ْمُهَءاَرَو ، ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ْمُهَْفلَخ َو  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَش  َو  ِقْطُّنلا ، ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو  ِطْسَْبلا ، ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ 

نانمشد و نایم  و  زاس ؛ ادج  ناشیا  زا  ار  نانمشد  ياه  نخان  و  نکش ، مه  رد  ار  دمحم  لآ  نانمشد  دش  هتـساوخ  هچنآ  اب  ایادخ ! راب 
؛ نادرگ ناشنادرگرـس  اه  هار  رد  زادنا ؛ يرود  ناشیاه  هقوذآ  نانآ و  نایم  و  نکب ؛ ار  ناشیاه  لد  ياهدنب  نکفا ؛ ییادج  ناشحالس 
و امن ، رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  و  هاکب ؛ ناشرامش  زا  ربب ؛ اهنآ  زا  ار  کمک  و  زاس ؛ ناشهارمگ  دنا  هدروآ  ور  نآ  هب  هک  يزیچ  زا  و 

يراتفرگ یتخـس و  اب  و  دنیوگ ) ینخـس  دنناوتن  لال  دننام  ات   ) دـنبب راتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  و  رادزاب ؛ ندوشگ  زا  ار  ناشیاه  تسد 
اه و عمط  اهنآ  نتخاس  راوخ  هب  و  هد ؛ رارق  تربع  دنا  ناشیا  سپ  رد  هک  اهنآ  يارب  ار  ناشیا  و  نادرگ ؛ هدـنکارپ  ار  ناشناوریپ  ناشیا 

.امرف عطق  دنا  ناشیا  زا  سپ  هک  ار  ییاهرگشل )  ) یناسک ياهوزرآ 

هک تسا  ملسم  دیامن ؛ یم  بلط  نانآ  ندش  هدنکارپ  هطساو  هب  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  نمشد  اب  ارادم  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا رت  یلوا  نیریاس  ناتسود و  نیدلاو ، اب  ارادم 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  ناگیاسمه  هرابرد  ارادم  قفر و  شور  زا  نینچمه 
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َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
و ناشیوج ؛ هار  ییامنهار  و  ناشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناشناناوتان ؛ هب  ندناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 

ندرک يرای  و  ناشیاه ؛ بیع  ندـناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناـهنپ  و  ناـشرفاسم ؛ زا  رادـید  و  ناـشا ، هدـننک  تروشم  نداد  زردـنا 
شـشخب هب  ناشندـناسر  دوس  اهنآ ،) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  نتخاس  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشا ؛ هدـیدمتس 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ،

اه يدب  ندرمش  دایز  اه و  یبوخ  ندرمش  مک  شور  . 14

.تسا یهاوخ  لامک  لصا  رب  ینتبم  شور  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
ِّرَّشلا ِراَثِْکتْسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْسا  َو  َّزَع ،
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؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاَّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  کلذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  َو 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ،) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتـشز و  بیع و  ندوـمن  ناـهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاـف  و  مدرم ؛ نیب  داـسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یـشوروکین ؛
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
راک هب  هدش  عارتخا  هشیدـنا  يار و  هکنآ  نارازگ و  تعدـب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  ندوب  هشیمه  و  یگـشیمه ؛ يربنامرف  تعاط و 

.نادرگ لماک  درب ،

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مود و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِفْعاَف َءاَسَأ ، ْنِإ  كِدـْبَع َو  ْنَع  ٌْوفَع  ْکیَلَع  َقیِـضَی  َْنل  ِکتَیِـصْعَم َو  ْنِم  ِِهب  ُءُوبَأ  اَم  َّیَلَع  َُرثَک  و  ِکتَعاَط ، ْنِم  ِِهب  ُّدَـتْعَأ  اَـم  يِدـْنِع  َّلَـق 
؛ یِّنَع

هدنب زا  وفع  و  تسا ، رایسب  منک  رارقا  نآ  هب  هک  وت  زا  ینامرفان  تیـصعم و  مک و  مروآ  رامـش  هب  ار  نآ  هک  وت  زا  يربنامرف  تعاط و 
.شخبب ارم  سپ  دشاب ، هدرک  دب  هچ  رگا  تسین  راوشد  زگره  وت  رب  تا 
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: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مود و  هاجنپ و  ياعدرد  مالسلا  هیلع  ماما 

َياَوَه َو  ِینَکَلْهَأ ، ِیلَمَع  ٌلِیلَذ ، یِـسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْـسِِإب  اَنَأ  َياَـیاَطَِخب ، ًاّرِقُم  ِیْبنَذـِب ، ًاـفِرَتْعُم  ِیلَمَِعل ، الِقَتْـسُم  یِْـسمُأ  ُِحبْـصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
؛ ِیْنتَمَرَح ِیتاَوَهَش  َو  ِیناَدْرَأ ،

یگدنب تعاط و   ) مرادرک لمع و  هک  یلاح  رد  موش  یم  بش  رد  لخاد  زور ) زا   ) حبص و رد  لخاد  بش ) زا  هشیمه   ) نم ایادخ  راب 
رب دـح  زا  زواجت  طارفا و  ببـس  هب  نم  منک ، یم  رارقا  میاوران  ياهراک  اـهاطخ و  هب  فارتعا و  مهاـنگ  هب  و  منیب ؛ یم  كدـنا  ار  ما )

مشهاوخ سفن و  ياوه  و  هتـشگ ) رفیک  باذع و  بجوم  نم  يارب   ) هتخاس كاله  ارم  مرادرک  مراوخ ، لیلذ و  وت ) هاگرد  رد   ) دوخ
ناراکوکین يارب  هک  یکین  ریخ و  زا   ) ارم مسفن  ياه  شهاوخ  نتفریذپ  تاوهـش و  و  هدینادرگ ؛ مهابت  تسین ) اور  زیاج و  هچنآ  رد  )

.هدومن هرهب  یب  تسا )

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مود و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ِِهتَئیِطَِخب َفَرَتْعا  َو  َُهبُونُذ ، َرَثْکَتْـسا  ِنَم  َلاَؤُس  ُلَجَْألا ، ُهَّلَظَأ  َو  اَْینُّدـلا ، ُْهنِم  ْتَنَکْمَتْـسا  َو  يَوَْهلا ، ُهَنَتَف  َو  ُلَـمَْألا ، ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْدَـق  ْنَم  َلاَؤُس 
؛ ْکَیلِإ اَّلِإ  ْکنِم ، َُهل  َأَْجلَم  َال  َو  ْکنِم ، َُهل  َذِْقنُم  َال  َو  کَنوُد ، َُهل  َِّیلَو  َال  َو  كُْریَغ ، َُهل  َّبَر  َال  ْنَم  َلاَؤُس 

رب یناف ) ناهج  نیا  رد  سفن  ياه  یشوخ   ) ایند و  هدرک ؛ شراتفرگ  سفن ، شهاوخ  و  هتشگ ، هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یسک  تساوخرد 
یب راک  اطخ و  هب  و  هتـسناد ؛ رایـسب  ار  شناهانگ  هک  یـسک  تساوخرد  هدش ،) کیدزن   ) هتخادنا هیاس  وا  رب  گرم  و  هتفای ؛ طلـست  وا 

و وـت ؛ زا  وا  يارب  يا  هدــنناهر  و  تـسین ؛ وـت  زج  وا  يارب  یتـسود  يراـگدرورپ و  هـک  یــسک  تساوـخرد  هدرک ، رارقا  دوـخ  ياـج 
.دشاب یمن  وت  يوس  هب  زج  وت  زا  وا  يارب  یهاگهانپ 
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هیداجس هفیحص  رد  یتیبرت  فادها  د )

هراشا

(1) «. تسا هتشارفارب  دنلب و  یش  ره  ریت ، هناشن  يانعم  هب  تغل  رد  فده  »

: تسا هدش  فیرعت  نینچ  حالطصا ، رد  فده 

نآ هب  ندیـسر  يارب  راتخم  لعاف  هک  يراـیتخا  لـعف  هب  هدـنهد  تهج  هدـنزیگنارب و  بولطم و  یهاـگآ و  دروم  تسا  يرما  فدـه ،
يارب تسا و  هدـش  هداد  صیخـشت  دـنمدوس  هناهاگآ ، هک  تسا  یبولطم  عضو  يانعم  هب  تیبرت  میلعت و  رد  فدـه  .دـنک  یم  شـالت 

(2) .دریگ یم  ماجنا  یتیبرت  بسانم  ياه  تیلاعف  نآ ، ققحت 

رد یتیبرت  فادها  يدنب  میسقت  كالم  رایعم و  نیرتهب  .دنا  هدرمشرب  یمالسا  تیبرت  میلعت و  فادها  يارب  یفلتخم  ياه  يدنب  هتسد 
(، ییاهن  ) ییاغ یلک : هقبط  هس  هب  هفیحـص  ماظن  رد  ار  یتیبرت  ياه  فدـه  ناوت  یم  نیارباـنب  ...تسا  ناـسنا  دوخ  هیداجـس ، هفیحص 

(3) .دومن میسقت  یئزج  فادها  يا و  هطساو 

ییاغ فده  . 1

مامت رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .تساه  شزرا  مامت  عماج  تیاهن و  یب  تقیقح  ییاغ ، فده  لاعتم ، دنوادخ  هیداجس ، هفیحـص  رد 
ناسنا شنیرفآ  زا  فده  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دنک  یم  ییامنهار  اتکی  تقیقح  نآ  هب  تاجانم ، اعد و  نابز  هب  ار  بطاخم  اهاعد ،

.دناد یم  هبیط  تایح  یهلا و  برق  ادخ ، تیدوبع  ار 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  لهچ و  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهِیف ، ًامِْسق  ْمِِهلَزْجَأ  َو  ِِهب ، ِِهلْهَأ  ِدَعْسَأ  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  اَِنتاَئِّیَس ، ْنِم  ِهِجوُرُِخب  اَنْجِرْخَأ  َو  اَناَیاَطَخ ، ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا 
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؛ ُْهنِم ًاّظَح  ْمِهِرَفْوَأ 

ار ام  ناهانگ  اهاطخ و   ) رب نوریب  نامیاه  يدـب  زا  ار  ام  نآ  نتفر  نوریب  اب  و  رذـگرد ؛ ام  ناهانگ  زا  هام  نیا  نتـشذگ  اـب  ایادـخ  راـب 
اب زا  و  دنتـشاد ) لاغتـشا  یگدـنب  تدابع و  هب  نآ  رد  هک  یناسک   ) هام نآ  لها  نیرت  تخب  کین  زا  ار  ام  نآ  هلیـسو ي  هب  و  زرمایب ،)

.هد رارق  نآ  زا  نانآ  نیرتدنم  هرهب  زا  نآ و  رد  ناشیا  نیرت  بیصن 

: دنیامرف یم  نآ  مود  داتفه و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِباَْوبَْألا َنِم  ُکْتیَتَأ  َو  ْکنَع ، ِهاَبْـشَْألا  ِداَْدنَْألا َو  ِداَدْضَْألا َو  َیْفَن  كَدیِحْوَت َو  ُْتمَّدَق  ْدَقَف  ِتاَِحلاَّصلا  َنِم  ُهُومَّدَق  اَم  ْمِّدَقُأ  َْمل  ْنِإ  یِّنِإ َو  َو 
؛ ِِهب ِبُّرَقَّتلِاب  اَّلِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ُبُْرقَی  َال  اَِمب  ْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَت  َو  اَْهنِم ، یَتُْؤت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا 

اجب  ) ما هداتـسرفن  دنا ،) هدروآ  اجب   ) دنا هداتـسرف  شیپ  تتدابع  رد  ناگدـننک  شـشوک  هک  ار  يا  هتـسیاش  ياهرادرک  هچ  رگا  نم  و 
( ما هدروآ  نامیا  نآ  هب   ) ما هداتسرف  شیپ  ار  تسین  وت  يارب  ییاهدننام  لاثما و  دادضا و  هکنیا  وت و  نتسناد  هناگی  نکیل  ما ،) هدرواین 

ترـضح یتسود  تیالو و   ) هچنآ هب  ما و  هدـمآ  تهاـگرد  هب  دـنیآ  وت  تمحر )  ) يوس هب  اـهنآ  زا  يا  هدومرف  رما  هک  ییاـهرد  زا  و 
کیدزن برق و  بلط  دوشن  کـیدزن  وت  هب  نآ  هب  ندـش  کـیدزن  برق و  تساوخرد و  اـب  زج  یـسک  هک  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما 

.ما هدومن  وت  هاگرد  هب  ندش 

: دنیامرف یم  نآ  مهاجنپ  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َبَّرَقَت ْوَأ  اَِهتاَُقت ، َّقَح  َُهبُونُذ  یَقَّتا  َو  اَهِماَِیق ، َّقَح  ِهِدوُدُِحب  َماَق  َو  اَهِظْفِح ، َّقَح  ُهَتَمْرُح  َظِفَح  َو  ِِهتَیاَعِر ، َّقَح  َرْهَّشلا  اَذَـه  یَعَر  ْنَم  َّمُهَّللا َو 
، ِْهیَلَع کَتَمْحَر  ْتَفَطَع  َو  َُهل ، كاَضِر  ْتَبَجْوَأ  ٍَهبْرُِقب  ْکَیلِإ 
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َنِداَعَم َّنِإ  َو  ُضیِفَت ، َْلب  ُصُْقنَت  َال  کَِنئاَزَخ  َّنِإ  َو  ُضیِغَی ، َال  کَلْـضَف  َّنِإَف  ِکلْـضَف ، ْنِم  ُهَفاَعْـضَأ  اَنِطْعَأ  َو  كِدْـجُو ، ْنِم  ُهَْلثِم  اََـنل  ْبَهَف 
؛ اَّنَهُْملا ُءاَطَْعَلل  كَءاَطَع  َّنِإ  َو  یَنْفَت ، َال  ِکناَسْحِإ 

شمارتحا و  هدروآ ) اجب  هدوب  بجاو  وا  هب  هچنآ   ) هدرک تیاعر  تسا  تیاعر  راوازس  هک  يا  هنوگ  هب  ار  هام  نیا  هک  یسک  ایادخ  راب 
يا هنوگ  هب  شماکحا  هب  و  هتشگن ) بکترم  هدش  یهن  وا  زا  هچنآ   ) هدومن ظفح  تسا  يرادهگن  ظفح و  هتسیاش ي  هک  يروط  هب  ار 

تسا يراکزیهرپ  هتـسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  شیوخ  ناهانگ  زا  و  هتـشاد ؛ یگداتـسیا  شـشوک و  تسا  اهنآ  رد  شـشوک  راوازـس  هک 
وت يدونشخ  اضر و  هک  هتساوخ ) یتلزنم  ماقم و   ) هتـسج برقت  وت  يوس  هب  تسا  روآ  برقت  هک  یلمع  هلیـسو ي  هب  ای  هدومن ، زیهرپ 
زا و  شخبب ؛ ام  هب  وا  شاداپ )  ) دننام دوخ  يرگناوت  زا  سپ  هدومن ، هجوتم  وا  رب  تا  ینابرهم  تمحر و  و  هدینادرگ ؛ مزال  وا  يارب  ار 

هکلب دوش  یمن  هتـساک  وت  ياه  هنیجنگ  زا  و  تسا ؛ ریذپان  ناصقن  وت  لضف  اریز  امرف ، اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  نیدنچ  تناسحا  لضف و 
یجنر تقـشم و   ) تسا ییاراوگ  شـشخب  وت  شـشخب  اطع و  و  دوش ، یمن  دوبان  تا  یکین  ناسحا و  ياه  ناـک  و  ددرگ ؛ یم  نوزفا 

(. تسین نآ  رد 

: دنیامرف یم  نآ  مهدفه  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یَعْـسَی ْنَم  َهَتیَم  ِیْنتِمَأ  َو  ُْهنَع ، َْتیَهَن  اَم  ُبِکَتْرَأ  َال  َو  ُهَرْکَت ، اَم  ِیتآ  َال  ُْثیَح  ْنِم  ُّبِحُأ  اَم  ُُغْلبَت  َو  ُدـیِرُأ ، اَِـمب  ُمِظَْتنَت  ًهَبِّیَط  ًهاَـیَح  ِیِنیْحَأَـف 
؛ ِِهنیِمَی ْنَع  ِْهیَدَی َو  َْنَیب  ُهُرُون 

هتـسویپ مهاوخ  یم  هچنآ  هب  هک  لالح ) يزور  اب  یگدنز   ) يا هزیکاپ  یگدنز  هب  راد  هدـنز  ارم  ینابرهم ) هنوگ  نیا  هک  نونکا   ) سپ
و مرواین ؛ اجب  يدنسپ  یمن  ار  هچنآ  هکیتروص  رد  دبای ، نایاپ  مراد  تسود  هچنآ  هب  و  دوش ؛
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زا شیور و  شیپ  رد  تشهب ) هب  شیاـمنهار   ) شییانـشور روـن و  هک  یـسک  ندرم  ناریمب  و  موـشن ؛ بکترم  يا  هدرک  یهن  ار  هـچنآ 
.دور یم  شتسار  تمس 

يا هطساو  فادها  . 2

دنروآ یم  تسدب  ییاهن  فده  زا  ار  دوخ  شزرا  هک  دنتسه  ییاغ  فده  هب  یبای  تسد  يارب  ینایم  ياه  هقلح  يا ، هطـساو  فادها 
دوخ روحمادـخ ، یلک : هتـسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  هیداجـس  هفیحـص  رد  یتـیبرت  يا  هطـساو  فادـها  .دـنریگ  یم  رارق  نآ  لوـط  رد  و 

(1) .دومن میسقت  روحم  رگید  و  روحم ،

و ادـخ ، یگدـنب  یهلا ، ياوـقت  ادـخ ، هب  ناـمیا  ادـخ ، تخانـش  رد  ناوـت  یم  ار  دـنوادخ  اـب  هطبار  رد  یتـیبرت  فادـها  یلک  روـحم 
.دومن هصالخ  يرازگرکش 

ادخ تخانش 

: دنیامرف یم  نآ  موس  مود و  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِِهتَّیِـشَم یَلَع  ْمُهَعَرَتْخا  َو  ًاعاَِدْتبا ، َْقلَْخلا  ِِهتَرْدُِقب  َعَدَْتبا  .َنیِفِـصاَْولا  ُماَهْوَأ  ِِهتْعَن  ْنَع  ْتَزَجَع  َو  َنیِرِظاَّنلا ، ُراَْصبَأ  ِِهتَیْؤُر  ْنَع  ْتَرُـصَق  يِذَّلا 
؛ ًاعاَِرتْخا

یم هدید  رس  مشچ  هب  هچنآ  نوچ  دننیبب ، ار  وا  تسا  لاحم   ) دنناوتان ترخآ ) ایند و  رد   ) شندید زا  ناگدننیب  ياه  هدید  هک  ییادخ 
ناگدننک فصو  ياه  هشیدنا  و  تسین ) مسج  یلاعت  يادخ  تسا و  مسج  ناکم  هب  جاتحم  و  دـشاب ، ییاج  ناکم و  رد  یتسیاب  دوش 

تردق و هب  دنیامن ،) فصو  ار  وا  تسا  هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  دنناوت  یمن  دنشوک  هچ  ره   ) دنیاینرب شفصو  هدهع ي  زا 
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دـشاب يا  هنومن  لاثم و  يور  زا  هکنآ  یب  دروآ  دوجو  هب  شیوخ  تساوخ  هدارا و  هب  ار  نانآ  و  دـیرفآ ؛ ار  ناگدـیرفآ  دوخ  ییاـناوت 
(. دشاب هداد  تسد  هب  هنومن  هک  هدوبن  وا  زج  يرگید  هدوب و  دنوادخ  هشیمه  نوچ  )

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ٌریِظَن َال  ٌدِهاَشُم َو  َکل  ْنُکَی  َْمل  َو  ٌریِزَو ، كِْرمَأ  ِیف  كْرِزاَُوی  َْمل  َو  کیِرَش ، کِْقلَخ  یَلَع  ْکنُِعی  َْمل  يِذَّلا  َْتنَأ 

ار وا  هک  تسا  ادـیپ  هدـش  تباث  زیچ  ره  رب  وا  ییاناوت  یگناگی و  نوچ   ) هدرکن تیرای  يزابنا  کیرـش و  تندـیرفآ  رد  هک  نآ  ییوت 
هدننیب و و  هدومنن ؛ يرای  ار  وت  ینواعم  ریزو و  زیچ ) ره  ندـیرفآ   ) دوخ راک  رد  و  دـیامن ) کمک  ار  وا  شنیرفآ  رد  ات  هدوبن  یکیرش 

.تسا هدوبن  وت  يارب  يدننام 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِکتَِّیْنیَأ َعِضْوَم  ُراَْصبَْألا  كِرُْدت  َْمل  َو  ِکتَّیِْفیَک ، ْنَع  ُماَْهفَْألا  ِتَزَجَع  َو  ِکتَِّیتاَذ ، ْنَع  ُماَهْوَْألا  ِتَرُصَق  يِذَّلا  َْتنَأ 

رد دیاب  دـبایرد  ار  وا  تاذ  تقیقح  مهو  رگا  اریز   ) دـنناریح وت  تاذ  تقیقح  هنک و  كاردا  زا  اه  هشیدـنا  اه و  مهو  هک  نآ  ییوت  و 
زا اه ) لـقع  اـی   ) اـه شناد  اـه و  مهف  و  دـشاب ) یناـکم  تهج و  رد  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  یلاـعت  دـنوادخ  و  دـشاب ؛ یناـکم  تهج و 
وت ییاجک  ياج  اه  هدید  و  دنناوتان ؛ دناد ) یمن  ار  اهنآ  تقیقح  وت  زج  هک  وت  صوصخم  تافص  كاردا  زا   ) وت یگنوگچ  تیفیک و 

هزنم تیمسج  زا  ناحبس  دنوادخ  و  تسا ؛ تیمـسج  عبات  ییاج  رد  ندوب  اریز  دنبایرد ، ار  وت  اه  هدید  هک  يرادن  ییاج   ) دنتفاینرد ار 
(. تسا لاحم  وا  رب  ندوب  اجک  ناکم و  سپ  تسا ،

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اََنل َحَتَف  َو  ِهِرْکُش ، ْنِم  اَنَمَْهلَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَنَفَّرَع  اَم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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؛ ِهِْرمَأ ِیف  کَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  َو  ِهِدیِحْوَت ، ِیف  َُهل  ِصاَلْخِْإلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَنَّلَد  َو  ِِهتَِّیبُوبُِرب ، ِْملِْعلا  ِباَْوبَأ  ْنِم 

همئا ي بصن  ناربمغیپ و  اـه و  باـتک  نداتـسرف  تسا و  اـهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  اـب   ) هک ار  يادـخ  ساپـس  و 
ار دوخ  ياه ) تمعن  زا   ) ساپس رکش و  دناسانش و  ام  هب  ار ) شتمکح  تردق و  ملع ، دوجو ،  ) ار نتشیوخ  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم 
دـیحوت و رد  ییاـمندوخ ) اـیر و  یب   ) صـالخا رب  دوشگ و  اـم  رب  ار  شیراـگدرورپ  تیبوبر و  هب  ملع  ياـهرد  دوـمن و  ماـهلا  اـم  هب 
نید و اـی  تافـص  تاذ و  تفرعم   ) دوخ رما  رد  یلدود  کـش و  يور و  جـک  لودـع و  زا  و  دوـمرف ؛ ناـمییامنهار  ار  اـم  شیگناـگی 

.تخاس نامرود  شماکحا )

ادخ هب  نامیا 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیلَمَِعب َو  ِتاَّیِّنلا ، ِنَسْحَأ  َیلِإ  ِیتَِّیِنب  ِهَْتنا  َو  ِنیِقَْیلا ، َلَْضفَأ  ِینیِقَی  ْلَعْجا  َو  ِناَمیِْإلا ، َلَمْکَأ  ِیناَـمیِِإب  ْغَِّلب  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِلاَمْعَْالا ِنَسْحَأ  َیلِإ 

هب ار  تسا ) اهنآ  زا  فشاک  هک  مادـنا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  لد و  هب  داقتعا   ) منامیا و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
هب ارم  تین  هد و  رارق  نیقی  نیرتـهب  هدروآ ) ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هچنآ  هـب   ) ار مرواـب  و  ناـسرب ؛ ناـمیا  نـیرت  لـماک 

.ناسرب ییامندوخ ) زا  رود  صلاخ و  لمع   ) اهرادرک نیرتهب  هب  ار  مرادرک  و  قحب ) برق  دصق   ) اه تین  نیرتوکین 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  متشه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِهب َو ِکلَذ  يِرْجَی  ْنَّمِم  ْمُهَتَعاَط  َتْمَتَح  َنیِذَّلا  ِهَِّمئَْألا  َو  ِکلوُسَِرب ، ِقیِدْصَّتلا  َو  ِکب ، ِناَمیِْإلا  ِدیِحْوَّتلا َو  ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا َو 
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؛ َنیَِملاَْعلا َّبَر  َنیِمآ  ِْهیَدَی ، یَلَع 

قیدـصت و لها  زا  دوخ و  هب  ناگدـنورگ  نامیا و  لها  زا  و  دـنراد ) رارقا  وت  ییاتکی  هب  هک  یناـسک   ) دـیحوت لـها  زا  ارم  ایادـخ  راـب 
نامیا دیحوت و  هک  یناسک  زا  هد ، رارق  يا  هدرک  بجاو  ار  ناشیا  زا  يوریپ  تعاط و  هک  ینایاوشیپ  تربمغیپ و  هب  ناگدننک  فارتعا 

اور ار  میاعد  دننک ) یم  ییامنهار  قح  هار  هب  ار  مدرم  هکنانآ  زا   ) ددرگ یم  عقاو  اهنآ  ياه  تسد  هب  ناشیا و  هلیسو ي  هب  قیدصت  و 
.ناگدش هدیرفآ  فانصا  زا  یفنص  ره  راگدرورپ  يا  نک ،

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیف َُهل  ِصاَـلْخِْإلا  َنِم  ِْهیَلَع  اَـنَّلَد  َو  ِِهتَِّیبوـُبُِرب ، ِْملِْعلا  ِباَوـْبَأ  ْنِم  اََـنل  َحَـتَف  َو  ِهِرْکُـش ، ْنِم  اَـنَمَْهلَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَـنَفَّرَع  اَـم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
؛ ِهِْرمَأ ِیف  کَّشلا  ِداَْحلِْإلا َو  َنِم  اَنَبَّنَج  َو  ِهِدیِحْوَت ،

همئا ي بصن  ناربمغیپ و  اـه و  باـتک  نداتـسرف  تسا و  اـهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اـه و  نامـسآ  شنیرفآ  اـب   ) هک ار  يادـخ  ساپـس  و 
ار دوخ  ياه ) تمعن  زا   ) ساپس رکش و  دناسانش و  ام  هب  ار ) شتمکح  تردق و  ملع ، دوجو ،  ) ار نتشیوخ  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم 
دـیحوت و رد  ییامندوخ ) ایر و  یب   ) صالخا رب  دوشگ و  اـم  رب  ار  دوخ  يراـگدرورپ  تیبوبر و  هب  ملع  ياـهرد  دومن و  ماـهلا  اـم  هب 
نید و اـی  تافـص  تاذ و  تفرعم   ) دوخ رما  رد  یلدود  کـش و  يور و  جـک  لودـع و  زا  و  دومرف ؛ ناـما  ییاـمنهار  دوخ  یگناـگی 

.تخاس نامرود  شماکحا )

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مهن و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُّرَفَم ْکَیلِإ  َو  یِـسْفَِنب ، ْکَیلِإ  ُتْرَرَف  ْدَق  َو  ًاَهلِإ ، کَعَم  ْذِـخَّتَأ  َْمل  َو  ًاْئیَـش ، ِکب  كِرْـشُأ  َْمل  یِّنَأ  ِیتَعیِرَذ  َو  ُدـیِحْوَّتلا ، ْکَیلِإ  ِیتَلیِـسَو  َو 
، ِءیسُْملا
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؛ ِیِجَْتلُْملا ِهِسْفَن  ِّظَِحل  ِعِّیَضُْملا  ُعَْزفَم  َو 

اب و  ما ؛ هدینادرگن  زابنا  کیرش و  وت  اب  ار  يزیچ  هک  تسنآ  ما  هلیسو  و  تسا ؛ وت  نتسناد  هناگی  دیحوت و  وت  يوس  هب  نم  زیواتـسد  و 
يوـس هب  ترفیک ) باذـع و  زا  لد  يور  زا   ) مناـج اـب  و  دـشاب ) وـت  اـب  ییادـخ  هک  مرادـن  رواـب  داـقتعا و   ) ما هتفرگنارف  ییادـخ  وـت 

.تسا وت  يوس  هب  هتشگ ، هدنهانپ  هدرک و  هابت  ار  شا  هرهب  هک  یسک  هاگهانپ  راکدب و  هاگزیرگ  و  ما ؛ هتخیرگ  وت  تمحر ) )

يراکزیهرپ

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ یَضْرَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  یَکْزَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  ِینْقِّفَو  َو  يَْوقَّتلا ، ِینْمِْهلَأ  َو  يَدُْهلِاب ، ِینْقِْطنَأ  َّمُهَّللا َو 

هک یـشور  هب  و  زادنا ) نم  لد  رد   ) امن ماهلا  نم  هب  ار  يراکزیهرپ  و  امرف ، ایوگ  قح ) نید  هب   ) ییامنهار تیاده و  هب  ارم  ایادـخ  راب 
.مرامگب تسا  رت  هدیدنسپ  وت ) دزن   ) هک يراک  هب  و  هد ؛ مقیفوت  تسا  اه ) شور  نیرتهب   ) رت هزیکاپ 

: دنیامرف یم  يراکزیهرپ  هرابرد  نآ  مهن  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َنِم ِینَْتیَتآ  اَِمب  َحَْرفَأ  َال  یَّتَح  ِیتَالاَح  ِّلُک  ِیف  َکل  يِدْـمَح  َو  كاَّیِإ ، یِحْدَـم  َو  ْکیَلَع ، ِیئاَنَث  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
اَم ِّلُک  ْنَع  یِـسْفَن  ِکتَعاَِطب  ْلَغْـشا  َو  یِّنِم ، ُُهلَبْقَت  امِیف  ِینََدب  ْلِمْعَتْـسا  َو  كاَْوقَت ، ِیْبلَق  ْرِعْـشَأ  َو  اَهِیف ، ِینَتْعَنَم  اَم  یَلَع  َنَزْحَأ  َال  َو  اَْینُّدلا ،

؛ َكاَضِر ْنِم  ًاْئیَش  َطَخْسَأ  َال  َو  َکِطْخُس ، ْنِم  ًاْئیَش  َّبِحا  َال  یَّتَح  َّیَلَع  ُدِرَی 
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هب ایند  زا  هچنآ  هب  ات  رامگرب  تیرازگ  ساپـس  شیاین و  شیاتـس و  هب  لاح  ره  رد  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
( يا هدومرفن  اـطع   ) يا هتـشادزاب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  و  مدرگن ؛ داـش  اـهنیا ) دـننام  هاـج و  ماـقم و  ییاراد ، دـنزرف ، نز ،  ) يا هداد  نم 

نم زا  هچنآ  رد  ار  مندب  و  نادرگ ) نم  شور  ار  دوخ  زا  سرت  يوقت و   ) امنب دوخ  زا  يراکزیهرپ  هب  ار  ملد  راعش  و  موشن ؛ نیگهودنا 
يزیچ ات  راداو  تا  یگدنب  تعاط و  هب  ایند ) دب  کین و   ) دروآ ور  نم  هب  هچ  ره  زا  ارم  و  راد ؛ راک  هب  یگدنب ) تعاط و   ) يریذپ یم 

.میاین مشخ  هب  تسا  وت  يدونشخ  اضر و  هک  يزیچ  زا  هتشادن و  تسود  ییآ  یم  مشخ  هب  وت  هک  ار 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مهدفه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِهلِیبَس َفاَلِخ  یَقُّتلا  َنِم  اَِنب  ُکلْسا  َو  ِِهتَیاَوَغ ، َّدِض  يَْوقَّْتلا  َنِم  اَنْدِّوَز  َو  ِِهَتلاَلَض ، ِْلثِِمب  يَدُْهلا  َنِم  اَنِْعْتمَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ يَدَّرلا َنِم 

وا یهارمگ  فالخ  ار  ام  و  نادرگ ؛ دنم  هرهب  وا  یهارمگ  ربارب  رد  يراگتـسر ، زا  ار  ام  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.ربب يراکزیهرپ  هار  هب  ار  ام  تسا  یهابت  هار  هک  وا  هار  فالخ  و  هد ؛ هشوت  يراکزیهرپ  يوقت و  زا 

( يرازگرکش یگدنب و   ) تدابع حور  شرورپ 

: دنیامرف یم  نآ  موس  تسیب و  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

كاَّیِإ ِیَتلَزاَنُم  َو  ِکب ، یِِجئاَوَح  ِلاَْزنِإ  َو  ْکَیلِإ ، ِینوُکُِـسب  يِدُّرَجَت  َو  َکل ، ِدُّجَهَّتلاـِب  يِدُّرَفَت  َو  کـِتَداَبِِعل ، ِهِیف  یِظاَـقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعا  َو 
؛ َِکباَذَع ْنِم  اَُهلْهَأ  ِهِیف  اَمِم  ِیتَراَجِإ  َو  كِراَن ، ْنِم  ِیتَبَقَر  كاَکَف  ِیف 
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( اب تاجانم   ) يارب نتـساخرب  بش  هب  مندوب  اهنت  و  تیگدنب ، يارب  نآ  رد  ارم  تا  ندومن  رادـیب  هب  نادرگ  هتـسیاش )  ) دابآ ار  مبـش  و 
تساوخرد یپ  رد  یپ  و  وت ؛ هاگرد  هب  میاه  هتساوخ  ندومن  تساوخرد  و  وت ؛ اب  منتفرگ  وخ  سنا و  هب  وت  زج  زا  میـشوپ  مشچ  و  وت ؛

.نآ راوازس  لها و  تسنآ  رد  هک  خزود )  ) ترفیک زا  منداد  راهنز  تشتآ و  زا  منتخاس  دازآ  رد  وت  زا  مندومن 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هتـسارآ نم  يارب  زور  بش و  رد  ار  وت  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هب  ندرب  رـس  هب  اهنت  و  ِراَهَّنلا ؛ ِلـْیَّللِاب َو  کـِتاَجاَنُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَز  «َو 
«. نادرگ

: تسا هلمج  نآ  زا  دراد ، ار  ناهانگ  ششخب  تساوخرد  یتارابع  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  متفه و  ترابع  رد  مهدزناش و  ياعد  مالسلا  هیلع  ماما 

رترب شرفیک  زا  شا  شخب  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  و  ِِهبَـضَغ ؛ َماَمَأ  ُُهتَمْحَر  یَعْـسَت  يِذَّلا  َْتنَأ  ِِهباَـقِع َو  ْنِم  یَلْعَأ  ُهُْوفَع  يِذَّلا  َْتنَأ  «َو 
«. دریگ یم  یشیپ  شبضغ  رب  وا  تمحر  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  تسا و 

میسقت ناویح ) ناسنا و  نایم  كرتشم  ياه  شیارگ   ) ناسنا هژیو  ياه  شیارگ  هب  ناسنا  دوخ  اب  هطبار  رد  یتیبرت  فادها  یلک  روحم 
.دوش یم 

ناسنا هژیو  ياه  شیارگ 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  موس و  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َنوُِکلْمَی َال  ِِهتَّبَحَم ، ِلـِیبَس  ِیف  ْمُهَثََعب  َو  ِِهتَداَرِإ ، َقیِرَط  ْمِِهب  کَلَـس  َُّمث  .ًاـعاَِرتْخا  ِِهتَّیِـشَم  یَلَع  ْمُهَعَرَتْخا  َو  ًاعاَدـِْتبا ، َْقلَْخلا  ِِهتَرْدـُِقب  َعَدَْـتبا 
؛ ُْهنَع ْمُهَرَّخَأ  اَم  َیلِإ  ًامُّدَقَت  َنوُعیِطَتْسَی  َال  َو  ِْهَیلِإ ، ْمُهَمَّدَق  اَّمَع  ًاریِخْأَت 
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هنومن لاثم و  يور  زا  هکنآ  یب  دروآ  دوجو  هب  شیوخ  تساوخ  هدارا و  هب  ار  نانآ  و  دیرفآ ؛ ار  ناگدیرفآ  دوخ  ییاناوت  تردق و  هب 
تـساوخ هدارا و  هار  رد  ار  نانآ  سپـس  دشاب ) هداد  تسد  هب  هنومن  هک  هدوبن  وا  زج  يرگید  هدوب و  دنوادخ  هشیمه  نوچ   ) دشاب يا 
ییاـناوت هک  یلاـح  رد  تخیگنارب ، تسا ) يدوجوم  ره  هزیرغ ي  هک   ) دوخ هب  یتـسود  تبحم و  هار  رد  و  دـینادرگ ؛ ناور  نتـشیوخ 

بقع نآ  زا  ار  ناـشیا  هک  ار  هچنآ  دـنزادنا  شیپ  دـنناوت  یمن  و  هتخادـنا ؛ وـلج  نآ  هب  ار  ناـشیا  هک  ار  هچنآ  دـنیامن  ریخأـت  دـنرادن 
.هتخادنا

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مود و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َياَوَه َو  ِینَکَلْهَأ ، ِیلَمَع  ٌلِیلَذ ، یِـسْفَن  یَلَع  ِیفاَرْـسِِإب  اَنَأ  َياَـیاَطَِخب ، ًاّرِقُم  ِیْبنَذـِب ، ًاـفِرَتْعُم  ِیلَمَِعل ، الِقَتْـسُم  یِْـسمُأ  ُِحبْـصُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
؛ ِیْنتَمَرَح ِیتاَوَهَش  َو  ِیناَدْرَأ ،

یگدنب تعاط و   ) مرادرک لمع و  هک  یلاح  رد  موش  یم  بش  رد  لخاد  زور ) زا   ) حبص و رد  لخاد  بش ) زا  هشیمه   ) نم ایادخ  راب 
دوخ رب  دـح  زا  زواجت  طارفا و  ببـس  هب  نم  مراد ، رارقا  میاوران  ياهراک  اهاطخ و  هب  فارتعا و  مهانگ  هب  و  منیب ؛ یم  كدـنا  ار  ما )

رد  ) مشهاوخ سفن و  ياوه  و  هتـشگ ) رفیک  باذـع و  بجوم  نم  يارب   ) هتخاس كاله  ارم  مرادرک  مراوخ ، لیلذ و  وت ) هاـگرد  رد  )
ناراـکوکین يارب  هک  یکین  ریخ و  زا   ) ارم مسفن  ياـه  شهاوخ  نتفریذـپ  تاوهـش و  و  هدـینادرگ ؛ مهاـبت  تسین ) اور  زیاـج و  هچنآ 

.هدومن هرهب  یب  تسا )

: دنیامرف یم  نآ  متشه  تصش و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ْکیَلَع ًاراَبِْکتْـسا  َال  َو  َکل ، ًهَدَناَعُم  َال  ِکیْهَن ، َیلِإ  كَْرمَأ  ََفلاَخَف  ِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَز  َو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث 
ُّوُدَع ِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرَّذَح ، اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَعَد  َْلب 
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؛ َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  َو  كِزُواَجَِتب ، ًاِقثاَو  كِْوفَِعل ، ًایِجاَر  كِدیِعَِوب ، ًافِراَع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف  ُهُّوُدَع ، َوک 

فـالخ سپ  يدومرف  یهن  یناـمرفان  تیـصعم و  زا  و  داتـسیان ؛ زاـب  سپ  يدومن  عـنم  و  دربـن ؛ ناـمرف  سپ  يداد  ناـمرف  ار  وا  سپس 
هب ار  وا  شهاوخ  اوه و  هکلب  وت ، رب  یـشکندرگ  يور  زا  هن  وت و  اـب  ینمـشد  يور  زا  هن  هتـشگ ، بکترم  ار  تیهن  هدوـمن و  تناـمرف 

سپ درک ، يرای  نآ  رب  ار  يو  ناطیش )  ) وا نمـشد  وت و  نمـشد  و  دناوخ ؛ يا  هدناسرت  هچنآ  هب  و  يا ) هدرک  یهن   ) هتخاس ادج  هچنآ 
تمعن نآ  اب  هکیلاح  رد  دومن  مادـقا  تا  ینامرفان  رب  وت  تشذـگ  هب  داـمتعا  وت و  وفع  هب  يراودـیما  وت و  ندـیناسرت  هب  ییاسانـش  اـب 

.دیامنن مادقا  تا  ینامرفان  هب  هک  دوب  وت  ناگدنب  رتراوازس  يا  هدیشخب  وا  هب  هک  ییاه 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مهد و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْدَق َنوُکَتَف  کِْعنَِمب ، اَنَءاَجَر  ْعَطْقَت  َال  َو  کِعْسُِوب ، اَنَتَقاَف  ُْربْجاَف  ْکَیلِإ ، ِءاَرَقُْفلا  ُرَْقفَأ  اَنَأ  َو  ْکیَدَی ، َْنَیب  كُداَبِع  ُنَْحن  اَه ، ِءاَِینْغَْألا ، َِّینَغ  اَی 
؛ َکَلْضَف َدَفْرَتْسا  ِنَم  َْتمَرَح  َو  ِکب ، َدَعْسَتْسا  ِنَم  َْتیَقْشَأ 

ياطع يزاین و  یب  هب  سپ  متـسه ، وت  هب  نادنمزاین  نیرتدـنمزاین  نم  و  میاوت ، رایتخا  رد  وت  ناگدـنب  ام  کنیا  نازاین ، یب  زاین  یب  يا 
نادرگم دیماان  دوخ  تمحر ) زا   ) نتـشادزاب هب  ار  ام  و  امرف ؛ فرطرب  ار  ام  يدنمزاین  درب ) یم  هرهب  نآ  زا  يدنمزاین  ره  هک   ) شیوخ

ناسحا زا  هک  ار  نآ  يا  هتخاس  دیمون  و  هتـساوخ ؛ یتخب  کین  وت  زا  هک  ار  یـسک  يا  هدرک  تخبدـب  یتشادزاب ) تمحر  زا  رگا   ) هک
.هدیبلط ششخب  وت 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینْدِز َو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو  كِداَبِع ، َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  ِکب ، ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَض  َو  کِْقلَخ ، َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  ْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 
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؛ ًاْرقَف ًهَقاَف َو  ْکَیلِإ 

زج زا   ) مرب رـس  هب  اهنت  هدرک  تولخ  وت  اب  نوچ  و  نادرگ ؛ دـنمجرا  زیزع و  تناگدـیرفآ  دزن  رد  و  عیطم )  ) راوخ تهاگرد  رد  ارم  و 
تسا زاین  یب  نم  زا  هک  یـسک  زا  و  امن ؛ مزارفارـس  هبترم و  دنلب  تناگدنب  نایم  رد  نتورف و  مزادرپب ) زاین  زار و  هب  هدیـشوپ  مشچ  وت 
ازفیب تهاگرد  هب  میدنمزاین  رقف و  رب  و  مهاوخن ) يزیچ  وا  زا  مه  نم  هک  نک  نانچ   ) زاس مزاین  یب  دـنک ) یمن  هدرکن و  یتساوخرد  )

(. دبای ینوزف  وت  اب  مزاین  زار و  وت و  زا  متساوخرد  ات  )

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 

دراد یمزاب  تا ) یگدنب  تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیـشوک  هک  يراک  زا  نک  مزاین  یب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
یم یـسرپزاب  لاؤس و  نآ  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماجنا   ) هچنآ هب  ارم  راداو  و  دشابن ) وت  زج  نم  هجوت  ات  )

تیزور امرف و  زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم امن و  فرـص  يا  هدیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تدابع و   ) هچنآ رد  ارم  ياهزور  ییامن و 
رد طارفا   ) يدنلبرـس ربـک و  هب  یمارگ و  زیزع و  و  اـمرفم ، مراـتفرگ  ندوـب ) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاـگن  هب  و  هد ، شیاـشگ  نـم  رب  ار 

هب ار  متدابع  زاس و  مار  دوخ  یگدنب )  ) يارب ارم  و  نکم ؛ مراچد  تزع )
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هب اـت  نادرگ  مرگناوـت   ) زاـس ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  نادرگم و  هاـبت  لوـبق ) هجرد  زا   ) يدنـسپدوخ بـجع و 
اطع نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتـسا   ) شخبب نم  هب  ار  هدیدنـسپ  ياهوخ  امرفم و  لـطاب  نداـهن  تنم  هب  ار  نآ  و  میاـمن ) ناـسحا  ناـشیا 

.رادهاگن ندیزان  دوخ  هب  زا  ارم  مدش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف )

ناویح ناسنا و  نایم  كرتشم  ياه  شیارگ 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مود و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُُدبْعَی َوُه  ُُهقُزْرَت َو  َْتنَأ  ْنَم  کـْیَلَع  ْمُُهنَوْهَأ  َو  کـِتَعاَِطب ، ْمُُهلَمْعَأ  کـَل  ْمُهُعَـضْخَأ  َو  کـِب ، ْمُهُمَلْعَأ  کـَل  کـِْقلَخ  یَـشْخَأ  کـَناَْحبُس 
؛ َكَْریَغ

نیرت هداتفا  تسا و  وت  هب  اهنآ  نیرتاناد  ار  وت  رم  تناگدش  هدـیرفآ  نیرت  هدنـسرت  تسین !) وت  راوازـس  قیال و  هچنآ  زا   ) یکاپ هزنم و 
یهد و یم  يزور  ار  وا  وت  هک  تسا  یـسک  وت  دزن  اهنآ  نیرتراوخ  و  وت ؛ نامرف  هب  تسا  ناشیا  نیرت  هدننک  لمع  تهاگرد  رد  نانآ 

.دتسرپ یم  ار  وت  زج  وا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  مشش و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َنیِدَـتْعُْملا یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  ُکتَّنُـس  َو  َنِیئیِـسُْملا ، َیلِإ  ُناَسْحِْإلا  ُکتَداَع  كاَواَن ، ْنَِمل  ٌضِرَتْعُم  کُْملِح  َو  كاَـصَع ، ْنَِمل  ٌطوُْسبَم  کـُقْزِر 
؛ ِعوُزُّنلا ِنَع  ُکلاَْهمِإ  ْمُهَّدَص  َو  ِعوُجُّرلا ، ِنَع  ُکتاَنَأ  ْمُْهتَّرَغ  ْدََقل  یَّتَح 

ملح و  هتفرگارف ) مه  ار  وا  تششخب  مرک و  لامک  راهظا  تهج  زا   ) هدرتسگ هدرک  تا  ینامرفان  تیصعم و  هک  یسک  يارب  وت  يزور 
( اریز  ) تسا هدنروآور  هدربن ) تنامرف   ) هدومن ینمـشد  وت  اب  هکنآ  يارب  ندـناسر ) رفیک  هب  ماقتنا و  رد  ندرکن  باتـش   ) تیرابدرب و 

ناراکدب هب  وت  شور  تداع و 
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ناشیا وت  نداد  تلهم  هکنیا  ات  تسا  ینابرهم  تمحر و  دـح  زا  ناگدـننکزواجت  رب  وت  تمکح )  ) هقیرط ي و  تسا ؛ یکین  ناسحا و 
اج هب   ) نداتـسیازاب زا  ار  اـهنآ  رفیک ) رد   ) وت ندرکن  باتـش  و  هداد ؛ بیرف  هتخاـس و  رورغم  قح ) يوس  هب  لـطاب  زا   ) تشگزاـب زا  ار 

.هتشاد زاب  هانگ ) ندرواین 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  تسیب و  ترابع  رد  مود و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ِماَْعنِْإلا ِناَسْحِْإلا َو  یَلَع  َرْکُّشلا  کِماَْهلِإ  َو  ِماَسِْجلا ، ِمَعِّنلِاب  ِکئاَدـِْتبا  یَلَع  ُدْـمَْحلا  کَـلَف  اًـلِیبَس ، ِیقْزِر  َیلِإ  َلِّهَُـست  ْنَأ  ِیف  کـُلَأْسَأ  َو 
اَم َلَعْجَت  ْنَأ  َو  ِیل ، َتْمَـسَق  امِیف  ِیتَّصِِحب  ِینَیِـضُْرت  ْنَأ  َو  ِیل ، كِریِدـْقَِتب  ِینَعِّنَُقت  ْنَأ  َو  ِیقْزِر ، َّیَلَع  ْلِّهَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف 

؛ َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  کَّنِإ  ِکتَعاَط ، ِلِیبَس  ِیف  يِرْمُع  یِمْسِج َو  ْنِم  َبَهَذ 

هکنآ رب  تسا  ار  وـت  ساپـس  سپ  ییاـمن ، مهارف  ناـسآ  یهار  ما  يزور  ندروآ ) تسد  هب   ) يارب هـک  مـنک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  و 
لآ دـمحم و  رب  سپ  یتخادـنا ، لد  رد  هدرک  ماهلا  ار  تنداد  تمعن  ندرک و  یکین  رب  ساپـس  يدومن و  زاغآ  ار  گرزب  ياه  تمعن 
هب و  ییامن ، دونشخ  عناق و  يا  هدومرف  نییعت  میارب  هک  يا  هزادنا  هب  ارم  هکنیا  و  نادرگ ؛ ناسآ  نم  رب  ار  ما  يزور  و  تسرف ؛ دورد  وا 

تعاـط و هار  رد  هتفر  راـک  هب  مرمع  نت و  زا  هـچنآ  و  ییاـمرف ؛ مدونـشخ  يا  هدـینادرگ  نـم  هرهب ي  هـک  يزور )  ) هـچنآ رد  ما  هرهب 
.یهد رارق  تیرادربنامرف 

رد مهدزناپ و  ياعد  نآ و  مهدزای  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  نآ و  موس  تراـبع  رد  ما و  یـس  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع 

«. نادرگ ناور  لالح  لیاسو  زا  ارم  ياه  يزور  و  »... 

: دنیامرف یم  نآ  مهدفه  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  اَْنیَلَع  يَرْجَأ  َو  ِْقلَْخلا ، َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 
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( ناوارف  ) ناور ام  يارب  ار  اور ) لالح و   ) هزیکاپ ياـه  يزور  دـیزگرب و  اـم  يارب  ار  شنیرفآ  ياـه  ییوکین  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
.دینادرگ

: دنیامرف یم  نآ  متسیب  ترابع  رد  مکی و  ياعدرد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَناَّذَـغ َو  ِلاَمْعَْألا ، َحِراَوَج  اَنِیف  َتَْبثَأ  َو  ِهاَیَْحلا ، ِحاَوْرَِأب  اَنَعَّتَم  َو  ِْضبَْقلا ، ِتاَوَدَأ  اََنل  َلَعَج  َو  ِطْسَْبلا ، ِتَالآ  اَنِیف  َبَّکَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
؛ ِهِّنَِمب اَناَْنقَأ  َو  ِِهلْضَِفب ، اَناَنْغَأ  َو  ِقْزِّرلا ، ِتاَبِّیَِطب 

رارق ام  دبلاک )  ) رد ار  ندیشک  مهرد  ضبق و  ياهرازفا  و  هتـسویپ ؛ مه  هب  ام  ندب )  ) رد ار  داشگ  طسب و  رازبا  هک  ار  يادخ  ساپـس  و 
عاونا  ) هزیکاپ ياه  يزور  اب  ار  ام  و  دـینادرگ ؛ راوتـسا  ام  رد  ار  اهرادرک  مادـنا  و  دومن ؛ دـنم  هرهب  یگدـنز  ياه  ناور  زا  ار  ام  داد و 

ام هب  یناگدـنز )  ) هیامرـس ي شیوخ  تمعن  هب  و  تخاـس ؛ ناـمرگناوت  دوخ  شـشخب  هب  و  داد ؛ شرورپ  یتاـبن ) یناویح و  ياهاذـغ 
.دیشخب

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  مهن و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ٍهَنِمُْؤم ٍنِمُْؤم َو  ِّلُک  يَذَأ  ْنَع  ِینْعَْنما  َو  ٍمَثْأَم ، ِّلُک  ْنَع  یِصْرِح  ِوْزا  َو  ٍمَرْحَم ، ِّلُک  ْنَع  ِیتَوْهَش  ْرِـسْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  َو 

( زاس ادج   ) نکشب دوخ ) بناج  زا   ) يا هدش  عنم  مارح و  ره  زا  ارم  شهاوخ  توهـش و  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.رادزاب ناملسم  نز  درم و  ره  هب  نامیا و  اب  نز  درم و  ره  هب  ندناسر  رازآ  زا  ارم  و  نادرگ ؛ رود  یهانگ  ره  زا  ار  مزآ  صرح و  و 

.دوش یم  میسقت  يداصتقاو  یسایس  یعامتجا ، یگداوناخ ، طباور  هب  نارگید  اب  ناسنا  هطبار  رد  تیبرت  فادها  یلک  ياهروحم 
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یگداوناخ طباور 

.دیامن یم  هراشا  یتیبرت  فادها  نیا  هب  تسا  نیدلاو  يارب  اعد  هک  ياعد 24  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِهَدـْقَر ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَدـِلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو  ِفوُؤَّرلا ، ِّمُْألا  َِّرب  اَـمُهَِّربَأ  َو  ِفوُسَْعلا ، ِناَْـطلُّسلا  َهَْبیَه  اَـمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
ْنا ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْـسَأ  َمُهاَضِر َو  َياَضِر  یَلَع  َمِّدَقُأ  َو  اَمُهاَوَه ، َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ِنآْمَّظلا  َِهبْرَـش  ْنِم  يِرْدَِـصل  َجَْـلثَأ  َو  ِناَنْـسَْولا ،

؛ َُرثَک ْنا  اَمِِهب َو  يِّرب  َّلِقَتْسَأ  َو  َّلَق ،

نوچمه میامن  يراتفر  شوخ  ناشیا  اب  و  راکمتـس ؛ هاشداپ  زا  ندیـسرت  دـننام  مسرتب  ردام  ردـپ و  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ایادـخ  راب 
زا ملد  رد  رت و  شوـخ  هدوـلآ  باوـخ  باوـخ ، زا  رظن  رد  ناـنآ  هـب  ار  ما  يراـکوکین  يربناـمرف و  و  ناـبرهم ، رداـم  يراـتفر  شوـخ 

؛ مزادنا ولج  شیوخ  يدونشخ  رب  ار  ناشیا  يدونشخ  و  منیزگرب ؛ دوخ  يوزرآ  رب  ار  اهنآ  يوزرآ  ات  نادرگ  رتاراوگ  هنشت  ندیماشآ 
مک دشاب  رایـسب  دنچ  ره  اهنآ  هرابرد ي  ار  شیوخ  ییوکین  و  مرامـش ، رایـسب  دشاب  كدنا  دـنچ  ره  دوخ  هرابرد ي  ار  ناشییوکین  و 

.منادب

رهظم نیدـلاو  هک  ارچ  تساهنآ ، نامرف  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  راکمتـس ، هاشداپ  دـننامه  نیدـلاو  زا  سرت  روظنم  ترابع  نیا  رد 
.دنیامرف یم  هراشا  نادب  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنانچمه  دنا ، تفوطع  ینابرهم و 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ًاقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 
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ناشیا هب  ارم  و  نک ؛ نابرهم  اهنآ  رب  ار  ملد  و  امن ؛ مرن  ار  میوخ  دنیاشوخ و  ار  منخـس  هتـسهآ ؛ ناشیا  ربارب  رد  ار  میادـص  ایادـخ  راب 
.نادرگ میحر  نانآ  رب  راگزاس و 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ يِرَغِص ِیف  یِّنِم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو  ِیتَمِرْکَت ، یَلَع  اَمُْهِبثَأ  َو  ِیتَِیبْرَت ، اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

جنر  ) دـنا هدومن  تظفاـحم  نم  زا  یکدوک  رد  هچنآ  و  هد ؛ شاداـپ  منتـشاد  یمارگ  رد  هد و  ازج  نم  شرورپ  هب  ار  ناـنآ  ایادـخ  راـب 
ردپ و یکین  دناوت  یمن  دنزرف  نوچ  هکنیا  هب  هراشا  .امرف  ءاطع  ار  ناشجنر  شاداپ   ) رادهاگن اهنآ  يارب  دنا ) هدیـشک  میارب  هک  ییاه 

(. تسا راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشیا  شاداپ  ور  نیا  زا  دهد  شاداپ  دوخ  هرابرد ي  ار  ردام 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َمَحْرَأ اَـی  ْمِِهتاَـهَّمُأ ، َنِینِمْؤُْـملا َو  كِداَـبِع  َءاـَبآ  ِِهب  َتْصَـصَخ  اَـم  ِلَْـضفَِأب  َّيَوـَبَأ  ْصُـصْخا  َو  ِِهتَّیِّرُذ ، ِهـِلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ َنیِمِحاَّرلا

ناردپ و هب  صاصتخا  هک  یـشاداپ )  ) يزیچ نیرتهب  هب  ارم  ردام  ردـپ و  و  تسرف ؛ دورد  وا  نادـنزرف  شلآ و  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  هد ، زایتما  يا ، هداد  تنامیا  اب  ناگدنب  ناردام 

: دیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًیـضِر اَمَُهل  ِیتَعاَفَِـشب  اَمُْهنَع  َضْرا  َو  ًاْمتَح ، ًهَرِفْغَم  ِیب  اَمِهِِّرِبب  اَـمَُهل  ْرِفْغا  َو  اَـمَُهل ، ِیئاَعُدـِب  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَماَلَّسلا َنِطاَوَم  ِهَماَرَْکلِاب  اَمُهْغَِّلب  َو  ًامْزَع ،

زرمایب نم  هب  ناشا  ینابرهم  ببـس  هب  ار  ناشیا  ناشیا و  يارب  ياـعد  هلیـسو ي  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
و اجرباپ ؛ شزرمآ 
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هن  ) موادـم يدونـشخ  نادرگ ) تتمحر  لومـشم  ار  اهنآ   ) وش دونـشخ  یـضار و  اهنآ  زا  ناـشیا  يارب  نم  يرگیجناـیم  تعافـش و  هب 
.ناسرب تشهب ) رد   ) شیاسآ ياه  ناکم  هب  نتشاد  یمارگ  اب  ار  اهنآ  و  تقو ) تفص و  طرش و  اب  يدونشخ  شزرمآ و 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلَوَت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  کـَْیلِإ  ُْتبِغَر  اَـمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُـج 

؛ ِّبِر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 

راتفر اج  یب  نم  هرابرد ي  رادرک  رد  دنا ،) هتفگ  ییاوران  نانخـس   ) دـنا هدومن  يدـعت  نم  اب  راتفگ  رد  ردام  ردـپ و  هچنآ  ایادـخ  راب 
هک هدوب  ناشیا  هفیظو ي   ) تسا بجاو  هچنآ  زا  دنا ، هتخاس  هابت  ارم  قح  دنا ،) هدومنن  شرورپ  تیبرت و  ارم  یگتـسیاش  هب   ) دنا هدرک 

و مدینادرگ ؛ ناشیا  رب  ناسحا  هلیـسو ي  ار  نآ  مدیـشخب و  نانآ  هب  ار  نآ  نم  دنا ، هدرک  یهاتوک  نم  هرابرد ي  دـنهد ) ماجنا  ار  نآ 
هفیظو ندادـن  ماجنا  قح و  عییـضت  اج و  یب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نانآ   ) يرادرب ناشیا  زا  ار  نآ  يراتفرگ  لابو و  هک  مناهاوخ  وت  زا 
راگنا لهـس  شیوخ  هب  ینابرهم  رد  ار  نانآ  مرب ؛ یمن  دـب  نامگ  ناشیا  هب  دوخ  هراـبرد ي  نم  اریز  یناـسرن ) رفیک  هب  نم  هراـبرد ي 

.مراگدرورپ يا  متسین ، تحاران  هتشادن و  تهارک  دنا  هدومن  نم  هرابرد  هچنآ  زا  و  مناد ؛ یمن 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًانْوَع ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ، ًاْریَخ  ِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالْوَأ  ْمُهَعَم  ْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب ، َو  ْمِِهبیِدْأَت ، ْمِِهتَِیبْرَت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 
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؛ َُکْتلَأَس اَم  یَلَع 

نادـنزرف ناشیارب  نوزفا  دوخ  بناج  زا  ارم  و  امرف ؛ يراـی  ناـشیا  ندرک  یکین  و  ندومن ) هدیدنـسپ  هار   ) بیداـت شرورپ و  رد  ارم  و 
.نادرگ مروای  ما  هتساوخ  وت  زا  هک ) زاین  زار و  نیا  رد   ) هچنآ رد  ار  اهنآ  و  هد ؛ رارق  کین  نم  يارب  ار  نآ  و  شخبب ؛ هنیرن 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْمُهَناَـیْدَأ َو ْمُهَناَدـْبَأ َو  ِیل  َّحِـصَأ  َو  ْمُهَفیِعـَـض ، ِیل  ِّوَـق  َو  ْمُهَریِغـَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ 
؛ ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ،

ناشناوتان و  هد ؛ شرورپ  نم  يارب  ار  ناشکچوک  و  امن ؛ رایـسب  ار  ناشیناگدنز  تدم  و  نادرگ ؛ زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ایادخ  راب 
راک زا  هچ  ره  رد  ناشمادـنا و  اه و  ناج  رد  و  رادـب ؛ ملاس  نم  يارب  ار  ناشیا  ياـه  يوخ  اـه و  شیک  اـه و  نت  و  زاـس ؛ دـنمورین  ار 

تـسد هب  نم و  يارب  ار  ناشیاه  يزور  و  امرف ) ناشیرادهاگن  اوران  ياهدـماشیپ  اهدرد و  زا   ) هد یتسردـنت  مشوک  یم  نآ  هب  ناشیا 
.نادرگ ناوارف  نم 

یعامتجا طباور 

: دنیامرف یم  ناگیاسمه  يارب  اعد  رد  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِْرتَس َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَصاَنُم 
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؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع  ِدْوَْعلا  َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ،

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
و ناشیوج ؛ هار  ییامنهار  و  ناشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناشناناوتان ؛ هب  ندناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 

ندرک يرای  و  ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناش ؛ هدمآ  رفـس  زا  رادید  و  ناش ؛ هدننک  تروشم  نداد  زردـنا 
شـشخب هب  ناشندناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  نتخاس  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشا ؛ هدـیدمتس 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛

یسایس طباور 

.تسا رکنم  زا  يریگولج  فورعم و  يایحا  يارب  هنیمز  ندروآ  مهارف  یمالسا  تموکح  فده  نیرت  مهم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  مشش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِمَعِّنلا ، ِرْکُش  َو  ِّرَّشلا ، ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْـسِال  اَنِماَّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِّقَْحلا َو ِهَرُْـصن  َو  ِِهلَالْذِإ ، ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِقْتنا  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِهَطاَیِح  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ِْرمَْألا  َو  ِعَِدْبلا ، ِهَبَناَُجم  َو  ِنَنُّسلا ، ِعاَبِّتا 

؛ ِِفیهّللا ِكاَرْدا  َو  ِِفیعَّضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ِّلاَّضلا ، ِداَشْرِإ  َو  ِهِزاَزْعِإ ،

یکین و ماجنا  يارب  امرف  اطع  قیفوت  نامیاهزور  همه ي  بش و  نیا  زور و  نیا  رد  ار  ام  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
و تابحتسم ) تابجاو و   ) اه تنس  زا  يوریپ  اه و  تمعن  زا  يرازگ  ساپس  يدب و  زا  يرود 

ص:138
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زا یهن  و  بحتسم ) بجاو و  هدیدنـسپب : نتـشاداو   ) فورعم هب  رما  و  تسین ) نید  زا  هک  نید  رد  ییاهزیچ  ثادحا   ) اه تعدب  كرت 
نآ و ندومن  راوخ  لطاب و  شهوکن  و  مالـسا ، عورف ) لوصا و   ) يرادـهگن ظـفح و  و  هورکم ) مارح و  اـهیتشز : زا  نتـشادزاب   ) رکنم

.هدیسر متس  دایرف  هب  ندیسر  و  ناوتان ، کمک  و  هارمگ ؛ ییامنهار  و  نآ ؛ ندینادرگ  یمارگ  قح و  يرای 

يداصتقا طباور 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َلِمَتْحَأ َال  َو  ِبَلَّطلِاب ، ِکتَداَبِع  ْنَع  َلِغَتْـشَأ  اَلَف  ٍباَِستْحا ، ِْریَغ  ْنِم  ِیْنقُزْرا  َو  ِباَِستْکِالا ، َهَنوُؤَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِبَسْکَْملا ِتاَِعبَت  َرْصِإ 

ای ناوارف   ) باسح یب  و  نک ؛ زاین  یب  جـنر  اب  ندروآ  تسد  هب  يزور  بسک و  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ریز و  منامن ؛ زاب  يزور  ندروآ  تسد  هب  يارب  وت  یگدـنب  تدابع و  زا  ات  هد ، يزور  ترخآ ) رد  یـسرپزاب  باسح و  یب  ای  جـنر  یب 

.مورن عورشمان )  ) بسک بقاوع  يدب  اه و  نایز  ینیگنس  راب 

رخآ نخس 

یحور یمـسج و  ياهزاین  هب  یگدیـسر  حیحـص و  تیبرت  همزال  هک  هچنآ  شنادـنزرف  يارب  اعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هکنیا 
دشاب و یم  قح  کی  رد  رولبتم  مینک ، هصالخ  ار  نیدلاو  رب  نادنزرف  قوقح  همه  رگا  دنک و  یم  تلأسم  ادخ  زا  دشاب ، یم  نادنزرف 

(1) .تسا حیحص  تیبرت  نآ 

ص:139

تـالاقم و هعوـمجم  هیداجـس ، هفیحـص  اـم و  رانیمـس  رد  هیداجـس ، هفیحـص  ياـه  یگژیو  فراـعم  ییاـبطابط ، مظاکدیـس  ( 1 - ) 1
ص 147. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس 
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زا هک  يا  هبناج  همه  قیمع و  تخانش  هب  هجوت  اب  دهد ، یم  هئارا  ناسنا  لامک  دشر و  يارب  مالسلا  هیلع  نیدجاس  دیـس  هک  ار  یماظن 
ماگ هب  ماگ  هتفرگ و  ار  وا  تسد  دراد  ناسنا  زا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  یفیرعت  يانبم  رب  و  دنک ، یم  یحارط  ار  نآ  دراد ، ناسنا 

.تسا ترطف  اـب  نآ  ییاوآ  مه  یهارمه و  هیداجـس  هفیحـص  رد  یتیبرت  ماـظن  یگژیو  نیتسخن  .درب  یم  شیپ  یلاـعت  تمـس  هب  ار  وا 
يا هژیو  تازایتما  راشرـس و  ياهدادعتـسا  اه ، يدنمناوت  همه  اب  هک  دناسر  یم  يا  هطقن  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  یگژیو 

.تسا هدرک  رپ  زاین  رقف و  ار  شدوجو  رساترس  تدش  هب  دراد ، تادوجوم  ریاس  هب  تبسن  هک 

: دعب شـش  ياراد  تیبرت  ماما  رظنم  زا  هک  تسا  نیا  رگنایب  هیداجـس ،) هفیحـص  رد  یتیبرت  ماظن   ) هدش ماجنا  لیلحت  زا  لصاح  جـیاتن 
(1) .تسا یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یقالخا ، يدابع ، يداقتعا ،

، یقالخا تیبرت  لوصا  ًاترورض  تسا ، لیاق  ییاهن  ییاغ و  فده  ناسنا  يارب  هیداجـس ، هفیحـص  یقالخا  یتیبرت  ماظن  هک  ییاجنآ  زا 
یماظن هیداجس ، هفیحص  یقالخا  تیبرت  ماظن  بیترت  نیدب  .دنشاب  یمن  یصاخ  ناکم  نامز و  طیارش  عبات  هک  دنتـسه ، تباث  یلوصا 

ياهراتفر نیرت  یعیبط  تسا  رداق  تسا و  یلجت  لـباق  ناـسنا  ياـهراتفر  لاـعفا و  هیلک  رد  هکلب  اـهناسنا  تولخ  رد  اـهنت  هن  هک  تسا 
.دیامن یقالخا  ار  ناسنا 

قشع رب  یکتم  هک  يدرکیور  تسا ، نتشاد  وا  يوس  هب  ور  ندوب و  يادخاب  ندش ، ییادخ  هفیحص ، رظنم  زا  تیبرت  یـساسا  درکیور 
ییاغ فدـه  هک  تسا  ینامرآ  نامه  نیا  ....تسا  یهلا  تیادـه  ساسارب  یهلا و  روضح  ساسحا  تیوقت  شرورپ ، رب  ینتبم  لد و  و 

(2) .دوش یم  دادملق  یمالسا  تیبرت 

ص:140

(، ناتسبات 85  ) 91 هوکشم ، هیداجس ، هفیحص  رد  تیبرت  ياه  هنیمز  داعبا و  رب  يدمآرد  نییلع ، دیمح  داژن و  یناحبس  يدهم  ( 1 - ) 1
ص 80.

صص 96-95. ناتسبات 84 ،) ، ) 15 ینید ، هشیدنا  هیداجس ، هفیحص  رظنم  زا  تیبرت  ناسنا و  یقوزرم ، هللا  تمحر  ( 2 - ) 2
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لاس طساوا  ای  ادـتبا  یلمع  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دوبن  دوخ  ناگتـسب  نادـنزرف و  لماش  اـهنت  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتیبرت  هریس 
یم شدازآ  رطف  دیع  بش  رد  حیحـص ، یتیبرت  ياه  هویـش  لامعا  یـشزومآ و  هرود  کی  زا  دعب  دـش ، یم  کلام  ار  يا  هدـنب  هاگره 
یم اهر  تلفغ  لهج و  یفارخ ، ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  زا  هکلب  ینامـسج  دـعب  رد  اـهنت  هن  ار  ناـگدرب  ماـما ، بیترت  نیا  هب  ...و  درک 

(1) .تخاس

؟ ارچ دنک ، یم  رسپ )  ) روکذ دنزرف  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  نیا  نادنزرف  تیبرت  هنیمز  رد  رخآ  هتکن 
.تسا هدرک  رت  نیگنس  وس  نآ  هب  ار  دوخ  تیانع  هفک  هتشاد و  لوذبم  يرتشیب  هجوت  نارتخد  هورگ  هب  مالسا  هک  میناد  یم 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«. دنا شخب  تمحر  كرابم و  ریذپ ، سنا  فیطل ، يدارفا  اهنآ  اریز  دنتسه  نارتخد  امش  نادنزرف  نیرتهب  »

تمعن رد  یلو  تسا  شاداـپ  تانـسح  رد  هک  میناد  یم  دـنا و  تمعن  نارـسپ  هنـسح و  نارتـخد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ریبـعت  رد 
(2) .تساوخ زاب  ییوگخساپ و 

: دیامرف یم  دنوادخ  زا  رسپ  دنزرف  تساوخرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  لیذ  لیالد  هب  دسر  یم  رظن  هب 

.مالسلا هیلع  ماما  نارود  یعامتجا  یسایس  طیارش  . 1

تفگ رد  هکنانچمه  .نآ  زا  دـعب  ياه  مایق  اروشاـع و  يارجاـم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  روکذ  نادـنزرف  رثکا  ندـش  دیهـش  . 2
.دنیامرف یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تشذگ ، یلبق  تاحفص  رد  نآ  حرش  هک  لاهنم  اب  ناشیا  يوگو 

ص:141

ص 68. مالسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  داجس و  ترضح  یگدنز  يورسخ ، یسوم  ( 1 - ) 1
ص 136. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 2 - ) 2
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نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  ياه  تیلوئسم  ریاس 

نادنزرف هب  تبسن  نیدلاو  قالخا  فلا )

: دنیامرف یم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

رد ار  وت  ّتبحم  لیم و  یلو  درک ، شرافس  وت  هب  نم ، هب  تبـسن  نیمه  لیلد  هب  دادن و  رارق  وت  رد  ارم  لیم  ّتبحم و  دنوادخ  مدنزرف ،
هب ار ) ناشیا  ، ) نتـشاد تسود  هک  دننانآ  نادنزرف ، يارب  ناردپ  نیرتهب  هک  نادـب  .درکن  شرافـس  نم  هب  وت  هب  تبـسن  داد و  رارق  نم 
هب فیاظو  يادا  رد  ار ) ناشیا  ، ) یهاتوک هک  دننانآ  ناردپ ، يارب  نادنزرف  نیرتهب  دناشکن و  نادنزرف ) حیحـص  تیبرت  رد   ) یهاتوک

(1) .دناشکن نیدلاو  ینامرفان  قوقح و 

.دنیامن یم  هراشا  تسا  ردام  ردپ و  دوجو  رد  هک  تبحم »  » هزیرغ هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ثیدح  نیا  رد 

تاـفارحنا و لـباقم  رد  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  ناـنآ  ياـهاطخ  دوـخ ، نادـنزرف  نتـشاد  تسود  لـیلد  هب  اـه  هداوناـخ  زا  یخرب  رد 
.دنیامرف یم  هراشا  نآ  هب  نخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنیامن ، یم  ذاختا  ار  یشوپ  مشچ  هویش  نانآ ، ياهاطخ 

مزال ياه  تراهم  تسرد و  هدیقع  قالخا و  شزومآ  ب )

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ْمُهَناَـیْدَأ َو ْمُهَناَدـْبَأ َو  ِیل  َّحِـصَأ  َو  ْمُهَفیِعـَـض ، ِیل  ِّوَـق  َو  ْمُهَریِغـَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ 
؛ ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ،

ص:142

هیلع نیسحلا  نب  یلع  مامالا  هغالب  باتک  دانتـسا  هب  ص 30 . هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 1 - ) 1
ص 197. مالسلا ،
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ناشناوتان و  هد ؛ شرورپ  نم  يارب  ار  ناشنالفط  و  امن ؛ رایـسب  ار  ناشیناگدنز  تدـم  و  نادرگ ؛ زارد  نم  يارب  ار  ناشرمع  ایادـخ  راب 
ناشیا راک  زا  هچ  ره  رد  ناشمادـنا و  اه و  ناج  رد  و  رادـب ؛ ملاس  نم  يارب  ار  ناشیاه  يوخ  اه و  شیک  اه و  نت  و  زاس ؛ دـنمورین  ار 

نم تسد  هب  نم و  يارب  ار  ناـشیاه  يزور  و  اـمرف ) ناشیرادـهاگن  اوراـن  ياهدـماشیپ  اـهدرد و  زا   ) هد یتسردـنت  مشوک  یم  نآ  هب 
.نادرگ ناوارف 

.دنریگن رارق  فرحنم  دارفا  یقالخا  یفارحنا و  ياه  هدیقع  ریثأت  تحت  نانآ  نادنزرف  هک  دنشاب  بقارم  دیاب  نیدلاو 

کین نادنزرف  شرورپ  ج )

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنیِمآ َنیِضِْغبُم ، َنیِِدناَعُم َو  ِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِصاَنُم ، َنیِّبُِحم  ِکئاَِیلْوَِأل  َو  َکل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

نارادتـسود دوخ و  ناربنامرف  و  تسار ) نخـس   ) ناگدنونـش و  قح ) هار   ) نایانیب و  هانگ ) زا   ) ناراکزیهرپ ناراـکوکین و  ار  ناـشیا  و 
ار میاعد  ایادخ   ) نیمآ هد ، رارق  دنا ) هدیورگن  وت  هب  هک   ) تنانمشد همه  يارب  ناراد  هنیک  نانمشد و  تناتـسود و  يارب  ناگدنهددنپ 

(. زاس اور 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْکنَُدل ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب ، َو  ْمِِهبیِدْأَت ، ْمِِهتَِیبْرَت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 

؛ َُکْتلَأَس اَم  یَلَع  ًانْوَع  ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ، ًاْریَخ  ِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاروُکُذ ، ًادَالْوَأ  ْمُهَعَم 

نادـنزرف ناشیارب  نوزفا  دوخ  بناج  زا  ارم  و  امرف ؛ يراـی  ناـشیا  ندرک  یکین  و  ندومن ) هدیدنـسپ  هار   ) بیداـت شرورپ و  رد  ارم  و 
و شخبب ؛ هنیرن 

ص:143
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.نادرگ مروای  ما  هتساوخ  وت  زا  هک  زاین ) زار و  نیا  رد   ) هچنآ رد  ار  اهنآ  و  هد ؛ رارق  کین  نم  يارب  ار  نآ 

حیحص ياهوگلا  یفرعم  د )

دنیادخ رادتسود  هک  يدارفا  اب  ار  نانآ  نادنزرف ، هب  وکین  قالخا  شزومآ  نمض  نیدلاو  تسا  مزال  دنتسه و  وگلا  دنمزاین  نادنزرف ،
.دنزاس انشآ  هنادنمرنه  يا  هویش  هب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنیِمآ َنیِضِْغبُم ، َنیِِدناَعُم َو  ِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِصاَنُم ، َنیِّبُِحم  ِکئاَِیلْوَِأل  َو  َکل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

نارادتسود تدوخ و  ناربنامرف  و  تسار ) نخـس   ) ناگدنونـش و  قح ) هار   ) نایانیب و  هانگ ) زا   ) ناراکزیهرپ ناراکوکین و  ار  ناشیا  و 
ار میاعد  ایادخ   ) نیمآ هد  رارق  دنا ) هدیورگن  وت  هب  هک   ) تنانمشد همه  يارب  ناراد  هنیک  نانمـشد و  تناتـسود و  يارب  ناگدنهددنپ 

(. زاس اور 

نادنزرف نیب  رد  تلادع  تیاعر  ه )- 

هب نوچ  هک  تسا  تیاور  .دننک  راتفر  تلادع  هب  اهنآ  اب  دیاب  هکلب  دنراذگب  توافت  رـسپ ) ای  رتخد  ، ) دوخ نادنزرف  نیب  دیابن  نیدلاو 
لاؤس وا  ندوب  ملاس  زا  هکلب  دیسرپ ، یمن  وا  ندوب  رـسپ  ای  رتخد  زا  ناشیا  دنداد ، یم  يدنزرف  تدالو  هدژم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

(1) «. درکن قلخ  وضعلا  صقان  یقولخم  هک  رکش  ار  ادخ  : » دندومرف یم  دوب ، ملاس  نوچ  .درک و  یم 

ص:144

یمویق داوج  هیعدـالا ، هعوسوم  دانتـسا  هب  صـص 35-34 . هیداجـس ، هفیحـص  رد  یعامتجا  قالخا  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 1 - ) 1
ص 437. یناهفصا ،
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نیدلاو هب  تبسن  نادنزرف  ياه  تیلوئسم 

هراشا

هب مارتحا  دیحوت ، هب  توعد  زا  دعب  دـیجم  نآرق  رد  هک  دراد  تیمها  یمالـسا  گنهرف  رد  ردـقنآ  نیدـلاو  هب  ندرک  یکین  مارتحا و 
.تسا هدش  شرافس  نیدلاو 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ...ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاّیِإ َو  ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق  (َو 

(1) «. ...دینک ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردپ و  هب  دیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...یماتَْیلا یبْرُْقلا َو  يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  َهّللا َو ال  اوُُدبْعا  (َو 

(2) «. ...نامیتی نادنواشیوخ و  هراب  رد  دینک و  ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دینادرگم و  کیرش  وا  اب  ار  يزیچ  و  دیتسرپب ، ار  ادخ  «و 

شیپ هک  ییامن  گرزب  ناـنچ  ار  دوخ  هک  داتـسرف  یحو  يادـخ  تساـخنرب ، فسوی  تفر ، رد  مالـسلا  هیلع  فسوی  رب  بوقعی  نوچ 
(3) .مرواین نوریب  يربماغیپ  وت  بلص  زا  هک  نم  تّزع  هب  يزیخ ! یمن  رب  تردپ 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(4) «. تسا تدابع  شردام  ردپ و  هب  دنزرف  زیمآ  ّتبحم  هاگن  »

: دندومرف تسا ؟ رتهب  یلامعا  هچ  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(5) «. ادخ هار  رد  داهج  ردام و  ردپ و  اب  ییوکین  تقو ، رد  زامن  »

ص:145

هیآ 23. ءارسا ، ( 1 - ) 1
هیآ 36. ءاسن ، ( 2 - ) 2

ص 466. ج 2 ، یمزراوخ ، دمحم  همجرت  مولعلا ، ءایحا  یلازغ  دمحم  ( 3 - ) 3

ص 77. هداز ، نسح  قداص  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارحب ، هبعش  نبا  ( 4 - ) 4
ص 355. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 5 - ) 5
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برقت بجوم  زین  تافص و  نیرت  فیرش  تداعس و  نیرتهب  دنشاب -  هدرک  توف  هچ  دنـشاب و  تایح  رد  هچ  ردام -  ردپ و  هب  ناسحا 
(1) .تسا هداد  رارق  دوخ  تدابع  فیدر  مه  ار  نآ  دنوادخ  هکنانچمه  تسا ، ترخآ  ایند و  شاداپ  باوث و  ادخ و  سدقم  تاذ  هب 

دنزرف دوجو  یگتسباو  رگنایامن  هک  تسا  ردام  ردپ و  اب  دنزرف  هطبار  دبای ، ققحت  ناسنا  ود  نیب  تسا  نکمم  هک  يا  هطبار  نیرتمهم 
يریثأت دوخ  رداـم  ردـپ و  رب  دنتـسین  رداـق  نادـنزرف  هک  ارچ  درک  روصت  ناوت  یمن  لـباقتم  هطبار  اـجنیا  رد  .تسا  نیدـلاو  دوجو  هب 

دوخ ردام  ردپ و  اب  دنزرف  هک  میرادن  يا  هیآ  چیه  رد  ...دنراد  دوخ  دنزرف  شیادیپ  رد  ردام  ردپ و  هک  يریثأت  دـننام  دنـشاب ، هتـشاد 
(2) .تسین نکمم  تلادع ، ققحت  دوخ ، نیدلاو  اب  دنزرف  هطبار  رد  عقاو ، رد  اریز  دنک ، راتفر  تلادع  هب 

: دیوگ یم  یلازغ 

تدالو قیرط  زا  دـنواشیوخ  نیرتطبترم  نیرت و  کیدزن  سپ  دـشاب  دـیکأت  دروم  یلیماـف  يدـنواشیوخ و  هاـگره  هک  دـنامن  یفخم  »
(3) «. دوش یم  فعاضم  هتفرگ و  رارق  رتشیب  دیکأت  دروم  نآ ، رد  قح  نیا  هک  تسا 

هرابرد نیدلاو )  ) اهنآ هک  تسا  یشقن  تیمها  رطاخب  نیدلاو ) هب  مارتحا  صوصخ  رد  تسا  هدمآ  ینید  نوتم  رد  هک   ) اه هیصوت  نیا 
هب  ) دنا هدش  لمحتم  نادنزرف  دشر  نارود  رد  هک  تسا  یتشاد  مشچ  نودب  تامحز  رطاخ  هب  مه  دـننک و  یم  هدرک و  افیا  نادـنزرف 

یلدمه و نیدـلاو 4 . هب  یکین  نیدـلاو 3 . زا  تعاطا  عضاوت 2 . مارتـحا و  . 1 یتسیاب : نادنزرف  نیدـلاو  اب  ترـشاعم  رد  ردام .) هژیو 
اب دروخرب  تهج ، مالعا  وکین ، دروخرب  اطع ، لذـب و  ناسحا ، لدـع و  هب  هیـصوت  هلمج : زا  رگید  فیاظو  زا  اـعد و  رکـش و  لذب 5 .

...و ناشیا  توعد  تباجا  ینابرهم ، تیمیمص و  هداشگ ، هرهچ 

ص:146

ص 214. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 53. ج 3 ، نآرقرد ، قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  ( 2 - ) 2

ص 524. ج 3 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 3 - ) 3
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داجیا نایصع 2 . یچیپرس و  . 1 دنیامن : يراددوخ  لیذ  تاروما  زا  تسیاب  یم  نادنزرف  نیدـلاو ، اب  ترـشاعم  رد  .دـنیامن و  تیاعر 
(1) .نانآ رب  فا  نتفگ  یتح  ندز و  دنسپان 4 . هاگن  نزح 3 .

تمعن رکـش  ردام و  ردپ و  قوقح  تیاعر  زا  تدایز  یتلیـضف  چـیه  قلاخ ، قوقح  يادا  زا  دـعب  هک  دـنک  ءاضتقا  نانچ  تلادـع  سپ 
، لد هب  ار  ناشیا  صلاخ  یتسود  لوا -  تسا : زیچ  هس  هب  ردام  ردپ و  قوقح  تیاعر  .دشابن و  ناشیا  تاضرم  لیصحت  ناشیا و  ياه 

ادا  ) يدوم هچ  ره  رد  نآ  لاثما  عضاوت و  مرن و  نخس  تمدخ و  تعاط و  میظعت و  دننام  لمع ، لوق و  هب  ناشیا  نتـساوخ )  ) يرحت و 
، نآ زا  یکی  هب  دشاب  يدوم  هچنآ  رد  و  دنـسرت ؛) نآ  زا  هچنآ   ) هنعروذحم یللخ  هب  ای  یلاعت  يراب  ياضر  تفلاخم  هب  دشابن  هدننک )
هب تدـعاسم  مود -  ندرک .) عازن   ) تعزاـنم تفـشاکم و  لـیبس  رب  هن  ندرک ،) یکین  یبوخ و   ) ندرک تلماـجم  لـیبس  رب  تفلاـخم 
هک گرزب  يروذـحم  هب  دـشابن  يدوم  هک  مادام  ناکما ، ردـق  هب  ضوع  بلط  تنم و  هبئاش  یب  بلط ، زا  شیپ  تایـضتقم  رد  ناـشیا 

ایاصو و تظفاحم  و  ترخآ ، ایند و  هب  اراکـشآ )  ) تینالعا ّرـس و  رد  ناشیا  یهاوخریخ  راهظا  میـس -  .دشاب و  بجاو  نآ  زا  زارتحا 
(2) «. ناشیا تافو  زا  دعب  هچ  ناشیا و  تایح  لاح  رد  هچ  دنشاب ، هدرک  تیاده  نآ  هب  هک  ّرب  لامعا 

: ناشیا تمرح  تیاعر  بوجو  دنزرف  رب  ردام  ردپ و  قح  نایب  رد 

تسا و تاعاط  فرشا  هلمج  زا  نتـشاد  یـضار  دوخ  زا  ار  ناشیا  تسا و  نید  عیارـش  هدمع  زا  ردام  ردپ و  تمرح  تیاعر  هک  نادب 
(3) .تسا هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  نتشاد  هدرزآ  دوخ  زا  ار  ناشیا  ندوب و  ناشیا  قاع 

ص:147

صص 146-139. مالسا ، رد  ترشاعمو  قالخا  یمئاق ، یلع  ( 1 - ) 1
نیدلاو قوقح  صص 200-199 . هداز ، بجر  مارهش  همدقم  حرـش و  يرـصان ، قالخا  هدیزگ  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  ( 2 - ) 2

زا سپ  ارما  زا  یکی  يرجه  ینعی 633  ریـصن  هجاوخ  طسوت  يرـصان  قالخا  باتک  شراگن  زا  سپ  لاس  یـس  هک  تسا  مهم  ردقنآ 
تفریذپ و هجاوخ  .تسا  ردام  ردپ و  قح  تیاعر  نآ  تسا و  یلاخ  باتک  رد  گرزب  یتلیضف  ياج  تفگ : هجاوخ  هب  باتک  هعلاطم 

ص 44) هداز ، بجر  مارهش  همدقم  حرش و  يرصان ، قالخا  هدیزگ  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ   ) .درک هفاضا  ارنآ 
ص 149. نیقتملا ، هیلح  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 3 - ) 3
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ار نانآ  لد  یـسک  رگا  تسا ، ردام  ردـپ و  هب  مارتحا  قح  ترـضح  ربارب  رد  عوضخ  زا  دـعب  ناسنا  ملـسم  یلـصا و  فیاـظو  زا  یکی 
لاس رازه  ریـسم  هک   ) تشهب يوب  زگره  نانآ  تیاضر  بلج  نودب  هک  تسا  هدـش  یهانگ  بکترم  دـناجنرب  دوخ  زا  دزاس و  هدرزآ 
یط ار  لامک  زا  يا  هیلاع  بتارم  ای  هتفاـی و  هار  میظع  زوف  هب  دـناوتب  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  درک  دـهاوخن  مامـشتسا  دـنک ) یم  یط  هار 

(1) .دیامن

: دندومرف .دندیسرپ  ترضح  نآ  زا  ار  نیا  ببس  .دروخ  یمن  يزیچ  نیدلاو  اب  زگره  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 

(2) «. دوش نم  قوقع  بجوم  دشاب و  وا  هب  ناشیا  رظن  هک  يا  همقل  هب  منک  تقبس  هک  مسرت  یم  »

: تسا هدمآ  هیداجس  هفیحص  رد  هک  نیدلاو  لابق  رد  نادنزرف  ياه  تیلوئسم  زا  یخرب  اما  و 

نیدلاو هب  کمک  . 1

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًانْوَع ِیل  ْمُْهلَعْجا  َو  ِیل ، ًاْریَخ  کـِلَذ  ْلَـعْجا  َو  ًاروُـکُذ ، ًاداـَلْوَأ  ْمُهَعَم  ْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  َو  ْمِهِِّرب ، َو  ْمِِهبیِدْأَـت ، ْمِِهتَِیبْرَت َو  یَلَع  یِّنِعَأ  َو 
؛ َُکْتلَأَس اَم  یَلَع 

نادـنزرف ناشیارب  نوزفا  دوخ  بناج  زا  ارم  و  امرف ؛ يراـی  ناـشیا  ندرک  یکین  و  ندومن ) هدیدنـسپ  هار   ) بیدأـت شرورپ و  رد  ارم  و 
.نادرگ مروای  ما  هتساوخ  وت  زا  هک ) زاین  زار و  نیا  رد   ) هچنآ رد  ار  اهنآ  و  هد ؛ رارق  کین  نم  يارب  ار  نآ  و  شخبب ؛ هنیرن 
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.كولس ص 274. ریس و  بادآ  ای  یمالسا  قالخا  زا  ییاه  سرد  يرهاط ، هللا  بیبح  ( 1 - ) 1
ص 438. ینالیگ ، قازرلادبع  همجرت  هعیرشلا ، حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ( 2 - ) 2
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یگشیمه دای  ییوگاعد و  . 2

.دشاب لفاغ  اهنآ  دای  زا  دیابن  ادخ  اب  شیوخ  تولخ  رد  دنزرف ، یتح  هک  تسا  دنلب  نانچ  نیدلاو  عیفر  ماقم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ يِراَهَن ِتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِیْلَیل ، ِءاَنآ  ْنِم  ًینِإ  ِیف  َو  ِیتاَوَلَص ، ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْسُنت  َال  َّمُهَّللا 

.ربم دای  زا  مزور  تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  بش و  تاقوا  زا  یتقو  رد  اهزامن و  یپ  رد  ار  ناشیا  دای  ایادخ ، راب 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  دنیامرف و  یم  اعد  نیدلاو  ماقم  ءاقترا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ْکنِم ، ِهاَلَّصلا  َو  ْکیََدل ، ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

نیرت هدنـشخب  يا  شخب ، يرترب  شیوـخ  بناـج  زا  یکین  ناـسحا و  دوـخ و  دزن  نتـشاد  یمارگ  هـب  ارم  رداـم  ردـپ و  ایادـخ و  راـب 
.ناگدنشخب

یم دـننک و  یم  شاداپ  تساوخرد  نیدـلاو  يارب  دـنوادخ  زا  نآ  متفه  تراـبع  رد  مراـهچ و  تسیب و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف

؛ يِرَغِص ِیف  یِّنِم  ُهاَظِفَح  اَم  اَمَُهل  ْظَفْحا  َو  ِیتَمِرْکَت ، یَلَع  اَمُْهِبثَأ  َو  ِیتَِیبْرَت ، اَمَُهل  ْرُکْشا  َّمُهَّللا 

جنر  ) دـنا هدومن  تظفاـحم  نم  زا  یکدوک  رد  هچنآ  و  هد ؛ شاداـپ  منتـشاد  یمارگ  رد  هد و  ازج  نم  شرورپ  هب  ار  ناـنآ  ایادـخ  راـب 
ردپ و یکین  دناوت  یمن  دنزرف  نوچ  هکنیا  هب  هراشا  .امرف  ءاطع  ار  ناشجنر  شاداپ   ) رادهاگن اهنآ  يارب  دنا ) هدیـشک  میارب  هک  ییاه 

(. هتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشیا  شاداپ  ور  نیا  زا  دهد  شاداپ  دوخ  هرابرد ي  ار  ردام 
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یهاوخ شزرمآ  . 3

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًیـضِر اَمَُهل  ِیتَعاَفَِـشب  اَمُْهنَع  َضْرا  َو  ًاْمتَح ، ًهَرِفْغَم  ِیب  اَمِهِِّرِبب  اَـمَُهل  ْرِفْغا  َو  اَـمَُهل ، ِیئاَعُدـِب  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَماَلَّسلا َنِطاَوَم  ِهَماَرَْکلِاب  اَمُهْغَِّلب  َو  ًامْزَع ،

زرمایب نم  هب  ناشا  ینابرهم  ببـس  هب  ار  ناشیا  ناشیا و  يارب  ياـعد  هلیـسو ي  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
( نادرگ تتمحر  لومـشم  ار  اـهنآ   ) وـش دونـشخ  یـضار و  اـهنآ  زا  ناـشیا  يارب  نم  يرگیجناـیم  تعافـش و  هـب  و  اـجرباپ ؛ شزرمآ 
( تشهب رد   ) شیاسآ ياهاج  هب  نتشاد  یمارگ  اب  ار  اهنآ  و  تقو ) تفـص و  طرـش و  اب  يدونـشخ  شزرمآ و  هن   ) هرـسکی يدونـشخ 

.ناسرب

نیدلاو زا  تعاطا  . 4

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِهَدـْقَر ْنِم  ِیْنیَِعل  َّرَقَأ  اَمِِهب  يِِّرب  َّيَدـِلاَِول َو  ِیتَعاَط  ْلَعْجا  َو  ِفوُؤَّرلا ، ِّمُْألا  َِّرب  اَـمُهَِّربَأ  َو  ِفوُسَْعلا ، ِناَْـطلُّسلا  َهَْبیَه  اَـمُُهباَهَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
ْنا ِیب َو  اَمُهَِّرب  َِرثْکَتْـسَأ  َمُهاَضِر َو  َياَضِر  یَلَع  َمِّدَقُأ  َو  اَمُهاَوَه ، َياَوَه  یَلَع  َِرثوُأ  یَّتَح  ِنآْمَّظلا  َِهبْرَـش  ْنِم  يِرْدَِـصل  َجَْـلثَأ  َو  ِناَنْـسَْولا ،

؛ َُرثَک ْنا  اَمِِهب َو  يِّرب  َّلِقَتْسَأ  َو  َّلَق ،

نوچمه میامن  يراتفر  شوخ  ناشیا  اب  و  راکمتـس ؛ هاشداپ  زا  ندیـسرت  دـننام  مسرتب  ردام  ردـپ و  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ایادـخ  راب 
ندـیماشآ زا  ملد  رد  رت و  شوخ  هدولآ  باوخ  باوخ ، زا  رظن  رد  نانآ  هب  ار  میراکوکین  يربنامرف و  و  نابرهم ؛ ردام  يراتفر  شوخ 

يوزرآ ات  نادرگ  رتاراوگ  هنشت 
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دنچ ره  دوخ  هرابرد ي  ار  ناشییوکین  و  مزادـنا ؛ ولج  شیوخ  يدونـشخ  رب  ار  ناشیا  يدونـشخ  و  منیزگرب ؛ دوخ  يوزرآ  رب  ار  اهنآ 
.منادب مک  دشاب  رایسب  دنچ  ره  اهنآ  هرابرد ي  ار  شیوخ  ییوکین  و  مرامش ، رایسب  دشاب  كدنا 

: دنیامرف یم  دنناد و  یم  هدیدنسپ  تعاطا )  ) ار نیدلاو  زا  فوخ  سرت و  اعد  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. ...رگمتس هاشداپ  زا  ندیسرت  دننام  مسرتب  ردام  ردپ و  زا  هک  نادرگ  نانچ  ارم  ایادخراب  »

رما ماجنا  دشاب و  دنوادخ  نخس  اب  فلاخم  ردام  ردپ و  فرح  هک  تسا  ینامز  نآ  هدش و  ءانثتـسا  دروم ، کی  طقف  روتـسد ، نیا  رد 
یچیپرس یهلا  روتـسد  زا  نیدلاو  هب  مارتحا  اب  دیاب  نادنزرف  دروم  نیا  رد  .دوش  رجنم  مارح  باکترا  ای  بجاو  لمع  كرت  هب  نیدلاو 

.دننکن

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هچنانچ 

(1) .درک تعاطا  دیابن  نانآ  زا  قلاخ ، تیصعم  رد  یلو  دنشاب ، كرشم  هچ  رگا  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  زا  تعاطا 

نیدلاو هب  تّبحم  . 5

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ًاقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

ناشیا هب  ارم  و  نک ؛ نابرهم  اهنآ  رب  ار  ملد  و  امن ؛ مرن  ار  میوخ  دنیاشوخ و  ار  منخـس  هتـسهآ و  ناشیا  ربارب  رد  ار  میادص  ایادـخ  راب 
.نادرگ میحر  نانآ  رب  راگزاس و 
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ییوخ مرن  ینتورف و  . 6

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ًاقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

ناشیا هب  ارم  و  نک ؛ نابرهم  اهنآ  رب  ار  ملد  و  امن ؛ مرن  ار  میوخ  دنیاشوخ و  ار  منخـس  هتـسهآ و  ناشیا  ربارب  رد  ار  میادص  ایادـخ  راب 
.نادرگ میحر  نانآ  رب  راگزاس و 

، نتفگ ازـسان  هکلب  دز  فرح  اهنآ  اب  دـیابن  دـنلب  يادـص  اب  اهنت  هن  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نخـس  نیا  زا 
(1) .تفگ دیابن  مه  فا »  » یتح نانآ  اب  نآرق  ریبعت  هب  .تسا  عونمم  نیدلاو  هب  تبسن  مه  اه  یمارتحا  یب  رگید  ندز و  کتک 

: دنک یم  میسرت  نینچ  ار  دوخ  نیدلاو  ربارب  رد  عضاوت  یگنوگچ  نآرق  رد  دنوادخ 

یم دورف  نیمز  يور  هب  ار  دوخ  ياه  لاب  دننک  یم  یگدیـسر  اهنآ  هب  هک  یناسک  ای  يرگید  هدنرپ  لباقم  رد  هک  ناگدـنرپ  دـننامه  »
(2) «. دشاب نیدلاو  رباربرد  امش  تلاح  دنروآ ،

ص:152

َكَْدنِع َّنَُغْلبَی  اّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  ُهاّیِإ َو  ّالِإ  اوُدـُبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو  : ) تسا هدـمآ  هیآ 23  ارـسا  هروس  دـیجم  نآرق  رد  ( 1 - ) 1
دیتسرپم ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  و  « ؛) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  امُهْرَْهنَت َو  ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا 

وگم فا » [ » یتح  ] اهنآ هب  دندیسر  یگدروخلاس  هب  وت  رانک  رد  ود ، ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  .دینک  ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردپ و  هب  و 
نیا لصا  .تسا  زیچان  یگدولآو  كرچ  ینعم  هب  تغل  رد  فا »  » هژاو يوگب .» هتـسیاش  ینخـس  اـهنآ  اـب  نکم و  شاـخرپ  ناـنآ  هب  و 
رود ار  نآ  ندرک ، توف  اب  ناسنا  دزیر ، یم  سابل  ای  ندـب  يور  يرـصتخم  رتسکاخ  ای  كاخ  هاگره  هک  هدـش  هتفرگ  اـجنیا  زا  هملک 

هرامـش قوقح ، تایهلا و  یـصصخت  هلجم   ) .تسا فا »  » يادص هیبش  دیآ ، یم  نوریب  ناهد  زا  ماگنه  نیا  رد  هک  ییادص  .دزاس  یم 
زییاپ 86) ، 25

ص 59. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  ( 2 - ) 2
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نیدلاو هب  تبسن  تشذگ  نتفرگن و  ماقتنا  . 7

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلَوَت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  کـَْیلِإ  ُْتبِغَر  اَـمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُـج 

؛ ِّبِر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 

راتفر اج  یب  نم  هرابرد ي  رادرک  رد  ای  دنا ؛) هتفگ  ییاوران  نانخـس   ) دنا هدومن  يدعت  نم  اب  راتفگ  رد  ردام  ردپ و  هچنآ  ایادـخ  راب 
هدوب ناشیا  هفیظو   ) تسا بجاو  هچنآ  زا  ای  دنا ؛ هتخاس  هابت  ارم  قح  ای  دـنا ؛) هدومنن  شرورپ  تیبرت و  ارم  یگتـسیاش  هب   ) دـنا هدرک 

زا و  مدینادرگ ؛ ناشیا  رب  ناسحا  هلیـسو  ار  نآ  مدیـشخب و  نانآ  هب  ار  نآ  نم  دنا ؛ هدرک  یهاتوک  نم  هرابرد  دنهد ) ماجنا  ار  نآ  هک 
هفیظو ندادـن  ماجنا  قح و  عییـضت  اج و  یب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نانآ   ) يرادرب ناـشیا  زا  ار  نآ  يراـتفرگ  لاـبو و  هک  مناـهاوخ  وت 
راگنا لهـس  شیوخ  هب  ینابرهم  رد  ار  نانآ  مرب ؛ یمن  دـب  نامگ  ناشیا  هب  دوخ  هراـبرد ي  نم  اریز  یناـسرن ) رفیک  هب  نم  هراـبرد ي 

.مراگدرورپ يا  متسین ، ریگلد  هتشادن  تهارک  دنا  هدومن  ما  هرابرد  هچنآ  زا  و  مناد ؛ یمن 

نآ مهد  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  نیدلاو  طسوت  نادـنزرف  قح  ندرک  هابت  ای  نیدـلاو  متـس  ضرف  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم 

ُلوُط یَِهلِإ  اَی  ًاذِإ  َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  َو  ََّیلِإ ، ًاناَسْحِإ  ُمَدـْقَأ  َو  َّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 
؛ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ  ِیتَساَرِح َو  ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  ِیتَِیبْرَِتب َو  اَمِِهْلغُش 
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داد لدـع و  هب  ار  اهنآ  هک  تسنآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناـشتمعن  رت و  نیرید  نم  هب  ناـشا  یکین  رت و  بجاو  نم  رب  ناـشیا  قح  اریز 
 - نم يادـخ  يا  ماگنه -  نیا  رد  سپ ) منک  نینچ  رگا  و   ) میامن راتفر  دـنا  هدومن  هچنآ  دـننام  ای  منک ؛ يریگورگ  هدومن و  صاصق 

شیاشگ يارب  هک  يراتفرگ )  ) یگنت و  وک ؟ منتـشاد  ساپ  رد  ناـشجنر  یتخـس  و  دـش !؟ هچ  نم  شرورپ  يارب  ناـشیا  راـک  يرایـسب 
؟ تسا اجک  دنا  هدومن  راومه  دوخ  هب  نم  رب  شیاسآ ) )

نیدلاو قاع  زا  يرود  . 8

يانعم هب  نیدلاو  قوقع  تسا و  ندیرب  نتفاکـش و  يانعم  هب  يوغل  رظن  زا  قوقع » « ؟ تساجک نآ  زرم  دح و  تسیچ و  نیدـلاو  قاع 
نانآ رازآ  بجوم  هک  تسا  يراک  ره  اهنآ و  اب  طاـبترا  عطق  ندرمـش و  کـچوک  ناـنآ ، هب  یمارتحا  یب  رداـم ، ردـپ و  زا  یناـمرفان 

(1) .دوش

.دوش نیدلاو  قاع  ادابم  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ردام  ردپ و  يارب  اعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد 

یِّنِعَأ َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  اَمِِهتَمْدِـخ ، َهَفیِظَو  ٍضاَِقب  اَنَأ  َال  َو  اَمَُهل ، َّیَلَع  ُبِجَی  اَم  كِرْدُأ  َال  َو  اَمُهَّقَح ، یِّنِم  ِناَِیفْوَتْـسَی  اَم  َتاَْهیَه 
اَِمب ٍسْفَن  ُّلُک  يَزُْجت  َمْوَی  ِتاَهَّمُْألا  ِءَابِْآلل َو  ِقوُقُْعلا  ِلْهَأ  ِیف  ِیْنلَعْجَت  اـَل  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  يَدـْهَأ  اَـی  ِینْقِّفَو  َو  ِِهب ، َنیُِعتْـسا  ِنَم  َْریَخ  اَـی 

؛ َنوُمَلُْظی َال  ْمُه  ْتَبَسَک َو 

نآ زا  رت  شیب  رایـسب و  اهنآ  قوقح  اریز   ) دـنریگب یتسرد  هب  نم  زا  ار  دوخ  قح  دـنناوت  یمن  ناـشیا  اتفگـش )  ) تسا رود  رایـسب  هچ 
دنناوتب هک  تسا 
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يرکاچ تمدـخ و  طرـش  و  مباـیرد ؛ تسا  بجاو  نم  رب  اـهنآ  يارب  هک  یقوقح )  ) هچنآ مناوت  یمن  نم  و  دنناتـسب ) ار  اـهنآ  همه ي 
یم يرای  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهب  يا  نک  يرای  هفیظو ) ماجنا  رد   ) ارم و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  مروآ ؛ اج  هب  ار  نانآ 
ازج هدرک  هچنآ  هب  یسفن  ره  هک  تمایق )  ) يزور ارم  و  دنروآ ؛ یم  يور  وا  هب  هک  یـسک  نیرت  هدنیامنهار  يا  هد  مقیفوت  و  دنهاوخ ؛
دنا هدرزآ  ار  اهنآ  هدرک و  يراتفردب  ناردام  ناردپ و  اب  هک  یناسک  هگرج ي  رد  دوش  یمن  متس  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هداد 

.هدم رارق 

نیدلاو قوقح  نتفرگ  ارف  . 9

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینُمِْهُلت اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َُّمث  ًاماَمَت ، ِهِّلُک  ِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  ًاماَْهلِإ ، َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  َو  ِهِینَتْمَّلَع ، ْیَش ٍء  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو  ُْهنِم ،

و زادنا ؛ ملد  رد  امن و  ماهلا  نم  هب  تسا  بجاو  نم  رب  ناشیا  هرابرد ي  هچنآ  نتـسناد  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
يارب و  راداو ؛ ییاـمن  یم  ماـهلا  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ارم  سپـس  روآ ؛ مهارف  میارب  تساـک  مک و  یب  ار  تاـبجاو  نآ  همه ي  نتخومآ 
توف نم  زا  يا  هدینادرگ  اناد  نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  يزیچ  ندروآ  اج  هب  ات  هد ، مقیفوت  يزاس  یم  میانیب  نآ  نتـسناد  هب  هچنآ  رد  ماجنا 

.دوشن نیگنس  يا  هدومن  ماهلا  نم  هب  هچنآ  رد  تمدخ  زا  ممادنا  و  ددرگن ؛

.دننک یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  تساک  مک و  یب  ار  نیدلاو  قوقح  تابجاو  همه  نتخومآ  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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نیدلاو قوقح  ندروآ  ياجب  . 10

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینُمِْهُلت اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َُّمث  ًاماَمَت ، ِهِّلُک  ِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  ًاماَْهلِإ ، َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  َو  ِهِینَتْمَّلَع ، ْیَش ٍء  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو  ُْهنِم ،

و زادنا ؛ ملد  رد  امن و  ماهلا  نم  هب  تسا  بجاو  نم  رب  ناشیا  هرابرد ي  هچنآ  نتـسناد  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
يارب و  راداو ؛ ییاـمن  یم  ماـهلا  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ارم  سپـس  روآ ؛ مهارف  میارب  تساـک  مک و  یب  ار  تاـبجاو  نآ  همه ي  نتخومآ 
توف نم  زا  يا  هدینادرگ  اناد  نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  يزیچ  ندروآ  اج  هب  ات  هد ، مقیفوت  يزاس  یم  میانیب  نآ  نتـسناد  هب  هچنآ  رد  ماجنا 

.دوشن نیگنس  يا  هدومن  ماهلا  نم  هب  هچنآ  رد  تمدخ  زا  ممادنا  و  ددرگن ؛

نیدلاو تامحز  هب  تبسن  ینامگدبو  نظ  ءوس  مدع  . 11

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلَوَت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  کـَْیلِإ  ُْتبِغَر  اَـمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُـج 

؛ ِّبِر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 
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راتفر اج  یب  نم  ةرابرد  رادرک  رد  ای  دـنا ؛) هتفگ  ییاوران  نانخـس   ) دـنا هدومن  يدـعت  نم  اب  راتفگ  رد  ردام  ردـپ و  هچنآ  ایادـخ  راب 
ناشیا هفیظو ي   ) تسا بجاو  هچنآ  زا  ای  دـنا ، هتخاس  هاـبت  ارم  قح  اـی  دـنا ؛) هدومنن  شرورپ  تیبرت و  ارم  یگتـسیاش  هب   ) دـنا هدرک 
ناـشیا رب  ناـسحا  هلیـسو ي  ار  نآ  مدیـشخب و  ناـنآ  هب  ار  نآ  نم  دـنا ؛ هدرک  یهاـتوک  نـم  ةراـبرد  دـنهد ) ماـجنا  ار  نآ  هـک  هدوـب 

ماجنا قح و  عییـضت  اج و  یب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نانآ   ) يرادرب ناشیا  زا  ار  نآ  يراتفرگ  لابو و  هک  مناـهاوخ  وت  زا  و  مدـینادرگ ؛
لهـس شیوخ  هب  ینابرهم  رد  ار  نانآ  مرب ؛ یمن  دـب  نامگ  ناشیا  هب  دوخ  ةرابرد  نم  اریز  یناسرن ) رفیک  هب  نم  ةرابرد  هفیظو  ندادـن 

.مراگدرورپ يا  متسین ، ریگلد  هتشادن  تهارک  دنا  هدومن  ما  هرابرد  هچنآ  زا  و  مناد ؛ یمن  راگنا 

نیدلاو يارب  ترفغم  بلط  . 12

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیف ًاُّولُع  َو  اَمِِهبُونُذـِل ، ًهَّطِح  ُْهلَعْجاَف  ٍّقَح  ْنِم  اَمَُهل  ِیلَِبق  َعاَـض  ْوَأ  ٍهوُرْکَم ، ْنِم  یِّنَع  اَـمِْهَیلِإ  َصَلَخ  ْوَأ  يًذَأ ، ْنِم  یِّنِم  اَـمُهَّسَم  اَـم  َّمُهَّللا َو 
؛ ِتاَنَسَْحلا َنِم  اَِهفاَعْضَِأب  ِتاَئِّیَّسلا  َلِّدَبُم  اَی  اَمِِهتاَنَسَح ، ِیف  ًهَداَیِز  َو  اَمِِهتاَجَرَد ،

هابت نم  دزن  اهنآ  يارب  هک  یقح  ای  هداد  خر  نانآ  هب  تبـسن  نم  زا  هک  يدنـسپان  ای  هدیـسر  ناشیا  هب  نم  زا  هک  يرازآ  زا  ایادـخ  راـب 
اه يدب  هدننادرگرب ي  يا  هد  رارق  ناشیاه  یکین  تانسح و  ینوزف  اه و  ماقم  تاجرد و  يدنلب  ناهانگ و  نتخیر  ببس  ار  نآ  هتشگ 

.اه یبوخ  زا  شربارب  نیدنچ  هب 
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نادنواشیوخ

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ...یبْرُْقلا يِِذب  ًاناسْحِإ َو  ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  َهّللا َو ال  اوُُدبْعا  (َو 

(1) «. ...نادنواشیوخ هراب  رد  دینک و  ناسحا  ردام  ردپ و  هب  دینادرگم و  کیرش  وا  اب  ار  يّزیچ  و  دیتسرپب ، ار  ادخو  »... 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  ِِهب َو  َنُوَلئاسَت  )... 

(2) «. تسا نابهگن  امش  رب  هراومه  ادخ  هک  دیُربَم ، نادنواشیوخ  زا  راهنز  و  »... 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. دشاب ندرک  مالس  کی  اب  دنچ  ره  دینک  رارقرب  طابترا  دوخ  نادنواشیوخ  اب  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

(4) «. ...دنیشنب ياپ  زا  دراد و  غیرد  وا  زا  شیوخ  يرای  ادابم  دنیب ، شیورد  ار  دوخ  دنواشیوخ  امش  زا  یکی  رگا  »

(5) .تسا محار  محر و  عمج  نادنواشیوخ و  ناکیدزن ، ینعم  هب  ماحرا 

ناشیوخ و لداع ، .تاریخ و  هیلک  زا  هریغ  لاـم و  هب  ناـکیدزن  ءاـبرقا و  هب  ندرک  یکین  ناـسحا و  ندومن و  کـمک  ینعی  محر  هلص 
(6) .دناسر تعفنم  اهنآ  هب  هکنآ  يارب  دنادرگ  یم  کیرش  دوخ  اب  یعفان  راک  ره  رد  ار  دوخ  ناکیدزن 

ص:158

هیآ 36. اسن ، ( 1 - ) 1
هیآ 1. ءاسن ، ( 2 - ) 2

ص 56. يا ، هرمکرقابدمحم  ...ا  تیآ  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارحب ، نسح  ( 3 - ) 3
ص 24. يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 4 - ) 4

ص 35. هیداجس ، هفیحص  گنهرف  راسکاخ ، روصنم  ( 5 - ) 5
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ار رمع  عفد ، ار  اهالب  دایز ، ار  لاـم  تسا و  لاـمعا  یلوبق  ثعاـب  ندرک  نادـنواشیوخ  اـب  یکین  هک  تسا  لوقنم  رایـسب  ثیداـحا  رد 
(1) .دنک یم  ناسآ  ار  تمایق  باسح  دایز ،

، دـنیب یم  رازآ  تیذا و  نانآ  زا  لباقم ، رد  یلو  دـیامن  یم  تمدـخ  ًالوق  ًـالمع و  دوخ  ماـحرا  هب  دـنک و  یم  محر  هلـص  یـسک  رگا 
.دراد یپ  رد  ار  یهلا  باذع  راک  نیا  هک  دیامن  یم  ناشن  رطاخ  دنک و  محر  عطق  دهد  یمن  هزاجا  یـصخش  نینچ  هب  مالـسا  ياوشیپ 

، دـنا توافتم  رگیدـکی  اب  تاهج  رگید  و  يرامیب ، یتمالـس و  هلئاع ، دادـعت  یلام ، هینب  راک ، يورین  تهج  زا  مدرم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
(2) .دوب دهاوخ  توافتم  زین  محر  هلص  ًارهق 

ناگتـسب و اـم  هدارا  تساوـخ و  نودـب  يدراوـم  رد  یتـح  مـیراد  ریذـپان  باـنتجا  یطباور  دوـخ  ناگتــسب  اـب  اـم  یمالــسا ، رظن  زا 
میراد تیلوئسم  ماحرا  اب  هطبار  رد  ام  ینآرق  گنهرف  رد  .دوش  یم  لقتنم  ام  هب  ّارهق  اهنآ  ثرا  ای  دنرب و  یم  ثرا  ام  زا  نادنواشیوخ 

(3) .تفرگ میهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  اهنآ  هرابرد  تمایق  رد  و 

، دـنراد هطبار  نیا  رد  ییاـه  تیحجرا  رگید  یخرب  رب  یخرب  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، یبتارم  تاـجرد و  ياراد  مالـسا  رد  محر  هلص 
شیازفا اهرهـش ، ینادابآ  بجوم  محر  هلـص  ....دنراد  مدـقت  قح  ماحرا  نادـنواشیوخ و  رگید  اب  هطبار  رد  نادـنزرف  نیدـلاو و  ًالثم 

(4) .دوب دهاوخ  تمایق  باسح  ندش  ناسآ  بجوم  رمع و 

هب هداوناخ  ياضعا  زا  وا  دـنک ، یم  هبرجت  دـنزرف  هک  تسا  یعامتجا  طیحم  نیلوا  هداوناـخ  طـیحم  هک  تسا  نیا  تیمها  زیاـح  هتکن 
ار ریثأت  نیرتشیب  نیدلاو  هژیو 

ص:159

ص 199. نیقتملا ، هیلح  یسلجمرقاب ، دمحم  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 359. قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یفسلف ، یقت  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 149. مالسا ، رد  ترشاعمو  قالخا  یمئاق ، یلع  ( 3 - ) 3
یلوم  ) .تسا محر  عطق  عاونا  نیرتدـیدشو  نیرتدـب  نیدـلاو  قوـقع  ص 151 ؛ مالـسا ، رد  ترـشاعمو  قالخا  یمئاـق ، یلع  ( 4 - ) 4

(. ص 350 ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم 
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هطبار کی  هک  هداوناخ  نادـنزرف  ریاس  دـنزرف و  نیب  طابترا  سپـس  .تسا  هفطاع  ساـسحا و  ساـسارب  رتشیب  هطبار  نیا  دریذـپ و  یم 
.دوش یم  رت  قیقر  يردارب  يرهاوخ و  هطبار  رد  دراد  دوجو  نادنزرف  نیدـلاو و  نایم  هک  يا  هفطاع  دوش و  یم  حرطم  تسا  ساسح 

هب دنیامن و  یمن  ارادـم  دـننک ، یم  ارادـم  نادـنزرف  اب  ردام  ردـپ و  هک  يا  هزادـنا  هب  رگیدـکی  اب  ناردارب  نارهاوخ و  رگید  فرط  زا 
قالخا ياـه  هیاـپ  نیلوا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .تسا  رتشیب  ناـنآ  ناـیم  هدارا ، هقیلـس و  دروخرب  كاکطـصا و  هک  تسا  لـیلد  نیمه 
جیردـت هب  دوخ  لباقتم  طباور  رد  هداوناخ  دـنزرف  دوش و  یم  يراذـگ  هیاپ  شیوخ  هداوناـخ  ياـضعا  طـباور  رد  درف ، ره  یعاـمتجا 
نادنزرف نیدلاو و  هطبار  نوچمه  يدـیدش  فطاوع  هک  دـنک  یم  رارقرب  ار  یطباور  اهنآ  اب  دوش و  یم  هعماج  رد  ندـش  رهاظ  هدامآ 

يدـعب هّلپ  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  .جراخ  عامتجا  اب  لاصتا  يارب  تسا  يا  هنایم  هقلح  هداوناخ  ياضعا  هطبار  هک  ییوگ  تسین  نآرد 
قیقر رایـسب  تاساسحا  فطاوع و  هیاپ  هطبار  نیا  رد  هک  دـشاب  يدـنواشیوخ  طباور  نآ ، صاخ  ياـنعم  هب  عاـمتجا  هب  دورو  زا  لـبق 

.تسا

یگدامآ اب  دـشاب  هتـشاد  شیوخ  ماحرا  اب  سپـسو  هداوناخ  ياضعا  اب  حیحـص  طباور  درف  هچناـنچ  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم 
دهاوخ یعامتجا  قالخا  ظاحل  زا  یتالکـشم  راچد  درف  تروص  نیا  ریغ  .دوش  حیحـص  قالخا  اـب  یعاـمتجا  دراو  دـناوت  یم  لـماک 

.دش

.تسا نانآ  اب  یتسود  ّتبحم و  نآ  نیرت  مهم  هلمج  زا  هک  دراد  یفیاظو  دوخ  نادنواشیوخ  لباقم  رد  درف 

دوش نیرز  اهسم  ّتبحم  زو  دوش  نیریش  اه  خلت  ّتبحم  زا 

دوش یفاش  اهدرد  ّتبحم  زو  دوش  یفاص  اهدرد  ّتبحم  زا 

(1) دوش یم  لم  اه  هکرس  ّتبحم  زو  دوش  یم  لگ  اهراخ  ّتبحم  زا 

ص:160

ص 330. مودرتفد ، يداوجروپ ، هللارصن  مامتها  هب  نوسلکین ، قیقحتاب  يونعم ، يونثم  يولوم ، دمحم  نیدلا  لالج  ( 1 - ) 1
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چیه ینید  ياه  هزومآ  ساسارب  .ددرگ  ظفح  یگداوناخ  تاطابترا  رد  قلخ  نسح  دـحو  دـیامن  يراتفر  شوخ  ناشیوخ  اب  دـیاب  درف 
.تسا زاین  ماگنه  هب  اهنآ  هب  ندرک  یلام  کمک  قوقح ، نیا  زا  یکی  .دشاب  توافت  یب  ماوقا  تالکشم  هب  تبسن  درادن  هزاجا  سک 

هیداجس هفیحص  رد  نادنواشیوخ 

نادنواشیوخ نیب  رد  تّدوم  یتسود و  . 1

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِلْهَأ ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْـملا ، ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَـنَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَـضِْغب  ْنـِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
َنیِراَدُْملا ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَـع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا 

؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْصَت 

ندرب کشر  و  یتسود ؛ هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  هد  رییغت  نم  هراـبرد ي  و  تسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
هب ار  ناشیوخ  يراتفر  دـب  و  یتسود ؛ هب  ار  نایانـشآ  ینمـشد  و  نانیمطا ؛ هب  ار  ناـکین  یناـمگ  دـب  و  تبحم ؛ هب  ار  قح  زا  ناـشکرس 

و یعقاو ؛ یتسود  هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود   ) ناگدننکارادم یتسود  و  ندرک ؛ يرای  هب  ار  ناکیدزن  ندینادرگ  راوخ  و  يراتفر ؛ شوخ 
(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ؛ شزیمآ  هب  ار  ناگدننک  شزیمآ  تناها 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

ِینَّشَغ ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ص:161
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ِنْـسُح َیلِإ  ِیَنباَـتْغا  ِنَم  َِفلاَـخُأ  َو  ِهَلِّصلاـِب ، ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَـکُأ  َو  ِلْذَْـبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلاـِب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصُّنلِاب ،
؛ ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  َو  َهَنَسَْحلا ، َرُکْشَأ  ْنَأ  َو  ِرْکِّذلا ،

( یتسرد  ) صالخا يور  زا  هدومن  یتساران )  ) شغ نم  اب  هک  یـسک  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
و مهد ؛ ضوع  شـشخب  هب  هدینادرگ  دیمون  ارم  هک  یـسک  و  مهد ؛ شاداپ  ییوکین  هب  هدرک  يرود  نم  زا  هک  ار  یـسک  و  منک ؛ راتفر 
و منک ؛ دای  یکین  هب  هدرک ) ییوگدب  رس  تشپ   ) هدومن تبیغ  نم  زا  هکنآ  زا  و  میامن ؛ تافاکم  نتسویپ  هب  هدیرب  نم  زا  هک  ار  یـسک 

.مشوپب مشچ  يدب  زا  هدرازگ  ساپس  ار  یکین 

.تسا نادنواشیوخ  نآ ، هتسجرب  قیداصم  زا  یکی  یلو  دنک ، یمن  نادنواشیوخ  هرابرد  اهنت  ار  اه  هیصوت  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 

رگیدکی اب  يراتفر  شوخ  . 2

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِلْهَأ ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْـملا ، ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَـنَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَـضِْغب  ْنـِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
َنیِراَدُْملا ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَـع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا 

؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْصَت 

ندرب کشر  و  یتسود ؛ هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  هد  رییغت  نم  هراـبرد ي  و  تسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
هب ار  نایانشآ  ینمشد  و  نانیمطا ؛ هب  ار  ناکین  ینامگ  دب  و  تبحم ؛ هب  ار  قح  زا  ناشکرس 

ص:162
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ناگدـننکارادم یتـسود  و  ندرک ؛ يراـی  هب  ار  ناـکیدزن  ندـینادرگ  راوخ  و  يراـتفر ؛ شوخ  هب  ار  ناـشیوخ  يراتفردـب  و  یتـسود ؛
ینیریـش هب  ار  ناراکمتـس  زا  سرت  یخلت  و  کین ؛ شزیمآ  هب  ار  ناگدننک  شزیمآ  تناها  و  یعقاو ؛ یتسود  هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود  )

(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا 

رگیدکی ندرک  يرای  . 3

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِلْهَأ ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْـملا ، ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَـنَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَـضِْغب  ْنـِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
َنیِراَدُْملا ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَـع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا 

؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْصَت 

ندرب کشر  و  یتسود ؛ هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  هد  رییغت  نم  هراـبرد ي  و  تسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
هب ار  ناشیوخ  يراتفر  دـب  و  یتسود ؛ هب  ار  نایانـشآ  ینمـشد  و  نانیمطا ؛ هب  ار  ناـکین  یناـمگ  دـب  و  تبحم ؛ هب  ار  قح  زا  ناـشکرس 

و یعقاو ؛ یتسود  هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود   ) ناگدننکارادم یتسود  و  ندرک ؛ يرای  هب  ار  ناکیدزن  ندینادرگ  راوخ  و  يراتفر ؛ شوخ 
(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ؛ شزیمآ  هب  ار  ناگدننک  شزیمآ  تناها 

ناشیوخ هب  یکین  . 4

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَنَناَریِج َدَهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَنْقِّفَو  َو 
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ْنَم َفِْصُنن  ْنَأ  َو  اـَنَرَجاَه ، ْنَم  َعِجاَُرن  ْنَأ  َو  ِتاَوَـکَّزلا ، ِجاَرْخِإـِب  اَـهَرِّهَُطن  ْنَأ  َو  ِتاَِـعبَّتلا ، َنِم  اََـنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْـضفِْإلِاب َو 
؛ ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا  ُهَّنِإَف  َکل ، کِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَشاَح  اَناَداَع  ْنَم  َِملاَُسن  ْنَأ  َو  اَنَمَلَظ ،

ایوج نامناگیاسمه  زا  اطع  ناسحا و  اب  و  مینک ؛ یکین  دوخ  ناشیوخ  هب  شـشخب ، ناوارف و  یکین  اب  هک  هد  قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 
ندرک نوریب  اب  ار  اهنآ  مییامن و  هتـسارآ  صلاخ و  هدـمآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  هار  زا  هچنآ  ملاظم و  زا  ار  ناـمیاه  ییاراد  و  میوش ؛

زا هدومن  متـس  ملظ و  ام  هب  هک  یـسک  هب  و  میدـنویپب ؛) وا  هب   ) میدرگزاب هدـیزگ  يرود  ام  زا  هک  یـسک  هب  و  مینک ؛ كاپ  اه  تاوکز 
ددص رد  مه  ام  هکنآ  هن   ) مییامن یتشآ  هدرک  ینمشد  ام  هب  هک  یسک  اب  و  مینک ؛ راتفر  تسا )  ) لدع فاصنا و  یضتقم ) هچنآ   ) يور
یمن تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمـشد  وا  اریز  دـشاب ، هدـش  ینمـشد  وا  اـب  وت  يارب  وـت و  هار  رد  هک  یـسک  زج  مییآرب ) وا  اـب  ینمـشد 

.مینک یمن  یتسود  لد  يور  زا  وا  اب  هک  تسا  یهورگ  بزح و  و  میریگ ؛

تنم نودب  ناوارف  ششخب  . 5

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مود و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َیلِإ ِینَْتلَکَو  ْنِإ  َو  اَُهتَحَلْـصَم ، ِهِیف  اَـم  ِْمقُأ  َْمل  اَْـهنَع َو  ُتْزَجَع  یِـسْفَن  َیلِإ  ِینَْتلَکَو  ْنِإ  کَّنِإَـف  يِرُومُأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِیل  ْرُْظنا  ََّیلِإ َو  ْرُْظنا  َو 
؛ ًاِریثَک اوُّمَذ  َو  ًالِیوَط ، َّیَلَع  اوُّنَم  َو  ًادِکَن ، اًلِیلَق  اْوَطْعَأ  اْوَطْعَأ  ْنِإ  َو  ِینُومَرَح ، ِیَتباَرَق  َیلِإ  ِینَتْأَْجلَأ  ْنِإ  َو  ِینوُمَّهَجَت ، کِْقلَخ 

زا يراذگاو  دوخ  هب  ارم  رگا  اریز  شاب ، هتـشاد  رظن  میاهراک  همه ي  رد  و  نادرگ ؛) تمحر  لومـشم  ارم   ) روآ يور  نم  يوس  هب  و 
نآ ماجنا ) )
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هب مهرد  هتفرگ و  يور  اب  يراذگاو  شیوخ  قلخ  هب  ارم  رگا  و  مهدن ؛ ماجنا  تسا  نآ  رد  نم  تحلصم  هچنآ  و  مدرگ ؛ ناوتان  اهراک 
ناوارف تنم  نم  رب  و  دنـشخب ؛ راوگان  مک و  دنـشخبب  رگا  و  دننادرگ ؛ مدیمون  يراذگاو  مناشیوخ  هب  راچان  هب  ارم  رگا  و  دنرگن ؛ نم 

.دنیامن رایسب  شهوکن  و  دنهن ؛

تیعـضو نیا  سکع  تسا  ناشیا  رظن  لوبق و  دروم  هچنآ  سپ  تسا  هدرک  هوکـش  تیعـضو  نیا  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب یم 

زرم هب  هک  یتروص  رد  تسا  بحتـسم  محر  هلـص  ...دش  دهاوخ  ینامیا  یب  بجوم  محر  عطق  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هتفگ  ساسارب 
(1) .دنوش تحاران  طابترا  عطق  نیا  زا  نادنواشیوخ  هک  تسا  نآ  محر  عطق  كالم  و  دسرن ، محر  عطق 

نیا هک  تسا ؛ کمک  هب  دـنمزاین  هک  ییاج  رد  نانآ  هب  ندرکن  کمک  ای  نالیماف ، اـبرقا و  هب  ندـناسر  رازآ  تیذا و  ینعی  محر  عطق 
(2) .تسا يورخا  باذع  ببس  هدوب و  ایند  نید  رد  هدسفم  ثعاب  لامک و  عناوم  زا  هریبک و  ناهانگ  زا  راک 

دهاوخ بجوم  محر  عطق  .دیآ  یم  رامـش  هب  بهذم  ای  ادخ و  مکح  زا  ینادرگ  يور  یعون  نیمز و  يور  رد  داسف  یعون  محر  عطق 
(3) .دتفیب رارشا  تسد  هب  اه  تورث  لاوما و  دش 

.دیامن هدنز  ار  ییارگ  موق  ییارگ و  هلیبق  هیحور  نادنواشیوخ  اب  طابترا  ماحرا و  هلص  یتسیابن  هکنیا  رخآ  هتکن 

زا دعب  جیردت  هب  اما  .داد  یم  رارق  عاعشلا  تحت  ار  ینید  ياه  شزرا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  لبق  یتح  ییارگ  موق  ییارگ و  هلیبق 
هعماـج رد  مالـسا  زا  لـبق  يا  هلیبـق  ياـه  شزرا  ناـیوما  تموـکح  هرود  رد  هژیو  هب  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر 

ادیپ لماک  تیمکاح 
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(1) .دنک موکحم  شزرا  دض  ناونع  هب  ار  نآ  ات  دندیشوک  یم  دوخ  ياهاعد  يالبال  رد  داجس  ماما  .دوب  هدرک 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

«. درک رازراک  شا  هلیبق  اب  تا ) هتساوخ   ) تیدونشخ اضر و  هار )  ) رد و  ُهَتَرْسُأ ؛ كاَضِر  ِیف  َبَراَح  «َو 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مود و  ياعد  رد  نینچمه 

«. درک هتسخ  ار  دوخ  وت  مایپ  ندناسر  رد  و  َِکَتلاَسِر ؛ ِغِیْلبَت  ِیف  ُهَسْفَن  َبَأْدَأ  «و 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  موس و  ترابع  رد  مراهچ و  ياعد  رد  نینچمه 

َو ِِهتَداَفِو ، َیلِإ  اوُعَرْـسَأ  َو  ُهوُفَناَک ، َو  ِهِرْـصَن ، ِیف  َنَسَْحلا  َءاَلَْبلا  اُوَْلبَأ  َنیِذَّلا  ََهباَحَّصلا َو  اونـسحا  َنیِذَّلا  ًهَّصاَـخ  ٍدَّمَُحم  ُباَحْـصَأ  َّمُهَّللَأ َو 
َءاَْنبَْألا َءَابْآلا َو  اُولَتاَق  َو  ِِهتَِملَک ، ِراَهْظِإ  ِیف  َدَالْوَْألا  َجاَوْزَْألا َو  اُوقَراَف  .ِِهتَالاَسِر َو  َهَّجُح  ْمُهَعَمْـسَأ  ُْثیَح  َُهل  اُوباَجَتْـسا  َو  ِِهتَوْعَد ، َیلِإ  اوَُقباَـس 

؛ ِِهب اوُرَصَْتنا  َو  ِِهتَُّوُبن ، ِتِیْبثَت  ِیف 

نایاپ هب  وکین  ار  ترـضح ) نآ  اب   ) ندوب هارمه  هک  نانآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم نارای  باحـصا و  صوصخ  هب  ایادـخ و  راـب 
نامیا هب  و  دـندرک ؛ يرای  ار  وا  و  دـنتخاس ؛ راکـشآ  يا  هتـسجرب  يروالد  تعاجـش و  گـنج  رد  وا  يراـی  يارب  هک  ناـنآ  و  دـندرب ؛

ياه تلاسر  ناهرب  هک  ماگنه  نآ  ار  وا  توعد  و  دنتفرگ ؛ یشیپ  نارگید ) زا   ) شتوعد نتفریذپ )  ) هب و  دنتفاتش ؛ وا  هب  ندروآ 
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رد و  دـندومن ؛ يرود  نادـنزرف  نانز و  زا  قح ) هار  هب   ) وا توعد  نتخاس  راکـشآ  هار  رد  .دـناسر و  ناشـشوگ  هب  ار  دوخ  اه ) ماغیپ  )
زوریپ ترـضح  نآ  تـکرب ) اـب   ) دوـجو هطـساو ي  هـب  و  دـندیگنج ؛ ناـشدوخ )  ) نادـنزرف ناردـپ و  اـب  وا  يربـمغیپ  ندرک  راوتــسا 

.دندیدرگ

ناتسود ناگیاسمه و   - 6

ناوـت یمن  اذـل  تسا ، ناـشیوخ  مود ، هجرد  رد  هداوناـخ و  ياـضعا  هـب  طوـبرم  لوا  هـجرد ي  رد  تیلوئـسم  لـصا  هـک  ییاـجنآ  زا 
.دروآ باسح  هب  قوف  لصا  هعومجم  ریز  لماک  روط  هب  ار  ناتسود  ناگیاسمه و  ربارب  رد  تیلوئسم 

زا یکی  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یفرط  زا  (1) و  .تسا ناشیوخ  محر و  قح  هب  کیدزن  یگیاـسمه  قح  یمالـسا  گـنهرف  رد  نکل 
یم هدروآ  صوصخ  نیا  رد  یثحاـبم  رـصتخم  روـط  هب  اذـل  تسا  هداد  صاـصتخا   (2) ناتـسود ناگیاسمه و  هب  ار  هفیحـص  ياهاعد 

.دوش

(3) .دننک یم  يروآدای  نارامیب  تدایع  رد  ار  ناگیاسمه  هفیظو  میقتسم ، روط  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَصاَنُم 
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؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
هار ندومن  ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدـنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدوـمرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشا ؛ هدمآ  رفس  زا  رادید  و  ناشا ؛ هدننک  تروشم  نداد  زردنا  و  ناشیوج ؛
هب ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناـشندرک  کـمک  بوخ  و  ناـشا ؛ هدیدمتـس  ندرک  يراـی 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد ي  و  مرذگرد ؛ ششخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب 
( ياه شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  و  میامن ؛ یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه ي  ییوکین  اب  و  مشاب ؛ نامگ  شوخ  ناشیا  ي 

یناهنپ رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ؛) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناشوپب ؛ نانآ 
و مزاس ؛ راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رس ، تشپ  و 
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يارب هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادـکاپ اب 
مراد رظن  رد  هتـشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛ مزـال  ناـشیا  هراـبرد ي  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ 

.منک تیاعر  ناشیا  يارب 

: دنیامرف یم  درک  زیهرپ  نانآ  زا  یتسیاب  هک  یناتسود  هرابرد  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًهَُّوق ِیل  ْبَه  َو  َياَْوثَم ، کـِتَّنَج  ِیف  ْلَـعْجا  َو  ِیلَخْدَـم ، کـِتاَضْرَم  ِیف  َو  ِیتَلْحِر ، کـِتَمْحَر  َیلِإ  َو  يِداَز ، اَْینُّدـلا  َنِم  كاَْوقَت  ْلَـعْجا  َو 
َِیل ْبَه  َو  کِْقلَخ ، ِراَرِـش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو  كَدـْنِع ، امِیف  ِیتَبْغَر  َو  کـَْیلِإ ، َيِراَِرف  ْلَـعْجا  َو  کـِتاَضْرَم ، َعیِمَج  اَِـهب  ُلِـمَتْحَأ 

؛ َِکتَعاَط ِلْهَأ  ِکئاَِیلْوَِأب َو  ِکب َو  َْسنُْألا 

رد زیخاتسر ) زور   ) ارم دورو  و  تتمحر ؛ يوس  هب  ارم  رفس  و  ما ؛ هشوت  ترخآ ) رفـس  يارب   ) ایند زا  ار  دوخ  رفیک  زا  سرت  يوقت و  و 
يوس هب  ار  مزیرگ  و  مرادرب ؛ ار  وت  يدونـشخ  همه ي  نآ ، اـب  هک  شخب  ییاـناوت  ارم  و  نادرگ ؛ تتـشهب  رد  ار  میاـج  و  تیدونـشخ ،

دوخ هب  نتفرگ  وخ  و  ناهرب ؛ ناراکهانگ )  ) شیوخ قلخ  ياه  يدـب  زا  ار  ملد  و  هد ؛ رارق  تسا  وت  دزن  هچنآ  رد  ار  مشهاوخ  و  دوخ ،
.شخبب نم  هب  ار  نینمؤم )  ) تناوریپ و  ایصوا ) ناربمغیپ و   ) تناتسود و 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  موس و  تسیب و  ياعد  رد  نینچمه  مالسلا  هیلع  ماما 

ِّلُک ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدـیِرَم ، ٍناَْطیَـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِهَّماَّللا ، ِهَّماَْـعلا َو  ِهَّماَْـهلا و  ِهَّماَّسلا َو  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِمیِجَّرلا ، ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِـعَأ َو  َو 
ٍریِغَص َو ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍعیِضَو ، ٍفیِرَـش َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِدَش ، ٍفیِعَـض َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِفَح ، ٍفَْرتُم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدِینَع ، ٍناَْطلُس 

، ٍرِیبَک
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ٌذِخآ َْتنَأ  ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا ، ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  ِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیَِعب ، ٍبیِرَق َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو 
؛ ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  کَّنِإ  اَِهتَیِصاَِنب ،

روناج و  مدژک ) روبنز و  دـننام   ) هدنـشکن رادرهز  روناج  يدـب  رـش و  زا  و  تمحر ) زا   ) هدـش هدـنار  ناطیـش  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و 
رش زا  و  ناگدننک ) هارمگ  ناراکهابت و   ) یشکرس ناطیش  ره  رش  زا  و  مخز ؛ مشچ  ناروناج و  همه ي  و  رام ) دننام   ) هدنشک رادرهز 

ماجنا دوز  ار  شیاه  نامرف  هدومن  میظعت  ار  وا  شنارازگ  تمدـخ  هک  تمعن  زان و  رد  هتفرورف ي  ره  رـش  زا  و  يرگمتـس ؛ هاشداپ  ره 
ره رش  زا  و  یگرزب ؛ درخ و  ره  رـش  زا  و  یتسپ ؛ راوگرزب و  ره  رـش  زا  و  ییاناوت ؛ ناوتان و  ره  رادرک ) راتفگ و   ) رـش زا  و  دنهد ؛ یم 

راهطا همئا ي  ارهز و  ترضح   ) شنادناخ تربمغیپ و  يارب  سنا  نج و  زا  هک  ره  رـش  زا  و  ناگناگیب ) ناشیوخ و   ) يرود کیدزن و 
اهنآ رب   ) يا هدنریگ  ار  اهنآ  رس  ولج  يوم  وت  هک  ناویح  ره  رـش  زا  و  هتخاس ؛ راکـشآ  هدرک و  اپرب  ینمـشد )  ) یگنج مالـسلا ) مهیلع 

زا دنک  متس  هک  یـسک  و  ددرگ ؛ یمن  هابت  درب  هانپ  وت  هب  هک  یـسک  سپ   ) یتسه یتسار  لدع و  هار  رب  وت  اریز  هد ؛ هانپ  يراد ) طلـست 
(. دهر یمن  وت  گنچ 

ناتریس تشز  نانارذگ و  شوخ  فرحنم ، ياه  هورگ  ناراذگ ، تعدب  اب  یتسود  زا  هفیحـص  فلتخم  ياهاعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنیامن یم  تهارک  راهظا 

نتفگ نخس  هوحن 

هراشا

دعب یناسنا و  ياه  یگژیو  اب  يرتشیب  سامت  هک  تسا  تامولعم  تاعالطا و  لدابت  دـنراد ، مه  اب  اه  ناسنا  هک  یمهم  طباور  زا  یکی 
هک ییاه  هرهب  .تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  یعامتجا ، طباور  رگید  هب  تبـسن  تفگ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دراد  اـهنآ  ینـالقع 

، تسا یعامتجا  یگدنز  عفانم  نیرت  گرزب  زاو  دنرب  یم  رگیدکی  زا  اهناسنا 
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هدـیدپ کـی  نتفگ  نخـس  .تسا  دونـش  تفگ و  هطبار  نآ  لاـقتناو  لـقن  رازبا  نیرت  مهم  هـک  تـسا ؛ یتاـعالطا  یملع و  ياـه  هرهب 
نتفگ نخـس  هب  ار  وا  هک  يا  هزیگنا  هن  تشاد و  ندز  فرح  هب  زاـین  هن  درک ، یم  یگدـنز  ییاـهنت  هب  ناـسنا  رگا  تـسا و  یعاـمتجا 

(1) .دنک راداو 

ار قطان »  » تبسانم نیمه  هب  ایوگ  تسا و  هدرک  تمحرم  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  ياه  تمعن  زا  یکی  نتفگ  نخس 
(2) .دنناد یم  ندوب  لقاع  يواسم  ار  نآ  دنا و  هداد  رارق  ناسنا  زیمم  لصف  صاخ و  هناشن  ناونع  هب 

(3) .دهد یم  ربخ  یفن  تابثا و  دوجو و  مدع و  زا  تسا و  کچوک  يوضع  نابز 

(4) .دنک راهم  عرش  مامز  هب  ارنآ  یتسیاب  دبای  ینمیا  نابز  رش  زا  دهاوخب  یسک  رگا  و 

رارق وا  رایتخا  رد  زین  ار  زاین  عفر  رازبا  بابسا و  دنک ، یگدنز  زاین  زا  رپ  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هک  دومرف  ررقم  میکح  راگدیرفآ  یتقو 
.تسا نابز  ینعی  نارگید  هب  ینورد  دصاقم  میهفت  هلیسو  دراد ، زاین  نادب  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .داد 

ساسارب دشاب ، هتشاد  ار  ندش  هدینش  تیلباق  اسر و  دیاب  نخس  ینعی  دونشب ، ار  نآ  مه  يا  هدنونش  هک  تسا  نیا  نتفگ  نخـس  همزال 
(5) .رکنم زا  یهن  فورعم و  هبرما  مدرم و  نیب  حالصا  ماگنه  هب  رگم  تسین  زاجم  نتفگ  یشوگ  رد  نخس  ینید  ياه  هزومآ 
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تاطابترا فرـص  تاطابترا ، رد  اه  ناسنا  تقو  نیرتشیب  هدـش  ماجنا  سنویتسا  درانوئلوزل  وکین  فلار  طـسوت  هک  یقیقحت  ساـسارب 
رپ ار  نتشون 11 % و  ندناوخ 15 % نتفگ 32 ،% نخـس  هنازور ، تقو  زا  نداد 42 % شوگ  يراتـشون ، تاطابترا  ات  دوش  یم  يراتفگ 

(1) .دنک یم 

هک نادنچ  تسین ، یشوماخ  زا  رتوکین  ریبدت  چیه  تساراوشد ، نتشاد  هاگن  نآ  زا  نتشیوخ  تسا و  رایسب  نابز  تفآ  نوچ  هک  نادب 
ماما  ) ...و ینیچ  نخـس  غورد ، ءازهتـسا ، حازم ، شحف ، نتفگ ، لطاب  رد  نخـس  ندرک ، لادـج  تبیغ ، ناـبز  تاـفآ  هلمج  زا  ...ناوتب 
(3) .درامش یمرب  ار  نابز  تافآ  زا  تفآ  ءاضیبلا 20  هجحم  رد  یناشاک  ضیف   (2)( تسا هدرمشرب  نابز  رب  تفآ  یلازغ 15  دمحم 

یمالـسا نادنمـشناد  اـملع و  طـسوت  صوـصخ  نیا  رد  یناوارف  ياـه  ثحب  یقـالخا  بتک  رد  هک  تسا  یبادآ  ياراد  نتفگ  نـخس 
(4) .تسا هدش  حرطم 
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47 و 46 ینآرق ، ياه  شهوژپ  نآرق ، هاگدید  زا  يدرف  نایم  یمالک  تاطابترارب  مکاح  لوصا  هدازدـمحا ، یفطـصم  دیـس  ( 1 - ) 1
ص 309. زیئاپ 85 ،) ناتسبات و  )

صص 105-64. ج 2 ، تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم ، ( 2 - ) 2
صص 392-373. ج 5 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 3 - ) 3

ضیفءاضیبلا هجحم  یلازغ ، تداعـس  ییایمیک  ریـصن ، هجاوخ  يرـصان  قالخا  ياه ، باتک  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  ( 4 - ) 4
سلجم رد  هک  يدارفا  مارتـحا  تیاـعر  .تسا  عمج » تمرح  لـصا   » نتفگ نخـس  هب  طوـبرم  لوـصا  زا  یکی  .دوـش  عوـجر  یناـشاک 

، نارگید راتفگ  هشیدنا و  هب  مارتحا  نتسشن و  لکش  تبحص ، هویش  مالک ، تفع  .تسا  یمالسا  سلاجم  بادآ  نیلوا  زا  دنا ، هتـسشن 
، سلاجم رد  مارتحا  ياه  هولج  رگید  زا  .دـشاب  یم  سلجم  رد  نانیـشن  مه  هب  مارتحا  ياـه  هولج  زا  ...نارگید  مارتحا  هب  ندـش  دـنلب 

یتحرما نیا  رد  مییامنب و  ار  بدا  مارتحا و  تیاعر  مدرم  هب  تبـسن  هک  تسا  هتـساوخام  زا  مالـسا  .تسا  نارگید  مـالک  ندرکن  عطق 
یم هراب  نیا  رد  يرـصان  قـالخا  باـتک  رد  ریـصن  هجاوخ  .مییاـمن  تاـعارم  ار  هبنج  نیا  مه  ناملـسم  ریغ  قح  رد  هک  هدـش  هیـصوت 

فقاو نآ  رب  وا  هک  دنک  یتیاور  ای  یتیاکح  هک  ره  دینکن و  عطق  دوخ  نخـس  هب  يرگید  نخـس  دییوگن و  رایـسب  هک  دـیاب  : » دیـسیون
رگا و  دیوگن ، باوج  دنسرپ  وا  ریغ  زا  هک  ار  يزیچ  .دناسر و  مامتا  هب  نخس  نآ  سک  نآ  ات  دنکن  راهظا  اهنآ  رب  دوخ  فوقو  دشاب ،

، دهد خساپ  شـسرپ  زا  سپ  دیامنن ، عمـس  قارتسا  ...دیامنن  تقبـس  ناشیا  رب  دوب ، تعامج  نآ  لخاد  وا  هک  دننک  یتعامج  زا  لاؤس 
«. ...دیوگن ررکم  نخس 
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صخش رگا  هک  تسا  یتافآ  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  دومرف : تسا ؟ لضفا  مادک  توکس  مالک و  دندیسرپ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا 
لاعتم يادخ  هکنیا  يارب  : » دومرف تسیچ ؟ ینعم  نیا  ببـس  دیـسرپ  یـسک  .دوب  دهاوخ  توکـس  زا  لضفا  مالک  دـنامب  ملاس  اهنآ  زا 

ار قیاقح  دنیوگ و  نخس  مدرم  اب  ات  دومرف  نانآ  هب  هکلب  دنرب  رسب  شمارآ  توکس و  اب  مدرم  نایم  رد  ات  دومرفن  رما  ار  ءایلوا  ءایبنا و 
(1) «. ...دوش یمن  ادخ  یتسود  ّتبحم و  قحتسم  توکس  هار  زا  يدرف  چیه  هک  میناد  یم  زین  دنزاس و  راکشآ  اهنآ  يارب 

نیا رد  نکیل  دیشک ، دهاوخ  ازارد  هب  نانآ  هرابرد  ثحب  هک  تسا  طوبرم  یعامتجا  قالخا  هب  ًارثکا  نابز  تافآ  هک  دسر  یم  رظن  هب 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  راصتخا  هب  ار  تفآ  هس  هنومن  باب  زا  راتشون 

لادج ءارم و  فلا )

زا کش  .تسا  صخا  کش  هملک  يانعم  زا  نآ  يانعم  تسا و  يزیچ  ره  رد  ددرت  يانعم  هب  هیرم  هملک  تسا : هتفگ  یناهفصا  بغار 
سپ .دـشاب  ددرت  دروم  هک  تسا  يرما  نآ  رد  هجاـحم ، ياـنعم  هب  تاراـمم  ءارتـما و  هدروآ : نینچ  هاـگ  نآ  .تسا  رت  یموـمع  هیرم 

« ندیشک تسد  ریـش ، ندیـشود  تهج  رتش  هدام  ناتـسپ  هب   » انعم رد  هک  هدش  هتفرگ  هقانلا  تیرم  حالطـصا  زا  هیرم  هملک  لصا  هتفگ :
زا هچنآ  .... (2) تسا

ص:173

ص 47. هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 1 - ) 1
«. هیرم  » هدام تدرفملا ، یناهفصا ، بغار  ( 2 - ) 2
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ضیف نسحم  یلوم  هک  يروطنامه  تسا و  هلداجم  يانعم  هب  ءارم  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  رب  ییابطابط  همـالع  مـالکزین  حالطـصا و 
.دمان یم  لادج  ءارم و  ار  نآ  مراهچ  تفآ  نابز ، تافآ  نایب  رد  یناشاک 

(1) .دنک يرادرب  هرهب  وا  هیلع  فرط ، تاملسم  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  لادج  یحالطصا  موهفم  اما  و 

زا هتـسویپ  یکی  هک  قیرط  نیدـب  دـیآ  یم  دوجو  هب  نت  ود  نیب  صاخ  يوحن  هب  هک  خـساپ  شـسرپ و  ثحب ، زا  تسا  ترابع  لدـج 
(2) .دسرب تسب  نب  هب  ات  دهاوخ  یم  ار  وا  هدیقع  دنک و  یم  لاؤس  يرگید 

يرترب و راهظا  و  يو ، تناها  ریقحت و  دصق  هب  نآ  رد  للخ  صقن و  راهظا  يرگید و  نخس  هب  ضارتعا  داریا و  زا  تسا  ترابع  ءارم 
(3) .دشاب اهنآ  ریرقت  نایب و  يداقتعا و  لئاسم  نآ ، قلعتم  دروم و  هک  تسا  ءارم  نامه  لادج  .دوخ و  يدنمشوه 

: دیوگ یم  لادج  يوغل  موهفم  رد  بغار 

نیا هب  هک  نیا  تلع  دریگ و  یم  تروص  وا  رب  ندش  بلاغ  فرط و  ندیبوک  روظنم  هب  هک  ییوگتفگ  ثحب و  زا  تسا  ترابع  لادج 
رب ار  دوخ  رکف  مادکره  دـنزادرپ ، یم  هرجاشم  ثحب و  هب  رگیدـمه  ربارب  رد  رفن  ود  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  یم  هلداجم  ثحابم  هنوگ 

نینچ هک  یسک  نوچ  .تسا  هدش  هتفرگ  ندیبات ) مکحم  ار  بانط  « ) لبحلا تلدج   » زا لادج  هملک  هشیر  دنک و  یم  لیمحت  يرگید 
تسد دوخ  دیاقع  راکفا و  زا  روز  اب  لباقم  فرط  هجیتن  رد  ات  دناچیپب  دوخ  يأر  نخـس و  اب  ار  يرگید  دهاوخ  یم  دیوگ  یم  نخس 

(4) .درادرب

ص:174

ص 689. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضردمحم  ( 1 - ) 1
ص 223. ج 2 ، يروص ، قطنم  يراسناوخ ، دمحم  ( 2 - ) 2

ص 377. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 3 - ) 3
.لدج هدام  یناهفصا ، بغار  ( 4 - ) 4
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ملع ناسنا  هک  یلئاسم  ةرابرد  ندرک  ثحب  ...تساهنآ  رد  دیدرت  کش و  سوسحمان ، روما  رد  ندرک  هلداجم  هزیتس و  ءارم و  هفـسلف 
(1) .دیآ یم  رامش  هب  هلوقم  نیا  رد  درادن  نآ  زا  یفاک  عالطا  و 

ندرک و تسپ  دـصق  هب  ینعم  رد  ای  ظفل  رد  نآ  للخ  صقن و  راهظا  ریغ و  نخـس  هب  ندرک  ضارتعا  زا  تسا  تراـبع  لادـج  ءارم و 
نآ تسا و  لادـج  زا  یعون  زین  تموصخ  یترخآ و  هدـیاف  ینید و  ثعاـب  نودـب  تناـطف  یکریز و  راـهظا  صخـش و  نآ  هب  تناـها 

تافـص همومذم و  قالخا  زا  لادج  ءارم و  اما  .رگید  يدوصقم  ای  یلام  هب  ندیـسر  تهج  هب  تسا  نخـس  رد  ندرک  جاجل  لادـج و 
دـشاب و هینید  لئاسم  هب  قلعتم  هک  نیا  رگم  لطاب ؛ ای  دـشاب  قح  هب  ضارتعا  هاوخ  ریغ ؛ اـی  دـشاب  هیملع  لـئاسم  رد  هاوخ  تسا ؛ هلیذر 
داشرا و هکلب  دنیوگن  لادج  ءارم و  ار  نآ  درادن و  ررـض  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدوب  قح  ندـینامهف  ای  ندـیمهف  دـصق  ضرغ و 

(2) .دنمان تیاده 

لادج دروم  دنچ  رد  تسا و  هدیهوکن  مومذم و  لادـج  رد  دراوم  نیا  رثکا  هک  هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  تفه  تسیب و  لادـج  هژاو 
.تسا هتفر  راک  هب  زین  هدش  حودمم 

تفه دودح   ) دراد صاصتخا  یهلا  باذع  تمایق و  هب  نآ  دروم  نیرتشیب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  راب  تسیب  شتاقتشم  اب  ءارم  هژاو 
(3) (. راب

(4) «. تسا بضغ  هناگ  هد  بابسا  زا  یکی  ءارم  »

(5) «. تسا يراتفگ  رثؤم  طابترا  يرارقرب  عناوم  زا  یکی  هلداجم  »

زا يرایـسب  رد  نوچ  نکل  دـشاب و  یم  زین  شزومآ  سیردـت و  نونف  زا  یکی  هرظانم  .تسا  هرظانم »  » هلداجم راوید  هب  راوید  هیاـسمه 
هب هرظانم  تسا  نکمم  دراوم 

ص:175

ص 119. دنفسا 77 ،) نمهب و   ) 45 نایک ، ارادم ، ءارم و  ناگرزاب ، یلعلادبع  ( 1 - ) 1
ص 423-422. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 2 - ) 2

ص 119. ناگرزاب ، یلعلادبع  ( 3 - ) 3
ص 323. نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  هیوکسم ، نبادمحم  نبادمحا  ( 4 - ) 4

ص 18. زیئاپ 86 ،)  ) 26 قوقحو ، تایهلا  وگتفگ ، بادآ  یناوریا ، داوج  ( 5 - ) 5
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.دوش هدروآ  صوصخ  نیا  رد  مه  یبلاطم  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  اذل  دوش  هدیشک  هلداجم 

ار یمدآ  دـشابن ، راکددـم  رای و  ادـخ  فطل  رگا  هک  تسا  ناسنا  مهم  ياـه  هاگـشزغل  ناطیـش و  گرزب  ياـه  ماد  زا  یکی  هرظاـنم  »
(1) «. تسا نکمم  ریغ  هکلب  لکشم و  ناطیش  ماد  نیا  زا  تاجن 

: تسا هدروآ  هدرک و  رکذ  تفآ  هدزاود  طرش و  تشه  وگتفگ  ثحب و  يارب  هرس ) سدق   ) یناث دیهش 

تقو نیعم و  ياج  مه  و  تسا ، یطورـش  نآ  يارب  زا  یلو  تسا  ینید  فیاظو  زا  نید  ماکحا  رد  هرظانم )  ) وگتفگ ثحب و  هک  نادب 
هدرک ناگتـشذگ  زا  يوریپ  تخادرپ ؛ نید  رد  وگو  تفگ  هب  عقوم  هب  اـج و  هب  طورـش  نآ  قبط  رب  یـسک  رگا  هک  دراد  یـصوصخم 

قح هک  دوب  نآ  ناشفدـه  دـندرک و  ادـخ  يارب  ار  راک  نیا  یلو  دـنا  هدرک  وگو  تفگ  ثحب و  نید  لئاسم  رد  ناـنآ  هک  اریز  تسا ؛
(2) .دنروآ تسد  هب  ار  یهلا 

: دنیامرف یم  هرس ) سدق   ) یناث دیهش 

لضف ییامن و  تاهابم  ینک و  زجاع  ییوگخساپ  هب  ار  وا  يدرگ و  زوریپ  لباقم  فرط  رب  هک  يداد  ماجنا  دصق  نیا  هب  ار  هرظانم  رگا 
دزن رد  یلو  تسا  دنسپان  یلاعت  يادخ  دزن  هک  تسا  ییاه  قالخا  همه  همشچرس  هرظانم  نینچ  کی  يزاسرهاظ ، نارگید  رب  ار  دوخ 

(3) .تسا هدیدنسپ  نیعل  ناطیش  ادخ  نمشد 

.هدیهوکن هلداجم  نامه  ءزج  تسین  يزیچ  تسا ، هدروآ  هرظانم  صوصخرد  هللا  همحر  یناث  دیهش  هک  ار  یفصو  دسر  یم  رظن  هب 

ص:176

ص 87. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یناثدیهش و  هاگدیدزا  ملعت  میلعت و  يرهف ، دمحا  دیس  ( 1 - ) 1
ص 88. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 94. نامه ، ( 3 - ) 3
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، لیلد نیمه  هب  هک  تشاد  دهاوخ  يرت  مهم  دـیاوف  تاکرب و  راثآ و  دـنک و  یم  راک  رتشیب  هرظانم ، ثحب و  رد  دارفا ، هشیدـنا  رکف و 
(1) .دوش یم  هدرمش  زین  تدابع 

: دنیامرف یم  ادخ  اب  ندرکن  لادج  صوصخرد  نآ  متفه  تسیب و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ ُرَکاَُمت َال  ُعَداَُخت َو  َال  يَراَُمت َو  َال  يَراَُجت َو  َال  ُعَزاَُنت َو  َال  ُطاَُمت َو  َال  ُداَُکت َو  َال  ُّسَُمت َو  َال  ُّسَُجت َو  َال  ُّسَُحت َو  َال  کَناَْحبُس 

اب دناوت  یمن  یسک  يوش و  یمن  هتخانش  مسج  لاصتا  ندیلام و  تسد  اب  و  يدرگ ؛ یمن  كرد  ساوح  زا  کی  چیه  اب  یکاپ ! هزنم و 
وت رب  و  دـنک ؛ ینمـشد  عازن و  وت  اب  دزاس و  رود  ار  وت  و  دروخ ) بیرف  ات  تسین  ناـهنپ  یلاـعت  يادـخ  رب  يزیچ  اریز   ) دـیامن رکم  وت 

! دهد بیرف  هدرک  هعدخ  وت  اب  و  دیامن ؛ دروخ  دز و  لادج و  وت  اب  و  ددرگ ؛ هریچ  هدومن و  هبلغ 

ص:177

َنیِرِّشَبُم ّالِإ  َنِیلَسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  ص 371 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 1 - ) 1
[ دوخ  ] ناربمایپ و  ( » هیآ 56 فهک ، ( ) ًاوُزُه اوُرِْذنُأ  ام  ِیتایآ َو  اوُذَخَّتا  َّقَْحلا َو  ِِهب  اوُضِحُْدِیل  ِلِطاْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َنیِرِْذنُم َو  َو 

قح نآ ، هلیـسو  هب  ات  دننک  یم  هلداجم  لطاب  هب  دنا ، هدش  رفاک  هک  یناسک  و  میراد ، یمن  لیـسگ  ناسر  میب  هدـنهد و  تراشب  زج  ار 
ِهّللا ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  «. ) دـنتفرگ دنخـشیر  هب  دـنا  هدـش  هداد  میب  نآ ] هب   ] ار هچنآ  نم و  ياه  هناشن  و  دـننادرگ ، لامیاپ  ار 

ره زا  دـننک و  یم  هلداـجم  یملع  چـیه  نودـب  ادـخ  هراـب  رد  مدرم  زا  یخرب  و  ( » هیآ 3 جـحلا ، ( ) ٍدـیِرَم ٍناْطیَـش  َّلُک  ُِعبَّتَی  ٍْملِع َو  ِْریَِغب 
ِهیِِغلاِبب ْمُه  ام  ٌْربِک  ّالِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ  «. ) .دـنیامن یم  يوریپ  یـشکرس  ناطیش 

هدمآ ناشیارب  یتّجح  هکنآ  یب  ادخ -  ياه  هناشن  هرابرد  هک  نانآ  تقیقح ، رد  ( » هیآ 56 رفاغ ، ( ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهّللِاب  ْذِعَتْساَف 
دنهاوخن دـنراد ] ار  شیوزرآ  هک  یگرزب   ] نآ هب  نانآ  و ]  ] تسین ییاـمنگرزب  زج  ناـشیاه  لد  رد  دـنزیخ  یمرب  هلداـجم  هب  دـشاب - 

«. تسانیب ياونش  دوخ  وا  اریز  يوج ، هانپ  ادخ  هب  سپ  .دیسر 
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.درک لادج  ناوت  یمن  یسک  ره  اب  هک  دیمهف  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًارْکَم ِیل  ْبَه  َو  ِینَدـَناَع ، ْنَِمب  ًارَفَظ  َو  ِینَمَـصاَخ ، ْنَم  یَلَع  ًاناَِسل  َو  ِینَمَلَظ ، ْنَم  یَلَع  ًادَـی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِهََعباَتُم َو  ِینَدَّدَس ، ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو  َو  ِینَدَّعَوَت ، ْنَّمِم  ًهَماَلَس  َو  ِینَبَصَق ، ْنَِمل  ًابیِذْکَت  َو  ِینَدَهَطْضا ، ِنَم  یَلَع  ًهَرُْدق  َو  ِینَدَیاَک ، ْنَم  یَلَع 

؛ ِینَدَشْرَأ ْنَم 

هکنآ رب  و  متـس ) زا  يریگولج  ییاناوت   ) یتسد دنک  متـس  نم  هب  هک  یـسک  رب  نم  يارب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ما هرابرد  هکنآ  رب  نم  هب  و  هد ؛ رارق  يزوریپ  دنک  ینمـشد  هکنآ  رب  و  یناهرب ) تجح و   ) ینابز دـیامن  دونـش  تفگ و  دروخ و  دز و 

هکنیا هب  نتفگ   ) یبیذکت دهد  مانـشد  ارم  هکنآ  رب  و  ییاناوت ؛ دوش  طلـسم  نم  رب  هکنآ  رب  و  یبیرف ؛ رکم و  نآ ) ربارب  رد   ) دـنک هلیح 
يوریپ و  ینید ) مولع  ملعم   ) دروآ تسار  هار  هب  ارم  هکنآ  يربناـمرف  هب  و  شخبب ؛ یتمالـس  دـناسرت  یم  ارم  هکنآ  زا  و  یتفگ ) غورد 

.هد مقیفوت  نید ) نایاوشیپ   ) دیامن ییامنهار  قح ) هار  هب   ) ارم هک  یسک 

ینابزدب مانشد و  ب )

و شزیمآ )  ) عاقو ظافلا  هلیـسو  هب  تاقوا  رتشیب  هک  حیرـص ، تارابع  ظافلا و  اب  حیبق  تشز و  روما  ندرکراهظا  زا  تسترابع  شحف ،
(1) .دننک یم  راهظا  ًاحیرص  ار  تارابع  نآ  نامرش  یب  داسف و  لها  دور و  یم  راک  هب  نآ  تاقلعتم  تالآ و 

دارفا زا  یـضعب  رد  نآ  هزیگنا  یهاگ  و  دیآ ؛ دـیدپ  لذارا  شابوا و  اب  ینیـشنمه  ترـشاعم و  تداع  زا  تسا  نکمم  مانـشد  شحف و 
(2) .دور یم  رامش  هب  توهش  هوق  لیاذر  زا  هک  تسا  نآ  نداد  تسد  زا  لام و  یتسود 

ص:178

ص 384. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 1 - ) 1
ص 381. نامه ، ( 2 - ) 2
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سفن رد  اوقت  خوسر  مدـع  تشز ، لاـمعا  زا  يرایـسب  تشز و  لـمع  نیا  یـساسا  تلع  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یخرب  زا 
(1) .دشاب

نانخس مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  دشاب  یم  قافن  سفن و  یگیامورف  یتسپ و  نداد  مانـشد  أشنم  رگید  تایاور  یخرب  ساسارب 
(2) .دراد هنیمز  نیا  رد  يرابرهگ 

صخش هب  ادخ  يوس  زا  یهلا  تمحر  تکرب و  يزور و  عطق  بجوم  هک  دشاب  یم  مومذم  تشز و  لمع  کی  ییوگازسان ، مانشد و 
هحفـص رد  هجیتن  رد  دشاب و  یم  هدنهد  شحف  زا  مدرم  يرود  بسو ، شحف  ياهررـض  دسافم و  زا  یکی  ...دوش  یم  هدـنهد  مانـشد 

(3) .دوش یم  ادیپ  وا  يارب  مه  يدایز  نانمشد  هکلب  دنک  یمن  ادیپ  يرای  کمک و  اهنت  هن  اه  يراتفرگ  تالکشم و  دوجو  اب  یگدنز 

(4) «. تسا سفن  ثئابخ  ییوگ و  هزره  مانشد ، شحف و  أشنم  »

رد شحف »  » .دـنیانعم مه  فدارتم و  هکلب  مه ، هب  کیدزن  رایـسب  یناعم  اب  نوگانوگ  یتاـملک  بس ، شحفت و  هطالـس ، اذـب ، شحف ،
ای تشز  راـتفگ  ياـنعم  هب  بس »  » .تسا ییوگ  هزره  اـی  نتفگ  هدوـهیب  شحفت »  » .تسا زاـجم  دـح  زا  يدـب  شیازفا  ياـنعم  هب  تغل 

صاخشا يارب  تشز  نانخس  ندربراک  هب  قالخا ، ياملع  .تسا  يزارد  نابز  يانعم  هب  زین ، هطالـس »  » ینابزدب و اذب » ، » تسا مانـشد 
(5) .دنیوگ یم  ازسان  شحف و  ار 

(6) «. تسا نابز  رب  مشخ  راثآ  زا  ینابزدب  ییوگدب و  شحف ، »

ص:179

ص 36. رذآ 64 ،)  ) 9 مالسا ، بتکم  تسپ ، دارفا  حالس  ییوگدب  مانشد و  یناجنز ، یناقح  نیسح  ( 1 - ) 1
ص 39. نامه ، ( 2 - ) 2

صص 32-31. يد 64 ،)  ) 10 مالسا ، بتکم  مانشد ، یعضو  راثآ  یناجنز ، یناقح  نیسح  ( 3 - ) 3
ص 122. قالخا ، ینابم  يرون ، میحر  دمحم  ( 4 - ) 4

ص 247. هغالبلا ، جهن  رد  قالخا  یمشاه ، نسحدیس  ( 5 - ) 5
ص 57. هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 6 - ) 6
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: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ًارْکَم ِیل  ْبَه  َو  ِینَدـَناَع ، ْنَِمب  ًارَفَظ  َو  ِینَمَـصاَخ ، ْنَم  یَلَع  ًاناَِسل  َو  ِینَمَلَظ ، ْنَم  یَلَع  ًادَـی  ِیل  ْلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِهََعباَتُم َو  ِینَدَّدَس ، ْنَم  ِهَعاَِطل  ِینْقِّفَو  َو  ِینَدَّعَوَت ، ْنَّمِم  ًهَماَلَس  َو  ِینَبَصَق ، ْنَِمل  ًابیِذْکَت  َو  ِینَدَهَطْضا ، ِنَم  یَلَع  ًهَرُْدق  َو  ِینَدَیاَک ، ْنَم  یَلَع 

؛ ِینَدَشْرَأ ْنَم 

هکنآ رب  و  متـس ) زا  يریگولج  ییاناوت   ) یتسد دنک  متـس  نم  هب  هک  یـسک  رب  نم  يارب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ما هرابرد  هکنآ  رب  نم  هب  و  هد ؛ رارق  يزوریپ  دنک  ینمـشد  هکنآ  رب  و  یناهرب ) تجح و   ) ینابز دیامن  دونـش  تفگ و  و  دروخ ، دز و 

هکنیا هب  نتفگ   ) یبیذکت دهد  مانـشد  ارم  هکنآ  رب  و  ییاناوت ؛ دوش  طلـسم  نم  رب  هکنآ  رب  و  یبیرف ؛ رکم و  نآ ) ربارب  رد   ) دـنک هلیح 
يوریپ و  ینید ) مولع  ملعم   ) دروآ تسار  هار  هب  ارم  هکنآ  يربناـمرف  هب  و  شخبب ؛ یتمالـس  دـناسرت  یم  ارم  هکنآ  زا  و  یتفگ ) غورد 

.هد مقیفوت  نید ،) نایاوشیپ   ) دیامن ییامنهار  قح ) هار  هب   ) ارم هک  یسک 

رارق بیذـکت  دروم  دـنوادخ  فرط  زا  تسا  هداد  مانـشد  وا  هب  هک  یـسک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تراـبع  نیا  رد 
.دریگ

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یَلَع ًارِیبْدـَـت  َو  ِکتَرْدــُق ، ِیف  ًارُّکَفَت  َو  کـِتَمَظَِعل ، ًارْکِذ  ِدـَـسَْحلا  یِّنَظَّتلا َو  یِّنَمتَّلا َو  َنـِم  یِعوُر  ِیف  ُناَْـطیَّشلا  یِْقُلی  اَـم  ْلَـعْجا  َّمُـهَّللا 
ٍرِـضاَح َو ِّبَس  ْوَأ  ٍِبئاَغ  ٍنِمُْؤم  ِباَِیتْغا  ِوَأ  ٍلِطَاب  ِهَداَهَـش  ْوَأ  ٍضْرِع  ِْمتَـش  ْوَأ  ٍرْجُه  ْوَأ  ٍشُْحف  ِهَظَْفل  ْنِم  ِیناَِسل  یَلَع  يَرْجَأ  اَم  َو  كِّوُدَع ،
و َِکناَسْحِِاب ، ًافاَِرتْعا  َو  َِکتَمِْعِنل ، ًارْکُـش  َو  كِدـیِجْمَت ، ِیف  ًاباَهَذ  َو  ْکیَلَع ، ِءاَنَّثلا  ِیف  ًاـقاَرْغِإ  َو  کـَل ، ِدْـمَْحلِاب  ًاـقُْطن  کـِلَذ  َهَبْـشَأ  اَـم 

؛ َِکنَنِِمل ًءاَصْحا 

ص:180

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


رب یشیدنا  تبقاع  تییاناوت و  رد  هشیدنا  تیگرزب و  دای  هب  دنکفا  یم  نم  لد  رد  کشر  نامگ و  غورد و  زا  ناطیش  هچنآ  ایادخ  راب 
ضرع و هب  مانشد  ای  هدوهیب  ای  تشز  نخـس  زا  هچنآ  و  نادرگ ؛ لدبم  دراد ) نمـشد  ار  نآ  هدیزگ  يرود  تیگدنب  زا  هک   ) تنمـشد
هب دیآ  یم  نم  نابز  رب  هک  اهنآ  دننام  رـضاح و  هب  نتفگ  ازـسان  ای  بیاغ  نمؤم  ندرک  تبیغ  ای  تسردان  یهاوگ  ای  یـسک ) ي   ) وربآ

تیاه تمعن  ندرمش  وت و  یکین  هب  رارقا  وت و  تمعن  رکش  وت و  نتسناد  گرزب  رد  ششوک  وت و  شیاتس  يرایسب  وت و  ساپس  نتفگ 
.زاس لدبم 

یسولپاچ ج )

یم ناشن  ناسنا  هب  شوخ  يور  رهاـظ  هب  یـسک  هک  تسا  نیا  رد  یـسولپاچ  .تسا  قلمت  یـسولپاچ و  نخـس ، لـیاذر  زا  رگید  یکی 
رگید درف  دزن  یتیعقوم  هب  ندیـسر  فدـه  هک  دـنز ، یم  فرح  درف  تبثم  ياه  هبنج  اـه و  یبوخ  زا  هراومه  نخـس  ماـقم  رد  دـهد و 

(1) .دیآرد ام ، اب  ینمشد  رد  زا  ینامز  اسب  هچ  درادن و  يریخ  تین  سولپاچ  درف  .تسا 

یم نمؤم  هنیآ  ار  نمؤم  هکنانچمه  .دهد  یم  دوخ  ردارب  هب  ردارب  هک  دنناد  یم  يا  هیده  ار  بیاعم  رکذت  یمالـسا  تایاور  ساسارب 
رورغ و هب  ار  بطاخم  درفو  هداد  رارق  دوخ  عاعش  تحت  ار  ندوب  نمؤم  هنیآ  بیاعم و  رکذت  یسولپاچ  قلمت و  تسا  نکمم  دنرامش ؛

.دشیدنیب دوخ  هب  هک  دهدن  وا  هب  ندیشیدنا  تصرف  دراد و  او  نایصع  نایغط و  هب  اسب  هچ  دناشکب و  توخن 

هک يزیچ  ره  َـالوصا  دروآ و  یم  مـهارف  ینوـبز  يراوـخ و  يارب  ار  هـنیمز  هزادـنا  زا  شیب  ییوگاـنث  دـمح و  و  قـلمت ، یـسولپاچ و 
یمدآ و ندش  کچوک  يراوخ و  بجوم 

ص:181

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  ، ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 1 - ) 1
ص 90. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،
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زا يدیماان  ادخ و  تیانع  زا  سای  نوچ  يرما  یتح  ددرگ  درط  دیاب  دروآ  مهارف  ار  ّتلذ  شریذـپ  هنیمز  وا و  ندـش  دوخ  یب  دوخ  زا 
(1) .دنا هدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام  هک  وا  تمحر 

لماش ار  يرگ  هلماعم  يراک ، هظحالم  يراکشزاس ، يانعم  هک  دنچ  ره  .درب  یم  راک  هب  ار  هعناصم  ریبعت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ار وا  شروضح  رد  دـندمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناتـسود  باحـصا و  ًانایحا  ...تساهنیا  زا  رتشیب  هعناصم  یلو  دوش  یم 

ناشرظن هب  اهراک  رد  یـصقن  رگا  هکنیا  زا  دـندرک و  یم  دای  نیوانع  باـقلا و  اـب  دندرمـش ، یم  مشتحم  ار  وا  دـندرک ، یم  شیاـتس 
یعون ار  اهنآ  لمع  نیا  .درک و  یم  یهن  شور  نیا  زا  ار  اهنآ  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دندرک  یم  يراددوخ  دننک  زاربا  دسرب و 

: دومرف یم  دناوخ و  یم  هعناصم 

قلمت هناسولپاچ ، ینعی  دوش ، یم  هتفگ  نخـس  نارگمتـس  نارابج و  اب  هک  يزرط  هب  نم  اب  دینکن ، ترـشاعم  هعناصم  کبـس  هب  نم  اب 
هک هاگنآ  مدرم  مراد  تسود  نم  هک  دومرف  یم  حیرـص  .دییوگم  نخـس  للجم ، نیوانع  نطنطم و  باقلا  هفافل  رد  هناحادم و  زیمآ و 
نم يور  رد  ور  تحارص  لامک  اب  دسر  یم  ناشرظن  هب  هک  ییاه  بیع  اه و  صقن  اه ، یحادم  فراعت و  ياج  هب  دنوش  وربور  نم  اب 

اهراک رد  ار  دیرم  دـنواشیوخ و  دـنزرف ، قیفر ، تسود ، هظحالم  .تسا  هعناصم  نتـشاد  ادـخ  رما  يارجا  رد  یتسیاب  رد  ور  .دـنیوگب 
(2) «. تسا هعناصم  نداد ، تلاخد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(3) «. دندش دساف  دنتفگ ، ار  ناشحدم  ناشیبوخ و  سب  زا  مدرم  زا  يرایسب  »

ص:182

ص 289. مالسا ، رد  ترشاعمو  قالخا  یمئاق ، یلع  ( 1 - ) 1
صص 101-100. ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  یلامجا  یسررب  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2

ص 16. راتفگ ، تسیب  يرهطم ، یضترم  ( 3 - ) 3
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: دندومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  هنوگ  نامه  .تسا  يدام  عمط  تایدام و  بسک  يارب  تاقلمت  رتشیب 

(1) «. مدرک هدهاشم  عمط  عطق  رد  ار  اه  یکین  همه  »

رگا مالـسلا  هیلع  یلع  شیامرف  هب  انب  هک  دـنچ  ره  درک  دـهاوخن  ار  یـسک  قلمت  دروم ، یب  ًاعطق  دوش  اهر  تایدام  دـیق  زا  ناسنا  رگا 
.درادن يداریا  دشاب   (2) شناد ملع و  بسک  يارب 

: دسیون یم  یتالحم  یلوسر  مشاه  دیس 

رـضاح دنمدرخ  صخـش  دراد و  یگتـسب  نالهاان  هاگرد  هب  ندرک  یـسولپاچ  قلمت و  هب  ًابلاغ  ناهج  نیا  رد  يزور  ندروآ  تسد  هب 
یتخس رد  ًابلاغ  ور  نیا  زا  دیوگ  قلمت  ربخ  یب  ادخ  زا  ناتـسرپایند  زا  درب و  زاین  يور  نآ  نیا و  هاگرد  هب  دهد و  یتسپ  هب  نت  تسین 
سکان سک و  ره  قلمت  هب  دنهد و  نت  یتسپ  ره  هب  لام  بسک  يارب  هک  دنناقمحا  نادرخبان و  نیا  درب و  یم  رـس  هب  یگدـنز  راشف  و 

(3) ....ددرگ ناوارف  لام  لیصحت  ببس  نیمه  دنوش و  رضاح 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مهن و  لهچ و  ياعد  رد  یسولپاچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ًاراَِظْتنا ِِهتَدـیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْـضِإ  ََّیلِإ  َأَبْـضَأ  َو  ِِهتَیاَعِر ، َدُّقَفَت  ِیب  َلَّکَو  َو  ِهِدـِیاَصَم ، كَرَـش  ِیل  َبَصَن  َو  ِهِدـِیاَکَِمب ، ِیناََـغب  ٍغاـَب  ْنِم  ْمَک  َو 
؛ ِقَنَْحلا ِهَّدِش  یَلَع  ِینُرُْظنَی  َو  ِقَلَْملا ، َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ِِهتَسیِرَِفل ، ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال 

تبقارم و يوجتـسج  و  دومن ؛ اپرب  میارب  ار  شیاهراکـش  ماد  و  درک ؛ متـس  نم  هب  شیاه  بیرف  رکم و  اب  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ  و 
رب ار  شا  ینابهگن 

ص:183

ص 601. ج 2 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 205. يا ، هرمک  رقابدمحم  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارح ، نسح  ( 2 - ) 2

ص 23. ج 2 ، یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  یفاکلا ، نم  هضور  يزار ، ینیلک  بوقعی  نبا  دمحم  ( 3 - ) 3

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 200 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
http://www.ghaemiyeh.com


نتـسشن نیمک  رد  دـننام  تسـشن  نم  نیمک  رد  و  مور ؛) یم  اـجک  هب  متـسه و  اـجک  منک و  یم  هچ  دـنیبب  دوب  بقارم   ) تشاـمگ نم 
یـسولپاچ ییور و  شوخ  هک  یلاح  رد  شراکـش  يارب  یبسانم  تقو  تصرف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شندوب  هار  هب  مشچ  هدنرد و 

.تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و  تخاس ؛ یم  راکشآ  میارب  ار 

تـسا تیعطاـق »  » هک نآ  مهم  تبثم و  فاـصوا  زا  یکی  هب  میدرمـش  رب  ار  نآ  لـیاذر  نیدـنچ  هک  نتفگ  نخـس  ثحب  رد  رخآ  هتکن 
.مییامن یم  هراشا 

.تسا نخس » رد  تیعطاق   » نآ مهم  ياه  هولج  زا  یکی  نکل  دوش ، یم  طوبرم  یمدآ  لمع  راتفر و  هب  تیعطاق  هک  دنچره 

ياراد عطاق  دروخرب  کی  .تسا  ییور  مک  يرگ و  هطلـس  يرگـشاخرپ ، نایم  زا  صاخـشا  نیب  طباور  يوگلا  نیرت  بسانم  تیعطاق 
هدنزاس ار  تاطابترا  دناوت  یم  تیعطاق  اهنت  .تسا  لباقتم  مارتحا  اب  هارمه  حیرـص و  هناقداص ، طباور  يرارقرب  لیبق  زا  ییاه  یگژیو 

(1) .دنک لیدبت  نیفرط ) تیاضر   ) درب درب -  تلاح  هب  ار  اه  عازن  طباور و  دنک و 

ثعاـب دـیابن  ناـکیدزن ، هژیو  هب  رگیدـکی ، هب  ّتبحم  یلو  تـسا ؛ رثوـم  رایـسب  تدـحو  یگچراـپکی و  داـجیا  رد  ناناملـسم  ینتورف 
زا ات  دنـشاب  عطاق  دنا ، هدیـشوپ  تسود  سابل  هک  ینانمـشد  رافک و  ربارب  رد  دـیاب  نانمؤم  .دوش  نابلط  تصرف  زا  تلفغ  یـشومارف و 

.دوشن هدافتسا  ءوس  نانآ  ینابرهم 

.تسا رادروخرب  یصاخ  ماقم  شزرا و  زا  یمالسا  هعماج  مکاح  ریدم و  يارب  تیعطاق  تفص  هک  دسر  یم  رظن  هب 

رد رییغت  ببـس  دیابن  هناضرغم ، ای  هناهاوخریخ  وا ، اب  دارفا  تفلاخم  دنک و  لمع  تیعطاق  اب  اه  يریگ  میمـصت  رد  دیاب  ریدم  مکاح و 
هتفرگ تقد  اب  هک  دوش  یمیمصت 

ص:184

ص 98. يد 84 ،)  ) 97 تفرعم ، مشخ ، تیریدم  يریدق ، نیسح  دمحم  ( 1 - ) 1
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دودـح يارجا  نامرجم و  عقوم  هب  تازاجم  اب  رما  نیا  تسا و  نامکاح  تیعطاق  ياه  هولج  زا  یکی  هعماـج  رد  تینما  داـجیا  ...تسا 
یلم تاناکما  مامت  زا  دهدن و  هار  دیدرت  دوخ  هب  تینما ، داجیا  هار  رد  هک  تسا  یـسک  قفوم  مکاح  .دوش  یم  داجیا  هعماج  رد  یهلا 

(1) .دنک هدافتسا  رما  نیا  ققحت  يارب 

مشخ ندروخ  ورف  لصا  . 1

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...ِساّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َْظیَْغلا َو  َنیِمِظاْکلا  ِءاّرَّضلا َو  ِءاّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  )

(2) «. ...دنرذگ یم  رد  مدرم  زا  دنرب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  دننک و  یم  قافنا  یگنت  یخارف و  رد  هک  نانامه  »

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. دشاب تسا ، هدرب  ورف  یلاعت  يادخ  يارب  هک  یظیغ  هعرج  زا  رتشیب  نآ  رجا  هک  دیماشاین  يا  هعرج  يا  هدنب  چیه  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

(4) «. ما هدیشونن  مهدن ، رفیک  نادب  ار  فرط  هک  یمشخ  هعرج  زا  رت  بوبحم  يا  هعرج  چیه  »

.مییامنب هجوت  زین  یمالسا  قالخا  ياملع  ناسانشناور و  رظن  زا  مشخ  عوضوم  هب  ظیغلا » مظک   » لصا هب  نتخادرپ  زا  لبق  دراد  اج 

(5) «. تسا يدونشخ  لباقم  و  طخس ، رهق ، ظیغ ، بضغ ، يانعم  هب  مشخ  »

ص:185

ص 92. هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانش ، قح  اضردیمح  ( 1 - ) 1
هیآ 134. نارمع ، لآ  ( 2 - ) 2

ص 363. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 3 - ) 3
ص 364. نامه ، ( 4 - ) 4

.مشخ هدام  ادخهد ، همان  تغل  ( 5 - ) 5
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فرط رب  ات  دوش  یم  جراخ  هب  لـخاد  زا  ناگدـنرد ) تافـص   ) یناویح یحور  تکرح  بجوم  هک  تسا  یناـسفن  تلاـح  کـی  مشخ 
(1) .دریگ ماقتنا  وا  زا  دوش و  بلاغ  لباقم 

یم هشیمه  يارب  ناـسنا  یتخبدـب  تواقـش و  ثعاـب  دوش ، جراـخ  لادـتعا  دـح  زا  رگا  هک  تسا  ناـسنا  ینورد  ياوق  زا  یکی  مشخ ،
؛ تسا یفاک  يدبا  تواقش  يارب  رما  نیا  ددرگ و  یم  یهانگ  یب  لتق  بکترم  ناسنا  و  رو ، هلعـش  شتآ  نیا  هک  ینامز  دننام  ددرگ ،

(2) .داتفا قافتا  لیباق  لیباه و  نایرج  رد  هک  نانچ 

تایانج لامعا و  بکترم  یهاگ  نیگمشخ  صخش  دنک ، یم  بلـس  يو  زا  ار  زیمت  كاردا و  هوق  هتـسب ، ار  لقع  هدید  مشخ  باجح 
نآ زا  یشان  بقاوع  هب  هک  دوش  یم  هجوتم  یماگنه  هتخاس ، يدبا  نارـسخ  راچد  ار  دوخ  تسا  نکمم  یتح  هک  ددرگ  یم  یکانلوه 

.تسا هدش  نوگنرس  یتخبدب  هرد  نیرت  قیمع  رد  هدروخرب و 

: دیوگ یم  یسیلگنا  فورعم  هدنسیون  ریپسکش 

(3) «. دنازوسب ار  تدوخ  نآ  ترارح  هک  نکم  مرگ  ردقنآ  دوخ  نانمشد  يارب  ار  هروک  »

: دیوگ یم  امابالآ  هاگشناد  سانش  ناور  ناملیز  فلاد 

زا .تسا  ندوب » رطخ  ضرعم  رد  ( » یلایخ ای  یعقاو   ) سح نامه  اـیند ، ياـج  همه  رد  مشخ  هدـننک  رجفنم  جـیار  ياـه  هلیتف  زا  یکی 
، ازهتـسا ییوج ، بیع  هلداجم ، دـسح ، ربک ، دـننام   ) یقالخا يراتفر 3 . یتخانش 2 . . 1 ناوـت : یم  مشخ  هدـننازیگنارب  رگید  لـماوع 
ار یتیصخش ، یکیژولویزیف 10 . ناطیش 9 . هسوسو  یعیبط 8 . يداصتقا 7 . یعامتجا 6 . یتخانش 5 . ناور  . 4 عمط ) رکم ، تفلاخم ،

(4) .درب مان 

ص:186

ص 94. يد 84 ،)  ) 97 تفرعم ، مشخ ، تیریدم  يریدق ، نیسح  دمحم  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 40. نمهب 41 ،)  ) 1 مالسا ، بتکم  مشخ ، شتآ  يوسوم ، یبتجم  دیس  ( 3 - ) 3
ص 96-95. يد 84 ،)  ) 97 تفرعم ، مشخ ، تیریدم  يریدق ، نیسح  دمحم  ( 4 - ) 4
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، يدـمع یناـهگان ، نظ ، ءوـس  اـب  هارمه  ییاـیر ، رادـباقن ، هدیـشوپ و  مشخ  ناوـت : یم  هلمج  نآ  زا  هک  تـسا  یعاوـنا  ياراد  مـشخ 
(1) .درب مان  ار  دوخ ، زا  مشخ  یقالخا و  يدایتعا ،

، نوخراشف بلق و  نابرض  شیازفا  سفنت ، عیرست  نیلانردآ ، نومروه  حشرت  هلمج : نآ  زا  تسا  یناوارف  ینامـسج  راثآ  ياراد  مشخ 
، شراوگ هاگتسد  ندش  فقوتم  تالضع ، یبصع و  هاگتـسد  بلق و  تمـس  هب  اه  هدور  هدعم و  دبک ، تسوپ ، زا  نوخ  نایرج  لاقتنا 
، ندـب ینمیا  هاگتـسد  بوکرـس  لوزیتروک و  حـشرت  ندـب ، ياـمرگ  يژرنا و  شیازفا  هجیتن  رد  دـبک و  زکولگ  ریاـخذ  نتـشگ  دازآ 

تیساسح يزیت و  تقد ، شیازفا  تالضع ، ندش  تخس  راتفگ ، تاکرح و  دیدشت  عیرست و  نادرم ، رد  نورتستست  نومروه  شیازفا 
(2) ....و هرهچ  ندش  خرس  اه ، مشچ  ندش  داشگ  هناگجنپ ، ساوح 

دباـی همادا  یتـقو  مشخ  یلو  دـنک ، یم  رفنت  مشخ و  ساـسحا  هدومن ، تناـها  وا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  یعیبـط  روـط  هب  یناـسنا  ره 
وا زا  ار  شیاسآ  اریز  ددرگ ؛ یمرب  هدـننک  تناها  درف  هن  تسا  هدـش  تناها  وا  هب  هک  نیگمـشخ  درف  رب  نآ  ریثأـت  دوش و  یم  ینارحب 

(3) .دنز یم  مه  رب  ار  وا  نزاوت  خلت و  ار  شا  یگدنز  بلس ،

.دراد دوجو  مشخ  رب  هبلغ  يارب  یتاروتسد  فلتخم  ياه  گنهرف  رد 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

شمشخ راک  نیا  اب  هچنانچ  دباوخب ، تسا  هتسشن  رگا  دنیشنب ، تسا  هداتسیا  رگا  درک  بضغ  ساسحا  دوخ  رد  امـش  زا  یکی  هاگره 
(4) .دنک یمن  شوماخ  بآ  زج  يزیچ  ار  شتآ  هک  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  درس  بآ  اب  تشنن  ورف 
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هک دوب  روبجم  وا  دنداد و  یم  وا  تسد  هب  یبآ  فرظ  ًاروف  دوش  یم  بضغ  راچد  صخش  هاگره  هک  دوب  نینچ  مسر  میدق ، نیچ  رد 
ندیـشکرس زا  سپ  هدرک  شکورف  دوب  لاعتـشا  لاح  رد  هک  درم  نآ  یحور  تاجنـشت  لـمع  نیا  اـب  دـشکب و  رـس  هرطق  هرطق  ار  نآ 

(1) .دش یم  طلسم  دوخ  باصعا  رب  هعرج  نیرخآ 

بضغ مشخ و  زا  هک  یناسک  دروم  رد  هیانک ، هب  دشاب و  هدش  رپ  بآ  زا  هک  تسا  یکـشم  رـس  نتـسب  يانعم  هب  تغل ، رد   (2)« مظک »
هک تسا  یحور  هداعلا  قوف  ناجیه  یگتخورفارب و  تلاح  بضغ و  تدـش  يانعم  هب  ظیغ »  » .دور یم  راـک  هب  دـیامن  یم  يراددوخ 

(3) .دهد یم  تسد  ناسنا  هب  تامیالمان  هدهاشم  زا  سپ 

یم بلاـغ  يو  بضغ  رب  يو  ملح  دـنک و  یم  شوماـخ  يراـبدرب  ملح و  هب  ار  دوخ  بضغ  شتآ  هک  تسا  یـسک  درمناوج  عاـجش 
هب ار  زیمت  لمع و  لاح  نآ  رد  دـنک و  یمن  زورب  وا  زا  راجنهان  تاکرح  دور و  یمن  رد  ياج  زا  زین  بضغ  تدـش  لاـح  رد  ددرگ و 

(4) .دزادنا یم  راک 

برطـضم هتفـشآ و  يدوزب  ار  وا  تاـمیالمان  دـهدن و  تکرح  ار  یمدآ  یناـسآ  هب  بضغ  هک  يروـط  هب  تـسا  سفن  شمارآ  مـلح 
زین مشخ ) ندرب  ورف   ) ظیغ مظک  و  تسا ؛ نآ  ناجیه  ای  بضغ  ندـمآ  دـیدپ  زا  عناـم  اریز  تسا ، بضغ  یقیقح  دـض  ملح  دزاـسن و 

(5) .تسا نآ  دض  تهج  نیا  زا  دنک و  یم  عفد  فیعض و  ار  بضغ 

مـشخ بضغ و  ًاـساسا  هک  دوش  یم  ثعاـب  یمدآ  رد  تفـص  نیا  هک  ارچ   ، (6) تـسا بضغ  یقیقح  دض  ملح  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
هک نآ  لاح  دیاین ، دوجوب  یمدآ  رد  هدیهوکن 
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.ددرگ یم  عفد  شبرخم  تارثا  نآ  مظک  اب  نکل  هدمآ و  دوجو  هب  بضغ  مشخ و  هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  ینامز  ظیغ  مظک 

ره ینعی  تسا ؛ قلطم  صوصخ  مومع و  هطبار  اهنآ  نیب  و  صاخ ؛ مشخ ) ندرب  ورف   ) ظیغ مظک  تسا و  ماـع  ملح  هک  دـنامن  هتفگاـن 
فرشا لضفا و  ملح  سپ  نآ ؛ عفر  ظیغ  مظک  تسا و  مشخ  عفد  ملح  ...تسین  ظیغلا  مظک  یملح  ره  یلو  تسا ، ملح  یظیغلا  مظک 

(1) .تسا

هیداجس هفیحص  رد  مشخ  ندروخ  ورف 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ِْقلُْخلا ، ِهَساَکَـش  َو  ِهَعاَـنَْقلا ، ِهَِّلق  َو  ِْربَّصلا ، ِفْعَـض  َو  ِدَـسَْحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا ، ِهَرْوَـس  َو  ِصْرِْحلا ، ِناَـجَیَه  ْنِم  کـِب  ُذوُـعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
؛ ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوْهَّشلا ، ِحاَْحلِإ 

یمک و  ییابیکـش ، ربص و  یتسـس  و  کشر ، دسح و  طلـست  و  مشخ ، بضغ و  يدنت  و  زآ ؛ صرح و  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب 
هبلغ ي و  سفن ، شهاوخ  دح ) زا  زواجت   ) طارفا ییوخدب و  قلخءوس و  و  دوخ ، هرهب ي  تمسق و  یمک  هب  ندوبن  دنسرخ  و  تعانق ،

.تیمح

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مود و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِهب اَْنبِّنَج  َو  ِقاَزْرَْألا ، ِهَعَـس  َبْصِخ  ِْشیَْعلا َو  َدَـغَر  ِِهب  اَْنَیلِإ  ْقُس  َو  ِقاَْلمِْإلا ، ِمَدَـع  ْنِم  اَنَتَّلَخ  ِنآْرُْقلِاب  ُْربْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِهَّوُه ْنِم  ِِهب  اَنْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیناَدَم  َهَمُومْذَْملا َو  َِبئاَرَّضلا 
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ص 171. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع  دمحم  ( 1 - ) 1
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كِدوُدُح يِّدَـعَت  کِطْخُـس َو  ْنَع  اَْینُّدـلا  ِیف  اََنل  َو  ًادـِئاَق ، ِکناَنِج  ِکناَوْضِر َو  َیلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  اََنل  َنوُکَی  یَّتَح  ِقاَفِّنلا  یِعاَوَد  ِْرفُْکلا َو 
؛ ادهاش همارح  میرحت  هلالح و  لیلحتب  كدنع  امل  َو  ادئاَذ ،

و امرف ؛ حالصا  يدنمزاین  جایتحا و  نتشادن  هب  ار  ام  يزیچ  یب  رقف و  نآرق  هلیسو ي  هب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
رود تسپ  قالخا  هدـیهوکن و  ياه  يوخ  زا  ار  ام  و  نادرگ ؛ ناور  اـم  يوس  هب  ار  اـه  يزور  یخارف  يرایـسب  یناگدـنز و  شیاـشگ 

يوـس هب  ار  اـم  نآرق  زیخاتـسر  زور  رد  اـت  رادـهاگن ، دروآ  شیپ  ار  ییورود  قاـفن و  هـک  ییاـهزیچ  رفک و  دوـگ  هرد ي  زا  و  اـمن ؛
هچنآ يارب  و  هدنرادزاب ؛ وت  ماکحا  زا  نتـشذگ  زواجت و  وت و  تمحر ) يرود   ) مشخ زا  ایند  رد  و  هدـنناشک ؛ وت  تشهب  يدونـشخ و 

.دشاب هدنهد  یهاوگ  نآ  مارح  ندرمش  مارح  نآ و  لالح  نتسناد  لالح  هب  تسا  وت  مکح  رد 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مهن و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینَرَجَح َال  َو  ِکناَسْحِإ ، ِماَْمتِإ  ْنَع  ِیتَءاَسِإ  کْعَنْمَت  َْمل  کیِـصاَعَم ، یَلَع  یِّنِم  ًاکاَمِْهنا  ِهِعیِمَج  ِیف  َو  ْکنِم ، ًالُّوَطَت  ًاماَْعنِإ َو  ِکلَذ  ُّلُـک 
؛ ُلَعْفَت اَّمَع  ُلَأُْست  َال  کِطِخاَسَم ، ِباَِکتْرا  ِنَع  ِکلَذ 

وت نم  يرادرکدـب  و  دوب ؛ تیاه  ینامرفان  رد  نم  ندومن  شـشوک  اهنآ  همه ي  رد  و  تسا ؛ وت  بناج  زا  ناسحا  ماعنا و  اهنآ  همه ي 
يریگولج عـنم و  دروآ  یم  مشخ  هب  ار  وـت  هچنآ  زا  یکین  ناـسحا و  همه  نآ  ارم  و  تشادـن ؛ زاـب  تناـسحا  ندـینادرگ  لـماک  زا  ار 

، تشادـن زاب  ناسحا  زا  ار  وت  هدـنب  يرادرکدـب  ارچ  هک   ) يوش یمن  عقاو  شـسرپ  لاؤس و  دروم  يروآ  یم  اج  هب  هچنآ  زا  وت  دومنن ،
(. تسا تحلصم  تمکح و  يور  زا  وت  لاعفا  اریز 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  تسیب و  ترابع  رد  مهدزناش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َْسَیل َو  ِیتَلَجاَعُم ، ْنَع  كُؤاَْطبِإ  َو  یِّنَع ، ُکتاَنَأ  ِکلَذ  ْنِم  ُبَجْعَأ  َو 
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َو ِهَِقلْخْملا ، َِیتاَئِّیَس  ْنَع  َِعْلقُأ  َو  ِهَطِخْسُْملا ، ِکتَیِصْعَم  ْنَع  َعِدَتْرَأ  ْنَِأل  َّیَلَع  ْکنِم  اًلُّضَفَت  َو  ِیل ، ْکنِم  ًایِّنَأَت  َْلب  ْکیَلَع ، یِمَرَک  ْنِم  ِکلَذ 
؛ ِیَتبوُقُع ْنِم  ْکَیلِإ  ُّبَحَأ  یِّنَع  كَْوفَع  َّنَِأل 

دزن نم  ندوب  یمارگ  يارب  هن  نیا  و  تسا ؛ نم  ندیناسر  رفیک  هب  دوز  زا  وت  گنرد  نم و  هرابرد ي  وت  يرابدرب  نآ  زا  رت  تفگـش  و 
ناـهانگ زا  و  مرادرب ؛ تسد  وـت  روآ  مشخ  تیـصعم  زا  اـت  نم  رب  تسوـت  ناـسحا  يراـتفر و  شوـخ  ارادـم و  يارب  هکلب  تـسا ، وـت 

.تسا رتدنیاشوخ  نم  ندناسر  رفیک  هب  زا  وت  دزن  نم  زا  نتشذگ  هک  تسنآ  يارب  و  مراد ؛ زاب  ار  دوخ  هدننکراوخ 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
َو ِهَعاَّطلا ، ِماَوَدـِب  ِیل  کلذ  ْلِـمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَـق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ،

؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

و مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندناشن  ورف  و  منیزگ ) يرود  قح 

ص:191
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بیع و ندومن  ناهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاف  و  مدرم ؛ نیب  داسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا  ياـه  لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ 
یب ناسحا  ندیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یـشوروکین ؛ ینتورف و  ییوخ و  مرن  یتشز و 

و دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخـس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرـس  و  دشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ 
ار هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمش  رایسب  و  دشاب ؛ رایسب  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  یکین  ندرمش  مک 

يار هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  ندوب  هشیمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  یگراومه  هلیـسو ي  هب  نم  يارب  دش  نایب 
.نادرگ لماک  درب ، راک  هب  هدش  عارتخا  هشیدنا  و 

هکنآ زا  سپ  ددرگ و  یمن  فرط  رب  ماقتنا  اب  زج  هک  ددرگ  یم  دیدپ  يورد  يزجع  دشکن  ماقتنا  ملظ  زا  هک  یـسک  دـنا  هتفگ  امکح 
يور زا  ییالقع و  رگا  ماقتنا  نکل  .ددرگ  یمرب  دوخ  هیلوا  تلاح  هب  تسا  روکذم  وا  تعیبط  رد  هک  یطاشن  حرف و  نآ  دیشک  ماقتنا 

(1) .تسا دب  مومذم و  هنرگو  تسا  بوغرم  دومحم و  هتشگ  دیدپ  تعاجش  هکلم 

نتـشیوخ و هب  مشخ  ترفن و  بجوـم  دوـش  هدرب  ورف  رگا  مشخ  يرگ ، لـیلحت  ناور  هیرظن  قـبط  : » هک تسا  نیا  تیمها  زیاـح  هتکن 
(2) «. دراد ضراعت  تسا  ناراگزیهرپ  تافص  زا  هک  ظیغ  مظک  اب  نیا  ددرگ و  یم  یگدرسفا 

: هک دهد  یم  خساپ  یلکشم  نینچ  باوج  رد  يرهطم  دیهش 

یم مشخ  هک  یتـقو  دـننک  یم  ظـیغلا  مظک  دـنهد و  یم  شرتـسگ  ار  تلادـع  هک  تسا  نیا  ناـیقتم  ياـبیز  هماـج  ناـحلاص و  تنیز 
ناسنا هک  یظیغ  ...دنریگ 

ص:192

صص 203-202. نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  هیوکسم ، نبادمحم  نبادمحا  ( 1 - ) 1
ص 99. يد 84 ،)  ) 97 تفرعم ، مشخ ، تیریدم  يریدق ، نیسح  دمحم  ( 2 - ) 2
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هدـغ لثم  دـنیوگ ، مظک »  » ار هدـقع  نیا  ندرک  لح  .دوش  یم  ادـیپ  ناـسنا  رد  هک  دراد  ار  يا  هدـقع  تلاـح  تسرد  دـنک ، یم  ادـیپ 
اهنت هن  هک  دـنکب  يراک  ناسنا  هک  تسا  نیا  ظیغ  مظک  یحور ، رظن  زا  .دوش  یم  بآ  دـنراذگ  یم  قرب  ریز  ار  نآ  یتقو  هک  ناطرس 

، دوش یم  بآ  هک  یخی  لـثم  دوشب و  لـح  دراد  دوجو  شبلق  رد  هک  هنیک  نآ  هدـقع ، نآ  هکلب  دـنکن  بترتم  شدوخ  ظـیغ  رب  يرثا 
(1) .دوشب بآ 

داجیا يدرف  نورد  يدرف و  نیب  طباور  رد  یلکـشم  چـیه  دـهعتم  دارفا  يارب  ینید  ینیب  ناهج  فراعم و  بوچ  راهچ  رد  ظـیغ  مظک 
(2) .مشخ يزیر  نورد  هن  دوش ، یم  هلئسم  ندش  كاپ  بجوم  نوچ  دنک ؛ یمن 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  مهدراهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ ًءاَفَو ِْهیَلَع  یِقَنَح  ْنِم  َو  ًءاَفِش ، ِِهب  یِْظیَغ  ْنِم  ُنوُکَت  ًهَرِضاَح ، يَوْدَع  ِْهیَلَع  ِینِدْعَأ  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

مـشخ ات ) مشابن  نآ  هار  هب  مشچ   ) هک يا  هدامآ  ندومن  يرای  امن  يرای  وا  ربارب  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
(. دناتسب وا  زا  ار  مداد  دناشن و  ورف  ار  مشخ  هک  يرای   ) دناسر رس  هب  ار  ما  هنیک  و  دشاب ؛ نم  يدوبهب  وا  هب 

.تسه زین  هدیدنسپ  هکلب  مزال  اهنت  هن  دراوم  یخرب  رد  مشخ  هک  تسا  نیا  دومن  طابنتسا  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا  هک  يا  هتکن 

اشحف هعاشا  ددصرد  دنشاب و  هتشاد  یـشک  قح  رامثتـسا و  سومان ، ضرع  اه ، شزرا  هب  زواجت  تمرح ، کته  دصق  يا  هدع  هاگره 
لباقتم و مارتحا  اب  هارمه  حیرص و  هناقداص ، طباور  يرارقرب  ینعی  تیعطاق  هویش  هب  دیاب  لوا ، هجرد  رد  دنیآرب  رکنم  و 

ص:193

ص 41. قالخا ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
ص 99. يد 84 ،)  ) 97 تفرعم ، مشخ ، تیریدم  يریدق ، نیسح  دمحم  ( 2 - ) 2
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نادـند گنچ و  اب  دوخ  ياه  شزرا  زا  دـیاب  دوب  هجیتن  یب  راک  نیا  رگا  اما  .دومن  راتفر  اهنآ  اب  فورعم ، تبثم و  ياهراک  هب  توعد 
(2) .تسا یسدقم  مشخ  مشخ ، نیا  درک و  دروخرب  مامت  هچره  تدش  اب  رافک  اب   (1) دیاب هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد  .درک  عافد 

تقادص لصا  . 2

هراشا

تین راتفر و  لوق ، تقباطم  رگید  ترابع  هب  ای  تسا و  یـسک  اب  بلق  هت  زا  ندوب  فاص  ینعم  هب  تقادص  لصا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ام اذل  دـنک ، یم  ادـیپ  یلجت  راتفگ  رد  تقادـص  یلـصا  ياه  هولج  زا  یکی  هک  ییاجنآ  زا  اما  دراد ، ینورد  هبنج  رتشیب  و  تسا ، درف 
هب .میرب  یم  راک  هب  راتفگ » یتسرد  یتسار و   » ینعم هب  هتفرگ و  رظن  رد  يراتفگ  يانعم  ناـمه  ار  تقادـص  زا  روظنم  راتـشون  نیا  رد 

.میا هدروآ  نتفگ  نخس  یگنوگچ  ینعی  مود  روحم  رد  ار  لصا  نیا  تهج  نیمه 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

(3) «. دیشاب ناتسار  اب  دینک و  اورپ  ادخ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهب  َقَّدَص  ِقْدِّصلِاب َو  َءاج  يِذَّلا  (َو 

(4) «. دنناراکزیهرپ دوخ  هک  دننانآ  دومن  رواب  ار  نآ  دروآ و  یتسار  هک  سک  نآ  «و 

ص:194

(. ...ْمُهارَت ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : ) تسا هدـمآ  هیآ 29  حتف  هروس  میرک  نآرق  رد  ( 1 - ) 1
«. ...دننابرهم رگیدمه  اب  و ]  ] ریگ تخس  نارفاک ، رب  دنیوا ، اب  هک  یناسک  تسادخ و  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  »

ص 10. يریدق ، نیسح  دمحم  ( 2 - ) 2
هیآ 119. هبوت ، ( 3 - ) 3

هیآ 33. رمز ، ( 4 - ) 4
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. ...دیآ باسح  هب  وگتسار  ات  دیوگب ، تسار  دیاب  صخش  تشهب و  هب  یکین  دنک و  یم  ییامنهار  یکین  هب  تقادص  یتسار و  »

تغارف بابـسا  یگلمج  مامتها  رب  دوش  ثعاـب  هک  دُوب  قداـص  یبحم  تسا و  یقـالخا  حالطـصا  یتسرد و  یتسار و  ینعی  تقادـص 
(2) .وا رب  دشاب  نکمم  هک  يزیچ  ره  راثیا  قیدص و 

تسین یتساک  ار  یتسار  ّزع  هک  تسین  یتسار  زج  یتیگ  هب 

(3) ییوگ تسار  يزرو ، تسار  هشیمه  ییوج  هک  مهاوخ  یتسار  وت  زا  نم 

دراد ار  دوخ  صاخ  يونعم  راب  درب  یم  مان  نآ  زا  گرزب  شاداپ  ناوارف و  شیاتس  تمظع و  اب  هک  اجنآ  هژیو  هب  ینآرق ، گنهرف  رد 
ناج لام و  ای  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دـنا  یناسک  ناقداص  هکلب  تسین  هداس  هلمج  کی  رد  ناسنا  ییوگتـسار  روظنم ، و 

(4) .هدش یفرعم  دنیامن  یم  داهج  دوخ 

ینعم ...دشاب و  قیدص  يو  مان  دـسرب  نآ  لامک  هب  هک  ره  و  تسا ، گرزب  يو  هجرد  تسا و  کیدزن  صالخا  هب  قدـص  هک  نادـب 
رد قدص  دوب : قیدص  يو  دسر  لامک  هب  نآ  رد  هک  ره  .دوب  زیچ  شش  رد  یتسار  قدص و  نیا  دوب و  یتسار  قدص 

ص:195

صص 341 و ییاطع ، اضردمحم  همجرت  نیهاش ، روبصلادبع  یشاوح  قیقحت و  نآرق ، رد  قالخا  نییآ  زارد ، هللادبع  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 7. ج 68 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  . 342

یسوط ص 79. نیدلاریصن  هجاوخ  يرصان  قالخا  زا  لقن  هب  ص 11 . ج 2 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  يداجس ، رفعج  دیس  ( 2 - ) 2
.یناگرگ دعسا  نیدلارخف  زا  رعش  ص 77 . یسراف ، بدا  رد  یقالخا  راعشا  يدنجریب ، يدمحا  دمحا  ( 3 - ) 3

اَمَّنِإ : ) دـیامرف یم  هیآ 15  تارجح  هروـس  رد  مـیرک  نآرق  ص 335 . ج 3 ، نآرق ، رد  قـالخا  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم  ( 4 - ) 4
رد « ؛) َنُوقِداّـصلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَأـِب َو  اوُدَـهاج  اُوباـتْرَی َو  َْمل  َُّمث  ِِهلوُـسَر  ِهّللاـِب َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا 

هدرک داهج  ادـخ  هار  رد  ناشناج  لام و  اب  هدرواین و  کش  رگید ]  ] هدـیورگ و وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  هک  دـنا  یناسک  ناـنمؤم  تقیقح ،
«. دنرادرک تسار  هک  دننانیا  دنا ؛
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(1) .اضر فوخ و  لکوت و  ّتبحم و  دهز و  رد  توق  نطاب ، فالخ  لمع  افو ، مزع ، تین ، نابز ،

اب .دشاب  شررض  هب  هچ  رگا  دیوگ  یم  نخس  لدع  قح و  هب  تسین ، تنیابم  شلمع  لوق و  نیب  تسا ، قداص  لعف  لوق و  رد  ناملسم 
(2) .دننک يراددوخ  وا  اب  تبحاصم  زا  دنمرب و  وا  زا  اه  ناسنا  ات  دریگ  یمن  شیپ  رد  ییورود  قافن و  مدرم 

(3) .تسا تیعقاو  زا  ندوب  فشاک  یتسار و  قدص و  نتفگ ، نخس  شزرا  نیتسخن 

بتک ینید و  ياه  هزومآ  رد  یقـالخا  لـیاذر  ساـسا  هیاـپ و  غورد  هک  نیا  تهج  هب  تسا و  ییوگغورد » « » تقادـص  » لـباقم هطقن 
.تسا هدیدرگ  حرطم  غورد )  ) ناونع نیا  لیذ  زین  تقادص  هب  طوبرم  ثحابم  رتشیب  اذل  دوش  یم  بوسحم  یمالسا  ياملع  یقالخا 

زا ار  دوخ  بحاص  هدومن و  لتخم  ار  روما  یعیبط  ریس  هدرک ، نوگژاو  ار  عامتجا  ناینب  هک  تسا  یقالخا  لیاذر  ساسا  هیاپ و  غورد ،
(4) .دنیامن دامتعا  وا  هب  يراک  رد  هن  دننک و  شقیدصت  يراتفگ  رد  هن  رگید  هک  دزادنا  یم  رظن 

فالخ رب  لاعتم و  دنوادخ  اب  ییوج  هزیتس  ینمشد و  غورد ، تسا ، ناسنا  يالاو  تیـصخش  كاپ و  ترطف  فالخ  رب  يزادرپ  غورد 
یم هکناـنچ  .تسا  هداـهن  اـنب  یتـسرد  تقیقح و  یتـسار و  قدـص و  ساـسارب  ار  ناـهج  وا  اریز  تـسا ، راـگدرورپ  شنیرفآ  هفـسلف 

: دنیامرف

؛ ) ...ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  (َو 

(5) «. ...دیرفآ قحب  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  تسا  یسک  وا  »

ص:196

صص 480-477. مج ، ویدخ  نیسح  ششوک  هب  ج 2 ، تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم  ( 1 - ) 1
ص 75. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 2 - ) 2

ص 328. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  ( 3 - ) 3
ص 99. نآرق ، قالخا  يرتسبش ، یبیط  دمحا  دیس  ( 4 - ) 4

هیآ 73. ماعنا ، ( 5 - ) 5
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اهداضت یتسه  ملاع  رد  رهاظ  بسح  هب  دنچره  .تسا  يراج  يراس و  تقیقح  تفارـص و  تقادص و  نوناق  یتسه  ناهج  رـسارس  رد 
(1) .درادن دوجو  ًالصا  تعیبط  رد  تنایخ  غورد و  یلو  دوش  یم  هدید  ییاه  ضراعت  و 

(2) .دننکن تفلاخم  بلق  اب  نابز  نابز و  اب  بلق  هک  تسا  نامه  قدص  بتارم  نیرت  لزان 

یملع و نیناوق  مامت  هک  تسا  نیا  زج  رگم  .دینـش  شنیرفآ  نابز  زا  درک و  وجتـسج  یتسه  تعیبط و  رد  دـیاب  ار  بان  قیاقح  ًالوصا 
زا دنشیدنا و  یم  یتسه  رسارس  رد  همه  همه و  تقیقح  نابلاط  نآرب و  مکاح  نیناوق  یتسه و  ناهج  زا  یبسن  تسا  یتشادرب  یفسلف 

(3) .؟ دنرادن يراک  رس و  نآ  رب  مکاح  نیناوق  یتسه و  اب  زج  دنریگ و  یم  ماهلا  نآ 

.تسا هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  رشب  نهذ  نونکات  میدق  ياه  نامز  زا  هک  تسا  یفـسلف  قیمع  ثحابم  زا  یکی  بذک  قدص و  ثحب 
هرابرد هک  تسا  نیا  بذک  : » دنتفگ وطـسرا  نوطالفا و  هک  دشاب  نیا  بذکو ، قدـص  زا  فیرعت  نیرت  فورعم  نیرت و  نهک  دـیاش 

تسه و مییوگب  تسه  هچنآ  هراب  رد  هک  تسا  نیا  قدـص ، .تسه  مییوگب  تسین  هچ  نآ  هرابرد  اـی  تسین و  مییوگب  تسه  هچ  نآ 
(4) .تسین مییوگب  تسین  هچ  نآ  هرابرد 

قاـبطنا مدـع  هطـساو  هب  یبرجت  موـلع  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  باـسح  نیا  اـب  هکنیا : هلمج  زا  تسا  دراو  یتاداـقتنا  فـیرعت  نیا  رب 
هابتـشا هکلب  دـنا  هدوبن  وگغورد  دارفا  نیا  هک  تسا  حـضاو  ام  رب  هک  نآ  لاح  دـنیآ ، یم  باسح  هب  وگغورد  تیعقاو  اـب  ناـشتبحص 

.دنا هدرک 

ص:197

ص 237. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضر  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 274. يدعاص ، رقاب  دمحم  همجرت  هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 2 - ) 2

ص 238. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 62. زیمآ ، حلصم  غورد  یمالسا ، نسح  دیس  ( 4 - ) 4

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 214 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_197_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_197_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_197_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_197_4
http://www.ghaemiyeh.com


تسا يراتفگ  زا  ترابع  غورد  : » دیوگ یم  هک  تسا  یمالسا  نسح  رتکد  ياقآ  فیرعت  نامه  حیحـص  فیرعت  هک  دسر  یم  رظن  هب 
(1) «. دراد یم  راهظا  يرگید  ای  بطاخم  نتفیرف  يارب  ار  نآ  درادن و  داقتعا  نادب  هدننک  راهظا  هک 

هیداجس هفیحص  رد  قدص 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مهن و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ َنوُدَعُوت اَم  ْمُُکقْزِر َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  یَفْوَْألا َو  َُّربَْألا  کُمَسَق  َتْمَْسقَأ َو  َو  ُقَدْصَْألا ، ُّقَْحلا  ُکلْوَق  َْتلُقَف َو 

مـسق يا و  هدرک  دای  مسق  و  درادـن ) هار  نآ  رد  غورد  هک   ) تسا اه ) هتفگ   ) نیرت تسار  تسرد و  قح و  وت  راتفگ  و  يا : هتفگ  سپ 
....تسا نامسآ  رد  رت  هدننکافو  رت  تسار  یمسق ) ره  زا   ) وت

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مهن و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

َال َو  ُهَلْـضَف ، ًادَـحَأ  ُعَنْمَی  َال  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُّبَّرلا  کَّنَِأل  َنُومِرْجُمْلا ، ْکنِم  َسَْأیَی  َال  َو  َنوُقیِّدِّصلا ، ِکب  َّرَتْغَی  َال  ْنَأ  ٌلْهَأَف  یَِهلِإ  اَی  َْتنَأ  اَّمَأَف 
؛ ُهَّقَح ٍدَحَأ  ْنِم  یِصْقَتْسَی 

یمن بیرف  هدـشن  رورغم  وت  تمحر )  ) هب ناربـمغیپ )  ) نایوگتـسار رایـسب  نیقی و  دـص  هک  يا  هتـسیاش  نم -  يادـخ  يا  وـت -  اـما  و 
ناسحا لضف و  زا  ار  یـسک  هک  یـشاب  یم  یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  دندرگن  دـیمون  وت  تشذـگ ) وفع و   ) زا ناراکهانگ  دـنروخ و 

.دریگ یمن  یسک  زا  ار  شیوخ  قح  ۀمه  و  دراد ؛ یمن  زاب  دوخ 

ص:198

ص 91. زیمآ ، حلصم  غورد  یمالسا ، نسح  دیس  ( 1 - ) 1
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: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  مود و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

ُِبلاَْغلا َنوُکَی  یَّتَح  َو  ِیْبلَق ، ْنِم  ِکلَذ  َقْدِـص  َفِرْعَأ  یَّتَح  ِیتَرِخِآل  کـَل  ِلَـمَْعلا  ِیف  َهَبْغَّرلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َو ِساَّنلا ، ِیف  ِِهب  یِْـشمَأ  ًارُون  ِیل  ْبَه  َو  ًاـفْوَخ ، ًاـقَرَف َو  ِتاَـئِّیَّسلا  َنِم  َنَمآ  َو  ًاـقْوَش ، ِتاَنَـسَْحلا  َلَـمْعَأ  یَّتَـح  َو  َياَْـینُد ، ِیف  َدـْهُّزلا  َّیَلَع 

؛ ِتاَُهبُّشلا کَّشلا َو  َنِم  ِِهب  ُءیِضَتْسَأ  َو  ِتاَُملُّظلا ، ِیف  ِِهب  يِدَتْهَأ 

زا ات  اـمرف  ما  يزور  ار ، وت  يارب  یگدـنب )  ) لـمع رد  تبظاوم  تبغر و  مترخآ  يارب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
قوش و اب  ار  اه  یکین  هکنیا  ات  و  دـبای ؛ تسد  نم  رب  اـیند  رد  یتبغر  یب  هکنیا  اـت  و  مسانـشب ؛ ار  یگدـنب  یتسرد  یتسار و  لد ، يور 
اب هک  شخبب  نم  هب  یـشناد ) ملع و   ) يرون مشاب و  هدوسآ  نمیا و  نآ ) رفیک   ) سرت میب و  يور  زا  اـه  يدـب  زا  و  مروآ ؛ اـج  هب  لـیم 

ندـش مه  رد   ) تاهبـش یلدود و  کش و  زا  و  مبای ؛ هار  اه ) یهارمگ   ) اه یکیرات  رد  و  میامن ) یگدـنز   ) مورب هار  مدرم  نیب  رد  نآ 
(. مبایب هار   ) مبای ینشور  مارح ) هب  لالح  لطاب و  هب  قح 

: دیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مراهچ و  هاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

َیلِإ ًاقْوَش  ِیتَبْغَر  كَْدنِع  امِیف  ْلَعْجا  َو  ِیتَجاَح ، اَْینُّدلا  َنِم  ْعَْطقا  َو  یِـسْفَن ، ِقْدِّصلا  یَلَع  ِْضْبقا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  َقْدِص  ِیل  ْبَه  َو  ِکئاَِقل ،

زا ار  میدـنمزاین  تجاح و  و  ناریمب ؛ رادرک ) راتفگ و  دـصق و  رد   ) یتسار رب  ارم  و  تسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رارق شیوخ  تمحر )  ) رادـید یتسود  قوش و  تسا  وت  دزن  هک ) يورخا  شاداپ   ) هچنآ رد  ار  ما  هتـساوخ  تبغر و  و  زاس ؛ ادـج  اـیند 

(. مرواین ور  وت  ریغ  هب  اه  هتساوخ  جیاوح و  رد  هک  نک  نانچ  ارم   ) امرف اطع  نم  هب  ار  دوخ  رب  دامتعا  لکوت و  یتسار  و  هد ؛

ص:199

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


ترشاعم بادآ 

، ینیشن مه  هحفاصم ، رادید ، مدرم ، اب  ترشاعم  هب  تسا  طوبرم  ترـشاعم  بادآ  .تسا  نارگید  اب  دروخرب  هوحن  ینعم  هب  ترـشاعم 
(1) .تساهنیا هب  طوبرم  هچنآ  سفن و  بادآ  دورد ، مالس و  باوج  یسرپ ، لاوحا  هبتاکم ،

رد ار  یناسنا  تیمیمص  و  افص ، ساسارب  هکلب  درامش ، یم  مزال  ناملـسم  ناردارب  ورملق  رد  اهنت  هن  ار  نارگید  اب  دروخرب  بدا  نآرق 
.درامش یم  دنمدوس  يرشب  عماوج  مامت  نیب 

شوخ یلوا  هفیظو  هابت  هعماج  رد  هچرگ  تسا ، نظ  نسح  يراذگناینب  انامه  ترشاعم  بدا  دوبهب  رد  نآرق  یـساسا  ياه  تلاسر  زا 
یلصا طوطخ  هک  اتسار  نیا  رب  ...تسا  نتشاد  نارگید  هب  تبسن  بوخ  نامگ  تسخن  روتسد  حلاص  هعماج  رد  نکیل  تسین ، ینامگ 

(2) .تسا تروشم  نظ و  نسح  تعامج ، تدحو و  لدع ، طسق و  انامه  ترشاعم ، بدا  رد  میرک  نآرق 

ناعون مه  هب  ترـشاعم  اب  زج  تسا و  لکـشم  ییاهنت  هب  ناسنا  یگدنز  هک  اجنآ  زا  تساهنت و  ای  تسا  نارگید  اب  ای  ناسنا  هک  نادـب 
قح ردق  هب  زین  بادآ  نیا  تسا و  یبادآ  شترـشاعم  رد  يرـشاعم  ره  يارب  دزومایب و  ار  ترـشاعم  بادآ  دـیاب  ریزگان  تسین ، رـسیم 

(3) .تسا هدش  رارقرب  ترشاعم  نآ  ساسارب  هک  تسا  يا  هطبار  رادقم  هب  زین  شقح  تسوا و 

نآ تیاعر  رب  میرک ، نآرق  رد  دراد و  دارفا  تیعقوم  تیثیح و  ظفح  مارتحا و  تیاعر  هلئـسم  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  ًاـعبط  ترـشاعم 
(4) .تسا هدش  دیکأت 

ص:200

ص 71. مالسا ، رد  قالخا  بادآ و  مارو ، هعومجم  ییاطع ، اضردمحم  ( 1 - ) 1
میلعت و هفسلف  خیرات و  هتشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدواد  هدیعـس  ( 2 - ) 2

ص 89. (، 1375 سردم ، تیبرت  هاگشناد  یناسنا ، مولع  هدکشناد  تیبرت ،
ص 44. ج 3 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 3 - ) 3

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  ص 247 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 4 - ) 4
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يانبم رب  ای  .تسا  هاگدـید  ود  عبات  دـننک  یم  رارقرب  مه  اب  اه  ناسنا  هک  یطباور  یعامتجا ، ياهراتفر  اـهدروخرب و  رد  یلک  روط  هب 
یتاذ و تمارک  بحاص  فیرـش و  شزرا و  اب  تسا  يدوجوم  ناسنا  هاگن ، کی  رد  .تسا  تناها »  » يانبم رب  ای  و  تمارک »  » هاگدـید
رب ینتبم  ناـسنا  اـب  دروخرب  رد  ءاـیبنا  ءاـیلوا و  هریـس  ...تسا  یعیبـط  ًافرـص  یتاذ و  تمارک  دـقاف  ریقح و  شزرا ، یب  رگید  هاـگن  رد 
رب ینتبم  یعاـمتجا  هنیمز  رد  یقـالخا  ثحاـبم  یلـصا  طوطخ  ساـسا  نیا  رب  دـنا  هدوب  میرک  دوخ  اـهنآ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  تمارک 

قـسف هنیمز  اـت  دارفا ؛ حالـصا  رگید  يوس  زا  تسا و  حرطم  درف  راـتفر  سفن  حالـصا  ییوـس  زا  یعاـمتجا  طـباور  رد  .تسا  تمارک 
(1) .دریگ لکش  هنامیرک  یعامتجا  طباور  دوش و  هدیچرب 

زا رگا  .دـبای  یم  يرـست  لاقتنا و  اه  ترـشاعم  نیمه  زا  یقالخا  لیاذر  نساحم و  زا  يرایـسب  تسا ، قالخا  لدابت  رازاـب  ترـشاعم ،
؟ تسا هدوب  هچ  امش  تیقفوم  مدع  ای  تیقفوم  لماع  دوش  هدیسرپ  قفومان  ياه  ناسنا  زا  سکعرب  و  قفوم ، ياه  ناسنا 

.دنراد یم  مالعا  دب  ای  بوخ  ناتسود  اب  تقافر  ار  دوخ  تیقفوم  مدع  ای  تیقفوم و  مهم  لماوع  زا  یکی  گنرد  یب 

تسا نیا  یمالسا  هیصوت  .میشاب  هتشاد  یگدنزاس  رد  یعس  دوش و  یناسنا  دروخرب  نمـشد  اب  یتح  هک  تسا  نیا  رب  لصا  مالـسا  رد 
يارب هک 

ص:201

میلعت و هفسلف  خیرات و  هتشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدواد  هدیعـس  ( 1 - ) 1
ص 112. (، 1375 سردم ، تیبرت  هاگشناد  یناسنا ، مولع  هدکشناد  تیبرت ،
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هداشگ و هرهچ  مدرم  هماع  يارب  و  شیوخ ، ناسحا  تلادع و  دوخ  نمـشد  يارب  نک و  لذـب  ار  لام  نوخ و  تنمؤم  ردارب  تسود و 
(1) .ار تناسحا 

ندرک 4. مالـس  دـنخبل 3 . مـسبت و  ییور 2 . هداـشگ  اـب  دروخرب  . 1 تسیاـب : یم  تاـیاور  تاـیآ و  ساـسارب  نمؤم  دروخرب  هوـحن 

رت 10. شوخ  نخس  نما 9 . ۀنیمز  داجیا  . 8 اج ) ندرک  زاب   ) اـج ندرک  جارخ  قلخ 7 . نسح  تیاعر  مان 6 . زا  شـسرپ  هحفاصم 5 .
(2) ....و دنیامن  تنیز  ار  دوخ  رادید  يارب  قوش و  يور  زا  رادید 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. درب یم  ار  هنیک  ندرک  دروخرب  مدرم  اب  ور  شوخ  لاحشوخ و  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب دنکن  یگراوخ  کمن  وکین  دوخ و  ناقیفر  اب  دنکن  تقافر  وکین  دوخ و  نابحاصم  اب  دنکن  تبحاصم  وکین  هک  یـسک  تسین  ام  زا  »
(4) «. دنک ینابرهم  وا  اب  هک  یسک 

: دنیامرف یم  ناسنا  ترشاعم  قح  دروم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

.ینزن و شلوگ  و  هتخاـسن ، شلفاـغ  ییوگن و  غورد  وا  هب  ینکن و  لـغد  وا  اـب  یبیرفن و  ار  وا  هک  تسا  نیا  وت  رب  ترـشاعم  قح  اـما 
(5) .شوکب وا  يارب  یناوت  هچره  درک  دامتعا  وت  هب  رگا  ...و  ینکن  ینکشراک  وا  يارب 

ص:202

ص 267. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 1 - ) 1
صص 190-187. نامه ، ( 2 - ) 2

ص 379. نیقتملا ، هیلح  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4

ص 185. نیسحلا ، نب  یلع  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس  ص 247 ؛ يرفعج ، دازهب  همجرت  لوقعلا  فحت  ینارح ، نسح  ( 5 - ) 5
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تیناسنا هب  مارتحا  لصا  . 3

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...ُمُْکیَلَع اوُّضَع  اْوَلَخ  اذِإ  اّنَمآ َو  اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  ِهِّلُک َو  ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  ْمُکَنوُّبُِحی َو  ْمُهَنوُّبُِحت َو ال  ِءالوُأ  ُْمْتنَأ  اه  )

[ ادخ ي   ] اهباتک همه  هب  امـش  و  دنرادن ، تسود  ار  امـش  نانآ  هکنآ ] لاح   ] و دیراد ، تسود  ار  نانآ  هک  دـیتسه  یناسک  امـش  ناه ، »
(1) «. ...تولخ مه ] اب   ] نوچ و  .میدروآ » نامیا  : » دنیوگ یم  دننک  دروخرب  امش  اب  نوچ  دیراد و  نامیا 

: دیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  ًابوُعُش َو  ْمُکاْنلَعَج  یْثنُأ َو  ٍرَکَذ َو  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  )

لـصاح لباقتم  ییاسانـش  رگیدکی  اب  ات  میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  ّتلم و  ّتلم  ار  امـش  و  میدـیرفآ ، ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم ، يا  »
(2) «. تسا هاگآ  ياناد  دنوادخ  دیدرت ، یب  .تسامش  نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا  تقیقح  رد  .دینک 

: دندومرف عادولا  هجح  هبطخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نایم رد  هک  ره  یتسار ، هب  كاخ ، زا  مدآ  دـیتسه و  مدآ  زا  همه  یکی ، امـش  همه  ردـپ  تسا و  یکی  امـش  همه  راگدرورپ  مدرم ؛ يا 
(3) .اوقت كالم  هب  رگم  تسین ، یتلیضف  مجع  رب  ار  برع  .تسا  رت  یمارگ  ادخ  هاگشیپ  رد  وا  مه  تسا ، رتاوقت  اب  امش 

ص:203

هیآ 119. نارمع ، لآ  ( 1 - ) 1
هیآ 13. تارجح ، ( 2 - ) 2

ص 37. يرفعج ، دازهب  همجرت  لوقعلا  فحت  ینارح ، نسح  ( 3 - ) 3
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: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

(1) «. نک ینیشنمه  وکین  وا  اب  داتفا ، ینیشنمه  ار  وت  يدوهی  کی  اب  رگا  »

رگا هک  دنرکیپ  کی  فلتخم  ياضعا  نوچ  .دنردام  ردپ و  کی  نادـنزرف  .دـنا  هداوناخ  رابت و  أشنم و  لصا و  کی  زا  همه  اه  ناسنا 
يارب دـنک  یم  باـجیا  يدـنواشیوخ  هشیر ، راـبت و  رد  تدـحو  .دـنام  دـهاوخن  مارآ  رارق و  ار  اـهوضع  رگد  دروآ  درد  هب  يوـضع 

(2) .میوش لیاق  مارتحا  تیناسنا 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک  دنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد  راگزور  دروآ  درد  هب  يوضع  وچ 

(3) یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن  یمغ  یب  نارگید  تنحم  زکوت 

لالتخا .دنراد  رگیدکی  اب  زاس ، تشونرس  یتایح و  یطابترا  رکیپ  نیا  ياضعا  مینادب ، دحاو  رکیپ  کی  دننام  ار  یمالسا  هعماج  رگا 
مارتحا لصا  بسح  رب  ندب  ياضعا  هیقب  ماگنه ، نیا  رد  .دش  دـهاوخ  ندـب  لداعت  ندروخ  مه  هب  لماع  وضع ، کی  رد  يراک  مک  و 

.دنباتشب وا  کمک  هب  تسیاب  یم  تیناسنا  هب 

؛ دنا هدش  هدیرفآ  ردام  ردپ و  کی  زا  همه  اه  ناسنا  .تسا  مالسا  بتکم  زراب  تاصخشم  زا  یکی  رشب  داژن  لسن و  تدحو  هب  داقتعا 
.اوقت رد  رگم  تسین  رگید  داژن  زا  رترب  يداژن  چـیه  رگید ؛ ياـهداژن  هچ  تسوـپ و  خرـس  هچ  تسوـپ ، دیفـس  هچ  تسوـپ ، هایـس  هچ 

هب وا  شنیرفآ  زا  سپ  دـنوادخ  تسا و  نیمز  يور  رب  ادـخ  هفیلخ  دراد ؛ يرترب  تادوـجوم  ریاـس  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 
.درادن يرترب  هنوگ  چیه  بسن  تهج  زا  رگید  ياه  ناسنا  هب  تبسن  ناسنا  نکل  تفگ ، کیربت  دوخ 

هب طوبرم  ناسنا  داژن  بسن و  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 

ص:204

ص 273. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 74. مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یمئاق ، یلع  ( 2 - ) 2

ص 54. ناویک ، ثرمویک  حرش  یغورف ، یلعدمحم  حیحصت  ناتسلگ ، يدعس ، هللادبع ، نب  حلصم  ( 3 - ) 3

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_204_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_204_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_204_3
http://www.ghaemiyeh.com


هک ینامـسج  دعب  هن  تسا  نآ  یهلا  دعب  ناسنا  زا  روظنم  دنراد  دیکأت  نآ  رب  تایاور  تایآ و  هک  هچنآ  تسا و  ناسنا  ینامـسج  دعب 
.دشاب هتشاد  يرترب  يرگید  رب  مه  یناسنا  دعب  زا  ًامتح  تشاد  يرترب  تیولوا و  رگید  داژن  رب  ینامسج  ظاحل  زا  يداژن  رگا 

: دیوگ یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 

زا ام  میتفگ  رگا  اما  دنک  یمن  یقرف  چیه  دـشاب ، اپ  ود  ناویح  نیا  نتـشاد  تسود  تیناسنا ) هب  مارتحا   ) یتسود ناسنا  زا  دوصقم  رگا 
تـسا نکمم  دـشاب ؛ رپ  تیناسنا  ینعم  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  يراد  ینعم  دوجوم  کـی  ناـسنا  میمهف و  یم  ینعم  کـی  تیناـسنا 

ار اه  ناسنا  هک  دنک ، یم  ادیپ  يرگید  ینعم  ام  يارب  یتسود  ناسنا  موهفم  تقو  نآ  دـشاب ، تیناسنا  ینعم  دـض  رب  ای  دـشاب و  یلاخ 
وا اب  دیابًانایحا  دوب ، تیناسنا  ریـسم  دض  رب  یناسنا  رگا  لیلد  نیمه  هب  و  ریـسم ، نیا  فالخ  رب  تشاد  تسود  تیناسنا  ریـسم  رد  دیاب 

دوخ راک  نیا  درک و  هاگن  اه  ناسنا  هار  رـس  رد  راخ  کی  مشچ  هب  وا  هب  دومن و  راتفر  تنوشخ  اب  درک ، هزرابم  یهجو  نیرتدیدش  هب 
یـصخش ینعی  ...دشاب  نآ  رد  تیرـشب  ینعم  هک  یتیرـشب  راد ، ینعم  تیرـشب  اما  تسا  تیرـشب  هب  هقالع  و  تیناسنا ، هب  هقالع  یعون 

ياول ریز  رد  هک  یسک  ره  هیلع  دشاب  هتشاد  بصعت  هجیتنلاب  و  تسا ، مالسا  ياول  ریز  رد  هک  یسک  ره  دروم  رد  دشاب  هتشاد  بصعت 
(1) .تسا هتساوخن  ار  نآ  مالسا  تسین و  بوخ  يزیچ  نینچ  نیا ، هاوخدب  دشاب و  نآ  هاوخریخ  تسین ، مالسا 

اه گنج  اه و  فالتخا  زا  يرایـسب  .دروآ  یمن  دـیدپ  تیناسنا  رد  یتوافت  نابز ، تیلم و  داژن ، گنر ، رظن  زا  اه  ناـسنا  ینوگاـنوگ 
یناـهج گـنج  زورب  ثعاـب  رما  نیمه  دـنناد و  یم  نارگید  زا  رترب  تیلم ، داژن و  رظن  زا  ار  دوخ  یهورگ  هک  تسا  رما  نیا  زا  یـشان 

اهداژن و ریاس  رب  طلست  يرترب و  ناهاوخ  نانآ  .دش  ناملآ  ياه  يزان  يوس  زا  مود ،

ص:205

ص 257-256. مالسا ، رد  تیبرت  میلعت و  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
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(1) .دناد یم  رگیدکی  زا  اه  نآ  تخانش  يارب  يا  هلیسو  ار  اه  ناسنا  ینوگانوگ  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  .دندوب  للم 

نیمه دنـسپن ،» مه  نارگید  يارب  يدنـسپ  یمن  دوخ  يارب  هک  هچنآ  ره   » دیوگ یم  هک  نیرز  هدعاق  لصا و  يانبم  تفگ  ناوتب  دیاش 
.تسا ام  دوخ  لثم  تیناسنا  رد  مه  يرگید  لصا  نیا  ساسارب  هک  ارچ  .دشاب  تیناسنا  هب  مارتحا  لصا 

یکی ناشیا  رفـس  دـصقم  نوچ  نارفاسم ؛ دـنرفاسم ؛ لزنم  نیا  رد  ناگمه  و  یلاعت ؛ قح -  هار  لزاـنم  زا  تسا  یلزنم  اـیند  هک  نادـب  »
(2) «. دنراد هاگن  رگیدکی  قح  تنواعم و  دشاب و  داحتا  تفلا و  ناشیا  نایم  هک  دیاب  دنشاب ؛ یکی  نوچ  هلمج  دشاب ،

هیداجس هفیحص  رد  تیناسنا  هب  مارتحا 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 

دراد یمزاب  تا ) یگدنب  تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیـشوک  هک  يراک  زا  نک  مزاین  یب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
یـسرپزاب لاؤس و  نآ  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماجنا   ) هچنآ هب  ارم  راداو  و  دـشابن ) وت  زج  هب  نم  هجوت  ات  )

هچنآ رد  ارم  ياهزور  ییامن و  یم 

ص:206

ص 91. تشهبیدرا 83 ،)  ) 29 هشیدنا ، قاور  نآرق ، رد  وگتفگ  این ، یمرک  يدهم  دمحم  ( 1 - ) 1
ص 390. ج 2 ، مج ، ویدخ  نیسح  ششوک  هب  تداعس ، يایمیک  یلازغ ، دمحم  ( 2 - ) 2

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 223 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_206_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_206_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب و  هد ؛ شیاشگ  نم  رب  ار  تا  يزور  امرف و  زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم امن و  فرـص  يا ، هدیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تدابع و  )
نکم و مراچد  تزع ) رد  طارفا   ) يدنلبرـس ربک و  هب  رادـب و  ما  یمارگ  زیزع و  و  امرفم ؛ مراـتفرگ  ندوب ) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاـگن 
هب ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  نادرگم و  هابت  لوبق ) هجرد  زا   ) يدنسپدوخ بجع و  هب  ار  متدابع  زاس و  مار  دوخ  یگدنب )  ) يارب ارم 
هب ار  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  امرفم و  لطاب  نداهن  تنم  هب  ار  نآ  و  میامن ) ناسحا  ناـشیا  هب  اـت  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد 

.رادهاگن ندیزان  دوخ  هب  زا  ارم  مدش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف ) اطع  نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتسا   ) شخبب نم 

: دسیون یم  ترابع  نیا  حرش  رد  هلضاف  هنیدم  باتک  رد  يرافغ  حلاص  یلع  دمحم  ياقآ 

رگیدکی هب  تمدخ  ناسحا و  هب  فلکم  ار  اه  ناسنا  تسا ، رشب  شیاسآ  تداعـس و  ساسا  هک  ّتبحم  نیا  شیادیپ  يارب  دنوادخ  ... 
دنک یم  دساف  ار  ّتبحم  هک  یلماع  اهنت  .هلـضاف  هنیدم  مان  هب  یندمت  ّتبحم ، نآ  زا  دیآ و  دوجو  هب  ّتبحم  تمدـخ ، نیا  زا  ات  هدرک 

مودخم ناسنا  رب  يراذـگ  تنم  دوش ، یم  ادـیپ  توادـع  دـیآ ، دوجو  هب  ّتبحم  تمدـخ  رثا  رد  ناسنا  رفن  ود  نیب  هک  نیا  ياج  هب  و 
(1) ....تسوت تیناسنا  هب  مارتحا  روظنم  هب  تمدخ  ناسحا و  نیا  هک  ینامهفب  وا  هب  یتسیاب  يدرک  تمدخ  یناسنا  هب  رگا  تسا ،

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

؛ َنوُرِْصُبی َال  اَم  ْمُهْرَِّصب  َو  َنوُمَْلعَی ، َال  اَم  ْمُهْمِّلَع  َو  َنُولَهْجَی ، اَم  ْمُْهفِّرَع  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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یگنوگچ  ) هچنآ و  ناسانـشب ؛ ناشیا  هب  دننادان  نآ  هب  گنج ) رارـسا  زومر و  زا   ) هچنآ و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.امرف ناشیانیب  دننیب  یمن  هک ) نانمشد  بیرف  رکم و   ) هچنآ هب  و  زومایب ؛ اهنآ  هب  دنناد  یمن  هک ) ار  نانمشد  راتفر 

گنج و رد  ًالومعم  دـنچره  .تسا  نمـشد  یناسنا  تیناسنا  هب  مارتحا  تراـبع  نیا  رد  دـنناد  یمن  هچنآ  ياـه  هولج  زا  یکی  ًاـنئمطم 
گنج و زین  رگید  تهج  زا  ناوت  یم  نکل  .تسا  نمـشد  ياـه  هسیـسد  هشقن و  دـیآ  یم  یمدآ  نهذ  هب  ادـتبا  رد  هک  هچنآ  ینمـشد 

هجو دیامن ، لیدبت  یتسود  هب  ار  نانآ  ینمـشد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هراومه  هک  هفیحـص  رگید  تارابع  هب  هجوت  اب  ار  ینمـشد 
.تفرگ رظن  رد  مه  ار  تیناسنا  ساسارب  نمشد  اب  راتفر 

: دنیامرف یم  نآ  مهدفه  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

؛ ِقْزِّرلا ِتاَبِّیَط  اَْنیَلَع  يَرْجَأ  َو  ِْقلَْخلا ، َنِساَحَم  اََنل  َراَتْخا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

( ناوارف  ) ناور ام  يارب  ار  اور ) لالح و   ) هزیکاپ ياـه  يزور  دـیزگرب و  اـم  يارب  ار  شنیرفآ  ياـه  ییوکین  هک  ار  يادـخ  ساپـس  و 
.دینادرگ

یم تاـقولخم  ماـمت  زا  رترب  ار  ناـسنا  تسا ، هدومن  یفرعم  هّللا  هفیلخ  ار  ناـسنا  هک  نآرق  دـننامه  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.ار نایعیش  ای  نانمؤم  لثم  یصاخ  هورگ  طقف  هن  هتشاد  رظن  دم  ار  تیناسنا  ناسنا و  موهفم  نآ  رد  درامش و 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مهن و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

اَم َُهل  ْرِفْغاَف  ًاّیَح  ُهَلَِبق  ِیل  ْتَلَصَح  ْوَأ  ًاتِّیَم ، ِیتَماَلُِظب  یَـضَمَف  ِْهیَلَع ، َتْزَجَح  اَم  یِّنِم  کَهَْتنا  َو  ِْهیَلَع ، َتْرَظَح  اَم  یِّنِم  َلاَن  ٍْدبَع  اَمُّیَأ  َّمُهَّللا َو 
َنِم ِِهب  ُتْحَمَس  اَم  ْلَعْجا  َو  ِیب ، َبَسَتْکا  اَّمَع  ُهْفِشْکَت  َال  َو  َِّیف ، ْمُْهنَع  اَم  یَلَع  ُهْفِقَت  َال  َو  یِّنَع ، ِِهب  ََربْدَأ  اَّمَع  َُهل  ُفْعا  َو  یِّنِم ، ِِهب  ََّملَأ 
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؛ َنِیبِّرَقَتُْملا ِتاَلِص  یَلْعَأ  َو  َنِیقِّدَصَتُْملا ، ِتاَقَدَص  یَکْزَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَقَدَّصلا  َنِم  ِِهب  ُتْعَّرَبَت  َو  َبَکَتْرا ، ِْوفَْعلا 

و هدـیرد ؛ يا  هدومن  عنم  وا  رب  ار  هچنآ  هدرپ ي  و  هدروآ ؛ اج  هب  يا  هدرک  مارح  وا  رب  ار  هچنآ  نم  هرابرد  هک  يا  هدـنب  ره  ایادـخ  راب 
هک یقح  رد  و  زرمایب ؛ هدرک  نم  هب  هک  یمتـس  رد  ار  وا  سپ  دشاب  هدنام  اج  هب  وا  دزن  نم  قح  تسا و  هدـنز  ای  هدرم  و  هدرب ، ارم  قح 
نم هب  هک ) يرازآ   ) هچنآ رثا  رب  و  نکم ) شنزرـس  اـی   ) زاـسم هاـگآ  هدروآ  اـج  هب  نـم  هراـبرد ي  هـچنآ  زا  و  رذـگرد ؛ هدرب  نـم  زا 

مدیـشخب ناشیا  رب  هک  ار  یـششخب  هقدـص و  مدرب و  راک  هب  هک  ار  ناـشیا  زا  تشذـگ  وفع و  و  نکم ؛ شیاوسر  هتـشاد  اور  هتـساوخ 
.هد رارق  دوخ ) هاگرد  هب   ) نایوج برقت  ياهاطع  نیرتالاب  ناگدنشخب و  ياه  ششخب  نیرت  هزیکاپ 

...و ملاظ  راکهانگ و  هدنب  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ماما  تشذگ  ششخب و  وفع ، دوش  یم  طابنتسا  ترابع  نیا  زا  هچنآ  هک  تسا  ملسم 
.رگید زیچ  هن  تسوا و  ندوب  ناسنا  تیناسنا و  بسح  هب 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

اَهَرِّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبَّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
ُهَّنِإَف َکل ، کـِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَـشاَح  اـَناَداَع  ْنَم  َِملاَُـسن  ْنَأ  َو  اَـنَمَلَظ ، ْنَم  َفِْصُنن  ْنَأ  َو  اـَنَرَجاَه ، ْنَم  َعِجاَُرن  ْنَأ  َو  ِتاَوَکَّزلا ، ِجاَرْخِإـِب 

؛ ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا 

ایوج نامناگیاسمه  زا  اطع  ناسحا و  اب  و  مینک ؛ یکین  دوخ  ناشیوخ  هب  شـشخب ، ناوارف و  یکین  اب  هک  هد  قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 
صلاخ هدمآ  تسد  هب  متس  ملظ و  هار  زا  هچنآ  ملاظم و  زا  ار  نامیاه  ییاراد  و  میوش ؛
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هب و  میدنویپب ) وا  هب   ) میدرگزاب هدیزگ  يرود  ام  زا  هک  یسک  هب  مینک و  كاپ  اه  تاکز  ندرک  نوریب  اب  ار  اهنآ  مییامن و  هتـسارآ  و 
هدرک ینمـشد  ام  هب  هک  یـسک  اب  مینک و  راتفر  تسا )  ) لدع فاصنا و  یـضتقم ) هچنآ   ) يور زا  هدومن  متـس  ملظ و  ام  هب  هک  یـسک 

وا اریز  دشاب ، هدـش  ینمـشد  وا  اب  وت  يارب  وت و  هار  رد  هک  یـسک  زج  مییآرب ) وا  اب  ینمـشد  ددـص  رد  مه  ام  هکنآ  هن   ) مییامن یتشآ 
.مینک یمن  یتسود  لد  يور  زا  وا  اب  هک  تسا  یهورگ  بزح و  و  میریگ ؛ یمن  تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمشد 

ادـخ اب  هک  یناسک  رگم  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ار  ناشتیناسنا  هطـساو  هب  مدرم  هب  تمدـخ  قیفوت  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنا هدرک  ینمشد 

هیداجس هفیحص  فلتخم  ياه  شخب  رد  دریگ و  یم  همشچرس  وا  ترطف  زا  هک  تسا  یتسود  عون  ناسنا  تبثم  ياه  یگژیو  زا  یکی 
نایب شیاین  نابز  هب  هک  تسا  هناقداص  یتسود  مدرم  ياه  شور  نیرتهب  هدنرادرب  رد  مهن  یـس و  ياعد  ًالثم  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب 

(1) .تسا هدش 

عضاوت لصا  . 4

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...َو ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  (َو 

(2) «. ...دنراد یمرب  ماگ  یمرن  هب  نیمز  يور  هک  دنا  یناسک  نامحر  يادخ  ناگدنب  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  (َو 
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ص 73. ناتسبات 84 ،)  ) 15 ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ، هفیحص  رد  ناسنا  هنازرف ، دیمحلادبع  ( 1 - ) 1
هار رد  راقو  یمارآ و  دنک ، یم  فیـصوت  نادـب  ار  دوخ  صاخ  ناگدـنب  لاعتم  يادـخ  هک  یتفـص  نیتسخن  هیآ 63 . ناـقرف ، ( 2 - ) 2

نانچ دارفا  زا  یخرب  .تسا و  ناـسنا  ینورد  ياـه  تلـصخ  زا  یکاـح  نتفر  هار  هویـش  اریز  تسا ، زیمآ  رورغ  تسژ  نتـشادن  نتفر و 
.درب یپ  اه  نآ  رورغ  هب  ناوت  یم  ناشنتفر  هار  هویش  زا  هک  دنرورغم  ربکتم و 
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(1) «. رتسگ ورف  ار  دوخ  لاب  دنا ، هدرک  يوریپ  ار  وت  هک  ینانمؤم  نآ  يارب  «و 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. دنک هبترم  دنلب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ینتورف  ادخ  يارب  سکره  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح 

(3) «. ینک اطع  نانآ  هب  ار  نامه  دنهد ، وت  هب  نارگید  يراد  تسود  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  عضاوت  »

(4) «. تسا ینتورف  فدارتم  عضاوت  »

: دیوگ یم  هحفص 209  هعیرشلا  مراکم  یلا  هعیرذلا  باتک  رد  یناهفصا  بغار 

(5) «. دهد تیاضر  دوخ  هیاپ  زا  رتورف  يا  هیاپ  هب  ناسنا  ینعی  هعض »  » تسا و هدش  قتشم  عضو ) هشیر  زا  « ) هعض  » زا عضاوت  »

(6) .دنشاب رت  لزان  وا  زا  هاج  رد  هک  یناسک  رب  درمشن  یتیزم  ار  دوخ  هک  دوب  نآ  قالخا  رظن  زا  عضاوت 

«. تسا ینابرهم  شمارآ و  یمرن ، زا  ترابع  عضاوت  : » دیوگ دینج 

«. اه بیغ  هدنناد  يارب  تساه  لد  ندوب  لیلذ  عضاوت  : » دیوگ میور 

تلذ و نداـهن  ندرگ  زا  تراـبع  عضاوت  دـنا  هتفگ  و  قح ، يارب  قح  زا  تسا  قح  لوبق  زا  تراـبع  عـضاوت  هک  : » تسا هدـش  هتفگ  و 
(7) «. تسا نارگ  راب  ندیشک 

ص:211

هیآ 215. ارعش ، ( 1 - ) 1
ص 50. ج 3 ، لامعلا ، زنک  يدنه ، نیدلا  ماسح  نب  یقتملا  یلع  نیدلاالع  ( 2 - ) 2

ص 100. هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 3 - ) 3
ص 104. یمالسا ، قالخا  همان  حالطصا  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یشهوژپ  تنواعم  ( 4 - ) 4

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  ، ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 5 - ) 5
ص 86. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،

ص 77. هداز ، بجر  مارهش  حرش  همدقم و  يرصان ، قالخا  هدیزگ  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  ( 6 - ) 6
ص 599. ج 1 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  يداجس ، رفعج  دیس  ( 7 - ) 7
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ثعاب درف  رد  یتلاح  نینچ  دوجو  .دوشن  لیاق  يرترب  زایتما و  شیوخ  يارب  نارگید  اب  هسیاقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  عضاوت  موهفم 
(1) .درادب یمارگ  گرزب و  ار  نارگید  هک  دوش  یم 

فیرـش هدیدنـسپ و  رایـسب  تافـص  زا  هک  دوش  نارگید  میرکت  میظعت و  بجوم  هک  تسا  يراتفر  راتفگ و  ینتورف ، عضاوت و  همزال 
(2) .تسا

.تسا وکین  مرن و  راتفگ  عضاوت ، ياه  هولج  زا  یکی 

(3) .دوش یم  رود  ّربکت  یهاوخ و  دوخ  رورغ و  زا  هدنیوگ  دنک و  یم  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  اه  لد  عضاوت  بدا و 

تنطلس فرش  ریرس  رب  دنک  دور  عضاوت  قیرط  هک  یسک 

(4) تنکسم ناگیامورف  اب  دوب  بدا  ناگرزب  اب  دوب  عضاوت 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

یکی رب  »(5) و  متسه امش  لثم  يرشب  مه  نم  مدرم  هب  وگب  : » دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ییاج  رد  »
هیآ نیا  رد  دوش  یم  لزان  یحو  امش  دوخ  لاثما  زا 

ص:212

ص 106. یمالسا ، قالخا  یناجیابرذآ ، دوعسمو  یملید  دمحا  ( 1 - ) 1
ص 183. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع  دمحم  ( 2 - ) 2

ُهاّیِإ ّالِإ  اوُُدبْعَت  ّالَأ  َکُّبَر  یضَق  َو  : ) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  ص 332 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 3 - ) 3
هیآ ءارـسا ، ( ) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل  ُْلق  امُهْرَْهنَت َو  ٍّفُأ َو ال  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  ْوَأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 
رانک رد  ود ، ره  ای  ود  نآ  زا  یکی  رگا  .دینک  ناسحا  دوخ ]  ] ردام ردپ و  هب  دیتسرپم و  ار  وا  زج  هک  درک  ررقم  وت  راگدرورپ  و  (. » 23

«. يوگب هتسیاش  ینخس  اهنآ  اب  نکم و  شاخرپ  نانآ  هب  وگم و  فا » [ » یتح  ] اهنآ هب  دندیسر  یگدروخلاس  هب  وت 
.يدمویرف نیمی  نبا  زا  رعش  ص 54 . یسراف ، بدا  رد  یقالخا  راعشا  يدنجریب ، يدمحا  دمحا  ( 4 - ) 4

هیآ 110. فهک ، ( 5 - ) 5
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(1) «. تسا هدش  هتفهن  یناوارف  عضاوت  همیرک 

: دیوگ یم  یناشاک  ضیف  هکنانچمه  .دشاب  ادخ  ياضر  يارب  تسیاب  یم  ینتورف  عضاوت و 

ادخ دنک  ینتورف  ادخ  يارب  هک  یسک  تسا ، هعدخ  رکم و  دشاب  نیا  زج  رگا  دشاب و  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  هک  تسا  نآ  ینتورف  »
(2) «. دهد یم  يرترب  شناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  وا 

ربارب رد  دهد ، یم  ناشن  ار  لد  يریذپ  فاطعنا  تلاح  تسا و  یگتـسکش  لد  يانعم  هب  و  تیـشخ ، فوخ و  اب  مزالتم  ًابیرقت  عوشخ 
(3) .تسا لد  رثأت  مدع  یلد و  گنس  زا  یکاح  هک  تواسق 

يرهاظ لاعفا  قالخا و  رابتعا  هب  عضاوت  زین  دوش و  یم  هتفگ  دوش  ماجنا  وا  زا  هبترم  نییاـپ  هبترم و  دـنلب  درف  نیب  هک  هچنآ  هب  عضاوت 
ینـالف بلق  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دوش و  یم  هتفگ  یندـب  یحراوج و  لاـعفا  هب  اـهنت  عوشخ  یلو  تسا  ینطاـب  و 

(4) .تسا عشاخ  ینالف  حراوج  عضاوتم و 

عضاوت لّلذت و  توافت 

يدرف نتـسناد  دنمتردق  تردق و  راهظا  عضاوت  یلو  دوش  یم  ّللذت  وا  لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  اب  ییورایور  زا  زجع  راهظا  للذـت 
دوش و یم  عضاوت  وا  يارب  هک  تسا 

ص:213

ص 354. ج 17 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
ص 101. هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 2 - ) 2

یناوریـش ص یلع  ملق  هب  يدزی ،) حابـصم  یقت  دـمحم  ياه  سرد   ) نآرق رد  قـالخا  هدـیکچ  يدزی ، حابـصم  یقت  دـمحم  ( 3 - ) 3
.221

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دـیمح  ( 4 - ) 4
(. ص 87 ، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،
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(1) .هن ای  دشاب  هدننک  عضاوت  درف  رب  تردق  ياراد  دریگ  رارق  عضاوت  دروم  هک  يدرف  هک  درادن  یتوافت 

دح زا  عضاوت  ینتورف و  ًایناث  دـشاب  یلاعت  قح  تیاـضر  يارب  ًـالوا  تشاد : هجوت  یتسیاـب  هتکن  هس  هب  حودـمم  عضاوت  زرم  نییعت  رد 
یناسنا و تلیـضف  فرـش و  عضاوت ، یناور  أشنم  ًاـثلاث  .دـماجنا  یم  یـسولپاچ  قلمت و  هب  نآ  رد  طارفا  زا  هک  ارچ  دوشن  جراـخ  دوخ 

.ینوبز سفن و  فعض  هن  دشاب  نارگید  قوقح  هب  مارتحا 

.تسا هدش  یهن  نآ  زا  تدش  هب  هیعدا  تایاور و  نآرق و  رد  .تسا و  ربک  عضاوت ، دض  یقالخا  هلیذر 

زا تسا  یگرزب  باـجح  ربک  و  ماوع ؛ هب  دـسرب  هچ  دـنا  هدـش  كـاله  نآ  اـب  صاوخ  هک  تسا  یکاـنلوه  هلئاـغ  گرزب و  تفآ  ربک 
تحیـصن و لوبق  ظـیغ و  مظک  عضاوت و  زا  عناـم  هک  تسا  ینیغورد  زیمآ و  فـلکت  تزّع  نآ  رد  اریز  ناـنمؤم ، قـالخا  هب  ندیـسر 

...و تبیغ  دسح و  هنیک و  بضغ و  كرت  تقادص و  رب  ندنام  یقاب  یهاوخریخ و 

(2) .دنک ظفح  ار  دوخ  زیمآ  فلکت  تزّع  نیا  ات  دراد  زاین  مومذم  قالخا  مامت  هب  ربکتم  ناسنا  دوش و  یم 

اریز تسین ، هدیدنـسپ  ًاـقلطم  عضاوت  راـهظا  هک  تسناد  دـیاب  اـما  تسا ، ناـسنا  هتـسجرب  تافـص  زا  یکی  ینتورف  عضاوت و  هکنیا  اـب 
مینک یم  دروخرب  يدراوم  هب  ترـشاعم  بادآ  رد  ور  نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  یفنم  راثآ  ینتورف  راهظا  طیارـش  یخرب  رد  تسا  نکمم 
ربارب رد  عضاوت  رفاک و  ربارب  رد  عضاوت  تورث ، رطاـخ  هب  عضاوت  ربکتم ، ربارب  رد  عضاوت  هلمج  نآ  زا  تسا  هدـش  یهن  عضاوت  زا  هک 

.هولصلا كرات  قسف و  هب  رهاجتم 

ص:214

.نامه ( 1 - ) 1
ص 419. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 2 - ) 2
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شربکت شیازفا  یهارمگ و  بجوم  وا ، لباقم  رد  عضاوت  ینتورف و  اریز  دنک ؛ عضاوت  ینتورف و  دـیابن  ّربکتم  صخـش  ربارب  رد  ناسنا 
(1) .دوش هجوتم  هبنتم و  صخش  نآ  دیاش  ات  دوش  ّربکت  وا  ربارب  رد  هک  رتهب  هچ  سپ  دوش ؛ یم 

دایرف دشاب  هدش  یسک  رب  یمتس  هک  یماگنه  دیآ و  یم  مزال  يدنت  تنوشخ و  دشاب ، هتـشاد  یفنم  ریثأت  عضاوت  بدا و  هک  یماگنه 
(2) .تسا زیاج  زین  ندز 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هکنانچ 

(3) ؛ ) ًامِیلَع ًاعیِمَس  ُهّللا  َناک  َِملُظ َو  ْنَم  ّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  (ال 

«. تساناد ياونش  ادخ  و  دشاب ، هتفر  متس  وا  رب  هک  یسک  زا )  ) رگم درادن ، تسود  ار  ینابز  دب  هب  نتشادرب  گناب  دنوادخ ، »

یحور تیفرظ  ردص و  حرـش  هب  یگژیو  نیا  هتبلا  تسا و  رتابیز  رت و  هتـسیاش  دراد ، رارق  تردق  هاگیاج  رد  هک  یـسک  يارب  عضاوت 
هب یشورف  رخف  هنوگره  زا  دنک و  يربهر  هناعضاوتم  مدرم ، ناتسدریز و  لباقم  رد  ماقم ، هب  ندیـسر  اب  مکاح  درف  ات  دراد  زاین  ییالاب 

(4) .دشاب رود 

...و هانگ  لهج ، زجع ، صقن ، رقف ، هب  ار  دوخ  اعد  نمـض  یعاد  .تسا  یعاد  فیـصوت  هیداجـس  هفیحـص  ياـهاعد  زا  یگرزب  شخب 
یناور هیلخت  یعون  اب  مأوت  هک  ار  يدرف  ییادز  رابکتـسا  ینکـشدوخ و  عون  کی  اهاعد  زا  تمـسق  نیا  عقاو  رد  .دیامن  یم  فیـصوت 

(5) .دهد یم  میلعت  ام  هب  تسا  یتیوه  یب  یچوپ و  ساسحا  زا  رتارف  يارب 

ص:215

ص 185. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع  دمحم  ( 1 - ) 1
صص 333-332. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 2 - ) 2

هیآ 148. ءاسن ، ( 3 - ) 3
ص 95. هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانش ، قح  اضر  دیمح  ( 4 - ) 4

ص ناتسمز 84 ،)  ) 17 ینید ، هشیدنا  همانلصف  اعد ، نابز  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يزاس  گنهرف  روپ ، ناملـس  داوجدمحم  ( 5 - ) 5
.12
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.تسا ینتورف  عضاوت و  یعون  هب  دوش ، یم  زاین  تساوخرد  زاین  یب  هاگرد  زا  تسا و  هناسمتلم  ینابز  هک  اعد  نابز 

هیداجس هفیحص  رد  ینتورف  عضاوت و 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگ  ارف  و  ماکحا ) يرادهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
هار ندومن  ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدـنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدوـمرف 

يرای و  ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشرفاسم ؛ زا  رادید  و  ناش ؛ هدننک  تروشم  نداد  زردـنا  و  ناشیوج ؛
شـشخب هب  ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشا ، هدیدمتـس  ندرک 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  ِءاَرَقُْفلا ، َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

نانیمطا و نآ  هب  سفن  هک  يربص   ) وکین ییابیکـش  ربص و  هب  ارم  و  نادرگ ؛ بوبحم  میارب  ار  ناشیورد  ءارقف و  ینیـشنمه  ایادـخ  راب 
.امرف يرای  ناشیا  ینیشنمه  رب  دباین ) هار  نآ  رد  ینارگن  بارطضا و  هتشاد  شمارآ 
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(1) .دنک یم  بلط  ادخ  زا  ناگراچیب  اب  ینیشنمه  نتشاد  تسود  بلاق  رد  ار  ینتورف  نیا  تاقوا  یهاگ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیل َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو  اَهَْلثِم ، یِـسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفْرَت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ 

نآ دـننام  مسفن  شیپ  هکنآ  زج  امرفم  زارفرـس  یماقم  هجرد و  هب  مدرم  ناـیم  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
.يروآ دیدپ  یناهنپ  يراوخ  نم  يارب  مسفن  شیپ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  زج  روایم  دیدپ  میارب  اراکشآ  يدنمجرا  و  ییامن ؛ تسپ 

، نارگید ربارب  رد  بسانم  يراتفر  ناونع  هب  اهنت  هن  ار  يدنسپدوخ  ربک و  زا  نتسج  يرود  ینتورف و  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع  نیا  رد 
(2) .دناد یم  ینورد  یتلاح  ناونع  هب  هکلب 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مهدزناش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َْکیَدَی َْنَیب  ٌحوُرْطَم  ِّبَر ، اَی  اَذ ، اَنَأ  اَه  ْکیَدْعَس ، ْکیََّبل َو  َلاَقَف  ِءاَعُّدلِاب  ُهَتْرَمَأ  يِذَّلا  كُْدبَع  یَِهلِإ ، اَی  اَنَأ ، َو 

یم اج  هب  تنامرف  منک و  یم  تعاطا  ینعی  کیدعس  کیبل و  تفگ : يدومرف و  رما  اعد  هب  ار  وا  هک  ماوت  هدنب ي  نم  نم ، يادخ  يا 
.هداتفا تهاگشیپ  رد  هک  يا  هدنب  راگدرورپ ، يا  منم ، کنیا  مروآ 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مهدزیس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیئاَِدن ْنِم  َو  ًابیُِجم ، ِیئاَعُِدل  ْنُک  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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؛ ًاعِماَس ِیتْوَِصل  َو  ًامِحاَر ، یِعُّرَضَِتل  َو  ًابیِرَق ،

.شاب اونش  میادص  هب  نابرهم و  میراز  هب  کیدزن و  مزاوآ  هب  هدنروآرب و  ارم  ياعد  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

؛ ُْهنَع ُتْزَجَع  اَم  یَلَع  ِکب  ُنیِعَتْسَأ  َو  ِهِیف ، ُتْرَّصَق  اَِمل  كُرِفْغَتْسَأ  َو  َّرِصُأ ، ْنَأ  ْنِم  ِکب  ُذوُعَأ  َو  َِربْکَتْسَأ ، ْنَأ  ْنِم  ْکَیلِإ  ُأَْربَأ  اَنَأ  َو 

یهاتوک نآ  رد  هچنآ  يارب  و  میاـمن ؛ رارـصا  هاـنگ ) رد   ) هکنیا زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  و  میوج ؛ یم  يرازیب  یـشکرس  زا  وت  دزن  نم  و 
.مبلط یم  يرای  وت  زا  مناوتان  نآ  ماجنا  زا  هک ) یتعاط   ) هچنآ رب  و  مهاوخ ، یم  شزرمآ  وت  زا  مدروآ ) اج  هب  هک  یناهانگ   ) مدومن

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِفْعَِضب ُفِرَتْعَأ  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  ِکلَِذب  ُدَهْـشَأ  ِکب ، اَّلِإ  ًاّرَـض  َال  ًاعْفَن َو  یِـسْفَِنل  ِکْلمَأ  َال  َکل ، ًارِخاَد  ًاْدبَع  ُْتیَْـسمَأ  ُتْحَبْـصَأ َو  یَِهلِإ 
ُنیِهَْملا ُریِقَْحلا  ُریِرَّضلا  ُفیِعَّضلا  ُنیِکَتْـسُْملا  ُنیِکْـسِْملا  كُْدبَع  یِّنِإَف  ِینَْتیَتآ ، اَم  ِیل  ْمِّمَت  َو  ِینَتْدَـعَو ، اَم  ِیل  ْزِْجنَأَف  ِیتَلیِح ، ِهَِّلق  ِیتَُّوق َو 

؛ ُریِجَتْسُْملا ُِفئاَْخلا  ُریِقَْفلا 

هب دوخ  ةرابرد  متـسین ، اناوت  شیوخ  نایز  دوس و  رب  وت  کمک  هب  زج  و  ماوت ؛ راوخ  هدـنب  هکیلاح  رد  مدرک  ماش  حبـص و  ایادـخ  راـب 
يداد هدـعو  نم  هب  اعد ) ندرک و  اور   ) هچنآ هب  سپ  مراد ، رارقا  نتـشیوخ  یگراـچیب  یناوتاـن و  هب  و  مهد ؛ یم  یهاوگ  متفگ  هچنآ 

، لاحدـب ناوتان ، نتورف ، زیچ ، یب  هدـنب  نم  اریز  هدـم ) نآ  رد  يرییغت  ربم و  نیب  زا   ) نادرگ لـماک  يا  هدرک  اـطع  هچنآ  و  نک ؛ اـفو 
.متسه وت  هاوخراهنیز  ناسرت و  دنمزاین ، راوخ ، کچوک ،
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: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  داتفه و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِرُّبَکَِتب اًلیِطَتْـسُم  َال  ًاذُّوَلَت ، ًاذُّوَعَت َو  ًاعُّرَـضَت َو  ًهَفیِخ َو  ِکلَذ  َعَم  َو  ِریِجَتْـسُْملا ، ِِفئاَْـخلا  ِریِقَْفلا  ِِسئاَْـبلا  ِلِیلَّذـلا  ِریِقَْحلا  ََهلَأْـسَم  کـُْتلَأَس  َو 
؛ َنیِِعفاَّشلا ِهَعاَفَِشب  اًلیِطَتْسُم  َال  َو  َنیِعیِطُْملا ، ِهَّلاَِدب  ًاِیلاَعَتُم  َال  َو  َنیِرِّبَکَتُْملا ،

زا متـساوخرد  لاوحا  نیا  اب  و  هاوخ ؛ راهنز  هدنـسرت  زیچ  یب  دـنمزاین  راوخ  تسپ  تساوخرد  نوچمه  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  و 
هب هاوخ  يدـنلب  وـلع و  يور  زا  هن  و  ناـشکندرگ ؛ یـشکندرگ  هب  يزاورپدـنلب  يور  زا  هن  تسا ، یهاوـخ  هاـنپ  يراز و  سرت و  يور 

.ناگدننک تعافش  يرگیجنایم  تعافش و  هب  ربکت  يور  زا  هن  و  ناگدننک ؛ تعاطا  دامتعا  تأرج و 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  داتشه و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َْتلَـصَو ْنَم  ِّقَِحب  کـِنْأَِشل ، َْتیَبَتْجا  ِنَم  َو  کـِتَّیَِرب ، ْنِم  َتْرَتْـخا  ِنَم  ِّقَِحب  کِـسْفَِنل ، ُهَْتیَفَطْـصا  ِنَِمب  َو  کـِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب 
ِیف ِینْدَّمَغَت  ِکتاَداَعُِمب ، ُهَتاَداَعُم  َتُْطن  ْنَم  َو  ِکتَالاَوُِمب ، ُهَتَالاَُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب  ِکتَیِصْعَمَک ، ُهَتَیِـصْعَم  َْتلَعَج  ْنَم  َو  ِکتَعاَِطب ، ُهَتَعاَط 

؛ ًاِبئاَت َكِراَفِْغتْسِاب  َذاَع  َو  اًلِّصَنَتُم ، ْکَیلِإ  َراَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اَِمب  اَذَه  یِمْوَی 

و يا ؛ هدیزگرب  تناگدیرفآ  زا  ار  وا  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا ، متاخ   ) یـسک تلزنم ) ماقم و  هب   ) قح هب  مهد  یم  مسق  ار  وت 
يارب ار  وا  هک  یسک  و  يا ؛ هدرک  رایتخا  يا  هدیرفآ  هچنآ  زا  ار  وا  هک  یسک  قح  هب  يا ، هدیدنسپ  دوخ  يارب  ار  وا  هک  یـسک  قح  هب 

هتـسویپ دوخ  زا  تعاط  هب  ار  وا  زا  يربنامرف  تعاط و  هک  یـسک  قح  هب  يا ، هدومن  باختنا  تمایق ) زور  ات  ماـکحا  ناـیب   ) دوخ راـک 
دوخ زا  ینامرفان  دننام  ار  وا  زا  ینامرفان  هک  یسک  و  يا ؛
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عمج شیوخ  ینمشد  هب  ار  شینمـشد  هک  یـسک  و  يا ؛ هدومن  نورقم  دوخ  یتسود  هب  ار  وا  یتسود  هک  یـسک  قح  هب  يا ، هدینادرگ 
هب هانگ  زا  يرازیب  لاح  اب  هک  ار  یـسک  نآ ، هب  یناـشوپ  یم  هک ) دوخ  وفع  تمحر و   ) هچنآ هب  ناـشوپب  مزور  نیا  رد  ارم  يا ، هدرک 

.دروآ هانپ  وت  زا  شزرمآ  تساوخرد  هب  ینامرفان ، زا  تشگزاب  هبوت و  اب  و  دیامن ؛ يراز  وت  يوس 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  تسیب و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َکِْقلَخ ُّلُک  ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداَْقنا  َو  کِشْرَع ، َنوُد  اَم  ِکتَمَظَِعل  َعَشَخ  َو  کِْملِع ، ِیف  يَرَج  ْنَم  َکل  َعَضَخ  کَناَْحبُس 

تمظع يارب  تسا ) وت  زج  هچنآ   ) تسا وت  ملع )  ) شرع ریز  هچنآ  و  عضاوتم ؛ وت  ربارب  رد  هتـشذگ ، وت  ملع  رد  هک  ره  یکاپ ! هزنم و 
( دـنهاوخن ای  دـنهاوخب  يا  هتـساوخ  ناشیا  هرابرد  هچنآ  يارب   ) وت زا  تعاطا  يارب  تناگدـیرفآ  همه ي  و  تسا ؛ نتورف  وت  یگرزب  و 

! دنربنامرف راوخ و  لیلذ و 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  تصش و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًاریِجَتْـسُم ُُهْتمَرَتْجا ، اَیاَطَْخلا  َنِم  ٍلِیلَج  َو  ُُهْتلَّمَحَت ، ِبُونُّذلا  َنِم  ٍمیِظَِعب  ًافِرَتْعُم  ًاِفئاَخ ، ًاعِـشاَخ  ًاعِـضاَخ  اًلِیلَذ  ًارِغاَص  ْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَه  َو 
؛ ٌِعناَم ْکنِم  ِینُعَنْمَی  َال  َو  ٌریُِجم ، ْکنِم  ِینُریُِجی  َال  ُهَّنَأ  ًاِنقُوم  ِکتَمْحَِرب ، ًاِذئَال  کِْحفَِصب ،

اـهاطخ و هب  ما و  هتفر  نآ  راـب  ریز  هک  گرزب  ناـهانگ  هب  هک  ناـسرت  ناـنک و  يراز  نتورف ، راوخ ، تسپ ، وت  وـلج  رد  منم  کـنیا  و 
رواب ما ، هدـنهانپ  تتمحر  هب  وج و  راهنز  تتـشذگ  وفع و  هب  ما ، هدـننکرارقا  ما  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  گرتس  ياـه  يراکتـسردان 

.دراد یمن  زاب  وت  زا  ارم  يا  هدنرادزاب  و  دهد ، یمن  ناما  وت  زا  ارم  يا  هدنهد  ناما  هک  مراد 
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: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مهاجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ٌلْهَأ ، ِکلَِذل  یِّنِإَف  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإ  ٌمِغاَر ، ٌلِیلَذ  ٌعِضاَخ  ْکیَدَی  َْنَیب  اَذ  اَنَأ  اَهَف  ُتْرَرَف ، اَنَأ  ْنِإ  یِکِرْدُم  َو  ُْتبَرَه ، اَنَأ  ْنِإ  ِیِبلاَط  کَّنِإ  َّمُهَّللا 
؛ کَتَِیفاَع ِینَتْسَْبلَأ  َو  كُْوفَع ، ِینَلَمَش  ًامیِدَقَف  یِّنَع  ُفْعَت  ْنِإ  َو  ٌلْدَع ، ْکنِم  ِّبَر  اَی  َوُه 

كاخ رب  ینیب  راوخ ، نتورف ، تهاگـشیپ  رد  منم  کنیا  سپ  مزیرگب ، رگا  ینم  هدنبایرد  و  منک ؛ رارف  رگا  ینم  هدنیوج  وت  ایادـخ  راب 
زا رگا  و  تسا ؛ داد  لدع و  وت  بناج  زا  مراگدرورپ -  يا  رفیک - )  ) نآ منآ و  راوازـس  نم  سپ  ینک  رفیک  باذـع و  ارم  رگا  هداهن ،

یتخـس و ره  زا  ارم   ) يا هدناشوپ  نم  رب  ار  تا  یتسردـنت  تیفاع و  و  هتفرگارف ؛ ارم  تتـشذگ  هنیرید  میدـق و  زا  سپ  يرذـگرد  نم 
(. يا هداد  تاجن  يراتفرگ 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینْدِز َو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو  كِداَبِع ، َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  ِکب ، ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَـض  َو  کِْقلَخ ، َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  ْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 
؛ ًاْرقَف ًهَقاَف َو  ْکَیلِإ 

زج زا   ) مرب رـس  هب  اهنت  هدرک  تولخ  وت  اب  نوچ  و  نادرگ ؛ دـنمجرا  زیزع و  تناگدـیرفآ  دزن  رد  و  عیطم )  ) راوخ تهاگرد  رد  ارم  و 
تـسا زاین  یب  نم  زا  هک  یـسک  زا  و  امن ؛ مزارفرـس  هبترم و  دنلب  تناگدنب  نایم  رد  نتورف و  مزادرپب ) زاین  زار و  هب  هدیـشوپ  مشچ  وت 

ات  ) تهاگرد هب  میدـنمزاین  رقف و  رب  و  مهاوخن ) يزیچ  وا  زا  مه  نم  هک  نک  نانچ   ) زاس مزاـین  یب  دـنک ) یمن  هدرکن و  یتساوخرد  )
(. دبای ینوزف  وت  اب  مزاین  زار و  وت و  زا  متساوخرد 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینِْسْبلَأ َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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ِْرتَس َو  ِهَفِراَْـعلا ، ِءاَْـشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض  َو  ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَـفْطِإ  َو  ِظـْیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْـعلا ، ِطَْـسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز 
، ِلُّضَفَّتلا ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ، ِنوُکُس  َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ،

ِراَثِْکتْـسا َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَـک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ، ْنِإ  ِّقَْحلاـِب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْـسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْـضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو 
؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاَّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  کلذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتـشز و  بیع و  ندوـمن  ناـهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاـف  و  مدرم ؛ نیب  داـسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ، و  یـشوروکین ،
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
راک هب  هدش  عارتخا  هشیدـنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدـب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  ندوب  هشیمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  یگراومه 

.نادرگ لماک  درب ،
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: دنیامرف یم  نآ  متفه  تسیب و  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْلَعْجا َو  َنیِقَّتُْملا ، َهَْیلِح  ِینِّلَح  َو  َنیِِحلاَّصِلل ، ُنوُکَت  اَمَک  ِیل  ْنُک  َو  َنیِعِشاَْخلا ، یَلَع  ِیْبلَِقب  ْفِطْعا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل ، يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعَْزنا  َو 
؛ َنِیلَّوَْألا َهَصْرَع  ِیب  ِفاَو  َو  َنیِرِخْآلا ، ِیف  ًایِماَن  ًارْکِذ  َو  َنیِِرباَْغلا ، ِیف  ٍقْدِص  َناَِسل  ِیل 

یم ناگتـسیاش  اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  و  نادرگ ؛ نابرهم  نانتورف  اب  ار  ملد  و  نکرب ؛ ما  هنیـس  زا  ار  ناـمیا  لـها  يارب  نتـشاد  هنیک  و 
رد ییوـکین  رکذ  نم  يارب  و  منادرگ ) دوـخ  شور  ار  ناـنآ  تافـص  هک  اـمرف  اـطع  قـیفوت   ) میاراـیب ناراـکزیهرپ  روـیز  هب  و  یـشاب ؛

نینمؤملاریما ترضح   ) ناینیـشیپ ندمآ ) درگ  عامتجا و  ياج   ) يارـس نایم  رد  ارم  و  هد ؛ رارق  ناینیـسپ  رد  يدنلب  هزاوآ  و  ناگدنیآ ؛
.روآرد راصنا ) نیرجاهم و  زا  وا  ناوریپ  مالسلا و  هیلع 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِْهیَلَع َو ُکتاَوَلَص  ُکلوُسَر  كُْدبَع َو  ُهَّنَس  اَم  یَلَع  اَِهتاَقْوَأ  ِیف  اََهل  َنیِّدَؤُْملا  اَِهناَکْرَِأل ، َنیِِظفاَْحلا  اَِهلِزاَنَِمل ، َنِیبیِـصُْملا  ََهلِْزنَم  اَهِیف  اَْنلِْزنَأ  َو 
؛ ِهِغَْلبَأ ِعوُشُْخلا َو  ِنَْیبَأ  َو  ِهِغَبْسَأ ، ِروُهَّطلا َو  ِّمَتَأ  یَلَع  اَِهلِضاَوَف  ِعیِمَج  اَهِدوُجُس َو  اَهِعوُکُر َو  ِیف  ِِهلآ 

رد ار  نآ  دـنناگدنرادهاگن  ار  نآ  بناوـج  ناـکرا و  هتفاـیرد  ار  نآ  هتـسیاش  بتارم  هک  هد  رارق  یناـسک  نوـچمه  زاـمن  رد  ار  اـم  و 
اه و تلیضف  همه  دوجس و  عوکر و  رد  داب -  وا  لآ  رب  وا و  رب  تیاهدورد  وت -  هداتـسرف ي  هدنب و  هک  یقیرط  نامه  هب  دوخ  تاقوا 

.دنا هدنروآ  اج  هب  ینتورف  عوشخ و  نیرتاسر  یکاپ و  تراهط و  نیرت  لماک  اب  هداد  رارق  شا  عیفر  تاجرد 
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: دنیامرف یم  نآ  مهدفه  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْکَیلِإ ، ِعُّرَـضَّتلا  ِهاَلَّصلا َو  یَلَع  ِِهْلَیل  ِیف  َو  ِهِماَیِـص ، یَلَع  ِهِراَهَن  ِیف  اَّنِعَأ  َو  َکل ، اَِـنتَعاَِطب  ُهَتاَـقْوَأ  ْنِّیَز  َو  كاَّیِإ ، اَِـنتَداَبِِعب  ُْهنَحْـشا  َّمُهَّللا 
؛ ٍطیِْرفَِتب ُُهْلَیل  َال  َو  ٍهَْلفَِغب ، اَْنیَلَع  ُهُراَهَن  َدَهْشَی  َال  یَّتَح  ْکیَدَی  َْنَیب  ِهَّلِّذلا  َو  َکل ، ِعوُشُْخلا 

وت يارب  ام  يربنامرف  تعاـط و  هب  ار  نآ  تاـقوا  و  نادرگ ؛ رپ  ولمم و  وت  يارب  اـم  شتـسرپ  تداـبع و  زا  ار  ناـضمر  هاـم  ایادـخ  راـب 
رد يراوخ  وت و  يارب  ینتورف  وت و  هاگرد )  ) يوس هب  يراز  زامن و  هب  شبـش  رد  نتـشاد و  هزور  هب  شزور  رد  ار  اـم  و  اـمن ؛ هتـسارآ 

.دهدن یهاوگ  لمع ) رد   ) یهاتوک ریصقت و  هب  شبش  يربخ و  یب  تلفغ و  هب  ام  رب  شزور  ات  امرف  يرای  وت ، ربارب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  و  مرذـگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدـب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادـخ  راب 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اه  نآ  همه  ییوکین  اب  مشاب و  نامگ  شوخ  ناـشیا 

یناهنپ و رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اـهنآ  اـب  ینتورف  اـب  و  مناـشوپب ؛
اب مزاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رس  تشپ 
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يارب هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه تمعن  يراـکهابت ) داـسف و  هب  یگدولآ  اـب  هن   ) ینمادـکاپ
يارب مراد  رظن  رد  هتـشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛ مزال  ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ 

.منک تیاعر  ناشیا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَذِإ كِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  ْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  ُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرَّضلا ، َدـْنِع  ِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
کَْعنَم َو کَنَالْذِخ َو  ِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  کَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  كِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْضا ،

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  کَضاَرْعِإ ،

و مهاوخب ؛ وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  و  مروآ ؛ هلمح  نمشد ) رب   ) وت يرای ) کمک و   ) هب رارطضا  ماگنه  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ  راب 
ریقف نوچ  دوخ و  ریغ  زا  نتـساوخ  يرای  هب  موش  هراچیب  نوچ  ارم  و  منک ؛ يراز  وت  هاگرد  هب  يراوخ ) تلذ و  اـی   ) یـشیورد ماـگنه 

هب هک  اـمرفم  هارمگ ) اـی   ) شیاـمزآ دوخ  ریغ  شیپ  ندرک  يراز  هب  مسرتـب  نوچ  شیوخ و  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  مدرگ 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  موش ، وت  رفیک )  ) ندینادرگ يور  و  تمحر ) زا   ) نتشادزاب يراوخ و  راوازس  ببس  نآ 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  موس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َِکتَداَبِع َّقَح  كاَنْدَبَع  اَم  کَناَْحبُس  ِکتَیِصْعَم  ِلْهَأ  یَلَع  ُِرفْزَت  َمَّنَهَج  َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو 

هزنم و دنیوگ : یم  دوش  یم  هدینـش  شا  یگتخورفارب  هلعـش و  يادـص  هک  دـننیبب  وت  ناراکهانگ  رب  ار  خزود  نوچ  هک  یناگتـشرف  و 
.میدومنن شتسرپ  تسا  وت  یگدنب  تدابع و  راوازس  هکنانچ  ار  وت  ام  وت ، یکاپ 

ص:225
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وخ مرن  دوخ  ردام  ردپ و  اب  هک  دهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا ، ییوخ  مرن  ینتورف ، هژیو  ياه  هولج  زا  یکی 
.دنک راتفر  تبحص و  نانآ  اب  عضاوت  تیاهن  رد  دشاب و 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد 

؛ ًاقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

هب ارم  و  نک ؛ نابرهم  اهنآ  رب  ار  ملد  و  اـمن ؛ مرن  ار  ما  يوخ  دـنیاشوخ و  ار  منخـس  هتـسهآ و  ناـشیا  ربارب  رد  ار  میادـص  ایادـخ  راـب 
.نادرگ میحر  نانآ  رب  راگزاس و  ناشیا 

یقلخ شوخ  لصا  . 5

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  (َو 

(1) !«. تسالاو ییوخ  ار  وت  هک  یتسار  «و 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  نینچمه 

؛ ) ...َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  )... 

(2) «. ...دندش یم  هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  ًاعطق  يدوب  لدتخس  وخدنت و  رگا  و  »... 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. تساهامش نیرت  قلخ  شوخ  تناید  رد  امش  نیرترب  »

ص:226

هیآ 4. ملق ، ( 1 - ) 1
هیآ 159. نارمع ، لآ  ( 2 - ) 2

ص 44. يا ، هرمک  ..ا  تیآ  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارحب ، نسح  ( 3 - ) 3

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_226_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_226_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_226_3
http://www.ghaemiyeh.com


نازیم رد  ییوخ  شوخ  زا  رتهب  يزیچ  تمایق  زور  رد  : » دـنک یم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نیـسحلا  نب  یلع 
(1) «. دوش یمن  هتشاذگ  ناسنا  لامعا 

: دومرف تسیچ ؟ قلخ  نسح  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

مورحم ار  وت  هک  یسک  هب  يرذگرد و  تسا ، هدرک  متـس  وت  هب  هک  یـسک  زا  ینک و  محر  هلـص  هدرک ، محر  عطق  وت  زا  هک  یـسک  اب 
(2) .ینک اطع  تسا  هدرک 

(3) «. تسا قلخ  نسح  فدارتم  یقلخ  شوخ  »

هب مدرم  اب  طابترا  رد  نیا ، دـنک و  یم  ناـسآ  ار  یتشز  زا  يرود  ییاـبیز و  ماـجنا  نآ ، بحاـص  يارب  هک  تسا  يا  هکلم  قلخ  نسح 
(4) .دیآ یم  تسدب  ّتبحم  ربص و  ملح ، قفر ، تاساوم ، ترشاعم ، تبحاصم ، نسح  فطل ، تّدوم ، قدص ، یکین ،

(5) «. درادن نایب  هب  يزاین  هک  تسا  راکشآ  نانچ  یقلخ ) شوخ   ) نآ یگدوتس  رب  لقع  مکح  »

(6) «. تسا ناقیدص  لامعا  نیرت  فیرش  ناربمغیپ و  تافص  نیرترب  یقلخ  شوخ  »

و یمدـمه ، تفلا و  یتسود و  ثعاب  قلخ  نسح  نیاربانب  .تسا  ییوخدـب  هجیتن  هقرفت  ییادـج و  و  قلخ ، نسح  هجیتن  تفلا  سنا و  »
(7) «. دوش یم  ییادج  دسح و  ینمشد ، بجوم  ییوخدب 

ص:227

یلع یـسابع  بوسعی  یباراف و  یلع  دمحم  همجرت  .مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هاگدـید  زا  ترـشاعم  بادآ  .یلماع  رح  خیـش  ( 1 - ) 1
ص 115. رمک ،

ص 347. ج 3 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 2 - ) 2
ص 115. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 3 - ) 3

ص 299. ج 3 ، نیدجاس ، دیس  هفیحص  حرش  یف  نیکلاسلا  ضایر  يزاریش ، ینیسح  ناخ ، یلع  دیس  ( 4 - ) 4
ص 375. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 5 - ) 5

ص 378. نامه ، ( 6 - ) 6
ص 384. ج 3 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 7 - ) 7
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تسا و فیرـش  تافـص  زا  هک  تسا  ندوب  تسود  مه  اـب  یقلخ و  شوخ  تسا ، تنوشخ  یقلخ و  دـب  لـباقم  یقلخ  شوخ  تفـص  »
(1) «. ددرگ یم  نارگید  ششک  بذج و  بجوم 

: دیوگ یم  یلازغ 

بضغ رگا  یلو  دنک ، یم  كرد  تسه  هک  نانچ  ار  ایـشا  تقیقح  هک  یلقاع  اسب  هچ  اریز  تسا ، یمزال  تلـصخ  ییوخ  شوخ  اما  و 
دنسپان و تافص  ندرک  بولغم  رد  یناوتان  لیلد  هب  .دنک و  یم  يوریپ  شسفن  ياوه  زا  دنک  هبلغ  وا  رب  سرت  ای  لخب و  ای  توهش ، ای 

(2) .دنک یم  لمع  شدوخ  ملع  فالخرب  یقالخا ، یبایشزرا 

.تسا ناسنا  تیقفوم  رد  مهم  یلماع  يراد و  نید  رد  يدیلک  رصنع  یقلخ ، شوخ 

سفن تمالـس  راثیا ، يراکادف و  دوج ، عضاوت ، تعاجـش ، تلادـع ، لیبق  زا  یناسفن  لیاضف  هب  طوبرم  عقاو  رد  قلخ  نسح  دـنچ  ره 
دروخرب و شوخ  مدرم  اب  هک  یناسک  دوش و  یم  هتفگ  قلخ  نسح  زین  مدرم  اب  يراـتفر  شوخ  ییور و  شوخ  هب  نکل  دـشاب  یم  ...و 

تمالـس تلیـضف و  زا  مدرم ) اب  يراتفر  شوخ  كولـس و  نسح   ) هصیـصخ اریز  دنوش ، یم  هدیمان  قالخا  شوخ  دنـشاب  راتفر  وکین 
حور عضاوت ، یتاذ ، تیـصخش  يراوگرزب ، رب  لیلد  مدرم  اب  يراتفر  شوخ  .تسا  رادروخرب  یقلخ  هناوتـشپ  زا  هتفرگ و  تأشن  حور 

.تسا صخش  حور  تمالس  تلیضف و  زا  یکاح  تشذگ و  يراکادف ،

.دنک یمن  یتحاران  راهظا  نارگید  ربارب  رد  یلو  دشاب  نیگهودنا  تحاران و  هچ  رگا  تسا  هنسح  قالخا  هب  قلختم  هک  یسک 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هکنانچ 

(3) «. ...تسا ناهنپ  شبلق  رد  وا  هودنا  نایامن و  شا  هرهچ  رد  نمؤم  يداش  »

ص:228

ص 175. یمالسا ، قالخا  سورد  يریازج ، یلع ، دمحم  ( 1 - ) 1
ص 384. یناشاک ، ضیف  نسحم  ( 2 - ) 2

ص 420. راصق 333 ، تاملک  يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 3 - ) 3
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تیفیک مه و  اب  ناسنا  ود  ههجاوم  .دوش  یم  ور  هبور  مه  اب  تروص  ود  لمع ، نخـس و  ره  زا  شیپ  رگیدـکی ، اـب  رفن  ود  ههجاوم  رد 
، هاگن رد  مه  ییور  شوخ  .تساه  لد  لفق  شیاشگ  زمر  دراد و  راتفر  راتفگ و  هوحن  رد  يا  هدـمع  شقن  اه ، هرهچ  ییوراـیور  نیا 
هب ندرک  مخا  ییور و  شرت  اب  هک  ییاه  یتسود  اه و  هطبار  اسب  هچ  دوش ، یم  راکـشآ  راتفر  رد  مه  راتفگ و  رد  مه  دـنخبل ، رد  مه 
یم وربور  یسک  اب  ییور  هداشگ  اب  یتقو  ...تسا  هدوب  مسبت  کی  مه  اه  ییانشآ  زا  يرایسب  أدبم  رگید  يوس  زا  تسا و  هدروخ  مه 

رب هوالع  دریگ  ماجنا  یهلا  كاپ و  تین  اب  ییور  هداشگ  نیا  رگا  دـیا و  هداد  وا  تسد  هب  ار  یتسود  ّتبحم و  دـیلک  عقاو  رد  دـیوش ،
.دوش یم  بوسحم  زین  تدابع  هنسح و  ّتبحم ، ریثأت 

اب دیناوت  یمن  امـش  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تایاور  رد  .تسا  یناسر  تمدـخ  قیداصم  نیرت  مهم  زا  ییور  هداشگ  یقلخ و  شوخ 
شوخ .دیهد  شرتسگ  ار  یناسر  تمدخ  هزوح  دیناوت  یم  ییور  شوخ  اب  نکل  دیزاس و  دنسرخ  ار  مدرم  همه  شیوخ  تورث  لام و 

زا مدرم  یحور  شمارآ  هب  کمک  ییادز و  مغ  نارگید و  هب  ندیـشخب  هیحور  کین و  ترـشاعم  .تسا  یتسود  ّتبحم و  ماد  یقلخ 
(1) .دور یم  رامش  هب  اه  تمدخ  نیرتهب 

هیداجس هفیحص  رد  یقلخ  شوخ 

: دنیامرف یم  ناشیوخ  دب  راتفر  رییغت  صوصخ  رد  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِلْهَأ ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْـملا ، ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَـنَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَـضِْغب  ْنـِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
يِوَذ ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا 

ص:229

تالاقم و هعومجم  هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  یعامتجا ، یـسانش  بیـسآ  هیداجـس و  هفیحـص  یبوقعی ، مساـقلاوبا  ( 1 - ) 1
ص 273. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس 
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ِهَراَرَم ْنِم  َو  ِهَرْـشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِـسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْـصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا 
؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ 

ندرب کشر  و  یتسود ؛ هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  هد  رییغت  نم  هراـبرد ي  و  تسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
هب ار  ناشیوخ  يراتفر  دـب  و  یتسود ؛ هب  ار  نایانـشآ  ینمـشد  و  نانیمطا ؛ هب  ار  ناـکین  یناـمگ  دـب  و  تبحم ؛ هب  ار  قح  زا  ناـشکرس 

و یعقاو ؛ یتسود  هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود   ) ناگدننکارادم یتسود  و  ندرک ؛ يرای  هب  ار  ناکیدزن  ندینادرگ  راوخ  و  يراتفر ؛ شوخ 
(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ؛ شزیمآ  هب  ار  ناگدننک  شزیمآ  تناها 

.دیآ یم  باسح  هب  نآ  مهم  ياه  هولج  زا  یکی  اما  تسا ، یقلخ  شوخ  زا  صخا  يراتفر  شوخ  دنچره 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مشش و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَّلِإ ََهلِإ  َال  ِلْوَّطلا ، وُذ  ُلِمْجُمْلا  ُنِسْحُمْلا  ِرْکُّشلا ، َلـِیلَق  ُرِکاَّشلا  ِدْـمَْحلا ، َریِـسَی  ُلـِباَْقلا  ِمَعِّنلا ، ِمیِظَِعل  ُباَّهَْولا  ِنَنِْملا ، ِمیِـسَِجب  ُناَّنَْملا  کَّنِإ 
؛ ریِصَْملا ْکَیلِإ  َْتنَأ ،

، مک ساپـس  هدـنهد  شاداـپ  كدـنا ، ساپـس  هدـنریذپ  گرزب ، ياـه  تمعن  هدـنیاشخب ي  رایـسب  هدـنهد و  تمعن  رایـسب  ییوـت  اریز 
وت يوس  هب  تشگزاب  عجرم و  دشاب ) یمن  تافص  نیا  هتـسیاش   ) تسین ییادخ  وت  زج  ناسحا ، لضف و  ياراد  راتفر ، شوخ  راکوکین 

.تسا

نآ زا  مه  ار  یقلخ  شوخ  ناوـت  یم  اـما  دـنیامرف ، یم  فـصو  ار  دـنوادخ  يراـتفر  فاـصوا  زا  یکی  تراـبع  نیا  رد  دـنچره  ماـما 
.درک طابنتسا 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  مهن و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َلَّکَو َو  ِهِِدیاَصَم ، كَرَش  ِیل  َبَصَن  َو  ِهِِدیاَکَِمب ، ِیناََغب  ٍغَاب  ْنِم  ْمَک  َو 
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یَلَع ِینُرُْظنَی  َو  ِقَلَْملا ، َهَشاََشب  ِیل  ُرِهُْظی  َوُه  َو  ِِهتَـسیِرَِفل ، ِهَصْرُْفلا  ِزاَِهْتنِال  ًاراَِـظْتنا  ِِهتَدـیِرَِطل  ُِعبَّسلا  َءاَبْـضِإ  ََّیلِإ  َأَبْـضَأ  َو  ِِهتَیاَـعِر ، َدُّقَفَت  ِیب 
؛ ِقَنَْحلا ِهَّدِش 

تبقارم و يوجتـسج  و  دومن ؛ اپرب  میارب  ار  شیاهراکـش  ماد  و  درک ؛ متـس  نم  هب  شیاه  بیرف  رکم و  اب  هک  يرگمتـس  رایـسب  هچ  و 
رد دـننام  تسـشن  نم  نیمک  رد  و  مور ) یم  اجک  هب  متـسه و  اجک  منک و  یم  هچ  دـنیبب  دوب  بقارم   ) تشاـمگ نم  رب  ار  شیناـبهگن 

شوـخ هک  یلاـح  رد  شراکـش  يارب  یبساـنم  تقو  تصرف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  شندوـب  هار  هب  مشچ  هدـنرد و  نتـسشن  نـیمک 
.تسیرگن یم  نم  هب  تخس  مشخ  اب  و  تخاس ؛ یم  راکشآ  میارب  ار  یسولپاچ  ییور و 

نمشد ياه  بیرف  رکم و  زا  تسا  یسولپاچ  قلمت و  هارمه  هک  اه  ییور  شوخ  زا  یخرب  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یم  قوف  ترابع  زا 
.تسین دنوادخ  راگزیهرپ  ناگدنب  بوخ  تفص  هراومه  ییور  شوخ  تسا و 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
َو ِهَعاَّطلا ، ِماَوَدـِب  ِیل  کلذ  ْلِـمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَـق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ،

؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل 
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رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشن  ورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتـشز و  بیع و  ندوـمن  ناـهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاـف  و  مدرم ؛ نیب  داـسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یـشوروکین ؛
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
راک هب  هدش  عارتخا  هشیدـنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدـب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  ندوب  هشیمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  یگراومه 

.نادرگ لماک  درب ،

: دنیامرف یم  نیدلاو  اب  یقلخ  شوخ  هرابرد  نآ  مشش  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ًاقیِفَش اَمِْهیَلَع  َو  ًاقِیفَر ، اَمِِهب  ِینْرِّیَص  َو  ِیْبلَق ، اَمِْهیَلَع  ْفِطْعا  َو  ِیتَکیِرَع ، اَمَُهل  ِْنلَأ  َو  یِماَلَک ، اَمَُهل  ْبِطَأ  َو  ِیتْوَص ، اَمَُهل  ْضِّفَخ  َّمُهَّللا 

ناشیا هب  ارم  و  نک ؛ نابرهم  اهنآ  رب  ار  ملد  و  امن ؛ مرن  ار  مایوخ  دنیاشوخ و  ار  منخـس  هتـسهآ و  ناشیا  ربارب  رد  ار  میادص  ایادخ  راب 
.نادرگ میحر  نانآ  رب  راگزاس و 
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: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِْقلُْخلا ، ِهَساَکَـش  َو  ِهَعاَـنَْقلا ، ِهَِّلق  َو  ِْربَّصلا ، ِفْعَـض  َو  ِدَـسَْحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا ، ِهَرْوَـس  َو  ِصْرِْحلا ، ِناَـجَیَه  ْنِم  کـِب  ُذوُـعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
؛ ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوْهَّشلا ، ِحاَْحلِإ 

یمک ییابیکـش و  ربص و  یتسـس  کشر و  دـسح و  طلـست  مشخ و  بضغ و  يدـنت  زآ و  صرح و  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  راـب 
ۀبلغ و  سفن ؛ شهاوخ  دـح ) زا  زواـجت   ) طارفا ییوخدـب و  قلخءوس و  دوخ و  هرهب ي  تمـسق و  یمک  هب  ندوبن  دنـسرخ  تعاـنق و 

.تیمح

ششخب وفع و  لصا  . 6

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ...ْمَُکل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْصَْیل َأ ال  اوُفْعَْیل َو  َو  )... 

(1) .»...؟ دیاشخبب امش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  .دنیامن  تشذگ  دننک و  وفع  دیاب  و  »... 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ْمُکَْنَیب َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  يْوقَّتِلل َو ال  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  )... 

(2) «. ...دینکم شومارف  ار  يراوگرزب  رگیدکی  نایم  رد  .تسا و  رت  کیدزن  اوقت  هب  امش  ِندرک  تشذگ  و  »... 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زیزع ار  امـش  دـنوادخ  اـت  دـینک ، وـفع  ار  رگیدـمه  سپ  دـیازفا ، یم  هدـنب  تّزع  رب  تشذـگ  اریز  وـفع ، تشذـگ و  هب  داـب  امـش  رب  »
(3) «. دنادرگ
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: دنیامرف یم  داجس  ماما 

لوبق ار  وا  یهاوخ  ترذعم  دیبلط ، شزوپ  وت  زا  دمآ و  تپچ  تمس  هب  هلصافالب  تفگ و  ازـسان  وت  هب  تتـسار  فرط  زا  یـسک  رگا  »
(1) «. نک

(2) دوجو هک  هب  شمدع  درادن  ود  ره  نیا  هک  ره  دوجس  هب  تمارک  تسدوج و  هب  سفن  فرش 

(3) «. تسا تشذگ  حفص و  فدارتم  وفع  »

(4) «. نآ رب  تردق  زا  نکمت  لوصح  اب  یکین  هب  تافاکم  بلط  ای  يدب  هب  تازاجم  كرت  دوب  ناسآ  سفن  رب  هک  دوب  نآ  وفع  »

(5) «. تمارغ ای  صاصق و  لیبق  زا  يرذگب  نآ  زا  یشاب و  هتشاد  ار  یقح  قاقحتسا  هک  تسا  نآوفع  نادب  «و 

بلطم نیا  هب  نداد  هجوت  ندومن و  قیوشت  دیکأت و  ندروآ ، فدارتم  نیا  زا  روظنم  و  تسا ؛ یکی  ترفغم  حفـص و  وفع ، زا  دوصقم 
تناها زا  یشوپ  مشچ  .درذگ  یم  هدرک  تشذگ  هک  یـسک  زا  دنک و  یم  محر  هدومن ، محر  هک  یـسک  هب  لاعتم  دنوادخ  هک ، تسا 

هفـسالف و زا  يرایـسب  .دـشاب  هناراوگرزب  قالخا  لماک و  لـقع  ياراد  هک  یـسک  نآ  رگم  تسین ، یناـسآ  راـک  ناـسنا  يارب  هدـننک 
کی نیاو  دـنناد  یم  نواعت  يرایمه و  دـننام  ًاقیقد  یعامتجا  یگدـنز  یناـبم  لوصا و  زا  یکی  ار  هحماـسم  تشذـگ و  ناسانـشناور 

(6) .تسا یهیدب  تقیقح 
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يانعم هب  شمود  هجو  تسا و  دوخ  قح  زا  تشذگ  وفع و  يانعم  نامه  نآ  هجو  کی  دراد ، هجو  ود  شـشخب  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.دشاب یم  رظن  دم  نآ  هجو  ود  ره  راتشون  نیا  رد  هک  .دشاب  یم  لام  لذب  تواخس و  قافنا ،

بادآ قالخا و  نساحم  مراکم و  زا  رگید  یکی  نانآ ) ياهاطخ  نتفرگ  هدیدان  نارگید و  ریـصقت  زا  تشذـگ  حور   ) ضامغا وفع و 
هتسکشن ار  وا  تمرح  نارگید  هدشن و  عیاض  وا  زا  یقح  هک  دوش  یم  هدید  یـسک  رتمک  یعامتجا  یگدنز  رد  اریز  تسا ، ترـشاعم 

زا دنشاب و  ریگ  تخس  شیوخ  قوقح  يافیتسا  رد  مدرم  همه  رگا  اریز  تسا ، تشذگ  وفع و  رب  ینتبم  یعامتجا  تایح  همادا  .دنشاب 
رب تخر  هعماج  نایم  زا  یلک  هب  تیمیمص  افص و  حور  دش و  دهاوخ  خلت  رایـسب  یگدنز  دننکن  یـشوپ  مشچ  شزغل  نیرت  کچوک 

(1) .دوش یم  نکمم  ریغ  اهنآ  نایم  فلأت  يرایمه و  يراکمه و  ددنب و  یم 

زا رگا  زین  .رتشیب و  هن  دنک ، هدنسب  نامه  هب  هدش ، ررقم  ماقتنا  نآ  يارب  مالسا  رونا  عرـش  رد  هچنانچ  دید ، يدب  یـسک  زا  نمؤم  رگا 
تسا لقن  امکح  زا  .تسا  ماقتنا  دض  وفع  تسین ، ماقتنا  رد  هک  تسا  یتذل  وفع  رد  ...تسا  رتهب  دیامن ، وفع  یـشوپ و  مشچ  مه  نآ 

قح تافص  زا  هک  سب  نیمه  ششخب  وفع و  تفارش  رد  تسا و  رتشیب  نآ  وفع  باوث  تلیـضف و  دشاب  رت  گرزب  هزادنا  ره  هانگ  هک 
ياوعد کی  اب  ینعی  تسا ؛ وفع  مدـع  ماقتنا و  زا  یـشان  یهاگ  لتق ، گـنج و  یتح  تاـفالتخا ، اـه و  عازن  زا  يرایـسب  .تسا  یلاـعت 

(2) .دسر یم  لتق  یتح  الاب ، ياهاج  هب  راک  یظفل ،

وفع تسا -  نینچ  ًابلاغ  هک  دـش -  دـهاوخ  نانآ  حالـصا  هیبنت و  ثعاب  نارگید  ياطخ  زا  تشذـگ  وفع و  هک  میهدـب  لاـمتحا  رگا  »
(3) «. تسا یقالخا  مراکم  همه  جات  ادخ و  ناگدنب  تّزع  اه ، هنیک  ندش  لیاز  بجوم  وفع  تایاور  رظنم  زا  .تسا  رتهب  ندرک 
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نآرق رد  دـنچ  ره  ...میناوخ  یم  مسا  نیا  هب  ار  دـنوادخ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهاعد  رد  تسا و  یهلا  ياه  مسا  زا  یکی  داوج 
نیا رد  دنک و  شـشخب  فطل ، رـس  زا  نارگید  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  تواخـس  دوج و  ...تسا  هدـماین  یخـس  ای  داوج  هملک  میرک ،

(1) .دبلطن قح  ياضر  زج  يزیچ  راک 

شیازفا هعماج  رد  تمیمص  افص و  ّتبحم و  دنام ؛ یم  هدیشوپ  هعماج  رد  اه  صقنو  اه  بیع  هک  تسا  نآ  یگدنـشخب  ياهدمایپ  زا 
تفـص نیا  .دوش  یم  هدوزفا  دارفا  يزور  قزر و  رب  دور و  یم  يدوبهب  هب  ور  هعماج  داصتقا  دوش ؛ یم  هتـساک  ناـهانگ  زا  دـبای ؛ یم 

(2) .دنک یم  کیدزن  یهلا  تشهب  تمحر و  هب  رود و  یهلا ، باذع  زا  ار  ناسنا 

یم یتـشآ  هب  ار  نانمـشد  دـنک و  یم  مـک  ار  اـه  ینمـشد  هـک  تـسا  نآ  یعاـمتجا ، یگدـنز  هنحـص  رد  یگدنـشخب  راـثآ  زا  یکی 
(3) .دناشک

تواخــس و دراد  یلاـم  تورث و  رگا  و  دزرو ، تعاـنق  تـسا  یهت  لاــم  زا  شتــسد  رگا  ترخآ  هار  هدــنیوپ  ره  هـک  تـسا  راوازس 
ياـه هشیر  زا  یکی  دور و  یم  رامـش  هب  یناـسنا  قـالخا  نیرترب  تافـص و  نیرت  فیرـش  زا  اخـس  دوـج و  ...دـنک  هشیپ  يراـکوکین 

(4) .تسا یهلا  ناگداتسرف  قالخا  نیرت  فورعم  ناربمایپ و  فاصوا  نیرتروهشم  و  تسا ، يراگتسر 

هچنآ اما  .جایتحا و  ردق  هب  دوخ  لایع  رب  قافنا  سمخ و  تاکز و  دننام  تسا  هدش  نیعم  ررقم و  تسا  بجاو  ًاعرـش  نآ  لذـب  هچنآ 
تـشز ًاتداع  ًافرع و  نآ  هراب  رد  هقیاضم  هچنآ  لذـب  رد  تسا  يریگ  گنت  هقیاضم و  كرت  تسا ، بجاو  تداع  تّورم و  ظاـحل  زا 

(5) .دنک یم  توافت  صاخشا  لاوحا و  هب  تبسن  نیا  تسا و 
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یشخبب ار  یلام  هک  تسا  نآ  اخس  دوج و  .تسا  اخـس  دوج و  هجرد  نیرترب  راثیا  هک  تسا  یفلتخم  تاجرد  ياراد  شـشخب  لذب و 
(1) .نآ هب  جایتحا  زاین و  دوجو  اب 

(2) «. دشاب ادخ  ياضر  يارب  تنم و  نودب  زین  و  دریگ ؛ تروص  یسک  شهاوخ  نودب  دیاب  یگدنشخب  »

تسا و تلادـع  دـض  یعمج  لاوـما  زا  شـشخب  یلو  تسا  يا  هدیدنـسپ  راـک  یـصخش  تاروـما  زا  شـشخب  هـک  دـسر  یم  رظن  هـب 
.دنیامن ششخب  لذب و  لاملا  تیب  لاوما  زا  یتسیابن  ناریدم  نادرمتلود و 

هیداجس هفیحص  رد  ششخب  وفع و 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  ما و  یس  ياعدرد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  ِءاَرَقُْفلا ، َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

نانیمطا و نآ  هب  سفن  هک  يربص   ) وکین ییابیکـش  ربص و  هب  ارم  و  نادرگ ؛ بوبحم  میارب  ار  ناشیورد  ارقف و  ینیـشنمه  ایادـخ  راـب 
.امرف يرای  ناشیا  ینیشنمه  رب  دباین ) هار  نآ  رد  ینارگن  بارطضا و  هتشاد  شمارآ 

يونعم یفطاع و  ياهزاین  تسیاب  یم  ناشیورد ، ارقف و  يدام  ياهزاین  عفر  رب  هوالع  هک  دوش  یم  طابنتـسا  هتکن  نیا  قوف  ترابع  زا 
ّتبحم و رهم و  لذـب  هکلب  تسین  لاوما  لام و  لذـب  اهنت  تواخـس ، تخاس و  هدروآرب  نانآ  زا  ییوجلد  ندرک و  یتسود  اب  ار  ناـنآ 

.تسا ششخب  تواخس و  ياه  هولج  زا  زین  یتسود 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِداَیِدْزِالا ، ِفَرَّسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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ِیف ْهِّجَو  َو  ِیقاَزْرَأ ، ِلاَلَْحلا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو  ِریِذـْبَّتلا ، ِنَع  کِفُْطِلب  ِینِْـضْبقا  َو  ِریِدـْقَّتلا ، َنْسُح  ِینْمِّلَع  َو  ِداَِـصْتقِالا ، ِلْذَْـبلِاب َو  ِیْنمِّوَق 
؛ ًاناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلا  ًایِّدَاَت  ْوَأ  ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو  ِیقاَْفنِإ ، ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ 

رد  ) يور هنایم  ندیشخب و  هب  و  رادزاب ؛ لام ) فرـص  رد   ) يور هدایز  فارـسا و  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
فرص  ) یگدنز تشیعم و  رد  وکین  شور  و  میامنن ) زواجت  دح  زا  هتـشادن  هار  نآ  رد  یجک  جاجوعا و  هک   ) زاس میقتـسم  یگدنز )

ياه هار  رد  ار  مندرک  جرخ  قافنا و  و  نادرگ ؛ ناور  لالح  لیاسو  زا  ارم  ياه  يزور  زومایب و  نم  هب  ار  ییاناوت ) هزادـنا ي  هب  لاـم 
راتفرگ نآ  یپ  رد  ای  دـناشکب ، متـس  ملظ و  هب  اـی  دروآ ، ینیبدوخ  یـشکندرگ و  نم  يارب  هک  ار  ییاراد  نآ  نادرگب و  یکین  ریخ و 

.ریگب نم  زا  مدرگ  یشکرس  نایغط و 

ياراد تواخس  یترابع  هب  .تسا  یصاخ  ناکم  نامز و  ياراد  شـشخب  تواخـس و  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
يراک تیولوا  رد  ار  يرما  هچ  دـهد و  جرخ  هب  تواخـس  يدروم  هچ  رد  دـنادب  ناسنا  هکنیا  دـشاب و  یم  تسرد  حیحـص و  هاگیاج 

لـضفت ناـشیا  هب  ار  ملع  نآ  هک  دـنهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دراد  یهاـگآ  ملع و  هب  زاـین  زین  دـهد  رارق  شیوخ 
.دیامرف

: دیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

َِیلاَعَم ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 
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؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ،

دراد یمزاب  تا ) یگدنب  تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیـشوک  هک  يراک  زا  نک  مزاین  یب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
یـسرپزاب لاؤس و  نآ  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماجنا   ) هچنآ هب  ارم  راداو  و  دـشابن ) وت  زج  هب  نم  هجوت  ات  )

و امرف ؛ زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم اـمن و  فرـص  يا  هدـیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تداـبع و   ) هچنآ رد  ارم  ياـهزور  ییاـمن و  یم 
يدنلبرـس ربک و  هب  رادب و  ما  یمارگ  زیزع و  و  امرفم ؛ مراتفرگ  ندوب ) هار  هب  مشچ   ) ندرک هاگن  هب  و  هد ؛ شیاشگ  نم  رب  ار  تیزور 

هاـبت لوـبق ) هجرد  زا   ) يدنـسپدوخ بجع و  هـب  ار  متداـبع  زاـس و  مار  دوـخ  یگدـنب )  ) يارب ارم  نـکم و  مراـچد  تزع ) رد  طارفا  )
نداهن تنم  هب  ار  نآ  و  میامن ) ناـسحا  ناـشیا  هب  اـت  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و  نادرگم و 

هب زا  ارم  مدـش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف ) اطع  نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتـسا   ) شخبب نم  هب  ار  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  امرفم و  لطاب 
.رادهاگن ندیزان  دوخ 

هب دنک و  کمک  نارگید  هب  دناوت  یمن  دـشابن  دـنمناوت  دوخ  یمدآ  ات  هکنیا  لوا  دومن : طابنتـسا  ار  هتکن  ود  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
یتسیاب یم  دیتسین  رگناوت  رگا  هک  هدـمآ  یقالخا  نوتم  رد  هکنانچمه  .دـیامن  یم  يرگناوت  بلط  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ببـس  نیمه 

اهنآ رب  ندراذگ  تنم  نودـب  تسیاب  یم  نارگید  هب  شـشخب  ناسحا و  هکنآ  مود  .دـینک  قافنا  دـیرگناوت  رگا  دـینک و  هشیپ  تعانق 
قح ياضر  يارب  طقف  یتسیاب  شـشخب  هک  دـیمهف  ناوت  یم  مازتلا  وحن  هب  دـش و  دـهاوخ  راـک  شزرا  نـالطب  بجوم  هک  ارچ  دـشاب 

.رگید زیچ  هن  دشاب و  یلاعت 

: دیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متشه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.هدرک ییوکین  ام  هب  هک  یسک  زا  ندرواین  ياج  هب  رکش  ...نادنمزاین و  ارقف و  ندرمش  راوخ  زا  مرب ...) یم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب  )
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تیثیح و تیـصخش و  هب  هک  دوش  ببـس  دیابن  نارگید  هب  شـشخب  یکین و  ًالوا  درک : طابنتـسا  هتکن  ود  ناوت  یم  مه  ترابع  نیا  زا 
موزل ًاـیناث  .درامـشب  لـیلذ  راوخ و  ار  ناـنآ  هدـنهد  کـمک  و  دوـش ؛ دراو  همدـص  هدـننک  یکین  رظن  رد  اـهنآ  یناـسنا  يـالاو  شزرا 

همه هدـنهد  يراـی  هک  دـنوادخ  يرازگ  ساپـس  رکـش و  ًاملـسم  هـک  تـسا  هدـننک  يراـی  زا  هدـنوش  يراـی  یـسانشردق  ینادردـق و 
.دوب دهاوخ  تیولوا  رد  تسا  تادوجوم 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلَوَت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  کـَْیلِإ  ُْتبِغَر  اَـمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُـج 

؛ ِّبِر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 

راتفر اج  یب  نم  هرابرد  رادرک  رد  ای  دـنا ) هتفگ  ییاوران  نانخـس   ) دـنا هدومن  يدـعت  نم  اب  راتفگ  رد  ردام  ردـپ و  هچنآ  ایادـخ  راـب 
هک هدوب  ناشیا  هفیظو   ) تسا بجاو  هچنآ  زا  ای  دنا  هتخاس  هابت  ارم  قح  ای  دنا ) هدومنن  شرورپ  تیبرت و  ارم  یگتـسیاش  هب   ) دنا هدرک 
وت زا  و  مدـینادرگ ؛ ناشیا  رب  ناسحا  هلیـسو  ار  نآ  مدیـشخب و  نانآ  هب  ار  نآ  نم  دـنا  هدرک  یهاتوک  نم  هرابرد  دـنهد ) ماجنا  ار  نآ 

هرابرد ۀفیظو  ندادن  ماجنا  قح و  عییضت  اج و  یب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نانآ   ) يرادرب ناشیا  زا  ار  نآ  يراتفرگ  لابو و  هک  مناهاوخ 
زا و  مناد ؛ یمن  راگنا  لهـس  شیوخ  هب  ینابرهم  رد  ار  نانآ  مرب ؛ یمن  دب  نامگ  ناشیا  هب  دوخ  هرابرد  نم  اریز  یناسرن ) رفیک  هب  نم 

.مراگدرورپ يا  متسین ، ریگلد  هتشادن  تهارک  دنا  هدومن  ما  هرابرد  هچنآ 

میشاب وا  سانشردق  نادردق و  یتسیاب  ام  دراد  ام  ندرگ  رب  یقح  یـسک  رگا  هک  دومن  طابنتـسا  ار  هتکن  نیا  ناوت  یم  تارابع  نیا  زا 
هک ینیدلاو  ششخب  تلع  هک  ارچ 
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.دنراد دوخ  نادنزرف  ندرگرب  لبق  زا  نیدلاو  هک  دناد  یم  یقح  ار ، دنا  هدومن  ملظ  يّدعت و  دوخ  نادنزرف  هب 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِلْهَأ ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْـملا ، ِیْغَْبلا  ِلـْهَأ  ِدَـسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَـنَّشلا  ِلـْهَأ  ِهَـضِْغب  ْنـِم  ِیْنلِدـْبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
َنیِراَدُْملا ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ، ِماَحْرَْألا  يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَـع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا 

؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا  ِفْوَخ  ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْصَت 

ندرب کـشر  و  یتـسود ؛ هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  هد  رییغت  نـم  هراـبرد  و  تـسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
هب ار  ناشیوخ  يراتفردـب  و  یتسود ؛ هب  ار  نایانـشآ  ینمـشد  و  ناـنیمطا ؛ هب  ار  ناـکین  یناـمگ  دـب  و  تبحم ؛ هب  ار  قح  زا  ناـشکرس 

و یعقاو ؛ یتسود  هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود   ) ناگدننکارادم یتسود  و  ندرک ؛ يرای  هب  ار  ناکیدزن  ندینادرگ  راوخ  و  يراتفر ؛ شوخ 
(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ؛ شزیمآ  هب  ار  ناگدننک  شزیمآ  تناها 

تشذگ و هویـش  ًالمع  ناشیا  .دنراتـساوخ  راگدرورپ  زا  ار  نانمـشد  تیاده  حالـصا و  قالخا ، مراکم  تساوخرد  یپ  رد  ترـضح 
حالـصا و هتفر ، رتارف  مه  نآ  زا  دیاب  هکلب  تسین ، لثم  هب  هلباقم  توادع  ینمـشد و  خساپ  اهنت  هن  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ار  يراوگرزب 

(1) .دومن تساوخرد  راگدورپ  زا  ار  ناشتیاده 
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دشخبب یتمالس  تسا  هدناسرت  ار  ناشیا  هک  یسک  دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  نآ  متشه  ترابع  رد  متـسیب و  ياعدرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا ششخب  يراوگرزب و  تیاهن  نیا  هک  دناسرتب  ار  وا  هکنیا  هن 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب ینادان  لهج و  رثا  رب  ینامیشپ  اریز   ) دوش یمن  نامیشپ  شناگدنب ) هب   ) ششخب اطع و  رب  هکنآ  يا  و  ِءاَطَْعلا ؛ یَلَع  ُمَْدنَی  َال  ْنَم  اَی  «َو 
(«. تسا لاحم  یلاعت  يادخ  رب  لهج  تسا و  اهراک  نایاپ  روما و  بقاوع 

رد هک  ارچ  دوـش  نامیـشپ  شـشخب  زا  سپ  دـیابن  مه  راـکوکین  هدنـشخب و  ناـسنا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوـت  یم  تراـبع  نیا  زا 
رایـسب هجرد  اب  دـنچره  دـشاب  ییادـخ  تافـص  ياراد  تسیاب  یم  ناسنا  تسا و  نیمز  يور  رب  ادـخ  هفیلخ  ناسنا  یمالـسا  گنهرف 

.لزان

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیْنلِّلَج َو  ِکتاَفاَعُم ، َءاَدِر  ِینِّدَر  َو  کـِتَِیفاَع ، ِلَابْرِِـسب  ِیْنِلبْرَـس  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأ  َو  ِناَیْـصِْعلا ، ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَه  َو 
؛ َکلْوَط کَلْضَف َو  َّيََدل  ْرِهاَظ  َو  ِکئاَمْعَن ، َِغباَوَس 

ناشوپب و نم  رب  ار  دوخ  بناج  زا  یتمالـس  نهاریپ  و  ربب ؛ نم  زا  ار  ناـهانگ  هب  یگدولآ  و  نادرگ ؛ ما  هزیکاـپ  تیـصعم  یکرچ  زا  و 
.ناسرب نم  رب  یپ  رد  یپ  ار  تا  ششخب  ناسحا و  و  مناشوپب ؛ دوخ  روانهپ  ياه  تمعن  هب  ییابع 

هن دشخب  رارمتسا  ار  دوخ  ششخب  لذب و  تسیاب  یم  راکوکین  هدنشخب و  ناسنا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  زین  ترابع  نیا  زا 
.هن رگید  دنک و  ششخب  راب  کی  هکنیا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَهَرِّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبَّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
ُهَّنِإَف َکل ، کـِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَـشاَح  اـَناَداَع  ْنَم  َِملاَُـسن  ْنَأ  َو  اَـنَمَلَظ ، ْنَم  َفِْصُنن  ْنَأ  َو  اـَنَرَجاَه ، ْنَم  َعِجاَُرن  ْنَأ  َو  ِتاَوَکَّزلا ، ِجاَرْخِإـِب 

ُّوُدَْعلا
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؛ ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا 

ایوج نامناگیاسمه  زا  اطع  ناسحا و  اب  و  مینک ؛ یکین  دوخ  ناشیوخ  هب  شـشخب ، ناوارف و  یکین  اب  هک  هد  قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 
ندرک نوریب  اب  ار  اهنآ  مییامن و  هتـسارآ  صلاخ و  هدـمآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  هار  زا  هچنآ  ملاظم و  زا  ار  ناـمیاه  ییاراد  و  میوش ؛

يور زا  هدومن  متس  ملظ و  ام  هب  هک  یسک  هب  و  میدنویپب ) وا  هب   ) میدرگزاب هدیزگ  يرود  ام  زا  هک  یـسک  هب  مینک و  كاپ  اه  تاکز 
ددـص رد  مه  ام  هکنآ  هن   ) مییامن یتشآ  هدرک  ینمـشد  ام  هب  هک  یـسک  اـب  مینک و  راـتفر  تسا )  ) لدـع فاـصنا و  یـضتقم ) هچنآ  )
یمن تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمـشد  وا  اریز  دـشاب ، هدـش  ینمـشد  وا  اـب  وت  يارب  وـت و  هار  رد  هک  یـسک  زج  مییآرب ) وا  اـب  ینمـشد 

.مینک یمن  یتسود  لد  يور  زا  وا  اب  هک  تسا  یهورگ  بزح و  و  میریگ ؛

دراد صاخ  نامز  شـشخب  هک  نیا  ًالوا  تسا  هدرک  يروآدای  ار  مهم  هتکن  ود  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هب دارفا  یمالـسا  گنهرف  رد  هک  ارچ  دوش ؛ تیاـعر  اـه  تیولوا  شـشخب  رد  ًاـیناث  تسا ؛ رطف  دـیع  ناـضمر و  نآ  ناـمز  نیرتهب  هک 
زا یتسیاب  ادـتبا  رد  تسا  توافتم  مه  اهنآ  هب  تبـسن  ام  هفیظو  تیولوا » لصا   » ساـسارب دـنراد  اـم  هب  هک  یکیدزن  يرود و  بساـنت 

.دومن ششخب  تفر و  نارگید  يوس  هب  سپس  دنرترود و  يرادقم  هک  ناگیاسمه  دعب  هجرد ي  رد  ناشیوخ و 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 
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رما نآ  هب  ار  ناگدـنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط ، نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  ناـنآ  و 
هار ندومن  ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدـنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدوـمرف 

يرای و  ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشرفاسم ؛ زا  رادید  و  ناشا ، هدننک  تروشم  نداد  زردـنا  و  ناشیوج ؛
شـشخب هب  ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشا ؛ هدیدمتـس  ندرک 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛

تـساوخرد زا  لبق  تسیاب  یم  ناقحتـسم  نادنمزاین و  قح  رد  يراکوکین  شـشخب و  هک  دوش  یم  طابنتـسا  هتکن  نیا  ترابع  نیا  زا 
.دنیبن يا  همدص  دوش و  ظفح  ناش  یناسنا  تمارک  هک  ینعم  نیدب  دشاب ؛ نانآ 

ارادم قفر و  لصا  . 7

هراشا

: تسا هدمآ  نآرق  رد 

؛ ) ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  )

(1) «. راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  یمک  و  هد ، تلهم  ار  نارفاک  سپ  »

: دیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّالِإ  ْیَش ٍء  ِیف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َنِینِمْؤُْملا َو  ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  (ال 
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هرهب  ] ادخ یتسود ]  ] زا ار ] وا   ] زیچ چـیه  رد  دـنک ، نینچ  هک  ره  دـنریگب و  یتسود  هب  نانمؤم -  ياج  هب  ار -  نارفاک  دـیابن  نانمؤم  »
(1) «. ...دینک هیقت  یعون  هب  نانآ  زا  هکنیا  رگم  تسین ، يا ]

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. تسین رتوکین  نآ  زا  یقولخم  چیه  هک  يدید  یم  دش ، یم  هدید  هک  دوب  يزیچ  قفر  رگا  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

(3) «. دوش یمن  ریقف  دنک  يور  هنایم  هک  یسک  تسا و  یگدنز  هلیسو  زا  یمین  نارگید  اب  ندرک  ارادم  »

(4) «. تسا ییوخ  مرن  تملاسم و  تلوهس ، يراگزاس ، قفر ، فدارتم  ارادم  »

تفطالم و يانعم  هب  برع : تغل  رد  تسا و  نارگید  هب  تبـسن  ینابرهم  رگید  نایب  هب  .تسا  شزاس  یمرن و  يانعم  هب  ارادم  قفر و  »
(5) «. تسا تمیالم 

رازآ يراوگاـن و  لـمحت  مدرم و  اـب  ترـشاعم  نسح  تمیـالم و  یمرن و  ارادـم  اریز  تسا ، قـفر  هب  کـیدزن  ینعم  ثـیح  زا  ارادـم 
قفر رد  تسه و  مدرم  رازآ  لـمحت  ارادـم  رد  هک  راـبتعا  نیا  هب  دـش  لـئاق  یتواـفت  ناوت  یم  ارادـم  قـفر و  نیب  یهاـگ  تساـهنآ و 

(6) .تسین

دوخ يور  هب  يوش و  لـمحتم  دـسر  وـت  هب  یـسک  زا  يراوگاـن  هک  تسا  نآ  زا  تراـبع  ارادـم  تسا و  قـفر  هب  کـیدزن  زین  ارادـم  »
(7) «. يرواین

ص:245

هیآ 28. نارمع ، لآ  ( 1 - ) 1
ص 187. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 2 - ) 2

ص 50. رمک ، یلع  یسابع  بوسعی  یباراف ، یلع  دمحم  همجرت  ترشاعم ، بادآ  یلماعرح ، خیش  ( 3 - ) 3
ص 203. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 4 - ) 4

هتشر دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  یتیبرت و  لوصا  يوسوملا ، نیدلا  فرـش  هموصعم  ( 5 - ) 5
ص 240. (، 1386 مق ، هاگشناد  یمالسا ، فراعم  تایهلا و  هدکشناد  یمالسا ، مالک  هفسلف و 

ص 50. یلماع ، رح  خیش  ( 6 - ) 6
ص 188. یقارن ، دمحا  ( 7 - ) 7
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نآ زا  تعنامم  راکنا و  زا  نآ ، نتفرگ  الاب  زا  باـنتجا  اـی  و  نآ ، ندرک  مک  اـی  هدـسفم ، عفد  رطاـخ  هب  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  ارادـم 
يوس هب  ار  وا  هک  تسا  نآ  يارب  یهاگ  و  ینک ، یم  يراگزاس  وا  اب  هک  تسا  یـسک  رـش  عفر  يارب  یهاگ  ارادـم  ...ینک  يراددوخ 

ناکما ای  دشاب  نیب  رد  سرت  هکنیا  ای  و  دشابن ؛ تعنامم  نتشادزاب و  يارب  یلحم  هک  تسا  ییاج  رد  اه  نیا  مامت  و  ینک ؛ بلج  یکین 
لامعا اب  اه  يدـب  نتفگ  خـساپ  لباقم و  فرط  رازآ  لـمحت  ییور و  شوخ  یمرن و  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ریثأـت 

(1) .دوب دهاوخ  ارادم  کین ،

(2) «. تسا مدرم  اب  ارادم  يراگزاس و  عون  کی  میدومن ، ریسفت  ام  هک  هنوگ  نآ  يراد  زار  »

نیا رد  میبای و  یمن  یمرن  ینابرهم و  قحتـسم  ار  یـسک  یهاگ  اما  دراد ؛ دوجو  صخـش  ره  تریـس  رد  هک  تسا  یلوصا  زا  ینابرهم 
.میا هدرک  ارادم »  » تغل بتک  قباطم  مینک ، راتفر  یمرن  هب  ای  مییایب و  هاتوک  هچره  نامز 

یم دیفم  ار  نانمشد  اب  یتح  یسکره  اب  ارادم )  ) يراگنا لهس  اما  تسین ؛ يراگنا  لهـس  عون  چیه  جورم  ناونع ، چیه  هب  مالـسا  نید 
ارادم زا  تیعطاق ، نیع  رد  دیاب  نارازگراک  ماما ، هاگدـید  زا  .دوب  ارادـم  تیعطاق و  يالاو  هنومن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راتفر  .دـناد 

راـبنایز روما  هرادا  رد  ار  باـسح  یب  شمرن  هک  هنوگ  ناـمه  .دـنناد  یم  تیریدـم  تفآ  ار  قلطم  تنوشخ  ناـشیا  .دنـشاب  رادروخرب 
.دننک یم  یقلت 

ربمایپ .یمالـسا  هعماج  يداع  دارفا  ات  تسا  یمالـسا  هعماـج  نادرمتلود  ناریدـم و  هتـسیاش  رتشیب  ارادـم  قفر و  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
مارحلا دجـسم  هب  هک  ار  سکره  درک و  ارادـم  هکم  لها  اب  نکمم  دـح  نیرخآ  ات  هکم  حـتف  ناـیرج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

راوخرگج دنه  نوچمه  یناسک  اب  مه  حتف  زا  دعب  تسناد و  ناما  رد  دنام ، دوخ  هناخ  رد  دراذگ و  نیمز  هب  حالـس  ای  دش و  هدـنهانپ 
زورفا شتآ  هک  لهج  یبا  نب  همرکع  و 

ص:246

صص 102-101. یناوریش ، یلع  همجرت  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هریس  رد  ینافرع  كولس  ینارحب ، نیسح  ( 1 - ) 1
ص 98. نامه ، ( 2 - ) 2
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یـسرد هکلب  دوزفا  مالـسا  تمظع  هب  اـهنت  هن  دروخرب  نیا   (1)، دومن دروخرب  ارادـم  تشذـگ و  اب  دـندوب ، ردـب  زا  سپ  ياه  گنج 
.تیعطاق نیع  رد  ارادم  تردق و  نیع  رد  تشذگ  داد ؛ ناناملسم  همه  هب  گرزب 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

تـشذگ .دوب  میالم  مرن و  دوب  شدوخ  صخـش  هب  طوبرم  هچنآ  یـصخش و  يدرف و  لیاسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یتخـس و دوب ، نوناـق  میرح  هک  اـجنآ  یمومع ، یلوصا و  لـیاسم  رد  اـما  دوـب ؛ شتفرـشیپ  لـلع  زا  یکی  شا  یخیراـت  گرزب  ياـه 

لتاـق هبوـت  دیـشخب و  ار  ناـنآ  شیرق ، رب  يزوریپ  هکم و  حـتف  زا  سپ  تسناد ، یمن  تشذـگ  ياـج  رگید  داد و  یم  ناـشن  تبـالص 
ارجا ار  یهلا  نوناـق  درکن و  تشذـگ  ار  دوب  هدرک  تقرـس  دوب و  مه  فارـشا  زا  هک  ینز  یلو  تفریذـپ  ار  هزمح  شبوـبحم  يوـمع 

(2) .دومن

.دراد یکیدزن  رایسب  طابترا  ارادم  قفر و  اب  مالسا  رد  حماست »  » و لهاست »  » موهفم ود 

، رت نشور  ترابع  هب  تسا ؛ رگیدکی  هب  نانآ  ياه  لد  نتخاس  کیدزن  نانمؤم و  تیبرت  مالـسا ، رد  حـماست  لهاست و  یلـصا  هفـسلف 
زا يریگولج  نید ، ظـفح  يارب  تبالـص  ینید ، ماـظن  نوریب  رد  رادـتقا  تبالـص و  ورملق  تسا و  ینید  ماـظن  نورد  رد  ارادـم  ورملق 
مه اب  رگا  حماست  لهاست و  تغل  رظن  زا  .تسا  نادناعم  ربارب  رد  ینید  ناربهر  ندوب  ریذپان  ذوفن  مالسا و  تفرشیپ  ناگناگیب ، مجاهت 

لهاست نوچ  .دوش  یم  توافتم  ناشیانعم  دور ، راک  هب  يرگید  نودب  یکی  رگا  یلو  تسا  تشذگ  نتفرگ و  ناسآ  يانعم  هب  دـنیایب 
.تسا هتفهن  يراوگرزب  رادتقا و  اب  تشذگ  ارادم و  نآ  رد  هک  حماست  فالخ  هب  دراد ، یپ  رد  يرگ  هحابا  یتوافت و  یب  یعون 

ص:247

صص 346-344. ج 2 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  ( 1 - ) 1
ص 257. ج 2 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2
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هد یط  ناناملـسم  .تسا  راگزاسان  ترخآ  ادخ و  هب  نامیا  حور  اب  یهلا  دودح  يارجا  رد  حـماست  تسا  هدـمآ  زین  نآرق  رد  هچنانچ 
اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دروخرب  هوحن  زا  يا  هنومن  رارـض  دجـسم  هعقاو  ...دندرک  تکرـش  گنج  زا 70  شیب  رد  لاـس 

.دوب هتفرگ  رارق  مجاهت  دروم  نید  نوناک  هک  دوب  يدروم 

.تسا ارادم  نید ، هب  توعد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیلوا  لوصا  زا  یکی 

.تسا قلخ  نسح  زراب  قیداصم  زا  یکی  ندرک  ارادم 

هب تفارظ ، مه  دـبلط و  یم  ناـمز  مه  ناـج ، رد  هدیدنـسپ  ياـه  شنم  ندـش  هکلم  فطاوع و  صوصخ  هب  دـیاقع و  ندرک  هنیداـهن 
.دراد يراکنا  لباق  ریغ  شقن  نارگید  حالصا  تیبرت و  رد  ارادم  .دبلط  یم  ارادم »  » رگید ترابع 

.تسین ضامغا  یشوپ و  مشچ  لباق  ترورض ، تلاح  زج  یطیارش  چیه  رد  بجاو  ياهراک  تسا و  لفاون  بحتسم و  روما  رد  ارادم 

، اه یتسود  رد  یبتکم  يدـنبزرم  يّربت ، ّیلوت و  هب  میرومأـم ، هتـسیاش  ترـشاعم  ملح و  قلخ ، نسح  ارادـم ، هب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
.میتسه فظوم  نادب  اه و  يدب  لباقم  رد  ندوبن  توافت  یب  و  عضاوم »  » رس رب  تمواقم  نمشد ، ربارب  رد  ییارآ  فص 

نیرت یلک  دـیاش  ...دـنام  یم  ظوفحم  مدرم ، اب  ندرک  ارادـم  وترپ  رد  نامیا  ًاساسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  نومـضم  زا 
یساسا یـشقن  بوخ ، ملاس و  یعامتجا  طباور  داجیا  رد  ارادم  ...تسا  نیب  عقاو  دوخ ، هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  رگارادم  درف  یگژیو 

رد یلـصا  لماع  دوخ ، هکلب  دزاس ، یم  هاگآ  شیوخ  ياه  فعـض  تاهابتـشا و  رب  ار  دارفا  اهنت  هن  رگارادـم  صخـش  .دـنک  یم  اـفیا 
.دوب دهاوخ  یعامتجا  طباور  دشر  تیوقت و 

رادیب لقع  هناشن  ییارادم  نینچ  تسا ، هدنزرا  رایسب  دشاب  نانآ  تیـصخش  هب  میرکت  مارتحا و  روظنم  هب  رگا  مدرم  اب  ارادم  هجیتن  رد 
نینچ تسا ، نیب  نشور  رکف  و 

ص:248
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(1) .دنتشاد هجوت  ییارادم  نینچ  هب  یهلا  يایلوا  .تسا  نارگید  راکفا  رد  ذوفن  هار  تیبوبحم و  هیام  ییارادم 

هیداجس هفیحص  رد  ارادم  قفر و 

مدـع رافک و  ندـش  هدـنکارپ  راتـساوخ  دـنوادخ  هاگرد  زا  نآ  مهد  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: دنیامرف یم  دوش و  یم  نیملسم  هیلع  نانآ  یگتسبمه 

ِداَِشتْحِالا ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو  ْمِهِـصُّقَنَت ، ْنَع  ِصْقَّنلِاب  ْمُهْذُـخ  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْـشُْملِاب  َنیِکِرْـشُْملا  ِلَغْـشا  َّمُهَّللا 
؛ ْمِْهیَلَع

نتـساک زا  ناشنتـساک  هب  راداو و  ناشدوخ  هب  ناناملـسم ) فیاوط  هب  ای   ) ناناملـسم ياهزرم  هب  يزارد  تسد  زا  ار  رافک  ایادـخ  راـب 
.راد زاب  ناناملسم  رب  ندمآ  درگ  عامتجا و  زا  ناشا  یگدنکارپ  هب  و  نادرگ ) ناشهابت  كاله و   ) ریگولج ناناملسم 

هب نانآ  فارصنا  بجوم  ات  دناسرب  یگدنکارپ  هب  ار  نانمشد  یگتسبمه  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دوش ناناملسم  اب  ییورایور 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  ْدِـعَاب  َو  ْمِِهتَدـِْئفَأ ، َِقئاـَثَو  ْعَـلْخا  َو  ْمِِهتَِحلْـسَأ ، َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو  ْمُهَراَـفْظَأ ، ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهَّوُدَـع ، ِکلَذـِب  ْلـُْلفا  َّمُـهَّللا 
ِْضْبقا َو  َبْعُّرلا ، ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو  َدَدَْعلا ، ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو  َدَدَْـملا ، ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ْمِهِهْجَو ، ْنَع  ْمُْهلِّلَـض  َو  ْمِِهُلبُـس ، ِیف  ْمُهْرِّیَح  َو  ْمِِهتَدِوْزَأ ،

ْنَم ْمِِهب  ْدِّرَش  َو  ِقْطُّنلا ، ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو  ِطْسَْبلا ، ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ 

ص:249
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؛ ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو  ْمُهَءاَرَو ، ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ْمُهَْفلَخ َو 

دننام ات   ) دـنبب راتفگ  زا  ار  ناشیاه  نابز  و  راد ؛ زاب  ندوشگ  زا  ار  ناشیاه  تسد  و  امن ؛ رپ  سرت  زا  ار  ناشیاه  لد  و  هاکب ، ناشرامش 
سپ رد  هک  اهنآ  يارب  ار  ناشیا  و  نادرگ ؛ هدـنکارپ  ار  ناشنارگیرای  ناشیا  يراتفرگ ) یتخـس و   ) اـب و  دـنیوگ ) ینخـس  دـنناوتن  لـال 

.امرف عطق  دنناشیا  زا  سپ  هک  ار  ییاهرگشل )  ) یناسک ياهوزرآ  اه و  عمط  اهنآ  نتخاس  راوخ  هب  و  هد ؛ رارق  تربع  دنناشیا 

ریگرد نیملـسم  اب  دـنناوتن  ات  دـیامن  نادرگرـس  ار  نانمـشد  هک  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مه  ترابع  نیا  رد 
.دنوش

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنَع ْمُْهنِّبَج  َو  ِلاَجِّرلا ، َِهلَزاَنُم  ْنَع  ْمُهَناَکْرَأ  ْنِهْوَأ  َو  ِلاَِیتْحِالا ، ِنَع  ْمَُهبُوُلق  ْلِهْذَأ  َو  ِهَّوُْقلا ، َنِم  ْمُهَناَدـْبَأ  َو  ِهَنَمَْألا ، َنِم  ْمَُهبُوُلق  ِلْخَأ  َّمُهَّللا 
َو ْمُهَتَکْوَش ، ِِهب  ُدُـصْحَت  ْمُهَِرباَد َو  ِِهب  ُعَطْقَت  ٍرْدـَب ، َمْوَی  ِکْلعِفَک  کِسَْأب  ْنِم  ٍسْأَِبب  ِکتَِکئاَلَم  ْنِم  ًادـْنُج  ْمِْهیَلَع  ْثَْعبا  َو  ِلاَْطبَْألا ، ِهَعَراَـقُم 

؛ ْمُهَدَدَع ِِهب  ُقِّرَُفت 

و هد ؛ یشومارف  ییوج  هراچ  هلیح و  زا  ار  ناشیاه  بلق  و  نادرگ ؛ یهت  ییاناوت  زا  ار  ناشیاهنت  شمارآ و  زا  ار  ناشیاه  لد  ایادخ  راب 
زا يرگـشل  و  ناسرتب ؛ مالـسا )  ) ناریلد اب  دروخ  دز و  زا  ار  اه  نآ  و  امن ؛ تسـس  ناناملـسم )  ) ناگدایپ اـب  ندـیگنج  زا  ار  ناشمادـنا 
نآ هلیسو  هب  هک  يدومن  ردب  گنج )  ) زور رد  هک  يراک  دننام  زیگنارب  ناشیارب  تیاه  باذع  زا  تخس  رازآ  باذع و  اب  تناگتـشرف 

.ییامرف هدنکارپ  ار  ناشهورگ  و  يربب ) نیب  زا   ) يوردب ار  ناشا  یگرزب  تکوش و  يربب و  هدرک  عطق  ار  نانآ  هشیر ي 
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گنج ریگرد  عقاو  رد  دنسرتب و  مالسا  ناگدنمزر  ناریلد و  زا  نانمـشد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیسر دهاوخن  تیعقاو  هب  دشاب  ماوت  سرت  اب  لبق  زا  هک  ناسنا  دصاقم  تاین و  زا  يرایسب  هک  ارچ  .دنوشن 

یناهج هک  نیا  و  دهد ؛ یم  ناشن  ار  دوخ  يارادم  لهاست و  ییارگ ، تحلصم  جوا  هرامش 27 )  ) نانابزرم ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
هب ناناملسم  مالسا و  هب  دیاب  تسا  هداتسیا  وررد  ور  یجراخ  نمـشد  تسا و  حرطم  مالـسا  یناهج  حلاصم  هک  يزور  دشیدنا و  یم 
هک دـنک  یم  هدافتـسا  روغث  لها  نیملـسم و  ملـسم و  ریبعت  زا  اعد  نیا  ياه  ترابع  همه  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیـشیدنا و  معا  يانعم 

(1) .تسا نایعش  ای  نانمؤم  زا  رت  ماع  یظفل 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِکتَّبَحَم َیلِإ  ِیل  ْجَْـهنا  َو  ِهَلْهُْملا ، ِماَّیَأ  ِیف  ِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  كِرْکِذـِل  ِینْهِّبَن  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ًهَلْهَس ، اًلِیبَس 

تلهم راگزور  رد  و  زاس ؛ هاگآ  دوخ  دای  هب  سفن ) زا  يوریپ   ) یـشومارف تاقوا  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
نم يارب  تیهاون ) رماوا و  زا  يوریپ   ) تا یتسود  تبحم و  يوس  هب  راومه  یهار  و  رامگب ؛ تا  یگدنب  تعاط و  هب  ایند ) یناگدنز  )

.نادرگ لماک  میارب  ار  ترخآ  ایند و  یکین  تبحم ) نآ  ای   ) هار نآ  هلیسو ي  هب  و  امن ؛ راکشآ 

تیاعر هک  تسا  هدـیمح  تافـص  زا  قفر  دور و  یم  راک  هب  مه  قفر  ارادـم و  يانعم  هب  تغل  رد  هدـمآ ) ترابع  نیا  رد  هک   ) تلهم »
(2) «. تسا دنمدوس  رایسب  یعامتجا  طباور  رد  نآ 
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: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
َو ِهَعاَّطلا ، ِماَوَدـِب  ِیل  کلذ  ْلِـمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَـق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ،

؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتـشز و  بیع و  ندوـمن  ناـهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاـف  و  مدرم ؛ نیب  داـسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ، و  یـشوروکین ،
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
تعامج و اب  ندوب  هشیمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  یگراومه 
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.نادرگ لماک  درب ، راک  هب  هدش  عارتخا  هشیدنا  يار و  هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتشاذگاو 

یلیثـمت ار  جاـنج » ضفخ   » ییوخ و مرن  يارب  لـیثمت  ار  هکیرعلا » نَیل   » دـنا و هدرک  ینعم  تعیبـط  ار  هکیرع »  » تغل تراـبع  نیا  رد  »
(1) «. دنا هتفرگ  راقو  زا  هیانک  ار  حیر » نوکس   » عضاوت و يارب 

یم ادخ  زا  تسا ، ناناملـسم  هراب  رد  ندومن  اعد  حـیر » نوکـس   » ترابع زا  قالخا  مراکم  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  روظنم 
تاقالم ار  رگیدـکی  هناخ  دجـسم و  رد  ای  رازاب  هچوک و  رد  هک  یعقوم  شمارآ ، حلـص و  نیح  رد  درادـب  قفوم  ار  نانآ  هک  دـهاوخ 

دنناشن و ورف  دنهد  یم  زورب  دوخ  زا  نیکرـشم  رافک و  لباقم  رد  هک  ار  یتردق  جاوما  دنـشاب  شمارآ  افـص و  لامک  رد  دـنیامن ، یم 
(2) .دنیامن تاقالم  نانآ  اب  نوکس  شمارآ و  اب  دنریگن و  دوخ  هب  هبلغ  تلوص و  هرهچ  شیوخ  ینید  ناردارب  لباقم  رد 

هولج زا  اما  تسین ، اهنت  ههجاوم  هب  فوطعم  طقف  ارادم  قفر و  هک  دنچره  .دنـشاب  هتـشاد  ارادم  قفر و  رگیدکی  هب  تبـسن  یترابع  هب 
.دیآ یم  باسح  هب  نآ  زراب  ياه 

: دنیامرف یم  ناگیاسمه  اب  راتفر  هوحن  صوصخرد  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 
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رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
هار ندومن  ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناشیدـنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدوـمرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندـناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناـشرفاسم ؛ زا  رادـید  و  ناـشا ، هدـننک  تروشم  نداد  زردـنا  و  ناـشیوج ؛
هب ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناـشندرک  کـمک  بوخ  و  ناـشا ، هدیدمتـس  ندرک  يراـی 

.تساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ار  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

.دنیامرف یم  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  هیاسمه  اب  قفر  ارادم و  هوحن  ًالماک  قوف  ترابع  زا 

یم تسیاـشان  ناـگیاسمه  اـب  قفر  ارادـم و  هوحن  صوـصخرد  نآ  موـس  تراـبع  رد  مشـش و  تسیب و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  و  مرذگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه  ییوکین  اب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

یناهنپ و رد  و  منک ، ییوجلد  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگ  تخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناـشوپب ؛
اب مزاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رس ، تشپ 
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يارب هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه تمعن  يراـکهابت ) داـسف و  هب  یگدولآ  اـب  هن   ) ینمادـکاپ
يارب مراد  رظن  رد  هتـشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛ مزال  ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ 

.منک تیاعر  ناشیا 

زا یکی  هک  ینامگ  شوخ  هژیو  هب  دزومآ  یم  ام  هب  ار  تسیاشان  ناگیاسمه  اـب  قفر  ارادـم و  جوا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تراـبع  نیا  رد 
دنچره  ) ار نادنواشیوخ  ناگتـسب و  اب  ارادم  قفر و  ندوب  یمتح  نینچمه  ددرگ و  یم  رکذتم  ار  تسا  قفر  ارادـم و  مهم  ياه  هولج 

(. تسا رت  یلوا  ناگتسب  ناشیوخ و  اب  هطبار  نکل  تسا ، صاخ  يا  هطبار  ناگیاسمه  اب  هطبار  هک 

دهع هب  يافو  لصا  . 8

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

(1) «. ...دینک افو  دوخ ] ي   ] اهدادرارق هب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ِنُوبَهْراَف َياّیِإ  ْمُکِدْهَِعب َو  ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  )

زا اهنت  و  منک ، افو  ناتنامیپ  هب  ات  دینک ، افو  منامیپ  هب  و  دیرآ ، دای  هب  متشاد  ینازرا  امش  رب  هک  ار  میاه  تمعن  لیئارـسا ، نادنزرف  يا  »
(2) «. دیسرتب نم 
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هیآ 1. هدئام ، ( 1 - ) 1
هیآ 40. هرقب ، ( 2 - ) 2
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. دنک افو  شا  هدعو  هب  دیاب  دراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یسک  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. دنک افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یتسار  قدص و  نیرتهب  »

(3) «. تسا هدعو  هب  يافو  يرادافو و  هدعو ، قدص  يراد ، نامیپ  فدارتم  دهع  هب  يافو  »

ياه شزرا  نیرت  یهیدب  زا  یکی  .دنک  یم  كرد  ار  نآ  عرش  ییامنهار  هب  زاین  نودب  لقع  تسا و  هیلقع  تالقتسم  زا  دهع  هب  يافو 
یبرغ نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  دـنا  قفتم  نآ  رب  ـالقع  همه  دراد و  یمومع  تیلوبقم  هک  تسا  دـهعت  هب  يدـنبیاپ  یعاـمتجا 

يزاکترا و ياهداد  رارق  ای  یمـسر  هناهاگآ و  ياـهدادرارق  زا  معا  تادـهعت ، اـهدادرارق و  رد  ار  یعاـمتجا  ياـه  شزرا  همه  هشیر 
(4) .دنا هدرک  هصالخ  ینمض 

هعماج کی  دارفا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  .تسا  زباه »  » ییارگدادرارق هناـیارگ ، دادرارق  ياـه  هاگدـید  عاونا  نیرتروهـشم  زا  یکی 
رد .دشاب  يداد  رارق  یقفاوت و  ياهراجنه  نانآ ، یقالخا  ياهراتفر  هک  دنشاب  ناما  رد  نارگید  زواجت  زا  دنناوت  یم  یتروص  رد  اهنت 

(5) .تسا حرطم  زلوار »  » ییارگدادرارق مه  رضاح  رصع 

ص:256

ص 169. ج 7 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 1 - ) 1
همالع حیحصت  همدقم و  يا ، هشمق  نیدلا  یحم  همجرت  حرـش و  .يوضترم  قالخا  ای  یلمع  تمکح  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 2 - ) 2

...تسا لعف  لوق و  رد  یتسرد  یتسار و  دارم  : » دسیون یم  نخس  نآ  حرـش  رد  يا  هشمق  یهلا  موحرم  ص 129 . یلماع ، هداز  نسح 
فاصوا ریاس  يدرمناوج و  تعاجش ، هجهل ، تحارـص  مالک ، قدص ، تناما ، ًاققحم  قلخ  ادخ و  اب  تسافو  تفـص  ياراد  یـسکره 

«. تسا دقاف  زین  ار  وکین  تافص  ریاس  تسین  رادافو  هکره  دراد و  زین  ار  وکین 
ص 227. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 3 - ) 3

ص 167. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  ( 4 - ) 4
صص 86-76. یفیرش ، نیسح  دمحا  شراگن  قیقحت و  یقالخا ، بتاکم  یسررب  دقن و  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 5 - ) 5
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تـسا وسور » كاژ  ناژ   » دارفا رگید  زا  .میوشب  یقالخا  نیلماع  میناوت  یم  ام  هک  تسا  یعامتجا  دادرارق  نتم  رد  طـقف  زباـه  رظن  رد 
(1) .دراد هدیقع  ار  نیا  هک 

دننام دوب  هتسب  ندش  ثوعبم  زا  لبق  هک  ییاه  نامیپ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  مهم  ردقنآ  اهدادرارق  هب  يدنبیاپ 
نامیپ نآ  هب  نانآ  هک  ینامز  ات  دیا  هتـسب  ناکرـشم  اب  هک  ییاهدادرارق  هب  دیامن  یم  هراشا  زین  نآرق  .دوب  دـنبیاپ   (2)« لوضفلا فلح  »

(3) .دیشاب دنبیاپ  مه  امش  دنتسه ، دنبیاپ 

ص:257

ص 214. يرگخا ، شرآ  همجرت  قالخا ، هفسلف  زلچیر ، زمیج  ( 1 - ) 1
نینچ روبزم  نامیپ  هراب  رد  اهدـعب  شترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  ماـشه  نبا  ص 184 . ج 1 ، تیدـبا ، غورف  یناحبـس ، رفعج  ( 2 - ) 2

ص 185) ج 1 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  «. ) منک ضوع  وم  خرس  نارتش  اب  ار  نامیپ  نیا  متسین  رضاح  نم  : » تفگ
اوُمَلْعا ٍرُهْـشَأ َو  َهََعبْرَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُحیِـسَف  َنیِکِرْـشُْملا *  َنِم  ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َنِم  ٌهَءاَرب  . ) تاـیآ 1-5 هبوت  ( 3 - ) 3

َنِم ٌءيَِرب  َهـّللا  َّنَأ  ِرَبْکَأـْلا  ِّجـَْـحلا  َمْوَـی  ِساـّنلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  ِهـّللا َو  َنـِم  ٌناذَأ  َو  َنیِِرفاـْکلا *  يِزُْخم  َهـّللا  َّنَأ  ِهـّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُـکَّنَأ 
َنیِذَّلا َّالِإ  ٍمِیلَأ *  ٍباذَِعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  ِهّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف  ُُهلوُسَر  َنیِکِرْـشُْملا َو 

 * َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل  ًاْئیَـش َو  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع 
اُوماقَأ اُوبات َو  ْنِإَف  ٍدَصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  ْمُهوُرُـصْحا َو  ْمُهوُذُخ َو  ْمُهوُُمتْدَجَو َو  ُْثیَح  َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْـشَْألا  َخَلَْـسنا  اَذِإَف 

شربمایپ ادخ و  فرط  زا  تسا  دّهعت ] مدـع  و   ] يرازیب مالعا  تایآ ] نیا  [« ؛) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َهاکَّزلا  اُوَتآ  َهالَّصلا َو 
دـیدرگب و نیمز  رد  لماک ] ّتینما  اب  رگید   ] هام راهچ  ناکرـشم ]، يا   ] سپ .دـیا  هتـسب  نامیپ  ناـشیا  اـب  هک  یناکرـشم  نآ  هب  تبـسن 
زا تسا  یمالعا  تایآ ] نیا   ] .تسا نارفاک  هدـننکاوسر  هک  تسادـخ  نیا  و  دـیروآ ؛ هوتـس  هب  ار  ادـخ  دـیناوت  یمن  امـش  هک  دـینادب 

[ رفک زا   ] رگا لاح ] نیا  اب   ] دنرادن يدّهعت  ناکرـشم  ربارب  رد  شربمایپ  ادخ و  هک  ربکا  ّجح  زور  رد  مدرم  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج 
رفک هک  ار  یناسک  و  درک ؛ دیهاوخن  هدنامرد  ار  ادخ  امش  هک  دینادب  سپ  دینادرگب  يور  رگا  و  تسا ، رتهب  امش  يارب  نآ  دینک  هبوت 
امـش هب ] تبـسن  دوخ  تادّهعت   ] زا يزیچ  و  دیا ؛ هتـسب  نامیپ  نانآ  اب  هک  یناکرـشم  نآ  رگم  .هد  ربخ  كاندرد  یباذـع  زا  دـندیزرو 

ارچ دینک ، مامت  ناشتّدم  نایاپ ]  ] ات ار  نانیا  نامیپ  سپ  .دنا  هدومنن  ینابیتشپ  امش  ّدض  رب  ار  یسک  و  هدرکن ؛ راذگورف 
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یگدنز دوپو  رات  اه  نامیپ  هب  ییانتعا  یب  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  اب  هدش و  هداهن  نامیپ  دـهع و  هیاپ  رب  ناسنا  یعامتجا  یگدـنز 
دهع هب  مارتحا  نودب  دتس  داد و  یتموکح و  ماظن  تیکلام ، دننام  یتاعوضوم  اریز  دنکارپ ، یم  مه  زا  ار  نآ  دنک و  یم  هراپ  ار  رـشب 
اپرب داد  رارق  دـقع و  هیاپ  رب  .دوش  یم  تسرد  نآ  زا  عامتجا  هک  هداوناخ  رت ، مهم  همه  زا  .دوب  دـهاوخ  انعم  یب  ییاـه  هژاو  ناـمیپ  و 

.دنام یم  اج  رب  اپ  داد  رارق  دهع و  هب  يافو  يانبمرب  تسا  قالخا  یلصا  ياه  نوتس  زا  یکی  هک  تیلوئسم  دوش و  یم 

هک یسک  هچنانچ  دراد ؛ نامیا  اب  گنتاگنت  میقتـسم و  يا  هطبار  نامیپ ، دهع و  هب  يافو  ینید  ياه  هزومآ  ریاس  ینآرق و  گنهرف  رد 
نید و ًالوصا  هک  دشاب  نیا  دهع »  » و نید »  » ندوب جوزمم  یگنهامه و  نیا  زار  دیاش  .دـنک  یم  افو  شا  هدـعو  هب  دراد  داعم  هب  نامیا 

تعاطا زین  ناسنا  دنک و  یم  نیمـضت  ار  یمدآ  ترخآ  ایند و  تداعـس  دنوادخ  هک  ارچ  تسا  نامیپ  داد و  رارق  یعون  دوخ  تعیرش ،
.دیامن یم  دهعت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  تاروتسد  زا 

؛ دـش لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاـه  هروس  نیرخآ  زا  یکی  اـی  نیرخآ  هدـئام  هروس  نارـسفم ، رظن  قبط 
يور شا  هژیو  تیعقوم  رطاخ  هب  نآ  رد  نیا  ربانب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  شیپ  هام  هس  ای  ود  هب  کیدزن  ینعی 

.تسا هدش  دیکأت  یمالسا  میهافم  هلسلس  کی 

دراد هک  یقیداصم  همه  نآ و  یناعم  همه  رد  ار  دهع  تیاعر  و  هدرک ، دـیکأت  دراد  هک  یناعم  همه  هب  دـهع  هب  يافو  رد  میرک  نآرق 
هک يدیکأت  هدومرف ، دیدش  دیکأت 
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ینحل عطاق و  یهجو  هب  و  هدومرف ، تمذم  نایب  نیرتدیدش  هب  دننکـش ، یم  نامیپ  دهع و  هک  ار  یناسک  و  دوش ، یمن  نآ  زا  رتدـیدش 
.تسا هدرک  انث  حدم و  رایسب  یتایآ  رد  دنا  شیوخ  دهع  هب  يافو  دنبیاپ  هک  ار  یناسک  و  هدومن ، دیدهت  نشخ 

نآ هب  يافو  دهع و  زا  زاین  یب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ناسنا  تسا و  رـشب  تایرطف  زا  دهع  ضقن  حـبق  دـهع و  هب  يافو  نسح 
زا ناسنا  درف  هن  .تسین  دـهع  هب  يافو  دـهع و  زا  زاین  یب  زگره  شا  یگدـنز  رد  رـشب  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هشیر  تلعو و  تسین 
هک دـید  میهاوخ  میوش ، قیقد  تسا -  رـشب  صاخ  هک  رـشب -  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  رگا  و  ناـسنا ، عمتجم  هن  و  تسا ، زاـین  یب  نآ 
نآ نیمأت  اب  هک  ام  یعامتجا  یگدـنز  قوقح  همه  و  مینک ، یم  هدافتـسا  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  زا  عمتجم و  زا  هک  ییاـیازم  یماـمت 

راوتـسا یمومع  ياهدـهع  نآ  رب  بترتـم  یئزج  یعرف و  ياهدـقع  یمومع و  یعاـمتجا  دـقع  ساـسارب  میباـی ، یم  شمارآ  قوـقح ،
(1) .تسا

یسک اب  یناملسم  رگا  هک  دوب  هدنالوبق  مدرم  هب  تسا ، روهـشم  وا  يرگدادیب  يراوخنوخ و  خیرات ، رد  هک  یفقث ، فسوی  نب  جاجح 
(2) .دشاب لطاب  تعیب  نآ  رگا  یتح  دنکشب ، ار  نآ  درادن  قح  درک  تعیب 

.تسا یمدآ  یقالخا  لیاضف  الاو و  عبط  هدنهد  ناشن  نامیپ ، دهع و  هب  يافو 

دهع هب  يافو  ددرگ ، یم  بوسحم  رگیدـکی  هب  عامتجا  کی  مدرم  دامتعا  هیام  و  تسا ، تقادـص  ياه  هخاش  زا  یکی  دـهع  هب  يافو 
.دوش یم  لاؤس  ناسنا  زا  نآ  نوماریپ  تمایق  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی 

هدیشک جرم  جره و  هب  هعماج  هجیتنرد  هتـشاک ، مدرم  نایم  رد  يدامتعا  یب  رذب  هک  دوش  یم  بجوم  اه  نامیپ  دهع و  هب  یهجوت  یب 
.دوش
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هیداجس هفیحص  رد  دهع  هب  يافو 

تلادع و هب  يرواد  قح ، راتفگ  : » دومرف .نک  هاگآ  نید  نیناوق  مامت  زا  ارم  متفگ : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هب  دیوگ  یم  کلام  نبا 
(1) «. دهع هب  يافو 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  داتشه و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ َِکتاَضْرَم ِیف  اَهَدَهْجَأ  َو  ِکتاَذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  َو  كِدْهَِعب ، یَفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اَِمب  ِینْدَّحَوَت  َو 

وت تداـبع  رد  هک  ار  یناـنآ  هک  هنوگ  ناـمه  زین  ار و  دوخ  دـهع  هب  ناگدـننکافو  هک  هنوگ  ناـمه  نادرگ ؛ دوـخ  صاـخ  ارم  یهلا ) )
.ینادرگ یم  دوخ  هاگرد  صاخ  دنا ، هدیشوک  وت  يدونشخ  رد  هدنکفا و  جنر  هب  ار  نتشیوخ 

زا تعاطا  رد  دشاب  شیوخ  هدعو  دنبیاپ  یـسک  رگا  هک  ارچ  دهاوخ ؛ یم  ییاهنت  هب  ار  ادخ  ناسحا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یکین  ناسحا و  ودب  تسیاب  یم  مه  ادخ  ادخ ،

: دنیامرف یم  ناضمر  هام  اب  عادو  ندوب  تخس  رد  نآ  موس  تسیب و  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُّقَْحلا ُهَّیِعْرَْملا َو  ُهَمْرُْحلا  ُظوُفْحَْملا َو  ُماَمِّذـلا  َُهل  اَـنَمَِزل  اَـنَّمَهَف َو  اَّنَع  ُُهفاَرِْـصنا  َشَحْوَأ  اَـنَّمَغ َو  اَْـنیَلَع َو  ُُهقاَِرف  َّزَع  ْنَم  َعاَدَو  ُهوُعِّدَُوم  ُنْحَنَف 
؛ ِِهئاَِیلْوَأ َدیِع  اَی  َرَبْکَْألا َو  ِهَّللا  َرْهَش  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنُوِلئاَق  ُنْحَنَف  ُّیِضْقَْملا 

نیگمغ ار  ام  شنتفر  تسا و  نارگ  ام  رب  شقارف  هک  يزیزع  اب  عادو  دـننامه  مینک ؛ یم  عادو  ناضمر ) هام   ) وا اب  کنیا  اراگدرورپ ) )
تشحو راتفرگ  و 

ص:260

 (www.h .net/h z /m iene ......... 84938 (. ) تشهبیدرا 88 نیدوررف و  ، ) هرامش 70 تراشب ، هلجم  ( 1 - ) 1

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 277 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_260_1
http://www.ghaemiyeh.com


ادا دـیاب  هک  یقح  مینک و  تیاعر  ار  نآ  دـیاب  هک  یتمرح  و  میراد ، هگن  دـیاب  هک  تسا  ینامیپ  ام  رب  ار  وا  هک  يزیزع  دـنک ؛ ییاـهنت 
.ادخ يایلوا  دیع  يا  دنوادخ و  هام  نیرت  گرزب  يا  دوردب  مییوگ : یم  نونکا  سپ  .مییامن 

شیوخ هدعو  هب  دـنبیاپ  هک  یـسک  دـننامه  تسا  تخـس  ناضمر  اب  عادو  هک  تسا  هدروآ  یهیبشت  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.مینک عادو  وا  اب  میهاوخ  یم  دوخ  نید  يادا  زا  لبق  ام  و  تسا ؛

: دنیامرف یم  نآ  متصش  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُهَْتلَعَج َو  کـِْلبَِحب ، ُهَْلبَح  َْتلَـصَو  ْنَأ  َدـَْعب  كِداَِـلب  ِیف  ًاراَـنَم  َو  كِداَـبِِعل ، ًاـمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ٍماَـمِِإب  ٍناَوَأ  ِّلُـک  ِیف  کَـنیِد  َتْدَّیَأ  کَّنِإ  َّمُهَّللا 
َال َو  ٌمِّدَقَتُم ، ُهَمَّدَقَتَی  اَّلَأ  َو  ِِهیْهَن ، َْدنِع  ِءاَِهْتنِالا  َو  ِهِِرماَوَأ ، ِلاَِثْتمِاب  َتْرَمَأ  َو  ُهَتَیِصْعَم ، َتْرَّذَح  َو  ُهَتَعاَط ، َتْضَرَْتفا  َو  ِکناَوْضِر ، َیلِإ  َهَعیِرَّذلا 

؛ َنیَِملاَْعلا ُءاََهب  َو  َنیِکِّسَمَتُْملا ، ُهَوْرُع  َنِینِمْؤُْملا َو  ُفْهَک  َو  َنیِِذئاَّللا ، ُهَمْصِع  َوُهَف  ٌرِّخَأَتُم  ُْهنَع  َرَّخَأَتَی 

وا هک  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  یکی   ) ییاوشیپ ماما و  هلیسو  هب  يراگزور  نامز و  ره  رد  ار  مالسا )  ) دوخ نید  وت  ایادخ  راب 
سپ يا ، هدرک  کمک  دییأت و  يا ، هتـشاد  اپرب  قح ) هار   ) يا هناشن  تیاهرهـش  رد  و  امنهار )  ) تمالع تناگدنب  ناهارمگ )  ) يارب ار 

شیوـخ تمحر ) هضاـفا ي   ) يدونـشخ ببـس  ار  وا  و  هتـسویپ ؛ دوـخ  یتـسود ) هب   ) ناـمیپ هب  ار  ماـما  نآ  یتـسود )  ) ناـمیپ هکنآ  زا 
زاب و  شیاهنامرف ، يربنامرف  هب  و  يا ؛ هدـیناسرت  وا  زا  ندربن  نامرف  زا  و  هدومن ، بجاو  ار  وا  زا  يربناـمرف  تعاـط و  و  يا ؛ هدـینادرگ 

وا زا  و  دـنکن ) يراـک  دوـخ  شیپ  زا  وا  ناـمرف  زا  يوریپ  زج   ) دریگن یـشیپ  وا  زا  یـسک  هکنیا  هب  و  شنتـشادزاب ، یهن و  زا  نداتـسیا 
رد ندش  عقاو  زا  دوخ  هب   ) ناگدنهانپ رادهگن  تسوا  سپ  يا ؛ هداد  نامرف  درادنرب ) یمدق  شنامرف  فالخ   ) دنامن سپاو 
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زا  ) ناگدز گنچ  زیواتـسد  و  تاهبـش ) ینادان و  ياه  یکیرات  زا  ییاهر  رد   ) نامیا لها  هاـنپ  و  طـیرفت ) طارفا و  فرط  ود  زا  یکی 
(. ددرگ یم  ربارب  مدرم  نیب  رد  داد  لدع و  يوزارت  وا  شور  ییامنهار و  هب  اریز   ) نایناهج ییوکین  لامج و  و  اهرفیک )

همئا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادـخ و  یگدـنب  تعاطا و  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا نامیپ  دهع و  هب  يافو  داد و  رارق  یعون  هب  راهطا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مکی و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینوُعْدا ُلوُقَت  ْذِإ  َِهباَجِْإلا ، َنِم  ِِهب  َتْدَـعَو  امِیف  كَدـْعَو  ًازِّجَنَتُم  ِءاَعُّدـلا ، َنِم  ِِهب  َتْرَمَأ  امِیف  كِْرمَِأل  ًاعیِطُم  ُکْتئِج  ْدَـق  اَذ  اـَنَأ  اَـهَف  َّمُهَّللا 
؛ ْمَُکل ْبِجَتْسَأ 

؛ منک یم  تعاطا  يا  هدومرف  رما  نآ  هب  هک  ییاعد  رد  ار  وت  نامرف  هک  یلاح  رد  ما ؛ هدمآ  وت  هاگرد  هب  هک  منم  کنیا  سپ  ایادخ  راب 
ات ارم  دیناوخب  ْمَُکل ؛ ) ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   ) ییامرف یم  هک  اجنآ  مناهاوخ ؛ يا  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یتباجا  رد  ار  تا  هدعو  هب  يافو  و 

.مزاس اور  امش  يارب 

امـش منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب   » هک هتـسب ، ناسنا  اب  دنوادخ  هک  دراد  هراشا  يا  هدـعو  نامیپ و  هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ناسنا ياـهزاین  ندروآرب  ناـسحا و  ضوع  رد  ادـخ و  تعاـطا  دادرارق  ناـمیپ و  دـهع و  هب  هراـشا  یعون  هب  تراـبع  نیا  رد   (1) «. ار

.میتسه ادخ  طسوت 
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«. دنیآ یمرد  خزود 
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: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُلوُـطَی َو  يِرِْکف ، ُهـَل  ُبَّعَـشَتَی  َو  ِینْهِذ ، ِهـِیف  ُراَـحَی  َو  یِهْجَو ، ِهـِب  ُقـِلُْخت  ٍنـْیَد  ْنـِم  َهَِیفاَْـعلا  َِیل  ْبَـه  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ ِِهتَسَراَمُِمب

هشیدنا و  دوش ؛ ناشیرپ  نآ  رد  مشوه  و  يربب ؛ ار  میوربآ  نآ  ببـس  هب  هک  یماو  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.ناهرب دشک ، لوط  نآ  هراچ  رد  مراک  و  ددرگ ؛ هدنکارپ  نآ  هب  ما 

يافو نامه  عقاو  رد  نوید  ماو و  تخادرپ  اریز  دهاوخ ؛ یم  کمک  دـنوادخ  زا  ماو  نتخادرپ  يارب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا نامیپ  دهع و  هب 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  نینچمه 

اَی ِکب ، ُریِجَتْـسَأ  َو  ُْهنِم ، ِینْذِـعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهِرَهَـس ، ِْنیَّدـلا َو  ِلْغُـش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیَّدـلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  کـِب ، ُذوُعَأ  َو 
؛ ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهاَفَْولا ، َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم  ِّبَر ،

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  نآ ، یباوخ  یب  ماو و  راک  زا  و  نآ ؛ هشیدنا  ضرق و  هودـنا  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 
لاـبو و زا  یگدـنز و  رد  ماو  يراوخ  تلذ و  زا  مراـگدرورپ -  يا  میوج -  یم  هاـنپ  راـهنز و  وـت  زا  و  هد ؛ هاـنپ  نآ  زا  ارم  و  تسرف ؛

تجاح هزادنا ي  هب  يزور  ای  رایـسب  يرگناوت  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  گرم ، زا  سپ  نآ  يراتفرگ  یتخس و 
.ناهرب نآ  زا  دشاب  هشیمه  هک  دایز  مک و  یب  يدنمزاین  و 

هب هطوبرم  یباوخ  یبو  نآ  نتخادرپ  یگنوگچ  رکف  هب  هراومه  هکنیا  و  ماو ؛ رکذ  رکف و  هودـنا ، زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تراـبع  نیا  رد 
.تسا ماو )  ) دادرارق دهع و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يرادافو  دهعت و  هدنهد  ناشن  نیا  تسا و  هتفگ  نخس  دشاب ، نآ 

ص:263

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


سفن تّزع  لصا  . 9

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهِّلل  َّلَذَْألا َو  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیِدَْملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  )

ِنآ زا  تّزع  یل ]  ] درک و دـهاوخ  نوریب  اـجنآ  زا  ار  رت  نوبز  نآ  تسا  رتدـنمتّزع  هکنآ  ًاـعطق  میدرگرب ، هنیدـم  هب  رگا  دـنیوگ : یم  »
(1) «. دنناد یمن  ناقفانم )  ) نایورود نیا  نکیل  تسا  نانمؤم  ِنآ  زا  وا و  ربمایپ  ِنآ  زا  ادخ و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ِْهَیلِإ ًاعیِمَج  ُهَّزِْعلا  ِهِّللَف  َهَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  )

(2) «. ...تسادخ ِنآ  زا  هرسکی  يدنلبرس  دهاوخ ، یم  يدنلبرس  سک  ره  »

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. ...تساوقت هشوت  نیرتهب  و  تسا ، سفن  تّزع  يزاین  یب  نیرتالاب  و  »... 

(4) «. ...يراتفر مرن  سفن ، تّزع  ظفح  نید ، ظفح  : » دومرف تسیچ ؟ یگنادرم  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا 

(5) «. تسا عبط  تعانم  فدارتم  سفن , تّزع  : » دندومرف مه  ییاج  رد 

يایحا يارب  مالسا  هک  ناسنا  حور  زا  يا  هطقن  نآ  ای  ددرگ  یم  نآ  رود  هب  یقالخا  مجح  هک  يزیچ  نآو  روحم  یمالسا ، قالخا  رد 
(6) .تسا سفن » تّزع  تمارک و   » دزرو یم  دیکأت  دهدب ، قوس  قالخا  يوس  هب  ار  ناسنا  هکنیا  یناسنا و  قالخا 

ص:264

هیآ 8. نیقفانم ، ( 1 - ) 1
هیآ 10. رطاف ، ( 2 - ) 2

ص 193. ج 1 ، يدنواهن ، یگلس  یلع  همجرت  بولقلا ، داشرا  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  ( 3 - ) 3
ص 390. هداز ، نسح  قداص  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  نسح  ( 4 - ) 4

ص 175. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 5 - ) 5
ص 396. ج 22 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  .ر ك : ( 6 - ) 6
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هب یلیم  حور , تاذ  رد  رگید ، تراـبع  هب  .اـیوپ  تاذ  بّح  کـی  هکلب  اتـسیا ؛ تاذ  بّح  کـی  هن  یلو  تسا ، تاذ  بّـح  ياراد  حور 
.دراد دوجو  لماکت  يوس  هب  یلیم  شـشوج و  شتاذ  رد  هکلب  دراد , یم  تسود  ار  شدوخ  اهنت  هن  ناسنا  .دراد  دوجو  لماکت  يوس 
رهاظ یـصاخ  ینامز  عطقم  رد  هک  یتاذ  بّح  هن  تسا  لماکت  لاـحرد  هک  یتاذ  بّح  اـما  تسا ؛ تاذ  بّح  نوئـش  زا  تـالامک  بّح 

بّح نامه  رولبت  عقاو  رد  هدارا  نیا  دـهد و  ماجنا  ار  يراـک  هک  دـنک  یم  هدارا  دراد  یم  تسود  ار  شلاـمک  نوچ  ناـسنا  .دوش  یم 
(1) .تسا شیوخ  تالامک  دوخ و  هب  یتاذ 

ره .دندرک  یم  هیـصوت  یتسپ  تئاند و  هب  ار  مدرم  قالخا ، رد  اهنیا  .دنیوگ  یم  نویبلک  ار  اهنیا  هک  دنا  هدوب  یهورگ  میدق  نانوی  رد 
سفن هکنیا  يارب  دنتفگ  یم  هک  دوب  نیا  ناششور  هیتمالم  ....دوب  رت  یقالخا  نانآ  رظن  زا  درک  یم  تسپ  رتشیب  ار  شدوخ  ناسنا  هچ 
تّزع عقاو  رد  دشابن و  لیاق  شزرا  ام  يارب  یـسک  مینکب ؛ راسکاخ  اهرظن  رد  ار  نامدوخ  میناوت  یم  هچ  ره  دیاب  مینک  لیلذ  ار  هراما 

(2) .میهدب تسد  زا  ار  سفن 

دـبای و دـشر  تّزع  اـب  درف  رگا  تسا و  تّزع  رب  تیبرت  ساـسا  اریز  تسا ، یتـیبرت  لوـصا  نیرت  يداـینب  نیرت و  مهم  زا  تّزع  لـصا 
رد تسا  یتلاح  تّزع ، .دشاب  راوتسا  تسار و  یلاوحا  عاضوا و  ره  رد  هتسویپ و  دناوت  یم  هک  دبای  یم  تسد  یتلاح  هب  دوش ، تیبرت 
؛» زازع ضرا  : » دنیوگ یم  هک  تسا  هدش  هتفرگ  اجنیا  زا  نآ  لصا  و  دروخب ؛ تسکش  ددرگ و  یـسک  بولغم  دراذگ  یمن  هک  ناسنا 

(3) .تخس تفس و  نیمز  ینعی 

تاذ بّح  ياه  هخاش  زا  یکی  .دـناوخ  یم  ارف  دوخ  ياه  لامک  لیـصحت  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  يدـنمورین  ینورد  لـماع  تاذ  بّح 
تایح ربارب  رد  ناسنا ، هک  ییاجنآ  زا  .تساه  ناویح  اب  نتـشاد  توافت  دوخ و  تیناسنا  ظفح  ناهاوخ  تدش  هب  یمدآ  هک  تسا  نیا 

یکتم ینالقع  شنیزگ  رب  وا  راتفر  تسا و  راوتسا  ینالقع  ياه  هیاپرب  یناویح ،

ص:265

ص 333. یقالخا ، بتاکم  یسرربو  دقن  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 123. قالخا ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 214. یمالسا ، تیبرت  رد  يریس  ینارهتداشلد ، یفطصم  .ر ك : ( 3 - ) 3
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رد دـناوت  یم  یتروص  رد  اهنت  یمدآ  رگید ، يوس  زا  .دـناوخ  یم  ارف  یـشور  نینچ  نتفرگرب  هب  ار  وا  ناسنا ، یهاوخ  تمارک  تسا ،
اهنآ سأر  رد  هک  دشاب ، هدروآ  درگ  دوخ  يارب  ار  ییاه  شنیب  اه و  تخانش  شیپ ، زا  هک  دنک  تسیز  ینالقع  یـشزرا و  ياه  بلاق 

(1) .تسا یسانشادخ 

، ردص هعـس  اه ، یتخـس  ربارب  رد  يرادـیاپ  يراوتـسا ، دـنلب ، تمه  ياراد  ًاعبط  ار  وا  تسا و  ناسنا  یتاذ  سفن ، تّزع  یگرزب و  هاگ 
نیا هب  یقـالخا ، يوکین  يایاجـس  تـالامک و  داـجیا  قـیرط  زا  ناـسنا  یباـستکا و  رما  نیا  زین  یهاـگ  .دـنک  یم  یگدازآ  عـضاوت و 

(2) .دبای یم  تسد  تلیضف 

(4) .تسا هکئالم  دوجسم  هللا و  نیما   ، (3) هللا هفیلخ  نآرق  رظن  زا  ناسنا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مهم  هتکن  نیا  هب 

تّزع یـشخب و  تّزع  هعماج ، درف و  حالـصا  هار  نیرتهب  .تسه  وا  دوجو  رد  یهلا  حور  زا  يا  هخفن  هک  تسا  يدوجوم  اـهنت  ناـسنا 
نتشاد راهطا و  همئا  وا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ ، زا  يوریپ  یشخب  تّزع  ینیرفآ و  تّزع  هار  نیرتهب  تسا و  ینیرفآ 

.تسادخریغ زا  نتسسگ  کین و  رادرک  راتفگ و  یهلا ، ياوقت 

ص:266

ص 128. یمالسا ، قالخا  یناوریش ، یلع  ( 1 - ) 1
ص 296. ج 2 ، یمساقلاوبا ، دمحم  همجرت  یلمع ، تمکح  نوئش  یمالسا و  قالخا  رد  ون  یشواک  يرهاظم ، نیسح  ( 2 - ) 2

َءامِّدلا َو ُکِفْـسَی  اهِیف َو  ُدِـسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  . ) هیآ 30 هرقب ، ( 3 - ) 3
ینیشناج نیمز  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  نوچو  (. » َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن  َكِدْمَِحب َو  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن 

اب ام  هکنآ  لاح  و  دزیرب ؟ اه  نوخ  و  دزیگنا ، داسف  نآ  رد  هک  يرامگ  یم  ار  یسک  نآ  رد  ایآ  دنتفگ : ناگتشرف ] ، ] تشامگ مهاوخ 
« .دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ  نم  دومرف : .میزادرپ  یم  تسیدقت  هب  و  مینک ؛ یم  هیزنت  ار ] وت  ، ] وت شیاتس 

صص 17 و 35. ناسنا ، رد  زیارغ  لرتنک  لماوع  يرهاظم ، نیسح  ( 4 - ) 4
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ساسارب .تسا  ادـخ  تّزع  زا  ییوترپ  اهنآ  تّزع  هک  ارچ  ادـخ ، ناتـسود  ایلوا و  همئا ، ناربمایپ ، سپـس  تسادـخ ؛ نآ  زا  تّزع  مامت 
ناسنا ياهزاین  نیرت  یساسا  مراهچ و  هقبط  ءزج  سفن  تّزع  تعانم و  تسارگ ، ناسنا  ناسانشناور  زا  یکی  هک  ولزام » ماهاربا   » مره

(1) .تسا هدمآ  رامش  هب 

تساه و شزرا  قیاقح و  روحم  ناسنا  تسا  دـقتعم  دراد و  يرـشب  رکفت  خـیرات  رد  فرژ  يا  هشیر  هک  يرادـم  ناسنا  اـی  مسیناـموا 
حرطم برغ  رد  دایز  يادـص  رـس و  اب  ریخا  نورق  رد   (2)، ددرگ یم  یمدآدوخ ، روحم  رب  ناسنا  یلمع  یملع و  ياـه  تیلاـعف  همه 

هک توافت  نیا  اب  هدوب ، حرطم  ناسنا » تمارک  تّزع و   » ناونع تحت  یمالـسا  گنهرف  رد  لـبق  اـه  نرق  لـصا  نیا  نکل  تسا ؛ هدـش 
هفیلخ دعب  ياراد  هک  تسا  يدوجوم  یمالـسا  گنهرفرد  حرطم  ناسنا  یلو  تسا  يدام  قطان  ناویح  نیمه  مسیناموا  رظندـم  ناسنا 

.تسا هللا  نیما  هللا و 

سفن تّزع  تمارک و  رب  ینتبم  دنسپب ،» زین  نارگید  يارب  يدنسپ  یم  دوخ  يارب  هچره   » یقالخا نیرز  هدعاق ي  هک  دسر  یم  رظن  هب 
، ددنـسپ یم  دوخ  يارب  تسا  بوخ  هک  ار  هچنآ  ره  دراد و  یم  تسود  رتشیب  ار  دوخ  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ناسنا  هک  ارچ  تسا ؛

.تساوخ یمن  دوخ  يارب  ار  بوخ  ياهزیچ  تسناد ، یمن  تمارکو  تّزع  ياراد  ار  دوخ  رگا  الا  و  دیامن ؛ یم  تمارک  ساسحا  اریز 
نیا رد  ددنـسپب ، زین  نارگید  يارب  ار  نآ  ددنـسپ  یم  دوخ  يارب  هک  ار  یقـالخا  ریغ  يروما  يدـساف  درف  هچناـنچ  هک  تسا  نینچمه 

.تسا یقالخا  دض  هکلب  دوب ، دهاوخن  یقالخا  تروص 

سفن تمارک  تّزع و  لصا  رب  ینتبم  زین  تسا  مزال  نآ  زا  ینابهاگن  هچنآ  تظفاحم  رد  یعـس  زا  تسا  ترابع  هک  تبثم  يدنمتریغ  »
(3) «. تسا فیرش  تاکلم  زا  و  سفن ، توق  یگرزب و  تعاجش ، هجیتن  تیمح ، تریغ و  یقارن ، يدهمالم  لوق  هب  .تسا 

ص:267

ص 125. لامک ، یسانشناور  زا  لقن  هب  ص 170 ، یمالسا ، قالخا  یناجیابرذآ ، دوعسمو  یملید  دمحا  ( 1 - ) 1
ص 361. نآرق 1 و 2 ، فراعم  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 2 - ) 2

ص 324. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 3 - ) 3
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ناسنا هک  ارچ  دراد ، سفن  تّزع  تمارک و  لصا  ینعی  لصا ، نیا  رد  هشیر  زین  ناملسم  رب  رفاک  هطلس  مدع  لالقتـسا و  ییافک ، دوخ 
.دشاب لقتسم  دازآ  دهاوخ  یم  هکلب  دشاب  نارگید  راب  ریز  دهاوخ  یمن  میرک  راوگرزب و 

هیداجس هفیحص  رد  سفن  تّزع 

فیرـش فحـصم  نیا  رد  یقالخا  تیبرت  داعبا  مامت  و  تسا ، هدرمـش  مرتحم  ناسنا  سفن  هیداجـس ، هکراـبم  هفیحـص  ياـج  همه  رد 
(1) .تسا ناسنا  سفن  تّزع  تمارک و  ظفح  رب  ینتبم 

دوخ نیا  اذـل  تسا ، یلاعت » كرابت و  دـنوادخ   » اعد بطاخم  میناد  یم  هدـش و  نایب  اعد  ناـبز  هب  هیداجـس  هفیحـص  هک  ییاـجنآ  زا 
.تسا هتسناد  يراز  عرضت و  هتسیاش  ار  گرزب  يادخ  هاگرد  طقف  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  سفن  تّزع  تمارک و  رب  ینتبم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِینْدِز َو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأ  َو  كِداَبِع ، َْنَیب  ِینْعَفْرا  َو  ِکب ، ُتْوَلَخ  اَذِإ  ِینْعَـض  َو  کِْقلَخ ، َْدنِع  ِینَّزِعَأ  َو  ْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذ  َو 
؛ ًاْرقَف ًهَقاَف َو  ْکَیلِإ 

زج زا   ) مرب رـس  هب  اهنت  هدرک  تولخ  وت  اب  نوچ  و  نادرگ ؛ دـنمجرا  زیزع و  تناگدـیرفآ  دزن  رد  و  عیطم )  ) راوخ تهاگرد  رد  ارم  و 
تسا زاین  یب  نم  زا  هک  یـسک  زا  و  امن ؛ مزارفرـس  هبترم و  دنلب  تناگدنب  نایم  رد  و  نتورف ، مزادرپب ) زاین  زار و  هب  هدیـشوپ  مشچ  وت 

رقف و رب  و  مهاوخن ) يزیچ  وا  زا  مه  نم  هک  نک  نانچ   ) زاس مزاین  یب  دنک ) یمن  هدرکن و  یتساوخرد  )

ص:268

میلعت و هفسلف  خیرات و  هتشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدواد  هدیعـس  ( 1 - ) 1
.هدیکچ (، 1375 سردم ، تیبرت  هاگشناد  یناسنا ، مولع  هدکشناد  تیبرت ،
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(. دبای ینوزف  وت  اب  مزاین  زار و  وت و  زا  متساوخرد  ات   ) ازفیب تهاگرد  هب  ما  يدنمزاین 

سپس .دریگ  همشچرس  وا  تاذ  زا  دشاب و  لصتم  وا  هب  هک  هچنآ  زین  دناد و  یم  ادخ  بناج  زا  ًًارـصحنم  ار  تّزع  ترابع  نیا  رد  ماما 
(1) .تسادخ نآ  زا  رادیاپ  تباث و  تّزع  نآ  سپ  تسا  تباث  دور و  یمن  نیب  زا  تیعقوم  طیارش و  رییغت  اب  تزع 

یم هراشا  دـشاب  ادـخ  نآزا  هک  یتّزع  ندوب  رادـیاپ  تباـث و  هب  نآ  مجنپ  تراـبع  مجنپ  یـس و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
: دنیامرف

َْمل يِذَّلا  ُدَمَّصلا ، ُدَحَْألا  ُدِحاَْولا  کَّنِإ  .َِدبَْألا  ْکُلم  ِیف  اَنْحَرْـسا  َو  ُدَقُْفی ، َال  ٍّزِِعب  اَنْدِّیَأ  َو  ُدَْـفنَت ، َال  ٍهَوْرَِثب  اَنْعِّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 
؛ ًاوُفُک ََکل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوت َو  َْمل  ِْدلَت َو 

ام و  شخبب ؛ ددرگ ، یمن  تسین  یناف و  هک  ار  تا ) یکین  ناـسحا و   ) ییاراد تورث و  اـم  هب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ 
هناور تشهب )  ) نادواج یهاشداپ  رد  و  امرف ؛ کمک  دییأت و  یگدـنب ) تدابع و  قیفوت   ) دور یمن  تسد  زا  هک  یگرزب  تزع و  هب  ار 

.تسا هدوبن  وت  ياتمه  دننام و  سک  چیه  یتسین و  یسک  دنزرف  يرادن و  دنزرف  هک  يا  هشیمه  ياتکی  هناگی  وت  اریز  زاس ،

: دنیامرف یم  نآ  مهدزون  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نینچمه 

یَلَع ُرِداَْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اَِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  امِیف  ِینْدَّمَغَت  ِءاَنَْعلا ، ِّلُّذلا َو  َنِم  َو  ِءاَلَْبلا ، ِلُولُح  ْنِم  َو  ِءاَدْعَْألا ، ِهَتاَمَش  ْنِم  ِینْذِعَأ  َو 

ص:269

مولع هتـشر  دـشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دـیمح  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 92. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ، نآرق و 
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؛ ُُهتاَنَأ َال  َْول  ِهَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِخْآلا  َو  ُهُْملِح ، َال  َْول  ِشْطَْبلا 

، هد مهانپ  اهراک ) رد   ) يراتفرگ جنر و  و  مدرم ) دزن   ) يراوخ تلذ و  هودنا و  مغ و  دماشیپ  نانمشد و  يداش  تتامـش و  زا  ارم  یهلا 
عنام شا  يرابدرب  ملح و  رگا  هک  یسک  دننامه  امرف ؛) وفع   ) ناشوپب تتمحر ) هب   ) یهاگآ نم  زا  نآ  رب  هک ) یناهانگ   ) هچنآ رد  ارم 

.داد یم  رفیک  ار  هانگ  دومیپ ، یمن  ارادم  قیرط  رگا  تفرگ و  یم  ماقتنا  دش  یمن 

.تساهنآ هب  تجاح  راهظا  اهنآ و  زا  نتفرگ  ضرق  مدرم ، دزن  ّتلذ  لماوع  زا  یکی 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مجنپ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ َكِداَشْرِِاب ِّقَْحلا  َلِیبَس  اَِنب  ُکلْسا  َو  كِداَفْرِِإب ، كِْریَغ  ْنَع  اَِننْغَأ  َو  كِداَبِع ، ْنِم  كِّزِِعب  اَنْعَْنما  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف 

يرگید زا  دوخ  شـشخب  هب  و  زاس ؛ رود  تناگدنب  نایز )  ) زا دوخ  ییاناوت  تردق و  هب  ار  ام  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  سپ 
.ربب قح  هار  هب  دوخ  ییامنهار  هب  و  نادرگ ؛ زاین  یب 

: دنیامرف یم  دناد و  یم  يراوخ  ثعاب  ار  رقف  نآ  مشش  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نینچمه 

، کِْقلَخ َراَرِـش  َیِطْعَتْـسَأ  َو  ِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب  یِهاَج  ْلِذَْـتبَت  َال  َو  ِراَـسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِْعنَْملا ِءاَطْعَْالا َو  ُِّیلَو  ْمِِهنوُد  ْنِم  َْتنَأ  َو  ِینَعَنَم ، ْنَم  ِّمَِذب  یَلَْتبا  َو  ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف 

هب هک  نادرگم  راوخ  یتسدگنت  هب  ار  ما  يدنمجرا  و  امن ؛ ظفح  يرگناوت  هب  ار  میوربآ  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
راتفرگ و هدیـشخب  نم  هب  هکنآ  شیاتـس  هب  ات  مبلط ، شـشخب  اطع و  تسپ  مدرم  زا  و  مهاوخب ؛ يزور  تناراوخ  يزور  زا  تهج  نیا 

راداو هدیشخبن  هکنآ  شهوکن  هب 

ص:270
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.ناشیا هن  تسوت  تسد  هب  اه ) تمعن   ) ندیشخبن ندیشخب و  عقاو ) رد   ) هک یلاح  رد  موش ،

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مود و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ْدَّرَفَت َْلب  کِْقلَخ ، َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو  ِیقْزِر ، َّیَلَع  ْرُظْحَت  اَلَف  ِْرقَْفلا ، یَلَع  ِیل  َهَُّوق  َال  َو  ِءاَلَْبلا ، یَلَع  ِیل  َْربَص  َال  َو  ِدـْهَْجلِاب ، ِیل  َهَقاَـط  اـَل  َّمُهَّللا 
؛ ِیتَیاَفِک َّلَوَت  َو  ِیتَجاَِحب ،

قلخ هب  ارم  و  ریگم ؛ نم  زا  ار  ما  يزور  سپ  تسین ، یتردق  یـشیورد ، رب  ییابیکـش و  يراتفرگ  رب  و  ییاناوت ، جنر ، رب  ارم  ایادخ  راب 
.شاب نم  رازگراک  دوخ  و  روآرب ؛ ار  ما  هتساوخ  هطساو ) یب   ) ییاهنت هب  هکلب  راذگماو ، شیوخ 

(1) .دناسر یم  يزاین  یب  تیافک و  هب  ار  ناسنا  تعانق ، مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رظن  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

تفگنه و تورث  ییاراد و  ینعم  هب  تیافک  ّدح  رد  یگدنز  اریز  دراد ؛ توافت  هیقب  اب  وا  یگدنز  دـبای ، تسد  تیافک  هب  هک  یـسک 
اه و یتخس  ندنارذگ  زا  سپ  دسرب ، شیاسآ  هب  لوپ  هانپ  رد  دیاب  دشیدنا  یم  هک  سک  نآ  نیاربانب ، .تسین  رویز  رز و  ياه  هریخذ 
، دشاب هتشاد  ار  نیا  ربارب  نارازه  رگا  تسین و  وا  تسردان  یهت و  لایخ  هانپ  رد  شمارآ ، هک  دبای  یم  رد  شیاه  هتـساوخ  هب  ندیـسر 

(2) .تشاذگ دهاوخن  شیاسآ  نیلاب  رب  رس  زگره  دشاب ، هتشادن  ناج  لد و  شمارآ  یحور و  تینما  یلو 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  متشه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ اوُعَضَّتاَف َعاَِفتْرِالا  اُولَواَح  َو  اوُرَقَْتفاَف ، كاَوِس  ْنِم  َهَوْرَّثلا  اُوماَر  َو  اوُّلَذَف ، كِْریَِغب  َّزِْعلا  اُوبَلَط  ٍساَنُأ  ْنِم  یَِهلِإ  اَی  ُْتیَأَر  ْدَق  ْمَکَف 

ص:271

ص 78. هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  سانش ، قح  اضردیمح  ( 1 - ) 1
ص 257. ج 1 ، تخانش ، دوهش و  یحودمم ، نسح  ( 2 - ) 2
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وت ریغ  زا  و  دندش ؛ راوخ  یلو  دندیبلط ، یگرزب  تزع و  وت  زج  يا  هلیـسو  هب  هک  نم -  يادـخ  يا  مدـید -  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اریز 
.دندیدرگ تسپ  یلو  دندرک ، يدنلب  يرورس و  بلط  و  دندش ؛ زیچ  یب  یلو  دنتساوخ  ییاراد 

.دناد یم  دنوادخ  صتخم  طقف ، ار  تّزع  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناپ  ترابع  رد  متشه و  لهچ و  ياعد  رد  ماما 

ْنَمَف ِینَْتنَهَأ  ْنِإ  َو  ِیُننیُِهی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرْکَأ  ْنِإ  َو  ِینُعَفْرَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَضَو  ْنِإ  َو  ِینُعَضَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإ  یَِهلِإ 
، ِهِْرمَأ ْنَع  ُکلَأْسَی  ْوَأ  كِْدبَع ، ِیف  َکل  ُضِْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإ  َو  ِینُمَحْرَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتبَّذَع  ْنِإ  َو  ِینُمِرُْکی ، يِذَّلا  اَذ 
، ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّنِإ  َو  َتْوَْفلا ، ُفاَخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  اَمَّنِإ  َو  ٌهَلَجَع ، ِکتَمِقَن  ِیف  َال  َو  ٌْملُظ ، کِمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَق  َو 

؛ ًارِیبَک ًاُّولُع  َِکلَذ  ْنَع  یَِهلِإ  اَی  َْتَیلاَعَت  ْدَق  َو 

مدـنلب هکنآ  تسیک  سپ  ینک  تسپ  ارم  رگا  و  دـیامن ؛ تسپ  ارم  هکنآ  تسیک  سپ  ینادرگ  هبترم  دـنلب  ارم  وـت  رگا  نم ، يادـخ  يا 
رگا و  دراد ؛ ما  یمارگ  هکنآ  تسیک  سپ  ینک  راوـخ  ارم  رگا  و  دـنک ؛ مراوـخ  هکنآ  تسیک  سپ  يراد  یمارگ  ارم  رگا  و  دـنادرگ ؛

تـسیک سپ  يزاس  هابت  كاله و  ارم  رگا  و  دـشاب ؛ هتـشاد  یناـبرهم  محر و  نم  رب  هکنآ  تسیک  سپ  ییاـمن  هجنکـش  باذـع و  ارم 
ما هتسناد  نم  و  دیامن ؟ شـسرپ  ضارتعا ) هعزانم و  يور  زا   ) وا راک  زا  ار  وت  ای  دوش ، ریگولج  عنام و  وت  يارب  تا  هدنب  هرابرد  هکنآ 
زا هک  دـنک  یم  باتـش  یـسک  هک  تسین  نیا  زج  و  تسین ؛ یباتـش  تندـناسر  رفیک  هب  ماقتنا و  رد  و  یمتـس ، تنامرف  مکح و  رد  هک 
ای متس  هکنیا  زا  يرترب  نم -  يادخ  يا  وت -  و  تسا ؛ دنمزاین  متـس  هب  ناوتان  فیعـض و  .دسرتب و  نتـشذگ  راک  تقو  ندش و  توف 

( نایاپ یب   ) گرزب يرترب  ینک ، باتش 
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یم دای  يرهاظ » تّزع   » مان هب  یتّزع  زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اج  کی  رد  قالخا  مراکم  ياـعد  رد  هک  تسا  نیا  رکذ  لـباق  هتکن 
یـسفن و هتـسکش  دـنوادخ  زا  نآ  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دـسر ، یم  رظن  هب  توافتم  يردـق  حودـمم  تّزع  اب  هک  دـنک 

.دهاوخ یم  ینتورف 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِیل َْتثَدْحَأ  اَّلِإ  ًارِهاَظ  ًاّزِع  ِیل  ْثِدُْحت  َال  َو  اَهَْلثِم ، یِـسْفَن  َْدنِع  ِینَتْطَطَح  اَّلِإ  ًهَجَرَد  ِساَّنلا  ِیف  ِینْعَفْرَت  َال  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ اَهِرَدَِقب یِسْفَن  َْدنِع  ًهَنِطَاب  ًهَّلِذ 

نآ دـننام  مسفن  شیپ  هکنآ  زج  امرفم ، زارفرـس  یماقم  هجرد و  هب  مدرم  نایم  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
.يروآ دیدپ  یناهنپ  يراوخ  نم  يارب  مسفن  شیپ  هزادنا  نامه  هب  هکنآ  زج  روایم ، دیدپ  میارب  اراکشآ  يدنمجرا  و  ییامن ؛ تسپ 

اب ینطاب  تّزع  هک  ارچ  تسا ، توافتم  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  رگید  ياـهاج  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتّزع  اـب  يرهاـظ  تّزع  نیا 
هب تبـسن  مدرم  هک  تسا  یمارتحا  يرهاظ ، تّزع  یلو  دریگ ، یم  ياـج  شدوجو  قاـمعا  رد  دوش و  یم  هتخیمآ  زیزع  صخـش  حور 

.دننک یم  میرکت  ار  وا  دنراد و  یم  لومعم  زیزع  صخش 

: دسیون یم  دهد ، یم  هئارا  تّزع  زا  تادرفملا »  » رد یناهفصا  بغار  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  نینچمه 

يوق دنمورین و  ردـقنآ  دراد  یحور  تّزع  هک  یـصخش  دوش ،» هبلغ  وا  رب  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  هک  تسا  ناسنا  رد  یتلاح  تّزع ، »
؛ دـیارگ یمن  ینوبز  یتسپ و  هب  دـهد و  یمن  تسد  زا  ار  دوخ  گرزب  تیـصخش  یناسفن ، ياه  شهاوخ  يوه و  لباقم  رد  هک  تسا 

(1) .درادن تافانم  حور  ینوبزو  یتسپ  اب  يرهاظ  تّزع  اما 
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: دسیون یم  یفسلف  یقت  دمحم  ياقآ 

هک تسین  مزال  يرهاظ  تّزعرد  اما  دنروآ ، راب  هب  سفنلازیزع  ار  نتـشیوخو  دنورب  نآ  یپ  زا  دنفلکم  نامیا  اب  دارفا  ینطاب  تّزع  رد 
ار وا  ًـالمع  دوش و  عقاو  مدرم  تّزع  دروم  یتـهج  زا  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب ، سفن  تمارک  تعفر و  ياراد  تّزع ، ياراد  صخش 

(1) .دشاب هیامورف  نوبز و  یحور  رظن  زا  اما  دنیامن  میرکت 

دنوادـخ زا  تّزع ، بلط  زا  سپ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  تـسین و  ربـکت  ياـنعم  هـب  تّزع  هـکنیا  رگید  هـتکن 
: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  ترضح  نآ  .دوشن  ربک  راچد  هک  دنک  یم  تساوخرد 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 

نک مزاین  یب  دراد  یمزاب  تا ) یگدنب  تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیـشوک  هک  يراک  زا  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ییامن یم  یـسرپزاب  نآ و  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماجنا   ) هچنآ هب  ارم  و  دـشابن ؛) وت  زج  هب  نم  هجوت  اـت  )

امرف و زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم و  اـمن ؛ فرـص  يا  هدـیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تداـبع و   ) هچنآ رد  ارم  ياـهزور  و  نک ؛ راداو 
ربـک و هب  رادـب و  ما  یمارگ  زیزع و  و  اـمرفم ؛ مراـتفرگ  ندوـب ) هار  هـب  مـشچ   ) ندرک هاـگن  هـب  و  هد ؛ شیاـشگ  نـم  رب  ار  تا  يزور 

رد طارفا   ) يدنلبرس
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نادرگم و هابت  لوبق ) هجرد ي  زا   ) يدنـسپدوخ بجع و  هب  ار  متداـبع  زاـس و  مار  دوخ  یگدـنب )  ) يارب ارم  و  نکم ؛ مراـچد  تزع )
امرفم لطاب  نداهن  تنم  هب  ار  نآ  و  میامن ؛) ناسحا  ناشیا  هب  ات  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد  هب  ار  مدرم  يارب  یکین  ریخ و 

ندـیزان دوخ  هب  زا  ارم  مدـش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف ) اطع  نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتـسا   ) شخبب نم  هب  ار  هدیدنـسپ  ياـهوخ  و 
.رادهاگن

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مجنپ و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ُْهتَّزَعَأ ْنَم  َزیِزَْعلا  َو  ُکتَعاَط ، ُْهتَفَّرَـش  ْنَم  َفیِرَّشلا  َّنِإَـف  اًلْـضَف ، ٍهَوَْرث  ِبِحاَِـصب  َّنُظَأ  ْوَأ  ًهَساَـسَخ ، ٍمَدَـع  يِذـِب  َّنُظَأ  ْنَأ  ْنِم  ِینْمِـصْعا  َو 
؛ َُکتَداَبِع

یـسک راوگرزب  فیرـش و  اریز  فرـش ، لضف و  نامگ  یتورث ، بحاص  هب  مرب و  یگیامورف  نامگ  يریقف ، هب  هکنیا  زا  رادهگن  ارم  و 
هدوـمن زیزع  ار  وا  تا  یگدـنب  تداـبع و  هک  تسا  یـسک  یمارگ  زیزع و  و  هدـینادرگ ؛ فیرـش  ار  وا  وـت  يوریپ  تعاـط و  هک  تسا 

.تسا

.دناد یم  ادخ  یگدنب  تعاطا و  رد  ار  یمدآ  تّزع  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

كِدوُِجب ِعِساَْولا  ِکلْـضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  كِّزِِعب ، َنیِراَجُمْلا  ْکیَلَع ، ِهَراَجِّتلا  ِیف  َنیِِحباَّرلا  ِکب ، ِذُّوَعَّتلاـِب  َنیِدَّوَعُْملا 
َو كاَنِِغب ، ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  َو  ِکتَمْحَِرب ، ِءاَلَْبلا  َنِم  َْنیَفاَعُْملا  َو  ِکلْدَِـعب ، ِْملُّظلا  َنِم  َنیِراَجُمْلا  َو  ِکب ، ِّلُّذـلا  َنِم  َنیِّزَعُْملا  کِمَرَک ، َو 

ِبُونُّذلا َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَحُمْلا  َو  ِکتَعاَِطب ، ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  َو  كاَْوقَِتب ، ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا 
؛ َكِراَوِج ِیف  َنِینِکاَّسلا  ِکتَیِصْعَم ، ِّلُِکل  َنیِکِراَّتلا  ِکتَرْدُِقب ،
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؛ دروآ هانپ  وت  ییاـناوت  تزع و  هب  و  درب ؛ دوس  وت  اـب  يادوس  رد  و  هتفرگ ، وخ  وت  رب  ندرب  هاـنپ  هب  هک  هد  رارق  یناـسک  هرمز  رد  ارم  و 
؛ دیسر يراوگرزب  تزع و  هب  يراوخ  تلذ و  زا  وت  هلیسو  هب  و  تشگ ؛ خارف  ناشیارب  لالح  يزور  وت  رایـسب  شـشخب  لضف و  زا  هک 
رقف و زا  تیزاین  یب  هب  و  هتفای ؛ يدوبهب  يراتفرگ  الب و  زا  تا  ینابرهم  تمحر و  هب  و  هتسج ؛ هانپ  وت  داد  لدع و  هب  متـس  ملظ و  زا  و 

هار یکین و  هب  وت  زا  يوریپ  هبو  هدـش ؛ هتـشادهاگن  اه  یتسردان  اـه و  شزغل  ناـهانگ و  زا  وت  زا  سرت  هب  و  هتـشگ ؛ رگناوت  يزیچ  یب 
رد و  هدرک ؛ اهر  ار  وت  ینامرفان  ره  و  هدـمآرد ؛ یعنام  لیاح و  ناهانگ  ناشیا و  ناـیم  وت  تردـق  هب  و  هتفاـی ؛ قیفوت  تسرد  تسار و 

(. دنا هتفای  ییاهر  ییالب  تفآ و  ره  زا   ) دنا هدیمرآ  وت  یگیاسمه  راوج و 

: دنیامرف یم  نآ  متشه  ترابع  رد  موس و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َعَمْقَت َو  ُهَناَِسل ، یِّنَع  َسِرُْخت  َو  ُهَْبلَق ، يِراَطْخِإ  َنوُد  َلِفُْقت  َو  ُهَعْمَس ، يِرْکِذ  ْنَع  َّمُِصت  َو  ُهَرََـصب ، یِّنَع  َیِمُْعت  یَّتَح  ًاّدُس  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْلَعْجا  َو 
ِهِدَسَح ِهِزَْمل َو  ِهِزْمَه َو  ِهِزْمَغ َو  ِهِّرَش َو  ِهِّرَض َو  ِعیِمَج  ْنِم  ِینَنِمُْؤت  َو  ُهَْربِک ، َخَسْفَت  َو  ُهَتَبَقَر ، َّلُِذت  َو  ُهَتوُرَبَج ، َرِـسْکَت  َو  ُهَّزِع ، َّلُِذت  َو  ُهَسْأَر ،

؛ ٌریِدَق ٌزیِزَع  کَّنِإ  ِِهْلیَخ ، ِِهلِجَر َو  ِهِِدیاَصَم َو  ِِهِلئاَبَح َو  ِِهتَواَدَع َو  َو 

ار شلد  و  يزاس ؛ رک  نم  يادـص  ندینـش  زا  ار  شـشوگ  روک و  نم  ندـید )  ) زا ار  شمـشچ  ات  هد  رارق  شربارب  یلیاـح )  ) يدـس و 
یبوکب ار  شرس  و  ینادرگ ؛ لال  نم  هرابرد  يوگو ) تفگ  زا   ) ار شنابز  و  دیآ ) نم  دای  هب  هک  يوش  عنام   ) ینز لفق  نم  دای  ماگنه 

و يزیواـیب ؛ يراوـخ  قوـط  شندرگ  رب  و  ینکـش ؛ مـه  رد  ار  شا  یگرزب  و  ینک ، راوـخ  ار  شا  يدـنمجرا  و  ییاـمن ) تـسپ  ار  وا  )
ییوج بیع  و  ندرک ) نایب  نخس  رس  تشپ   ) تبیغ و  نتفگ ) یتشز   ) هنعط يدب و  نایز و  همه  زا  ارم  و  ینز ، مه  رب  ار  شا  يزارفرس 

نارای و  ) ناراوس ناگدایپ و  اه و  ماد  اهدنب و  ینمشد و  ندرب و  کشر  و 
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ناوتان ار  وت  يزیچ  و  دـناوت ؛ یمن  يریگولج  ار  وت  یـسک   ) يرداق بلاـغ و  زیچ ) ره  هب   ) وت اریز  اـمرف ، نمیا  وا  ناوریپ ) ناـهارمه و 
(. دیامن یمن 

.دسانش یم  دب  ياه  ناسنا  نتسکش  مهرد  يراوخ و  لماع  ار  ادخ  زین  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مهن و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِلِقْعَم َیلِإ  َأََجل  ْنَم  ُعَْزفَی  َال  َو  کِفَنَک ، ِّلِظ  َیلِإ  يَوَأ  ْنَم  ُدَهَطُْضی  َال  ُهَّنَأ  ًاِملاَع  ِکَتباَجِإ ، ِهَعْرُِسب  ًاِقثاَو  ِکب ، ًاثیِغَتْـسُم  یَِهلِإ  اَی  ُکْتیَداَنَف 
؛ َِکتَرْدُِقب ِهِسَْأب  ْنِم  ِینَْتنَّصَحَف  كِراَِصْتنا ،

يدوز هب  و  مدـیبلط ؛ یم  ار  تندرک  يراـی  یـسردایرف و  هک  یلاـح  رد  مدـناوخ ، ار  وت  نم -  يادـخ  يا  یلاوـحا - ) نینچ  رد   ) سپ
هب هک  یسک  و  دروخ ؛ یمن  تسکش  تفرگ  اج  وت  تمحر  ۀیاس  رد  هک  یسک  متسناد  یم  و  متـشاد ؛ دامتعا  وت  نتخاس  اور  تباجا و 

.یتشادزاب وا  یتخس  زا  تا  ییاناوت  هب  ارم  وت  سپ  دسرت ، یمن  یسک ) زا   ) دش هدنهانپ  وت  ماقتنا  هاگهانپ 

.تسا هدومرف  هراشا  هتفرگ ، رارق  یهلا  تّزع  تعانم و  هیاس  رد  هک  یسک  ندروخن  تسکش  هب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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یعامتجا راتفر  رد  قالخا  لوصا  موس : لصف 

هراشا
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همدقم

زا یکی  داسفا  حالـصا و  .دراد  رارق  تسا  ندرک  داجیا  یناماسبان  ینعم  هب  داسفا  لـباقم  هطقن  ندیـشخب و  ناـماس  ياـنعم  هب  حالـصا 
(1) .دنوش یم  حرطم  نآرق  رد  ررکم  هک  تسا  نآرق  داضتم  ياه  جوز 

هک دـنور  یم  راک  هب  يدراوم  رد  دـنا و  هتفای  قاقتـشا  داسف  حالـص و  هشیر  زا  بیترت  هب  یـشزرا و  ماع  میهافم  زا  داـسفا  حالـصا و 
هب داسف ، تقیقح  سپ  .دـهدب  تسد  زا  ای  دروآ  تسد  هب  دور  یم  راظتنا  وا  زا  هک  ار  هچنآ  دوخ و  عون  اب  بساـنم  لاـمک  يدوجوم ،
هک تسا  یلامک  ای  تیفیک  نداد  تسد  زا  ای  دـسرب  لامک  هب  بسانم  طیارـش  رد  دور  یم  راظتنا  هک  تسا  يدوجوم  ندیـسرن  لامک 

ندرک فرطرب  يانعم  هب  دودحم ، يانعم  کی  رد  هتفای ، قاقتشا  حالص  لصا  زا  هک  حالصا  هژاو  هتبلا  .دور  یم  راظتنا  نآ  ماود  اقب و 
(2) .دننک فرطرب  ار  نآ  بیع  داسف و  ًادعب  دشاب و  هدش  دساف  يزیچ  ًالبق  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  تسا و  داسف 

: تسا هدمآ  حون  ترضح  لوق  زا  میرک  نآرق  رد 

َّالِإ ُدـیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  اـم  ًانَـسَح َو  ًاـقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَر  یِّبَر َو  ْنِم  ٍهَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ِمْوَق َأ  اـی  َلاـق  )
؛ ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهّللِاب  ّالِإ  یِقِیفْوَت  ام  ُْتعَطَتْسا َو  اَم  َحالْصِْإلا 

ص:281

يداقتعا و ياه  هژاو  نآ  ینعی  داضتم  ياـه  جوز  ص 24 . ج 24 ، يرهطم ، دیهـش  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یـضترم  .ر ك : ( 1 - ) 1
، كرـش دـیحوت و  لیبق : زا  دـنوش  یم  هتخانـش  رتهب  رگیدـکی  کمک  هب  دـنا و  هتفرگ  رارق  رگیدـکی  ربارب  رد  ود  هب  ود  هک  یعامتجا 

....و ملظ  لدع و  رفک ، نامیا و 
صص 152-151. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  .ر ك : ( 2 - ) 2
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هب ما و  هدرک  لّکوت  وا  رب  .تسین  ادـخ  يرای ]  ] هب زج  نم  قیفوت  و  مرادـن ، مناوتب ، هک  اجنآ  اـت  هعماـج ]  ] حالـصا زج  يدـصق  نم  »... 
(1) «. مدرگ یمزاب  وا  يوس 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. تسا نامدرم  نایم  ندرک  حالصا  تاقدص ، نیرت  لضاف  »

دوجو هب  حـلاص  يا  هعماج  دـبای ، ققحت  فدـه  نیا  رگا  هک  تسا  دارفا  يونعم  يداـم و  حـلاصم  نیمأـت  هعماـج ، لیکـشت  زا  فدـه 
رگا سکعرب  .دوب  دنهاوخ  حلصم  دنرامگ ، تمه  هعماج  حالـصا  رد  دننک و  کمک  فده  نیا  ققحت  هب  هک  یناسک  دمآ و  دهاوخ 

(3) .تسا داسف  راچد  هعماج ، نآ  شتیقفومان ، بسانت  هب  دشاب ، قفومان  یعامتجا  فادها  نیا  ققحت  رد  يا  هعماج 

یترابع هب  دنک و  یم  قیبطت  ملظ  لدع و  دراوم  اب  ًابیرقت  دور ، یم  راک  هب  یعامتجا  دراوم  رد  فراعتم  روط  هب  هک  يداسفا  حالصا و 
بولطم و لامک  ریـسم  رد  هعماج  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ یعامتجا  طباور  میظنت  یعامتجا ، حالـصا  اریز  دـنکرتشم ؛ قیداصم  ياراد 
رد اریز  دوش ؛ یم  قالطا  انعم  نیمه  هب  زین  هنالداع  طباور  هب  یفرط  زا  .دوش  هداد  وا  هب  یـسکره  قح  دـنک و  تکرح  ییاـهن  فدـه 

راتفر و  حالصا ، ار  شا  هدرتسگ  موهفم  رد  طسق  لدع و  هماقا  سپ  .هناملاظ  یعامتجا ، طباور  تسا و  دساف  هعماج  تروص ، نیا  ریغ 
(4) .دنیوگ یم  داسفا  ار  شا  عیسو  يانعم  رد  هناملاظ 

هبانا وا و  رب  لکوت  دنوادخ و  هب  لاکتا  اب  زج  زین  راک  نیا  تسایبنا و  ًاصوصخ  یناسنا  ره  مهم  فیاظو  زا  یکی  هعماج  درف و  حالصا 
(5) .تسین رّسیم  وا ، يوس  هب 

ص:282

هیآ 88. دوه ، ( 1 - ) 1
ص 421. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 2 - ) 2

ص 158. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 3 - ) 3
ص 162. نامه ، ( 4 - ) 4

ص 44. نیدرورف 63 ،) ، ) 1 مالسا ، بتکم  نآرق ، هاگدید  زا  لکوت  یناجنز ، یناقح  نیسح  ( 5 - ) 5
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(1) .دراد يرامش  یب  لضف  رایسب و  باوث  ببس  نیا  هب  تسا و  تاذ  تراهط  سفن و  تفارش  تمالع  نامدرم ، نایم  حالصا 

نید دـناسر و  یم  منهج  هب  ار  یمدآ  تفـص ، نیا  تسا و  تواقـش  لـها  زا  مدرم  ناـیم  رد  داـسفا  تلـصخ  بحاـص  رگید ، يوس  زا 
هک هیعرـش  دعاوق  زا  يرایـسب  هچ  .تسا  هدمآرب  لوسر  ادخ و  اب  تیدض  ماقم  رد  هثیبخ  تفـص  نیا  بحاص  دنک ، یم  هابت  ار  یمدآ 

، تبیغ دب و  نظ  زا  یهن  تفایـض ، دـش و  دـمآ و  ترایز ، هحفاصم و  تعامج ، هعمج و  زامن  رد  روضح  زا  هداد ، رارق  ملاع  دـنوادخ 
هک تسین  بولطم  نینچ  وا  ربمغیپ  ملاع و  دنوادخ  دزن  زیچ  چیه  تسا و  نامدرم  نایم  تفلا  یتسود و  لوصح  يارب  زا  اهنآ  همه  هک 

دیآ و یمرب  لوسر  ادخ و  فالخ  ماقم  رد  دنک ، یم  داسف  هک  یـسفن  دب ، نوعلم  ثیبخ  نیا  دـشاب و  یگناگی  تفلا و  ناگدـنب  نایم 
تسا و ناـشیا  نیرت  ثیبـخ  لذر و  ساـن و  نیرتدـب  یـصخش  نینچ  هک  تسین  یکـش  دـنک ؛ یم  در  ار  نآ  دـنا  هتـساوخ  وا  زا  هچنآ 

(2) .تسا نعل  عاونا  قحتسم 

عماوج ریگ  نابیرگ  هک  تسا  یتالـضعم  زا  یکی  اهرهـش ، اهاتـسور و  اه ، هلحم  اه ، هداوناخ  رد  وا  دایز  ياـهریگرد  اـه و  تموصخ 
.تسا سدقم  عرش  دیکأت  دروم  هنازوت ، هنیک  ياهراتفر  حالصا  ناناملسم و  نایم  رد  یتسود  حلص و  داجیا  ًالوصا  .تسا  يرشب 

مدرم نتشاد  تسود  لصا  . 1

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

( . ...ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراّفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )

(3) «. ...دنا نابرهم  رگیدمه  اب  و ]  ] ریگ تخس  نارفاک ، رب  دنیوا ، اب  هک  یناسک  تسادخ و  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  »

ص:283

ص 421. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 1 - ) 1
صص 421-420. نامه ، ( 2 - ) 2

هیآ 29. حتف ، ( 3 - ) 3
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: دنیامرف یم  نینچمه 

؛) ...ُهَهْجَو َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  (َو 

نک راداو  دـنبلط  یم  ار  وا  ياضر  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  ماـش  حبـص و  هکناـنآ  ّتبحم  هب  ییابیکـش  لاـمک  اـب  ار  شیوخ  هشیمه  «و 
(1) «. ...و

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. دنشاب هتشاد  تسود  ار  وت  اهنآ  ات  رادب  تسود  ار  مدرم  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

(3) «. تسا لقع  زا  یمین  مدرم  هب  تبسن  یتسود  ّتبحم و  راهظا  »

دریگ یم  رارق  هقالع  ّبح و  دروم  روبزم  ءیـش  یتروص  رد  تسا  مولعم  دنک و  لیم  یـشخب  تذـل  زیچ  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  ّبح 
ّبح و دشاب  رتدایز  تذل  رتشیب و  تفرعم  هزادنا  ره  تسا  مّلسم  .مییامن  كرد  ساوح  زا  یکی  ای  بلق  هب  میـسانشب و  ار  زیچ  نآ  هک 

رتدیدش یمـشچ  رادـید  زا  یبلق  تاکاردا  رت و  يوق  يرهاظ  ییانیب  زا  ینطاب  ییانیب  هک  تسا  مولعم  زین  .دوب  دـهاوخ  رت  نوزف  هقالع 
(4) .تسا رت  گرزب  يرهاظ  ياه  تروص  ییابیز  زا  مینک  یم  ساسحا  لقع  مشچ  اب  هک  ار  یناعم  فیاطل  ییابیز و  تسا و 

.میـشاب هتـشاد  دش  دمآ و  ترـشاعم و  رگیدکی  اب  میریزگان  زاین  سنا و  رطاخ  هب  مینک و  یم  یگدـنز  یعامتجا  تایح  هصرع  رد  ام 
دهاوخ يراوخمغ  رای و  یمدآ  یگدـنز  ياهانگنت  رد  تساوزنا و  تشحو  زا  ندـمآ  نوریب  ییاهنت و  زا  تاجن  ببـس  طباور ، دوجو 

اب نانمؤم  یمالسا  ریباعت  رد  .ییامنهار  رواشم و  اه  يریگ  میمصت  رد  و  تشاد ،

ص:284

هیآ 28. فهک ، ( 1 - ) 1
ص 138. دنمشوه ، يدهم  يدمحم و  هللادبع  همجرت  راونالا ، هاکشم  یسوط ، خیش  ( 2 - ) 2

ص 50. رمک ، یلع  یسابع  بوسعی  یباراف ، یلعدمحم  همجرت  ترشاعم ، بادآ  یلماع ، رح  خیش  ( 3 - ) 3
ص 214. هنسح ، قالخا  یناشاک ، ضیف  ( 4 - ) 4
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قوقح اهنآ  هک  رطاخ  نادب  دـنا  هدـناوخ  اقدـصا  ار  اهنآ  زین  دـنرانکرب و  رود و  مه ، هب  تنایخ  زا  اریز  دـنا ، هدـش  هدـناوخ  ردارب  مه 
(1) .دنراد رواب  ار  نآ  هدرک ، تیاعر  ار  تّدوم 

تعیبط و رد  هشیر  تفلا  سنا و  .ددرگ  یم  رگیدکی  هب  نانآ  سنا  ّتبحم و  بجوم  مه  رانک  رد  یگدنز  رگیدکی و  اب  دارفا  عامتجا 
(2) «. نایسن  » هن تسا  سنا »  » هدام زا  ناسنا »  » هژاو دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دراد و  یمدآ  تشرس 

.دـشاب هتـشاد  یبوخ  طباور  نارگید  اب  هک  تسا  نآ  ناـهاوخ  دوخ  یناور  یحور و  ياـه  یگژیو  هب  هجوت  اـب  ناـسنا  رگید  يوس  زا 
(3) .تسا هدیمان  يردارب »  » هطبار ار  نامیا  لها  هطبار  هدرک و  يزیر  حرط  نامیا  ساسارب  ار  یمالسا  هعماج  تدحو  مالسا ،

ناتسود و نتـشاد  .تسا  شکمـشک  عازن و  زا  يرود  يردارب ، گنهرف  تیاعر  هنیمز  رد  نامیا  لها  هب  دنوادخ  ياهروتـسد  زا  یکی 
نمؤم راـنک  رد  اـیند ، رد  نمؤم  درف  .دراد  يورخا  يوـیند و  راـثآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  هاگدـید  زا  راکتـسرد  بوـخ و  ینید  ناردارب 
رواـی راـی و  نمؤم ، رگید ، ریبـعت  هب  .دـشاب  نمؤم  عیفـش  دـناوت  یم  ترخآ ، رد  دـنک و  یم  یمرگ  تشپ  تینما و  شمارآ ، ساـسحا 

(4) .ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  تسا ،

رت کیدزن  مه  هب  دنـشاب ، هتـشاد  مه  اـب  يرتشیب  سنا  دـشاب و  رت  یمیمـص  هناتـسود و  مه  اـب  هعماـج  ياـضعا  طـباور  هک  هزادـنا  ره 
(5) .دنک یم  ادیپ  ققحت  رتهب  نانآ  یعامتجا  یگدنز  فادها  دوب و  دنهاوخ 

تّدوم و دـشر  يارب  یببـس  دریگب و  هیاـم  تیونعم  زا  دـشاب ؛ اوـقت  ناـمیا و  ساـسارب  اـه  یتـسود  هک  تسا  نیا  رب  لـصا  عـمج ، رد 
رت کیدزن  يارب  يا  هیام  صالخا و 
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(1) .تیعقوم ماقم و  هاج و  هبتر و  هب  یبایتسد  قرب و  قرز و  رطاخ  هب  هن  دشاب ، ادخ  هب  ندش 

ات نادـنواشیوخ  نیرت  کیدزن  زا  هک  دراد  ناناملـسم  نیب  طـباور  میظنت  يرارقرب و  يارب  يرایـسب  قیقد  تاروتـسد  مالـسا ، نینچمه 
(2) .دریگ یمرب  رد  ار  هعماج  دارفا  نیرترود 

دوش و یم  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  دنویپ  ببـس  هک  تسا  یعون  ّتبحم  يانبم  رب  سنا  داجیا  زا  ترابع  ناسنا ، رد  هفطاع  هبترم  لقادـح 
یم توق  قمع و  تفلا ، سنا و  ياـه  هنیمز  داـجیا  اـب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یتاـیح  تاـجایتحا  ياـنبم  رب  هک  ار  یعاـمتجا  یگدـنز 

....دشخب

.هیوناث هیلوا و  تسا : هلحرم  ود  ياراد  هفطاع 

تاساسحا و ریثأت  تحت  رتشیب  هک  هیلوا  هلحرم  فالخرب  دنک ، یم  افیا  یـساسا  شقن  نآ  رد  ریبدت  لقع و  تراظن  هیوناث ، هلحرم  رد 
.تسا یهاوخدوخ  یعون 

رد ار  یناسک  ددرون و  یم  مه  رد  ار  ناکم  نامز و  ياـهزرم  یتح  ددرگ و  یم  هزنم  یهاوخدوخ  تفآ  زا  یلک  هب  هیوناـث ، هلحرم  رد 
دنهاوخ هدـنیآ  رد  رود  ياه  نامز  رد  دـعب  اه  نرق  ای  دـنا ، هدرک  یم  یگدـنز  هتـشذگ  ياه  ناـمز  رد  شیپ  اـه  نرق  هک  دریگ  یمرب 

یم عـقاو  وا  هفطاـع  قـلعتم  همه ، اـهنآ  دراد و  یم  تسود  خـیرات  لوـط  رد  ار  نیدـحوم  هـمه  هـک  دـحوم  رفن  کـی  دـننام  .تـسیز 
(3) .دنوش

ینید توخا  هک  تسا  يرایتخا  یهاگ  يرفس و  مه  یگیاسمه و  دننام  تسا  یقافتا  یهاگ  میراد ، یتسود  عون  ود  دیوگ  یم  یلازغ 
نیا .تسادـخ  هار  رد  ادـخ و  يارب  ناسنا  یتسود  نآ  مراهچ  مسق  هک  درامـش  یمرب  ار  یتسود  مسق  راهچ  سپـس  .تسا  یمود  ءزج 

(4) .تسا یتسود  هجرد  نیرتراوشد  نیرت و  فیرظ  هبترم و  نیرتالاب  مسق 
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: دنا هتفگ  زین  یخرب 

و دـنک ، ءاضتقا  تقفاوم  تفلا و  یتسود و  ییوخ ، شوخ  سپ  .دـب  يوخ  هجیتن  تقراـفم  تسا و  شوخ  يوخ  هرمث  تفلا  هک  نادـب 
ییوخ شوخ  تلیضف  .دوب و  هدوتس  زین  هرمث  دشاب  هدوتـس  رمثم  هک  هاگره  .دروآ و  راب  هب  تفلاخم  دسح و  یگیانمـشد و  ییوخدب 

(1) .تسین هدیشوپ  نید  رد 

.تسا يّربت »  » و ّیلوت »  » ادخ هار  رد  ادخ و  يارب  یتسود  ياه  هولج  زا  یکی 

برقت نتـساوخ ، ترـصن  نتـشاد ، تسود   » یناـعم رد  تسا  تیـالو  لوـبق  ینعم  هب  و  یلو »  » هشیر زا  لـعفت  باـب  ردـصم  هک  یلّوـت 
، نتفریذـپن ندرک ، راکنا   » يانعم هب  و  ءرب »  » هشیر زا  لعفت  باب  ردـصم  زین  يّربت  .دور  یم  راـک  هب  تماـعز » يربهر و  لوبق  نتـسج ،

(2) .تسا نتسج » يرازیب  ندرک و  يرود  زین  و  ندش ، كاپ 

رب هک  تسین  نیا  زج  تاجن ، يارب  یهار  هک  میتفریذـپ  یتقو  .تسا  ناسنا  تاجن  راوتـسا  ناینب  ود  تیادـه و  نکر  ود  يّربت ، ّیلوت و 
قالخا اب  هنایفوص  كولـس  نایم  ياه  توافت  زا  یکی  .درک  درط  دیاب  ار  وا  نمـشد  هک  دوش  یم  نشور  هاگنآ ، میورب ، ادخ  هناخ  رد 

رارق بلق  ود  سک  چیه  هنیـس  رد  دنوادخ  هک  هدـمآ  نآرق  رد  موصعم ، ناملعم  نییبت  هب  .دـیامن  یم  خر  اجنیا  رد  حیحـص ، یمالـسا 
هویش هب  تشاد و  تسود  نامزمه  ار ، ادخ  نمـشد  تسود و  ناوت  یمن  .دهد  رارق  رایغا  هناخ  ار  يرگید  رای و  هناخ  ار  یکی  ات  هدادن 

(3) .میشابن قداص  کی  چیه  رد  هکنیا  رگم  تسیز ، لک » حلص  »

دوجو میوشن  تسود  یناسک  هچ  اب  میوش و  تسود  یناسک  هچ  اب  هکنیا  صوصخ  رد  یناوارف  تاروتـسد  تایاور  تایآ و  ساـسارب 
ناقالخا شوخ  ناراوگرزب و  ردپ ، ناتسود  ناراکزیهرپ ، ریخ ، لها  ادخ ، نیرکاذ  اب  هک  تسا  هدمآ  هلمج  نآ  زا  .دراد 
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(1) .میریگن یتسود  هب  ار  ناراکمتس  نینئاخ و  ناگیامورف ، رش ، لها  نارفاک ، یلو  میوش ، تسود 

هچنآ هب  تبـسن  ناّبحم  ناتـسود و  اریز  تسین ، يزاین  لدع  ریجنز  هب  ددرگ  راوتـسا  تّدوم  هتـشر  ّتبحم و  هطبار  مدرم  نایم  رد  رگا 
روج و رگیدـکی  رب  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  و  دـنیآ ، یمرب  دوخرب  نارگید  نتـشاد  مدـقم  راثیا و  ماقم  رد  دـنراد  زاـین  دوخ 

يرطف تسا  یتدحو  یتسود ، اریز  تسا ، رت  يوق  رت و  مامت  تلادع  هطبار  زا  ّتبحم  هطبار  هک  تسا  نیا  بلطم  ّرـس  .دنراد  اور  متس 
هزیگنا ّتبحم ، اریز  دریذـپ ، یمن  ماـظتنا  تـّبحم  نودـب  تدـحو  هوـالع ، هـب  .يربـج  يرهق و  تـسا  یتدـحو  يرگداد  و  یعیبـط ، و 

(2) .تسا شنیرفآ 

(3) .تسا نارگید  اب  ّتبحم  تیاعر  رب  لصا  ناکرشم ، اب  هعزانم  گنج و  رد  یتح  هک  هدش  دیکأت  ّتبحم  رب  نانچنآ  مالسا  رد 

: دنیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

، دنا نامیاو  مالـسا  هدش ) هتخود  هماج   ) تعلخ هب  هدش ) هداد  تعلخ   ) علخم دنتـسه و  وا  تمعن  تمحر و  دروم  هک  ادخ  ناگدـنب  اب 
دوخ بوبحم  نمشد  نمـشد  یلاعت  قح  هک  یـشاب  هتـشاد  ینمـشد  قح  بوبحم  هب  ادابم  شاب ، هتـشاد  یبلق  ّتبحم  نک ، ادیپ  یتسود 

، اـهنآ اـب  ینمـشد  قح و  اـب  یتسود  اـهنآ  اـب  یتسود  دـنا ، قح  ياـیلوا  نینمؤم ، ...دـنک  درط  دوخ  تمحر  تحاـس  زا  ار  وت  و  تسا ،
(4) ....تسا قح  اب  ینمشد 

مرج و شرتـسگ  تواـسق ، تنوشخ ، شیازفا  یبرغ ، ياـهروشک  رد  یفطاـع  رقف  نوزفا  زور  شرتـسگ  فـطاوع و  مادـهنا  جـیاتن  زا 
دیاش .تساهروشک  نیا  رد  تیانج 
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: دیوگ یم  هک  دید  هتفای  رولبت  موس » جوم   » مان هب  دوخ  باتک  رد  هک  رلفات  نیولا  زا  هلمج  کی  رد  ناوتب  ار  خلت  قیاقح  نیا  هعومجم 
(1) .تسا هدش  زور  دم  تیانج  تیربرب و  »

هک یقالخا  ملعم  .ّتبحم  ینعی  اهنآ  رظن  رد  قالخا  دـنک و  یم  غیلبت  قـالخا  هیاـپ  ناونع  هب  ار  ّتبحم  هک  قـالخا  رد  تسا  یکلـسم 
نایم لقاال  هک  تسا  یکرتشم  هیرظن  هیرظن ، نیا  زا  یـشخب  .دـناد  یم  ّتبحم  روآ  مایپ  ار  شدوخ  تسا  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  شقالخا 

رابخا و رد  .دشاب  هدرکن  هیـصوت  ّتبحم  هب  هک  میرادـن  ایند  رد  ینید  ام  دـیاش  .دراد  دوجو  ملاع  یفـسلف  بتاکم  رتشیب  نایدا و  همه 
نارگید يارب  و  يراد ، یم  تسود  دوـخ  يارب  هک  رادـب  تسود  ار  نآ  نارگید  يارب  : » هک تسا  نومـضم  نیا  هب  يا  هلمج  ثیداـحا 

(2) .تسا ّتبحم  رب  ینتبم  مه  يدنه  یحیسم و  قالخا  یتح  يدنسپ .» یمن  دوخ  يارب  هک  دنسپم  ار  نآ 

دیاب ار  تاروتسد  ریاس  تسا و  نتـشاد  تسود  نآ  دراد و  دوجو  یـساسا  روتـسد  کی  اهنت  تسا  ّتبحم  رب  نآ  يانب  هک  یقالخا  رد 
نیمود .تسا  نامرف  نیرت  گرزب  نیلّوا و  نیا  .شاب  هتـشاد  تسود  دوخ  لقع  ناج و  اب  ار  تیادـخ  يدـنوادخ  ینعی  تفرگ ؛ نآ  زا 

ود نیا  رد  ایبنا  راتفگ  ادخ و  ماکحا  مامت  .رادب  تسود  تدوخ  نوچمه  ار  تعون ) مه   ) تا هیاسمه  ینعی  تسا ؛ نآ  هیبش  زین  نامرف 
(3) .دوش یم  هصالخ  هملک 

هیداجس هفیحص  رد  مدرم  نتشاد  تسود 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِلْهَأ ِهَضِْغب  ْنِم  ِیْنلِْدبَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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ص 49. قالخا ، هفسلف  يرهطم ، یضترم  .ر ك : ( 2 - ) 2
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ِماَحْرَْألا يِوَذ  ِقوُقُع  ْنِم  َو  َهَیَالَْولا ، َْنیَنْدَْألا  ِهَواَدَع  ْنِم  َو  َهَقِّثلا ، ِحاَلَّصلا  ِلْهَأ  ِهَّنِظ  ْنِم  َو  َهَّدَوَْملا ، ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِدَسَح  ْنِم  َو  َهَّبَحْملا ، ِنآَنَّشلا 
ِفْوَخ ِهَراَرَم  ْنِم  َو  ِهَرْـشِْعلا ، َمَرَک  َنیِِـسباَلُْملا  ِّدَر  ْنِم  َو  ِهَقِْملا ، َحیِحْـصَت  َنیِراَدُْملا  ِّبُح  ْنِم  َو  َهَرْـصُّنلا ،، َنِیبَْرقَْألا  ِنَالْذِـخ  ْنِم  َو  َهَّرَبَْملا ،

؛ ِهَنَمَْالا َهَواَلَح  َنیِِملاَّظلا 

ندرب کـشر  و  هد ؛ رییغت  یتـسود  هب  ار  نانمـشد  تخـس  ینمـشد  نـم  هراـبرد  و  تـسرف ؛ دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
ناشیوخ يراتفر  دب  و  یتسود ؛ هب  ار  نایانشآ  ینمـشد  و  نانیمطا ؛ هب  ار  ناکین  ینامگدب  و  امرف ؛ لدبم  تبحم  هب  ار  قح  زا  ناشکرس 

یتسود هب  ار  يرهاظ ) ناتـسود   ) ناگدـننک ارادـم  یتسود  و  ندرک ، يرای  هب  ار  ناـکیدزن  ندـینادرگ  راوخ  و  يراـتفر ؛ شوخ  هب  ار 
(. ناشیا زا   ) ندوب نمیا  ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  کین ، یترشاعم  هب  ار  نارشاعم  تناها  و  یعقاو ؛

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مهدفه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

َنِینِمْؤُْـملا َو َنِم  اَـنَناَریِج  اَِـنتَاباَرَق َو  اَـنِماَحْرَأ َو  يِوَذ  اَـنَِیلاَهَأ َو  اـَنَدَالْوَأ َو  اَِـنتاَهَّمُأ َو  اـَنَءَابآ َو  ْلَـعْجا  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
.ًهَیِضاَم ًهَِحلْسَأ  ِْهیَلَع  ْمِِهِطْعَأ  َو  ًهَِیقاَو ، ًانَنُج  ُْهنِم  ْمُهِْسْبلَأ  َو  ٍِعناَم ، ٍفْهَک  َو  ٍِظفاَح ، ٍنْصِح  َو  ٍزِراَح ، ٍزْرِح  ِیف  ُْهنِم  ِتاَنِمْؤُْملا 

زا ار  ام  ناگیاسمه  ناکیدزن و  ناـشیوخ و  لـیابق و  نادـنزرف و  نارداـم و  ناردـپ و  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
رود يارب  ار  ناشیا  و  هد ؛ رارق  هدنرادزاب  هاگهانپ  هدنرادهگن و  هعلق  راوتسا و  ياج  رد  ناطیـش )  ) وا رـش  زا  نامیا  لها  نانز  نادرم و 
لمع يوقت و  هب  ار  اهنآ   ) امرف اطع  نانآ  هب  هدنرب  ياه  حالـس  وا  اب  دروخ  دز و  يارب  و  ناشوپب ؛ هدننک  ظفح  ياه  هرز  وا  رـش  ندرک 

(. هد قیفوت  حلاص 
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: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
زا ندومن  ییامنهار  و  ناشرامیب ؛ زا  تدایع  و  ناـش ، يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشرفاسم ، زا  رادید  و  ناشناگدننک ، تروشم  نداد  زردـنا  و  ناشیوج ؛ هار 
هب ناشیا  هب  ندناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  نانآ  زا  يریگتـسد  و  ناشناگ ، هدیدمتـس  ندرک  يرای 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  نانآ  ياهزاین  ندروآرب  و  ناوارف ؛ ششخب 

: دنیامرف یم  نآ  متفه  تصش و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُهَتْمَـصَع َو  کِّقَِحل ، ُهَتْقَّفَو  َو  ِکنیِِدل ، ُهَْتیَدَـه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف  ُهاَّیِإ ، کِْقلَخ  َدـَْعب  َُهل َو  کِْقلَخ  َْلبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  كُدـْبَع  اَنَأ  َّمُهَّللا َو 
؛ َِکئاَدْعَأ ِهاَداَعُم  َو  ِکئاَِیلْوَأ ، ِهَالاَوُِمل  ُهَتْدَشْرَأ  َو  ِکبْزِح ، ِیف  ُهَْتلَخْدَأ  َو  ِکْلبَِحب ،

هک يداد  رارق  یناسک  زا  ار  وا  سپ  .يداد  تمعن  ار  وا  تشنیرفآ  زا  سپ  شنیرفآ و  زا  شیپ  هک  متـسه  وت  هدنب  نآ  نم  ایادـخ و  راب 
و يداد ؛ قیفوت  داقتعا ) رادرک و  راتفگ و  زا  تسا  بجاو  هچنآ   ) شیوخ ّقح  ماجنا  يارب  و  يدومن ؛ ییامنهار  مالـسا )  ) دوخ نید  هب 

نآرق و  ) دوخ راهنز ) ای   ) نامسیر هب  ار  وا 
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زا هکنانآ   ) تناتـسود یتسود  هب  و  يدروآرد ؛ نتـشیوخ  ناوریپ )  ) هورگ بزح و  رد  و  یتشاد ؛ هاگن  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم  همئا 
.يدومرف يربهر  دننک ) یم  راتفر  وت  یهن  رما و  فالخ  هک  یناسک   ) تنانمشد ینمشد  و  دنیامن ) یم  تعاطا  وت 

.دوش یم  طابنتسا  يّربت » ّیلوت و   » ترورض زین  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع  نیا  زا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَهَرِّهَُطن ْنَأ  َو  ِتاَِعبَّتلا ، َنِم  اََنلاَْومَأ  َصِّلَُخن  ْنَأ  َو  ِهَّیِطَْعلا ، ِلاَْضفِْإلِاب َو  اَنَناَریِج  َدَـهاَعَتَن  ْنَأ  َو  ِهَلِّصلا ، ِِّرْبلِاب َو  اَنَماَحْرَأ  َلِصَن  ْنَِأل  ِهِیف  اَـنْقِّفَو  َو 
ُهَّنِإَف َکل ، کـِیف َو  َيِدوُع  ْنَم  یَـشاَح  اـَناَداَع  ْنَم  َِملاَُـسن  ْنَأ  َو  اَـنَمَلَظ ، ْنَم  َفِْصُنن  ْنَأ  َو  اـَنَرَجاَه ، ْنَم  َعِجاَُرن  ْنَأ  َو  ِتاَوَکَّزلا ، ِجاَرْخِإـِب 

؛ ِهِیفاَُصن َال  يِذَّلا  ُبْزِْحلا  َو  ِهِیلاَُون ، َال  يِذَّلا  ُّوُدَْعلا 

ایوج نامناگیاسمه  زا  اطع  ناسحا و  اب  و  مینک ؛ یکین  دوخ  ناشیوخ  هب  شـشخب ، ناوارف و  یکین  اب  هک  هد  قیفوت  هام  نآ  رد  ار  ام  و 
ندرک نوریب  اب  ار  اهنآ  مییامن و  هتـسارآ  صلاخ و  هدـمآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  هار  زا  هچنآ  ملاظم و  زا  ار  ناـمیاه  ییاراد  و  میوش ؛

يور زا  هدومن  متس  ملظ و  ام  هب  هک  یسک  هب  و  میدنویپب ) وا  هب   ) میدرگزاب هدیزگ  يرود  ام  زا  هک  یـسک  هب  مینک و  كاپ  اه  تاکز 
ددـص رد  مه  ام  هکنآ  هن   ) مییامن یتشآ  هدرک  ینمـشد  ام  اـب  هک  یـسک  اـب  مینک و  راـتفر  تسا )  ) لدـع فاـصنا و  یـضتقم ) هچنآ  )
یمن تسود  ار  وا  هک  تسا  ینمـشد  وا  اریز  دـشاب ، هدـش  ینمـشد  وا  اـب  وت  يارب  وـت و  هار  رد  هک  یـسک  زج  مییآرب ) وا  اـب  ینمـشد 

.مینک یمن  یتسود  لد  يور  زا  وا  اب  هک  تسا  یهورگ  بزح و  و  میریگ ؛

هک یناسک  ینمـشد  هک  دنیامن  یم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
ینمشد يو  اب  یصخش  لیاسم  يارب 
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مهم لصا  نامه  نیا  دوشن و  یتسود  هب  لیدـبت  زگره  هدوب  ادـخ  يارب  هک  یناسک  ینمـشد  یلو  دوش ، لیدـبت  یتسود  هب  دـنا  هدومن 
.تسا يّربت » ّیلوت و  »

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  و  مرذگرد ؛ ششخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرک  دب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه  ییوکین  اب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

رد و  منک ؛ ییوجلد  نانآ  زا  هتـشاد ، تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگ  تخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناـشوپب ؛
تمعن يراـکهابت ) داـسف و  هب  یگدولآ  اـب  هن   ) ینمادـکاپ اـب  مزاـس و  راکـشآ  ناـنآ  يارب  ار  دوـخ )  ) یتـسود رـس ، تشپ  یناـهنپ و 

مزال ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزال  بجاو و  دوخ  ناشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناـشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه
.منک تیاعر  ناشیا  يارب  ما  هتشاد  رظن  رد  دوخ  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛

یم هراشا  نادب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ناگیاسمه  نتشاد  تسود  مدرم ، نتشاد  تسود  یلصا  ياه  هولج  زا  یکی 
.دنیامرف

: دنیامرف یم  همئا  نارادتسود  هرابرد  نآ  مجنپ  تصش و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمُهَْرمَأ ، يَْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجا  َو  ْمِهِحاَوْرَأ ، یَلَع  ْمِْهیَلَع َو  ْمِّلَس  َو 
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َمَحْرَأ اَی  ِکتَمْحَِرب ، ِماَـلَّسلا  ِراَد  ِیف  ْمُهَعَم  اَْـنلَعْجا  َو  َنیِِرفاَْـغلا ، ُْریَخ  َو  ُمیِحَّرلا ، ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  کَّنِإ  ْمِْهیَلَع ، ُْبت  َو  ْمُهَنوُؤُش ، ْمَُهل  ِْحلْـصَأ 
؛ َنیِمِحاَّرلا

ار ناشلاوحا  و  امن ؛ مهارف  يراکزیهرپ  يوقت و  رب  ار  ناشرادرک ) راتفگ و   ) ناشراک و  تسرف ؛ دورد  ناـشیاه  ناـج  رب  ناـشیا و  رب  و 
یم لیدبت  یکین  هب  ار  يدب  نوچ   ) یناگدـنزرمآ نیرتهب  نابرهم و  ریذـپ و  هبوت  رایـسب  وت  اریز  ریذـپب ، ار  نانآ  هبوت  و  امرف ؛ حالـصا 

.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  هد ، رارق  ناشیا  اب  تشهب )  ) دنزگ یب  تمالس و  يارس  رد  تا  ینابرهم  تمحر و  ببس  هب  ار  ام  و  ییامن )

نانمـشد  ) ادـخ ناگدـیزگرب  نانیـشناج و  نانمـشد ، ناتـسود ، نآ  مهد  تراـبع  رد  متـشه و  لـهچ و  ياـعد  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  نعل  ار  مالسلا ) مهیلع  نیموصعم 

؛ ْمُهَعاَْبتَأ ْمُهَعاَیْشَأ َو  ْمِِهلاَعِِفب َو  َیِضَر  ْنَم  َو  َنیِرِخْآلا ، َنِیلَّوَْألا َو  َنِم  ْمُهَءاَدْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا 

دونشخ یضار و  نانمشد )  ) نانآ رادرک  لامعا و  هب  ار  هک  ره  و  تمایق ) زور  ات   ) ناگدنیآ ناینیشیپ و  زا  ار  ناشیا  نانمشد  ایادخ  راب 
.نک تنعل  ار  ناشناوریپ  ناتسود و  دوش و  یم 

.تسا هدومن  هراشا  يّربت » ّیلوت و   » مهم لصا  هب  زین  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یم دـنیامن و  یم  یفرعم  ار  وا  دزن  ادـخ  ناگدـنب  نـیرت  یمارگ  نآ  مهدزیـس  تراـبع  رد  مـهدزاود و  ياـعد  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
: دنیامرف

َال ِهَشِحاَْفلا  ِتاَیاَنِْجلا  َلاِمتْحا  َّنَأ  َو  ُکبِعْـصَتْسَی ، َال  ِلِیلَْجلا  ِْمثِْإلا  ِنَع  َزُواَجَّتلا  َّنَأ  َو  کُمَظاَعَتَی ، َال  ِمیِظَْعلا  ِْبنَّذـلا  ِنَع  َْوفَْعلا  َّنَأـِب  ٍِملاَـع 
؛ َراَفِْغتْسِالا َمَِزل  َو  َراَرْصِْالا ، ََبناَج  َو  َْکیَلَع ، َراَبِْکتْسِالا  كَرَت  ْنَم  ْکَیلِإ  كِداَبِع  َّبَحَأ  َّنَأ  َو  كُدَّأَکَتَی ،
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زا یـشوپ  مشچ  و  تسین ؛ راوشد  وت  رب  رایـسب  تیـصعم  زا  تشذگ  و  دیامن ؛ یمن  گرزب  وت  رب  گرزب  هانگ  زا  تشذگ  هک  دناد  یم 
زا و  دیامنن ؛ یـشکرس  وت  رب  هک  تسا  یـسک  تدزن  وت  ناگدـنب  نیرت  بوبحم  و  دـشاب ؛ یمن  نارگ  وت  رب  هتـشذگ  دـح  زا  ياه  مرج 

.دهاوخ شزرمآ  هراومه  و  دنیزگ ؛ يرود  هانگ ) رب   ) رارصا

.دشاب دنوادخ  رکاذ  یقتم و  نمؤم ، هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  درف  نیرت  یمارگ  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  ترابع  نیا  زا 

ّتبحم و رد  ار  ناگدـیرفآ  هک  دـنک  یم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  نآ  مراـهچ  تراـبع  رد  مکی و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  دنازیگنارب و  ادخ  یتسود 

؛ ُْهنَع ْمُهَرَّخَأ  اَم  َیلِإ  ًامُّدَقَت  َنوُعیِطَتْسَی  َال  َو  ِْهَیلِإ ، ْمُهَمَّدَق  اَّمَع  ًاریِخْأَت  َنوُِکلْمَی  َال  ِِهتَّبَحَم ، ِلِیبَس  ِیف  ْمُهَثََعب  َو  ِِهتَداَرِإ ، َقیِرَط  ْمِِهب  کَلَس  َُّمث 

هک یلاـح  رد  تـخیگنارب ، دوـخ  هـب  یتـسود  تـبحم و  هار  رد  و  دـینادرگ ؛ ناور  نتـشیوخ  تساوـخ  هدارا و  هار  رد  ار  ناـنآ  سپس 
نآ زا  ار  ناشیا  هک  ار  هچنآ  دـنزادنا  شیپ  دـنناوت  یمن  و  هتخادـنا ؛ ولج  نآ  هب  ار  ناشیا  هک  ار  هچنآ  دـنیامن  ریخأـت  دـنرادن  ییاـناوت 

.هتساوخ بقع 

.تسا يرطف  يرما  دنوادخ ، هب  زیچره  یتسود  ّتبحم و  هک  درک  طابنتسا  نینچ  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ترابع  نیا  زا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  مهدفه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َعاَطَأ ْنَم  ِِهتاَواَنُِمب ، ُُرمَْأن  اَناَعَد ، اَذِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَن  َال  َو  اَناَوْهَتْـسا ، اَذِإ  َُهل  ُعیُِطن  َال  ِِهئاَِیلْوَأ ، ِداَدِع  ْنَع  اَْنلِزْعا  َو  ِِهئاَدـْعَأ ، ِمْظَن  ِیف  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
؛ اَنَرْجَز َعَبَّتا  ِنَم  ِِهتََعباَتُم  ْنَع  ُظِعَن  َو  اَنَْرمَأ ،

وا زا  دهد ؛ نامبیرف  هاگره  هک  نک  نانچ  .امرف  رانکرب  شناتـسود  رامـش  زا  هد و  رارق  ناطیـش )  ) وا نانمـشد  هرمز  رد  ار  ام  ایادخ  راب 
مینکن و يوریپ 
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زا دریذـپب  ار  ام  یهن  هک  یـسک  و  مینک ؛ رما  ناطیـش  ینمـشد  هب  دـنک  يوریپ  ام  نامرف  زا  هک  ره  مییامنن و  شتباـجا  دـناوخب  هاـگره 
.میراد رود  وا  يوریپ 

یتسود زا  زیهرپ  تسا و  یتسود  هتسیاش  یسک  هچ  هکنیا  هرابرد  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  دنا  هدیرب  ادخ  زا  هک  يدارفا  اب 

ًهَُّوق ِیل  ْبَه  َو  َياَْوثَم ، کـِتَّنَج  ِیف  ْلَـعْجا  َو  ِیلَخْدَـم ، کـِتاَضْرَم  ِیف  َو  ِیتَلْحِر ، کـِتَمْحَر  َیلِإ  َو  يِداَز ، اَْینُّدـلا  َنِم  كاَْوقَت  ْلَـعْجا  َو 
َِیل ْبَه  َو  کِْقلَخ ، ِراَرِـش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو  كَدـْنِع ، امِیف  ِیتَبْغَر  َو  کـَْیلِإ ، َيِراَِرف  ْلَـعْجا  َو  کـِتاَضْرَم ، َعیِمَج  اَِـهب  ُلِـمَتْحَأ 

؛ َِکتَعاَط ِلْهَأ  ِکئاَِیلْوَِأب َو  ِکب َو  َْسنُْألا 

زور  ) ارم دورد  و  تتمحر ؛ يوـس  هب  ارم  رفـس  و  هد ؛ رارق  ترخآ ) رفـس  يارب   ) اـیند زا  نـم  هشوـت  ار  دوـخ  رفیک  زا  سرت  يوـقت و  و 
هب ار  مزیرگ  و  مرادرب ؛ ار  وت  يدونشخ  همه  نآ ، اب  هک  هد  ییورین  ارم  و  نادرگ ؛ تتشهب  رد  ار  میاج  و  تا ؛ يدونشخ  رد  زیخاتـسر )
هب نتفرگ  وخ  و  ناهرب ؛ ناراـکهانگ )  ) شیوخ قلخ  ياـه  يدـب  زا  ار  ملد  و  هد ؛ رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  مشهاوخ  دوخ و  يوس 

.شخبب نم  هب  ار  نینمؤم )  ) تناوریپ و  ایصوا ) ناربمغیپ و   ) تناتسود دوخ ،

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْکَیلِإ ، ِهَبْغَّرلِاب  ِهِّوَق  َو  ْکنِم ، ِلَجَْولِاب  ِکفْوَِخب َو  ُهْشَْعنا  َو  كِرْکِذـِب ، ُْهلَغْـشا  َو  ِکتَّبَحَمِل ، ِیْبلَق  ْغِّرَف  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ اَهِّلُک ِیتاَیَح  َماَّیَأ  كَْدنِع  امِیف  ِهَبْغَّرلِاب  ُْهلِّلَذ  َو  ْکَیلِإ ، ُِلبُّسلا  ِّبَحَأ  ِیف  ِِهب  ِرْجَأ  َو  ِکتَعاَط ، َیلِإ  ُْهِلمَأ 
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هب و  زاس ؛ یلاخ  تسا ) وت  زج  هچ  ره  تبحم  زا   ) شیوخ یتسود  تبحم و  يارب  ار  ملد  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
وت  ) دوخ يوس  هب  تبغر  هب  و  امرف ؛ شا  هبترم  دنلب  دوشن ) یهانگ  نآ  اب  هک   ) نتـشیوخ زا  میب  سرت و  هب  و  نادرگ ؛ لوغـشم  دوخ  دای 

مامت رد  و  امرف ، شا  هناور  دوخ  يوس  هب  ياه  هار  نیرتدـنیاشوخ  رد  و  نک ؛ هجوتم  دوخ  يربنامرف  هب  و  امن ؛ شیاـناوت  نتـساوخ ) ار 
.امن مار  تسوت  دزن  تیاهاطع )  ) هچنآ نتساوخ  هب  ار  نآ  ما  یناگدنز  ياهزور 

نآ مشـش  ترابع  رد  موس و  تسیب و  ياعد  رد  دنا  هتفرورف  تمعن  زان و  رد  هک  یناسک  اب  یتسود  زا  زیهرپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم 

ِّلُک ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدـیِرَم ، ٍناَْطیَـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِهَّماَّللا ، ِهَّماَْـعلا َو  ِهَّماَْـهلا و  ِهَّماَّسلا َو  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِمیِجَّرلا ، ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِـعَأ َو  َو 
ٍریِغَص َو ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍعیِضَو ، ٍفیِرَـش َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِدَش ، ٍفیِعَـض َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِفَح ، ٍفَْرتُم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدِینَع ، ٍناَْطلُس 

َْتنَأ ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا ، ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  ِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیَِعب ، ٍبیِرَق َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍرِیبَک ،
؛ ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  کَّنِإ  اَِهتَیِصاَِنب ، ٌذِخآ 

روناج و  مدژک ) روبنز و  دـننام   ) هدنـشکن رادرهز  روناج  يدـب  رـش و  زا  و  تمحر ) زا   ) هدـش هدـنار  ناطیـش  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و 
ره رش  زا  و  ناگدننک ) هارمگ  ناراکهابت و   ) یشکرس ناطیش  ره  رش  زا  و  مخز ؛ مشچ  ناروناج و  همه  و  رام ) دننام   ) هدنشک رادرهز 
یم ماجنا  دوز  ار  شیاه  ناـمرف  هدومن  میظعت  ار  وا  شنارازگ  تمدـخ  هک  تمعن  زاـن و  رد  هتفرورف  ره  رـش  زا  و  يرگمتـس ؛ هاـشداپ 

ره رـش  زا  و  یگرزب ؛ درخ و  ره  رـش  زا  و  یتـسپ ؛ راوگرزب و  ره  رـش  زا  و  ییاـناوت ؛ ناوتاـن و  ره  رادرک ) راـتفگ و   ) رـش زا  و  دـنهد ؛
تربمغیپ و يارب  سنا  نج و  زا  هک  ره  رش  زا  و  ناگناگیب ؛) ناشیوخ و   ) يرود کیدزن و 
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رب هک  يا  هدنبنج  ره  رش  زا  و  هتخاس ؛ راکشآ  هدرک و  اپرب  ینمشد )  ) یگنج مالـسلا ) مهیلع  راهطا  همئا  ارهز و  ترـضح   ) شنادناخ
دنک متس  هک  یسک  و  ددرگ ؛ یمن  هابت  درب  هانپ  وت  هب  هک  یسک  سپ   ) یتسه یتسار  لدع و  هار  رب  وت  اریز  هد ، هانپ  يراد ، طلست  اهنآ 

(. دهر یمن  وت  گنچ  زا 

یم مدرم  نیرترود  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  هرابرد  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مود و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف

«. درک یتسود  مدرم )  ) نیرترود اب  وت  هار  رد  و  َنیِدَْعبَْألا ؛ کِیف  َیلاَو  «َو 

مدرم نیرترود  اب  تسیاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یـسأت  اب  نینمؤم  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
.دنشاب هتشاد  تّدوم  یتسود و  ناگیاسمه ) نادنواشیوخ و  هداوناخ و  زا  ریغ  )

رب ار  نانآ  یگژیو  دنتـسرف و  یم  دورد  همئا  ناّبحم  رب  نآ  مراهچ  تصـش و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  دنرامش و  یم 

، ُمِِهتَیَالِِوب َنیِکِّسَمَتُْملا  ُمِِهتَوْرُِعب ، َنیِکِـسْمَتْسُْملا  ُمُهَراَثآ ، َنیِفَتْقُْملا  ُمُهَجَْهنَم ، َنیِِعبَّتُْملا  ُمِهِماَقَِمب ، َنِیفِرَتْعُْملا  ُمِِهئاَِیلْوَأ  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا َو 
ِتاَکَراَبُْملا ِتاَوَلَّصلا  ُمُهَُنیْعَأ ، ْمِْهَیلِإ  َنیِّداَْملا  ُمُهَماَّیَأ ، َنیِرِظَْتنُْملا  ُمِِهتَعاَـط ، ِیف  َنیِدِـهَتْجُمْلا  ُمِهِْرمَأـِل ، َنیِمِّلَـسُْملا  ُمِِهتَماَـمِِإب ، َنیِّمَتْؤُْملا 

.ِتاَِحئاَّرلا ِتاَیِداَْغلا  ِتاَیِماَّنلا  ِتاَیِکاَّزلا 

همه ي رب  ناشا  يرترب  تلیـضف و  هماع و  تسایر  تفالخ و   ) نانآ هبترم  ماـقم و  هب  هک  ناـشیا  ناتـسود  رب  تسرف  دورد  ایادـخ  راـب 
یم راـتفر  ناشروتـسد  قـبط   ) دـنیامن یم  يوریپ  ناشنـشور  هار  زا  هک  ناـنآ  تسرف ؛ دورد  دـنراد ، رارقا  يا ) هداد  رارق  وـت  هک  مدرم 
یم کسمت  ناش  یتسود  هب  دننز ؛ یم  گنچ  ییامنهار ) نید و  هب   ) ناشزیواتـسد هب  دنور ؛ یم  ناشیاه  هناشن  راثآ و  لابند  و  دـننک )

هب دنراد ؛) داقتعا  ناشتعاط  بوجو  هب   ) دنیوج
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مایا دنـشوک ؛ یم  ناش  يوریپ  تعاـط و  رد  دـنناربنامرف ؛ میلـست و  ناـشنامرف  رما و  يارب  دـنیامن ؛ یم  ادـتقا  ناـش  ییاوشیپ  تماـما و 
وا تلود  هک  هیلع -  همالس  هللا و  تاولص  رظتنملا -  يدهملا  رمالا ، بحاص  ترـضح  مایا   ) ناشیا تفالخ ) روهظ  تلود و   ) راگزور

هزیکاپ و یکین و  تکرب و  اب  ییاهدورد  مه  نآ  دـنا ؛ هتخود  نانآ  يوس  هب  ار  ناشیاه  مشچ  دـنراد و  راظتنا  ار  تسا ) ناـشیا  تلود 
.ناهاگنابش نادادماب و  ماگنه  هدنیازف ،

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َِکتَیَالَو ِلَْضفَِاب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعل  َِّیلاَوَم ا  ِیناَِریِج َو  ِیف  ِینلَوَت  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

دنتـسه انـشآ  ام  قح  هب  هک  مناتـسود  ناگیاسمه و  هرابرد  ندومن  يرای  نیرتهب  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
.امرف یهارمه  دننک  یم  تفلاخم  ام  نانمشد  اب  و  دنیامن ) یم  تیاعر  ار  ام  قوقح  هتشاد  رواب  ار  ام  تماما  )

.دومن طابنتسا  ار  ّیلوت »  » و يّربت »  » مهم لصا  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 

دنک یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناراذگ  تعدب  زا  يرود  يّربت و  نآ  مهد  ترابع  رد  متـسیب و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  و 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
ِّرَّشلا ِراَثِْکتْسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْسا  َو  َّزَع ،
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؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاَّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  کلذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  َو 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) رد ناشوپب ، نم  رب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشن  ورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتــشز و  بـیع و  ندوـمن  ناــهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاــف  و  مدرم ؛ نـیب  حالــصا  و  هدــیجنر ) مـه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یتریـسوکین ؛
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) راوشد هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
راک هب  هتخاسدوخ  هشیدنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتشاذگاو  تعامج و  اب  یهارمه  ییوس و  مه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  ماود 

.نادرگ لماک  درب ،

: دنیامرف یم  شیوخ  نادنزرف  هرابرد  یتیبرت  مایپ  رد  نآ  موس  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنیِمآ َنیِضِْغبُم ، َنیِِدناَعُم َو  ِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِصاَنُم ، َنیِّبُِحم  ِکئاَِیلْوَِأل  َو  َکل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

يارب تدوـخ و  ناربناـمرف  و  تسار ) نخـس   ) ناگدنونـش و  قـح ) هار   ) ناـیانیب و  هاـنگ ) زا   ) ناراـکزیهرپ ناراـکوکین و  ار  ناـشیا  و 
نارادتسود تناتسود 
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(. زاس اور  ار  میاعد  ایادخ   ) نیمآ هد ، رارق  دنا ) هدیورگن  وت  هب  هک   ) ناراد هنیک  نانمشد و  تنانمشد  همه  يارب  ناهاوخ و  کین 

: دنیامرف یم  دنک و  یم  بلط  دنوادخ  زا  ار  ارقف  اب  ینیشنمه  یتسود و  نآ  مراهچ  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ِْربَّصلا ِنْسُِحب  ْمِِهتَبْحُص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  ِءاَرَقُْفلا ، َهَبْحُص  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َّمُهَّللا 

نانیمطا و نآ  هب  سفن  هک  يربص   ) وکین ییابیکـش  ربص و  هب  ارم  و  نادرگ ؛ بوبحم  میارب  ار  ناشیورد  ارقف و  ینیـشن  مه  ایادـخ  راب 
.امرف يرای  ناشیا  ینیشن  مه  رب  دباین ) هار  نآ  رد  ینارگن  بارطضا و  هتشاد  شمارآ 

تورث دـیابن  یتسود  كالم  هکنانچمه  دـشاب ، عضاوت  ینتورف و  یتسیاب  یتسود  رد  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
.دشاب دارفا 

تسا و نامیا  لها  ياه  لد  رد  هدـنب  ّتبحم  نداد  رارق  ناهاوخ  نآ  مهدزناش  ترابع  رد  مود و  لهچ و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم 

اَْنیَلَع َهاَیَْحلا  ِلَـعْجَت  اـَل  َو  ًاّدُو ، َنِینِمْؤُْملا  ِروُدُـص  ِیف  اََـنل  ْلَـعْجا  َو  ِهَماَدَّنلا ، ِهَرْـسَْحلا َو  ِمْوَی  ِیف  ِهَمَلَّظلا  ُهوُجُو  ُّدَوْسَت  َمْوَی  اَـنَهوُجُو  ْضَِّیب  َو 
؛ ًادَکَن

رد ام  يارب  و  نادرگ ، نامنامداش )  ) دیفس ار  ام  ياه  هرهچ  دوش  یم  هایس  نارگمتس  هرهچ  هک  يزور  ینامیـشپ ؛ سوسفا و  زور  رد  و 
.نادرگم راوشد  تخس و  ام  رب  ار  یگدنز  هد و  رارق  یتسود  تبحم و  نامیا  لها  ياه  لد 

زا یکی  البرک  دای  نتشاد  هگن  هدنز  نادیهش و  رورس  رب  نتسیرگ  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  يروآدای  لصا ، نیا  همتاخ  رد 
ّیلوت و دوخ  تاذ  رد  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  يوس  زا  یناسنا  فطاوع  کـیرحت  یلاـع و  ياـه  شیارگ  تیوقت  ياـه  هار 

(1) .دهد یم  شرورپ  ار  يّربت 
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نیب ام  یف  حالصا  لصا  . 2

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهّللا  ِساّنلا َو  َْنَیب  اوُِحلُْصت  اوُقَّتَت َو  اوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًهَضْرُع  َهّللا  اُولَعْجَت  (َو ال 

زاب  ] مدرم نایم  نداد  شزاس  يراکزیهرپ و  يراکوکین و  زا  هناهب ] نیدب   ] ات دـیهدم ، رارق  دوخ  ياهدـنگوس  زیوآ  تسد  ار  ادـخ  «و 
(1) «. تساناد ياونش  ادخ  و  دیتسیا ،]

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ِساّنلا َْنَیب  ٍحالْصِإ  ْوَأ  ٍفوُْرعَم  ْوَأ  ٍهَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  ّالِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  (ال 

، مدرم نایم  یشزاس  ای  هدیدنسپ  راک  ای  هقدص  هب  هلیسو ] نیدب   ] هک یـسک  رگم  تسین ، يریخ  ناشیا  ياه  ییوگزار  زا  يرایـسب  رد  »
(2) «. ...دهد نامرف 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(3) «. مدرم نیب  حالصا  و  ندرکن ، افو  ترسمه و  هب  نداد  هدعو  گنج ، رد  بیرف  تسا : زیاج  نتفگ  غورد  اج  هس  رد  یلع ! يا  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هقدـص ادـخ  هار  رد  راـنید  ود  هکنیا  زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  دزن  دریگ  ماـجنا  نم  هلیـسو  هب  هک  رفن  ود  نیب  حالـصا  تفلا و  داـجیا  »
(4) «. مهدب

: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  نیبام  یف  حالصا  يوغل  يانعم  هرابرد 

(5) .تسا مدرم  نایم  حالصا  فدارتم  نیبام  یف  حالصا  فلا )
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(1) .تسا ندروآ  رد  حالص  هب  نتسارآ و  حلص ، هشیر  زا  حالصا  ب )

(2) .تسا نیبام  یف  مدرم و  نیب  ینعم  هب  نیبلا  تاذ  ج )

نیب هاگره  ات  دهد  یم  رارق  لضفم  رایتخا  رد  ار  یلوپ  دوخ  لام  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يدـح  هب  عوضوم  نیا  تمیها 
اهنآ نیب  دـنکن و  يراددوخ  زین  لوپ  نداد  زا  تشادـن  دوجو  لام  تخادرپ  زج  یهار  دـمآ و  شیپ  يا  هرجاـشم  ترـضح  نآ  ناراـی 

(3) .دوش رارقرب  حلص 

هنیمز رد  نتفگ  غورد  هکنیا  .تسا  رایـسب  دـنوادخ  دزن  نآ  شاداـپ  مدرم و  نیب  رد  یهاوـخ  ریخ  قیداـصم  نـیرت  گرزب  زا  حالـصا 
مهم رت و  بجاو  زج  ار  بجاو  تسا و  بجاو  غورد  كرت  هنرگ  و  تسا ، عوضوم  تیمها  هدنهد  ناشن  تسا  زیاج  مدرم  نیب  حالصا 

(4) .دنک یمن  طقاس  دوخ  زا  رت 

هب تبـسن  یتمرح  یب  تمالع  غورد ، اریز  دنک ، یم  طایتحا  زین  دیفم  ياه  غورد  رد  یتح  دـشاب  هتـشاد  یهلا  ياوقت  ًاعقاو  هک  یـسک 
یم غورد  نیبـلا ، تاذ  حالـصا  اـی  هدـیقع  زا  عاـفد  يارب  دـننام  رارطـضا ، تروـص  رد  طـقف  تردـنب و  ناـمیا  اـب  درف  .تسا  تقیقح 

(5) .دیوگ

رگ هراظن  توافت  یب  يا ، هدـع  هاگنآ  ریگرد و  مه  اب  ناناملـسم  زا  يا  هدـع  هک  تسین  نیا  زا  رت  تشز  يا  هرظنم  چـیه  نآرق  رظن  زا 
نوخ عازن و  زا  هک  تسا  نیا  یناملـسم  ره  هفیظو  نیاربانب  .دـیایب  رد  اپ  زا  ناـیم  نیا  رد  یمولظم  دنـشاب و  دوخ  ناردارب  دروخ  دز و 

، دشن میلست  تلادع  يارجا  ربارب  رد  عازن  فرط  ود  زا  یکی  رگا  و  دیامن ؛ تیلوئسم  ساسحا  هدرک ، يریگولج  ناناملسم  نایم  يزیر 
يارب هک  تسا  بجاو  نیملسم  رب 

ص:303
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اهنآ نیب  دیاب  دش  نوناق  میلـست  یغاط  هک  یتروص  رد  .دننک  راکیپ  دنهنرـس  ادخ  مکح  هب  هک  اجنآ  ات  نارگنایغط  اب  مولظم ، تیامح 
(1) .دننک لح  ار  فالتخا  هشیر  دننک و  رارقرب  یتشآ  حلص و 

یتشآ لیماف  ود  ای  رفن  ود  نیب  دوش  قفوم  یسک  رگا  تسا و  ناسنا  دنلب  عبط  تفارش و  لیلد  هک  تسا  نیبلا  تاذ  حالـصا  داسف ، دض 
(2) .دراد هارمه  هب  ار  ایند  تذل  يورخا و  باوث  دنک ، داجیا  هنیک ) رهق و  ياج  هب   ) تفلا و 

هیداجس هفیحص  رد  نیبام  یف  حالصا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْـعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
َو ِهَعاَّطلا ، ِماَوَدـِب  ِیل  کلذ  ْلِـمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَـق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ،

؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

و منیزگ ) يرود  قح 

ص:304

ص 47. تارجح ، هروس  رد  نافرع  قالخا و  روپ ، مارهب  لضفلاوبا  ( 1 - ) 1
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و هدـیجنر ) مه  زا  ياـه  لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فـالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماـخ  مـشخ و  ندـناشنورف 
و ینیگنـس ؛ و  یتریـسوکین ؛ ینتورف و  ییوخ و  مرن  یتشز و  بیع و  ندومن  ناهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاف  و  مدرم ؛ نیب  حالـصا 

یهارمه ندرکن و  شنزرـس  و  دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اب   ) ییوخ شوخ 
رایـسب هچ  رگا  مرادرک  راـتفگ و  رد  یکین  ندرمـش  مک  و  دـشاب ؛ كدـنا ) اـی   ) راوشد هچ  رگا  قـح  نتفگ  قحتـسم و  ریغ  هب  ندرکن 

؛ يربنامرف تعاط و  ماود  هلیسو  هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمش  رایـسب  و  دشاب ؛
.نادرگ لماک  درب ، راک  هب  هتخاس  دوخ  هشیدنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتشاذگاو  تعامج و  اب  یهارمه  و 

دیاتـس و یم  شزرا  ناونع  هب  ار  فلتخم  ياه  حانج  ياه  شیارگ  اه و  شرگن  يزاس  کیدزن  تعامج و  موزل  ترابع  نیا  رد  ماـما 
(1) .دشاب رثا  أشنم  هعماج  رد  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مهدزاود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم َیِـضَر  ْنَم  اَی  َِهبْوَّتلِاب َو  ْمُهَدِـساَف  َحَلْـصَتْسا  ِنَم  اَی  َو  َِهباـَنِْإلا ، َلُوبَق  ُهَداَـبِع  َدَّوَع  ْنَم  اَـی  َو  ِزُواَـجَّتلا ، ِنْسُِحب  ِهِْقلَخ  َیلِإ  َدَّمَحَت  ْنَم  اَـی  َو 
؛ ِءاَزَْجلا َنْسُح  ِِهلُّضَفَِتب  ِهِسْفَن  یَلَع  ْمُهَدَعَو  ْنَم  اَی  َو  ِءاَعُّدلا ، ََهباَجِإ  ْمَُهل  َنِمَض  ْنَم  اَی  َو  ِرِیثَْکلِاب ، ْمُهَلِیلَق  یَفاَک  ْنَم  اَی  َو  ِریِسَْیلِاب ، ْمِِهْلِعف 

ندرک نایب   » نداهن تنم  زا  یلاعت  يادخ  نوچ  هداد ، تنم  راوازـس  تمعن   ) هداهن تنم  شناگدـیرفآ  رب  کین  تشذـگ  اب  هکنآ  يا  و 
هب دوخ  یکین 

ص:305

.37 زییاپ 83 ؛)  ) 12 ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ، هفیحص  رد  تسایس  نافرع و  هطبار  رگزرب ، میهاربا  ( 1 - ) 1
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هبوت اـب  ار  ناـشیا  ياـه  یهاـبت  حالـصا  هکنآ  يا  و  يا ؛ هداد  تداـع  يریذـپ  هبوت  هب  ار  شناگدـنب  هکنآ  يا  و  تسا ) هزنم  يرگید »
هداد رایسب  شاداپ  ار  ناشیا  كدنا  راک )  ) هکنآ يا  و  يا ؛ هتشگ  دونـشخ  كدنا  هب  ناشیا  کین )  ) رادرک زا  هکنآ  يا  و  يا ؛ هتـساوخ 
.يا هدومرف  هدعو  ار  ناشیا  هب  کین  شاداپ  لضفت  يور  زا  هکنآ  يا  و  يا ؛ هدرک  تنامض  ناشیارب  ار  اعد  ندش  اور  هکنآ  يا  و  يا ؛

هدومرف نایب  ار  ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  طسوت  اه  یهابت  حالـصا  رب  ینبم  دـنوادخ  روتـسد  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ْکیَلَع ِلُّکَوَّتلِاب  َنیِعُونْمَْملا  ِْریَغ  ْکَیلِإ  ِبَلَّطلِاب  َنیِحِْجنُْملا  كاَّیِإ ، ِیلاَؤُِسب  َنیِِحلْصُْملا  َنِم  ِکلَذ  ِعیِمَج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َو 

رد مهاوخ  یم  وت  زا  هک  يزیچ  هب  میآرد و  تاحلـصم  هرمز  رد  منک  یم  وت  زا  هک  یتساوخرد  هب  لاـح  همه  رد  هک  نک  ناـنچ  یهلا 
.يا هدزن  نانآ  هنیس  رب  در  تسد  هک  مشاب  یناسک  زا  وت  رب  لکوت  هب  مشاب و  ناگتفای  تجاح  رامش 

.دهد رارق  نارگ  حالصا  هرمز  رد  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

یهاوخ ریخ  لصا  . 3

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ٌنیِمَأ ٌحِصان  ْمَُکل  اَنَأ  یِّبَر َو  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  )

(1) «. متسه نیما  یهاوخریخ  امش  يارب  مناسر و  یم  امش  هب  ار  مراگدرورپ  ياه  مایپ  »

ص:306

هیآ 68. فارعا ، ( 1 - ) 1
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: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. دشاب شدوخ  هاوخریخ  هکروط  نامه  دشاب ، شردارب  هاوخریخ  دیاب  امش  زا  کی  ره  »

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یهاوخن تاقالم  لمع  نیا  زا  رتهب  اب  ار  دنوادخ  اریز  ادـخ  ياضر  يارب  ادـخ ، قلخ  ندومن  یهاوخریخ  ندرک و  تحیـصن  داب  وت  رب  »
(2) «. درک

(3) .تسناد تحیصن  فدارتم  ار  یهاوخریخ  ناوت  یم  ییانعم  ظاحل  زا 

(4) «. تسا ناشیا  یهاوخریخ  ناناملسم و  حالص  هک  یتمعن  ریخ و  نتشاد  تسود  زا  تسا  ترابع  تحیصن  هک  تفگ  ناوت  یم 

ندیسر زا  نتشاد  تهارک  و  ناناملسم ؛ يارب  ادخ  تمعن  ریخ و  ياقب  ماود و  نتساوخ  نتـشاد و  تسود  زا  تسا  ترابع  یهاوخریخ 
هدـش قالطا  تساهنآ  تداعـس  ریخ و  تحلـصم و  هچنآ  رد  نانآ  ییاـمنهار  داـشرا و  هب  راـبخا  رد  زین  یهاـگ  .اـهنآ  هب  رـش  يدـب و 

(5) .تسا

: دیوگ یم  نارگید  يارب  یهاوخریخ  هرابرد  یقارن  دمحا  الم 

دننام وا  باوث  ینعی  تسا ؛ کیدزن  دسرب  ناشیا  هب  هک  يزیچ  ره  رد  دشاب ، ناناملـسم  يارب  تمعن  ریخ و  بلاط  سک  ره  هک  نادـب  »
(6) «. تسا هدننک  ماعنا  ناسر و  ریخ 

درف اریز  تسا ، تداسح  لـباقم  رد  یهاوخریخ  قـالخا  ملع  رد  .تسا  ناـسنا  تیقفوم  رد  يدـیلک  مهم و  رایـسب  یلـصا  یهاوخریخ 
.تسا مدرم  يارب  ادخ  ياه  تمعن  ياقب  ناهاوخ  هاوخریخ ،

ص:307

ص 358. ج 74 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  ص 192 . قالخا ، ینابم  يرون ، میحر  دمحم  ( 1 - ) 1
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ص 129. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 3 - ) 3
ص 359. هداعسلا ، جارعم  ( 4 - ) 4

ص 281. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 5 - ) 5
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.تسا یتسود  رگد  يوس  هب  نتفر  یتسود و  دوخ  یهاوخدوخ و  كال  زا  ندمآ  نوریب  عقاو  رد  یهاوخریخ 

ناهاوخ زین  نارگید  يارب  دهاوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچنآ  ینعی  دناد ؛ یم  کیرـش  نارگید  يداش  مغ و  رد  ار  دوخ  ناملـسم  ناسنا 
نارگید بیـصن  یلامک  تیقفوم و  رگا  لاح ، نیا  رد  .تسا  دـنموزرآ  زین  نارگید  يارب  دـنک ، یم  وزرآ  دوخ  يارب  ار  هچنآ  تسا و 

رگیدـکی يداش  مغ و  رد  دـیاب  دـنا و  یمالـسا  گرزب  هداوناخ  وضع  ناناملـسم  .تسا  یهاوخریخ  جوا  نیا ، درب و  یم  تذـل  دوش ،
.دنشاب کیرش 

درف دوخ  حـلاصم  يارب  ار  هنیمز  هماـع ، حـلاصم  ریخ و  هب  هجوت  و  تسا ، یهاوـخریخ  رد  اـه  تیقفوـم  زار  قـالخا  ناـگرزب  هتفگ  هب 
ساسارب دـیابن  یتسود  رـشب  یهاوخریخ و  یتح  .دـشاب  دـنوادخ  ياضر  هیاس  رد  دـیاب  زین  رما  نیمه  مالـسا  رد  اما  .دزاـس  یم  مهارف 

(1) .درک راوتسا  یبهذم  هفطاع  رب  ار  لصا  دیاب  هکلب  دشاب ، یعیبط  هفطاع  محرت و 

نوریب یهاوخدوخ  زا  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ساسا  و  تسا ؛ هدیسر  مدرم  هب  هتشذگ و  يدوخ  هبنج  زا  فطاوع  روحم  مالـسا ، رد 
(2) .دنک راک  مدرم  عفن  هب  دیآ و 

(3) .تسا رایسب  ادخ  دزن  نآ  باوث  تسا و  یهاوخریخ  قیداصم  نیرت  گرزب  زا  حالصا 

میروآراب ناشراکوکین  میرادزاب و  ناشیاوران  راک  زا  ار  نانآ  یهاوخریخ  يور  زا  هک  تسا  نیا  رب  یعـس  ناراکدب  اب  هطبار  رد  یتح 
رد مالـسا و  رد  رکنم  زا  یهن  فرعم و  هب  رما  .میراد  ناما  رد  ناـشداسف  رـش  زا  ار  عاـمتجا  هک  میـشاب  هتـشاد  یعـس  نیا  رب  لـقاال  اـی 

(4) .دنا هیجوت  لباق  ساسا  نیا  رب  بلغا  اه  هضراعم  اه و  هزرابم  رتالاب  یحطس 
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: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

رد هک  یسکره  دروم  رد  دشاب -  هتشاد  بصعت  صخش  و  دشاب ) وا  هاوخریخ  و   ) دشاب هتشاد  تسود  ار  ناملسم  دیاب  ناملـسم  هکنیا 
هاوخدب دشاب و  نآ  هاوخریخ  تسین ، مالـسا  ياول  ریز  رد  هک  سکره  هیلع  دـشاب  هتـشاد  بصعت  هجیتنلاب  و  تسا -  مالـسا  ياول  ریز 

رافک یتح  رشب  همه  مدرم و  همه  هاوخریخ  ام  هک  هتساوخ  مالسا  .تسا  هتساوخن  ار  نآ  مه  مالـسا  تسین و  بوخ  يزیچ  نینچ  نیا ،
(1) .تسا قالخا  دض  دریگب  همشچرس  یهاوخدب  زا  رگا  رفاک  اب  ینمشد  .میشاب 

هیداجس هفیحص  رد  یهاوخریخ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یهاوخریخ  صوصخرد  نآ  مود  تسیب و  ترابع  رد  مشـش و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دنیامرف یم 

؛ اََهل َحَصَنَف  ِِهتَّمُِأل  ِحْصُّنلِاب  ُهَتْرَمَأ  َو  اَهاَّدَأَف ، کََتلاَسِر  ُهَْتلَّمَح  کِْقلَخ ، ْنِم  ُکتَرَیِخ  ُکلوُسَر و  كُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو 

، یتشاداو ناگدنب ) هب   ) دوخ ماغیپ  ندناسر  هب  ار  وا  تسوت ، ناگدـیرفآ  هدـیزگرب  هداتـسرف و  هدـنب و  دـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  و 
.داد دنپ  ار  اهنآ  سپ  يدومرف ، رما  شتما  هب  نداد  دنپ  هب  و  دناسر ، مدرم ) هب   ) ار نآ  سپ 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناپ  ترابع  رد  مود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. تشاد لوغشم  ار  دوخ  يا  هدرک  توعد  قح ) هار  هب   ) ار نانآ  هک  یناسک  دنپ  تحیصن و  هب  و  َِکتَوْعَد ؛ ِلْهَِأل  ِحْصُّنلِاب  اَهَلَغَش  «َو 

یهاوخریخ دروم  رد  نآ  مهدفه  ترابع  رد  مود و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ َكِداَبِِعل َحَصَن  َو  كِْرمَِأب ، َعَدَص  َو  کََتلاَسِر ، َغََّلب  اَمَک  ِکلوُسَر  كِْدبَع َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

هب ار  تنامرف  و  دیناسر ، ار  وت  مایپ  هک  نانچمه  تسرف ، دورد  دوخ  هداتسرف  هدنب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رب  ایادخ  راب 
.درک نایب  اراکشآ  دنلب و  يادص 

: دنیامرف یم  نآ  مود  تسیب و  ترابع  رد  مود و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِکتَِکئاَلَم ْنِم  ًادَحَأ  َْتیَزَج  اَم  َلَْضفَأ  ِکلِیبَس ، ِیف  َدَهاَج  َو  كِداَبِِعل ، َحَـصَن  و  ِکتاَیآ ، ْنِم  يَّدَأ  َو  ِکتَالاَسِر ، ْنِم  َغََّلب  اَِمب  ِهِزْجا  َّمُهَّللا 
؛ ُُهتاَکََرب ِهللا َو  ُهَمْحَر  َنیِرِهاَّطلا َو  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یَلَع  ِْهیَلَع َو  ُماَلَّسلا  َو  َْنیَفَطْصُْملا ، َنِیلَسْرُْملا  ِکئاَِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرَقُْملا ،

دومن ادا  ار  وت  یگناگی ) يراگدرورپ و  ياه  هناشن  ای  دیجم ، نآرق   ) تایآ و  دیناسر ؛ ار  وت  ياه  ماغیپ  هکنیا  ربارب  رد  ار  وا  ایادخ  راب 
، هد شاداپ  درک  رازراک  شـشوک و  نابز ) تسد و  هب   ) وت هار  رد  و  داد ؛ زردنا  دنپ و  ار  تناگدنب  و  درک ) ییامنهار  نآ  هب  ار  مدرم  )

دوخ هدیزگرب  هدش  هداتـسرف  ناربمغیپ  و  دنتـسه ؛ وت  هاگرد  ناکیدزن  صاوخ و  زا  هک  یناگتـشرف  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  هب 
نامیا ملع و  هب   ) هزیکاپ و یناداـن ) لـهج و  یکرچ  زا   ) هک وا  لآ  رب  وا و  رب  ادـخ  رایـسب  ياـه  یکین  یناـبرهم و  دورد و  و  يا ؛ هداد 

.دنا كاپ  داسف ) یصاعم و  یگدولآ  دالیم و  يدیلپ  زا  هتسارآ و 

مدرم مومع  يارب  قالخا  نیا  هب  یگتسارآ  هچرگ  .تسا  مدرم  هب  تبسن  هناصلاخ  یهاوخریخ  یمالـسا ، مکاح  ياه  یگژیو  زا  یکی 
مهم تسا ) هدوب  شیوخ  نامز  مکاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) یمالـسا مکاح  رد  یگژیو  نیا  دوجو  یلو  تسا ، مزال  زین 

.دوب دهاوخ  رترثؤم  تسا ، تاناکما  عیزوت  تردق و  ردصم  رد  هکنیا  هطساو  هب  یمالسا  مکاح  یهاوخریخ  هک  ارچ  .تسا  رت 
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ود رد  یگدـنز  فدـه  نیرتهب  هب  ندیـسر  يارب  هعماج  هرادا  زا  تسا  تراـبع  هک  مالـسا  رد  تسایـس  تموکح و  فیرعت  هب  رظن  اـب 
مکاح .درادن  دوجو  رادمتسایس  مکاح و  يارب  یموهفم  نآ ، نودب  اریز  تسا ، يرورض  يرما  یهاوخریخ  یعامتجا ، يدرف و  ورملق 

ياه یـشوخان  اه و  یـشوخ  هجیتن ، رد  دـنادب و  رادـمامز  تیـصخش  رـصانع  ازجا و  ار  هعماج  دارفا  هک  تسا  مدرم  هاوخریخ  یناـمز 
(1) .دیامن ساسحا  دوخ  نورد  رد  ار  نانآ  نایم  رد  یگدنز  هدننک  لتخم  ياهداضت  مدرم و 

رگید دننام  ار  دوخ  دناوت  یم  يریدـم  نینچ ، دریگ و  یم  لکـش  ردـص  حرـش  يرکف و  تیفرظ  نتـشاد  اب  هیحور ، نیا  تسا  یهیدـب 
(2) .دنادب اهنآ  زا  یشخب  هعماج و  ياضعا 

و دنـشاب ، وا  هاوخریخ  یتسیاب  زین  مدرم  دـشاب ، مدرم  هاوخریخ  یتسیاب  یمالـسا  مکاح  یلاو و  هک  هنوگ  نامه  دزاس  یم  ناشن  رطاخ 
يدیماان و ياضف  داجیا  تفلاخم و  يانعم  هب  بلطم  نیا  هتبلا  .درک  دهاوخ  ادیپ  یلجت  نامکاح  زا  تعاطا  نمض  رد  یهاوخریخ  نیا 
فعـض و طاقن  تساوخ  یم  مدرم  زا  هراومه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشذـگ  هکنانچمه  .تسین  هعماـج  رد  هناـضرغم  يداـقتنا 

هدـنهد ناشن  یتموکح  تاروما  رد  مدرم  تلاخد  .دـنزیهرپب  قلمت  یـسولپاچ و  زا  دـنیامن و  دزـشوگ  ناـشیا  هب  ار  یتموکح  تاداریا 
.تسا نانآ  یگنهرف  یملع و  دشر  یتح  مدرم و  یسایس  دشر  یسایس و  هعماج  ندوب  هدنز  ییاپوپ و 

: دنیامرف یم  نیدلاو  یهاوخریخ  صوصخرد  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َمَحْرَأ اَـی  ْمِِهتاَـهَّمُأ ، َنِینِمْؤُْـملا َو  كِداَـبِع  َءاـَبآ  ِِهب  َتْصَـصَخ  اَـم  ِلَْـضفَِأب  َّيَوـَبَأ  ْصُـصْخا  َو  ِِهتَّیِّرُذ ، ِهـِلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ َنیِمِحاَّرلا
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ناردام ناردـپ و  نآ  هب  هک  یـشاداپ )  ) يزیچ نیرتهب  هب  ارم  ردام  ردـپ و  و  تسرف ؛ دورد  وا  نادـنزرف  لآ و  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  هد ، زایتما  يا  هداد  صاصتخا  ار  تنامیا  اب  ناگدنب 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناپ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِکتَماَرَک َو ِراَد  ِیف  ِکتَْفأَِرب  َعِمَتَْجن  یَّتَح  اَمِهِیف  ِینْعِّفَشَف  ِیل  ُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َو  ِیف ، اَمُهْعِّفَـشَف  اَمَُهل  ُکتَرِفْغَم  ْتَقَبَـس  ْنِإ  َّمُهَّللا َو 
؛ َِنیمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ِِمیدَْقلا ، ِّنَْملا  َو  ِمیِظَْعلا ، ِلْضَْفلا  وُذ  کَّنإ  ِکتَمْحَر ، ِکتَرِفْغَم َو  ِّلَحَم 

ارم سپ  هتفرگ  یشیپ  نم  هب  تشزرمآ  رگا  و  نادرگ ؛ نم  عیفش  ار  اهنآ  سپ  هتفرگ  یشیپ  نیدلاو )  ) نانآ رب  تشزرمآ  رگا  ایادخ  راب 
تمعن گرزب و  لـضف  ياراد  وت  اریز  مییآ ، درگ  تتمحر  شزرمآ و  ياـج  یمارگ و  يارـس  رد  وت  یناـبرهم  هب  اـت  زاـس  اـهنآ  عیفش 

.ینانابرهم نیرت  نابرهم  و  ینیرید ،

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ْکنِم ، ِهاَلَّصلا  َو  ْکیََدل ، ِهَماَرَْکلِاب  َّيَِدلاَو  َّمُهَّللا  ِصُصْخا  َو 

نیرت هدنـشخب  يا  شخب ، يرترب  شیوخ  بناج  زا  یکین  ناسحا و  دوخ و  دزن  نتـشاد  یمارگ  هب  ایادـخ -  راب  ارم -  رداـم  ردـپ و  و 
.ناگدنشخب

: دنیامرف یم  نادنزرف  يارب  یهاوخریخ  صوصخرد  نآ  مود  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْمُهَناَـیْدَأ َو ْمُهَناَدـْبَأ َو  ِیل  َّحِـصَأ  َو  ْمُهَفیِعـَـض ، ِیل  ِّوَـق  َو  ْمُهَریِغـَـص ، ِیل  ِّبَر  َو  ْمِِهلاَـجآ ، ِیف  ِیل  ْدِز  َو  ْمِهِراَـمْعَأ ، ِیف  ِیل  ْدُدـْما  یَِهلِإ 
؛ ْمُهَقاَزْرَأ يِدَی  یَلَع  ِیل َو  ْرِرْدَأ  َو  ْمِهِْرمَأ ، ْنِم  ِِهب  ُتِینُع  اَم  ِّلُک  ِیف  ْمِهِحِراَوَج َو  ِیف  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ْمِِهفاَع  َو  ْمُهَقاَلْخَأ ،
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و هد ؛ شرورپ  نـم  يارب  ار  ناـشنالفط  و  اـمن ؛ رایــسب  ار  ناـشا  یناگدـنز  تدـم  و  نادرگ ؛ زارد  نـم  يارب  ار  ناـشرمع  ایادــخ  راـب 
زا هچ  ره  رد  ناشمادـنا و  اه و  ناج  رد  و  رادـب ؛ ملاس  نم  يارب  ار  ناشیاه  يوخ  اه و  شیک  اه و  نت  و  زاس ؛ دـنمورین  ار  ناـشناوتان 
هب نم و  يارب  ار  ناشیاه  يزور  و  امرف ) ناشیرادـهاگن  اوران  ياهدـماشیپ  اـهدرد و  زا   ) هد یتسردـنت  مشوک  یم  نآ  هب  ناـشیا  راـک 

.نادرگ ناوارف  نم  تسد 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

؛ َنیِمآ َنیِضِْغبُم ، َنیِِدناَعُم َو  ِکئاَدْعَأ  ِعیِمَِجل  َو  َنیِحِصاَنُم ، َنیِّبُِحم  ِکئاَِیلْوَِأل  َو  َکل ، َنیِعیِطُم  َنیِعِماَس  َءاَرَُصب  َءاَیِْقتَأ  ًاراَْربَأ  ْمُْهلَعْجا  َو 

نارادتسود تدوخ و  ناربنامرف  و  تسار ) نخـس   ) ناگدنونـش و  قح ) هار   ) نایانیب و  هانگ ) زا   ) ناراکزیهرپ ناراکوکین و  ار  ناشیا  و 
ار میاعد  ایادخ   ) نیمآ هد  رارق  دنا ) هدیورگن  وت  هب  هک   ) تنانمشد همه  يارب  ناراد  هنیک  نانمـشد و  تناتـسود و  يارب  ناگدنهددنپ 

(. زاس اور 

: دنیامرف یم  ناگیاسمه  يارب  یهاوخریخ  صوصخرد  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
زا تدایع  و  ناشنادنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگولج  و  ناشناناوتان ؛ هب  ندناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 
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و ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشنارفاسم ؛ زا  رادـید  و  ناشناگ ؛ هدـننک  تروشم  هب  زردـنا  و  ناـشیوجهار ؛ ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ،
و اهنآ ) دننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشناگ ؛ دیدمتس  ندرک  يرای  و  ناشیاهبیع ؛ ندناشوپ 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  ناشیاهزاین  ندروآرب  و  ناوارف ؛ ششخب  هب  ناشندناسر  دوس 

ات دـیوگب  نانآ  هب  دـناد ؛ یم  ار  هچنآ  ناسنا  تسا  مزال  دـندرک ، هعجارم  ام  هب  يراـک  رد  تروشم  يارب  ناـگیاسمه  ناتـسود و  رگا 
.دنریگب میمصت  تسرد  دنناوتب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  و  مرذگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه  ییوکین  اب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

یناهنپ و رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتـشاد ، تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اهنآ  اـب  ینتورف  اـب  و  مناـشوپب ؛
يزور  ) یگشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادکاپ اب  مزاس و  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رـس  تشپ 

يارب هچنآ  و  مناد ؛ مزال  ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزال  بجاو و  دوخ  ناشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناشیا  دزن  ار  یـشوخ ) و 
.منک تیاعر  ناشیا  يارب  مراد  رظن  رد  هتشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و 
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: دنیامرف یم  مدرم  مومع  يارب  یهاوخریخ  صوصخرد  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َنِینِمْؤُْملا َو ِتاَِملْـسُْملا َو  َنیِِملْـسُْملا َو  َعیِمَج  ِطْعَأ  َو  ِریِعَّسلا ، ِباَذَـع  ْنِم  اَنْذِـعَأ  َو  کـِتَمْحَر ، کـِقِیفْوَِتب َو  کـِلَذ  َعیِمَج  اَـنِطْعَأ  َّمُهَّللا 
ٌفوُؤَر ٌروُفَغ  ٌّوُفَع  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ٌبیُِجم  ٌبیِرَق  کَّنِإ  ِهَرِخْآلا ، ِلِجآ  اَْینُّدـلا َو  ِلِجاَع  ِیف  يِدـَلَِول  یِـسْفَِنل َو  ُکْتلَأَس  يِذَّلا  َْلثِم  ِتاَنِمْؤُْملا 

؛ ٌمیِحَر

شتآ رازآ  زا  ار  ام  و  امرف ؛ اطع  ام  هب  تا  ینابرهم  تمحر و  راک و  بابـسا  ندش  روج  قیفوت و  هب  ار  اه  هتـساوخ  نآ  همه  ایادخ  راب 
ناملـسم و ناـنز  نادرم و  همه  هب  متـساوخ  هدـنیآ  ترخآ  ینونک و  ياـیند  رد  منادـنزرف  دوخ و  يارب  وت  زا  هچنآ  دـننام  و  هد ؛ هاـنپ 

.يا هدنشخب  نابرهم و  هدنزرمآ ، هدننکوفع ، اناد ، اونش ، هدننک ، تباجا  کیدزن ، وت  اریز  شخبب ، نامیا  اب  نانز  نادرم و 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

َو ِلْذَْبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلِاب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصُّنلِاب ، ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  َو  َهَنَسَْحلا ، َرُکْشَأ  ْنَأ  َو  ِرْکِّذلا ، ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  َو  ِهَلِّصلِاب ، ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ 

( یتسرد  ) صالخا يور  زا  هدومن  یتساران )  ) شغ نم  اب  هک  یـسک  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
و مهد ؛ ضوع  شـشخب  هب  هدینادرگ  دیمون  ارم  هک  یـسک  و  مهد ؛ شاداپ  ییوکین  هب  هدرک  يرود  نم  زا  هک  ار  یـسک  و  منک ؛ راتفر 
و منک ؛ دای  یکین  هب  هدرک ) ییوگدب  رس  تشپ   ) هدومن تبیغ  نم  زا  هکنآ  زا  و  میامن ، تافاکم  نتسویپ  هب  هدیرب  نم  زا  هک  ار  یـسک 

.مشوپب مشچ  يدب  زا  هدرازگ  ساپس  ار  یکین 
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ياه تنایخ  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  یهلا  هاگـشیپ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تساوخرد  تسا و  هعدـخ  تنایخ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  شغ 
هلباقم یهاوخریخ  حصن و  هب  دنیامن  یم  شغ  تنایخ و  وا  هب  هک  یناسک  اب  ات  دهد  رارق  شدییأت  دروم  یصوصخ  ياه  شغ  يدرف و 

(1) .دنک تیاده  ار  درف  نآ  ات  دیامن  یفالت  دوخ  هنامیکح  ياهزردنا  اب  ار  نانآ  لمع  دنک و 

هنسح اب  هئیس  هلباقم  لصا  . 4

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

َنیِذَّلا َّالِإ  اهاّقَُلی  ام  َو  ٌمیِمَح *  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَـع  ُهَْنَیب  َکَْـنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َـال  ُهَنَـسَْحلا َو  يِوَتْـسَت  ـال  (َو 
؛ ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذ  ّالِإ  اهاّقَُلی  ام  اوُرَبَص َو 

، تسا ینمـشد  وا  نایم  وت و  نایم  هک  یـسک  هاگ  نآ  نک  عفد  تسا  رتهب  دوخ  هچنآ  هب  ار ] يدـب   ] .تسین ناـسکی  يدـب  اـب  یکین  «و 
يا هرهب  بحاص  زج  ار  نآ  و  دـنبای ، یمن  دـنا  هدوب  ابیکـش  هک  یناـسک  زج  ار  تلـصخ ]  ] نیا .ددرگ و  یم  لد  کـی  یتسود  ییوگ 

(2) «. تفای دهاوخن  گرزب ،

: دیامرف یم  نینچمه 

( . َنوُفِصَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  َهَئِّیَّسلا  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  )

(3) «. میرتاناد دننک  یم  فصو  هچنآ  هب  ام  .نک  عفد  وکین  يا  هویش  هب  ار  يدب  »

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

وت اب  ینادان  هب  هکره  و  نک ؛ یکین  وا  اب  دزاس  مورحم  ار  وت  دوخ  یکین  زا  هکره  و  نک ؛ دـنویپ  وا  اـب  دـنک  عطق  ار  وت  یتسود  هکره  »
(4) «. زروب ملح  دنک  راتفر 
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: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

روآ ناـیز  يو  ندیـشخب  ینادـب  رگا  یهد و  رارق  شوفع  لومـشم  يرذـگب و  وا  زا  هک  تسا  نیا  هدرک  دـب  وت  هب  هک  سک  نآ  قـح 
(1) .ناسرب رفیک  هب  ار  وا  هعماج  نوناق و  کمک  اب  نک و  يراددوخ  شوفع  زا  تحلصم  تیاعر  رب  دروآ  یم  راب  هب  دب  هجیتن  تسا و 

هانگ هکلب  درک ؛ یمن  يدب  نارگید ، يدب  لباقم  رد  ناشیا  هک  میوش  یم  هجوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  یـسررب  اب 
.تشذگ یم  اهنآ  زا  تفرگ و  یم  هدیدان  ار  اهنآ 

: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  هجاوخ 

يراصنا هللادـبع  هجاوخ  راک  ندرک  یکین  ار  يدـب  تسا ، يراکرخ  ندرک  یکین  ار  یکین  تسا و  يراسگـس  ندرک  يدـب  ار  يدـب  »
(2) «. تسا

هک دراد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زین  یـسانشناور  ملع  .تسا  یتیبرت  مهم  ياه  شور  زا  یکی  يدـب  هب  یکین  هلباـقم  تشذـگ  هکناـنچمه 
.تسا شرورپ  شزومآ و  رما  رد  هیبنت  زا  رتزاسراک  رت و  مهم  قیوشت  لصا 

ناتـسآ هب  يور  دش و  نامیـشپ  شیوخ  هدرک  زا  دز و  رـس  یتشز  راک  هدنب  زا  رگا  هک  دراد  ار  هجو  نیمه  یمالـسا  گنهرف  رد  هبوت 
رب هراومه  هبوت  رد  هک  ارچ  تفریذپ ؛ دهاوخ  ار  شا  هبوت  هدومن ، یکین  وا  هب  يدـب  نیا  لباقم  رد  دـنوادخ  دروآ ، تیدـحا  ترـضح 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  يردان  دراوم  رد  رگم  تسا  زاب  یصاع  ناگدنب  يور 

.دیآ یم  رامش  هب  كولس  یلاع  جرادم  زا  یکی  هک  تسا ، یکین  اب  هئیس  هلباقم  نیمه  ینافرع ، كولس  بتارم  زا  یکی 
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: دسیون یم  ینارحب  نیسح  خیش 

هب هلیسو  نیا  هب  ات  ینک ؛ ناسحا  وا  هب  هاگنآ  دنک و  دب  وت  هب  یـسک  هک  یـشاب  هتـشاد  نآ  يوزرآ  هک  يزاس  نانچ  ار  دوخ  دیاب  سپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هب  هجیتـن  رد  و  یباـی ؛ تسد  تسا ، هداد  رارق  يرهم  یب  دروم  ار  وـت  هک  یـسک  یکین  تلیـضف 

نیا هب  ناسحا  یکین و  اب  نآ  ندومن  هلباقم  وا و  يرهم  یب  ببس  هب  وت  نیاربانب  ...یـشاب  هدومن  یـسأت  مالـسلا  هیلع  وا  نادناخ  ملس و 
خـساپ یکین  هب  ار  يرهم  یب  يدب و  رگا  تسه ، تدوجو  رد  هک  يزاین  رقف و  همه  اب  وت  رگید ، يوس  زا  .دش  یهاوخ  لیان  الاو  ماقم 
.دـیامن یکین  ناسحا و  وت ، ياوران  لامعا  ربارب  رد  هکنیا  هب  تسا  رتراوازـس  شنایاپ  یب  يانغ  مرک و  نآ  اـب  ناحبـس  دـنوادخ  یهد ،

يادخ تقیقح ، رد  .تشاد  یهاوخ  دـنوادخ  فطل  مارکا و  رب  یتّجح  هک  تسا  نآ  نادـب ، اب  دروخرب  هویـش  نیا  مود  هجیتن  نیاربانب 
و متسه ، نآ  هب  رتراوازس  نم  ینک ، نینچ  وت  رگا  : » دنامهفب وت  هب  هک  ییوگ  خساپ  یکین  هب  ار  يدب  داد  نامرف  وت  هب  ور  نآ  زا  لاعتم 

هلماـعم نیا  زا  هک  يدوس  ییاـمن و  هلماـعم  دروخرب و  هنوگ  نیا  مدرم  اـب  هک  دومرف  رما  وا  یتسه .» رتدـنمزاین  يا  هلماـعم  نینچ  هب  وت 
یب يدب و  هک  دید  یهاوخ  يرگنب ، تریصب  هدید  اب  رگا  .یناسر و  یم  يرگید  هب  هک  تسا  يا  هرهب  زا  رت  نوزفا  ددرگ  یم  وت  دیاع 

رد هک  متس  ملظ و  هن  تسا ، هدوب  وت  قح  رد  ساپس  روخرد  ناسحا  تسا ، هدناسر  تافاکم  نیا  هب  ار  وت  نوچ  وت ، هب  تبسن  وا  يرهم 
(1) .ییآ رب  نآ  زا  ماقتنا  ددص 

ياهاطخ ربارب  رد  دیاب  عقاوم  یخرب  .تسا  هدش  یناوارف  ياه  هیصوت  نارگید  ياطخ  زا  یـشوپ  مشچ  دروم  رد  یمالـسا  گنهرف  رد 
دیاب هتبلا  .تسا  هدـیدن  ار  نانآ  ياطخ  يو  دـننک  لاـیخ  ناـنآ  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، ناـشن  ربخ  یب  ار  دوخ  هدـیزرو ، لـفاغت  نارگید 

.دشاب اج  هب  ود  ره  تیعطاق  اطخ و  زا  یشوپ  مشچ  تشاد  تقد 

ص:318
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: دنیامرف یم  نادنملاس  قح  صوصخ  رد  قوقح  هلاسر  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

«. ...ینک لمحت  هدیزرو ، تلاهج  وا  هچنانچ  .ینکن  دروخرب  وا  اب  هنادرخبان  ...ینک  مارتحا  ار  وا  »

، هتـشذگ وا  زا  يرمع  هک  یناـسنا  یعیبـط  روـط  هب  هک  ارچ  يزروـن ، ینمـشد  وا  اـب  زگره  هـک  تـسا  نـیا  مارتـحا  قیداـصم  زا  یکی 
نارگید زا  ار  دوخ  هشیمه  یعیبط ، هیحور  نیا  نتـشاد  لیلد  هب  تسا  نکمم  دنک و  یم  ادـیپ  نارگید  زا  يرتشیب  تاعقوت  تاراظتنا و 
لامتحا نوچ  دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .دوش  یم  يریگرد  همصاخم و  ینمشد و  توادع و  هب  یهتنم  یهاگ  هک  دنیبب ، راک  بلط 

ریگرد وا  اـب  نارگید  هک  دـنک  یم  اـضتقا  وا  مارتـحا  ًاـعبط  دـناشکب ، نارگید  اـب  يریگرد  يوـس  تمـس و  هب  ار  وا  هیحور ، نیا  دراد 
(1) .دنوشن

هیداجس هفیحص  رد  یکین  هب  يدب  هلباقم 

: دنیامرف یم  ناگیاسمه  هرابرد  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه ةرابرد  و  مرذگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نامگ شوخ  ناشیا 
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اب ینتورف  اب  و  مناشوپب ؛ نانآ  ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممشچ  ینمادکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه  ییوکین  اب  مشاب و 
( دوخ  ) یتسود رـس ، تشپ  یناهنپ و  رد  و  منک ، ییوجلد  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اهنآ 

ناشیا دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه تمعن  يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادکاپ اب  مزاس و  راکـشآ  نانآ  يارب  ار 
ناـکیدزن صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛ مزـال  ناـشیا  هراـبرد  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوـخ  ناـشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود 

.منک تیاعر  زین  ناشیا  يارب  مراد ، رظن  رد  هتشاد  تیاعر 

رانک رد  ناشیا  .تسا  يدب  ربارب  رد  ناسحا  نآ  دنک و  یم  یفرعم  اه  يدب  حالصا  يارب  يرگید  هار  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
روخ رد  ناسنا  اریز  دوش ، راتفر  یکین  هب  راکاطخ ، دارفا  اب  دنک  یم  شرافـس  اه ، ناسنا  تیـصخش  هب  مارتحا  میرکت و  لصا  هب  هجوت 

لهاست و مارتحا و  ساسارب  دـیاب  اـهنآ  دروخرب  نیارباـنب  .دراد  اـه  هدـیرفآ  رگید  ناـیم  رد  ـالاو  یهاـگیاج  تسا و  مارتحا  میرکت و 
.دشاب حماست 

يدرف لئاسم  طقف  دوش و  ظفح  عامتجا  تمرح  دوشن و  هدیـشک  يریذـپ ) متـس   ) مالظنا هب  هک  ییاج  اـت  تسیاـشان  هیاـسمه  هراـبرد 
(1) .متس يدب و  لباقم  رد  ششخب  یکین و  ینعی  تسا ؛ حرطم  قالخا  تمرکم  دوش ، حرطم 

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِلْذَْبلِاب ، ِینَمَرَح  ْنَم  َبِیثُأ  َو  ِِّرْبلِاب ، ِینَرَجَه  ْنَم  َيِزْجَأ  َو  ِحْـصُّنلِاب ، ِینَّشَغ  ْنَم  َضِراَعُأ  ْنَِأل  ِینْدِّدَـس  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ ِهَئِّیَّسلا ِنَع  َیِضْغُأ  َو  َهَنَسَْحلا ، َرُکْشَأ  ْنَأ  َو  ِرْکِّذلا ، ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  َو  ِهَلِّصلِاب ، ِینَعَطَق  ْنَم  َِیفاَکُأ 
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میلعت و هفسلف  خیرات و  هتشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدواد  هدیعـس  ( 1 - ) 1
ص 110. (، 1375 سردم ، تیبرت  هاگشناد  یناسنا ، مولع  هدکشناد  تیبرت ،
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( یتسرد  ) صالخا يور  زا  هدومن  یتساران )  ) شغ نم  اب  هک  یـسک  اب  ات  هد  قیفوت  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
و مهد ؛ ضوع  شـشخب  هب  هدینادرگ  دیمون  ارم  هک  یـسک  و  مهد ؛ شاداپ  ییوکین  هب  هدرک  يرود  نم  زا  هک  ار  یـسک  و  منک ؛ راتفر 
و منک ؛ دای  یکین  هب  هدرک ) ییوگدب  رس  تشپ   ) هدومن تبیغ  نم  زا  هکنآ  زا  و  میامن ؛ تافاکم  نتسویپ  هب  هدیرب  نم  زا  هک  ار  یـسک 

.مشوپب مشچ  يدب  زا  هدرازگ  ساپس  ار  یکین 

نانآ زا  نتفرگن  ماقتنا  نیدلاو و  یضرف  يّدعت  ملظ و  صوصخ  رد  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم 

َو اَمَُهل ، ُُهْتبَهَو  ْدَقَف  ٍبِجاَو  ْنِم  ُْهنَع  ِیب  اَرَّصَق  ْوَأ  ٍّقَح ، ْنِم  ِیل  ُهاَعَّیَض  ْوَأ  ٍلِْعف ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَفَرْسَأ  ْوَأ  ٍلْوَق ، ْنِم  ِهِیف  َّیَلَع  اَیَّدَعَت  اَم  َّمُهَّللا َو 
ُهاَیَّلَوَت اَم  ُهَرْکَأ  َال  َو  يِّرب ، ِیف  اَمُُهئِْطبَتْـسَأ  َال  َو  یِـسْفَن ، یَلَع  اَمُهُمِهَّتَأ  َال  یِّنِإَف  اَمُْهنَع ، ِِهتَِعبَت  ِعْضَو  ِیف  کـَْیلِإ  ُْتبِغَر  اَـمِْهیَلَع َو  ِِهب  ُتْدُـج 

؛ ِّبِر اَی  يِْرمَأ  ْنِم 

راتفر اج  یب  نم  ةرابرد  رادرک  رد  ای  دـنا ) هتفگ  ییاوران  نانخـس   ) دـنا هدومن  يدـعت  نم  اب  راتفگ  رد  ردام  ردـپ و  هچنآ  ایادـخ  راـب 
هک هدوب  ناشیا  هفیظو   ) تسا بجاو  هچنآ  زا  ای  دنا  هتخاس  هابت  ارم  قح  ای  دنا ) هدومنن  شرورپ  تیبرت و  ارم  یگتـسیاش  هب   ) دنا هدرک 
وت زا  و  مدینادرگ ؛ ناشیا  رب  ناسحا  هلیـسو  ار  نآ  مدیـشخب و  نانآ  هب  ار  نآ  نم  دنا ، هدرک  یهاتوک  نم  هرابرد  دـنهد ) ماجنا  ار  نآ 

هرابرد هفیظو  ندادن  ماجنا  قح و  عییضت  اج و  یب  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نانآ   ) يرادرب ناشیا  زا  ار  نآ  يراتفرگ  لابو و  هک  مناهاوخ 
زا و  مناد ، یمن  راگنا  لهـس  شیوخ  هب  ینابرهم  رد  ار  نانآ  مرب ، یمن  دب  نامگ  ناشیا  هب  دوخ  ةرابرد  نم  اریز  یناسرن ) رفیک  هب  نم 

.مراگدرورپ يا  متسین ، ریگلد  هتشادن  تهارک  دنا  هدومن  ما  هرابرد  هچنآ 

ص:321
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، یلقع رظن  زا  تسا  نکمم  هچرگ  .دنک  دادملق  نیدلاو  راکبلط  ار  دوخ  و  دنک ، قح  ساسحا  نیدلاو  لباقم  رد  دنزرف  تسین  هتسیاش 
لقع رایعم  دوش و  قح  ياعدا  تسین  هتسیاش  هک  تسا  ییاهاج  دودعم  زا  اجنیا  اما  دنشاب ، هدرک  عیاض  ار  دوخ  دنزرف  قوقح  نیدلاو 

، تسا هتفر  تسد  زا  قوقح  ناهاوخ  لقع  هچ  رگا  .تسا  زاسراک  هک  تسا  ّتبحم  قشع و  رایعم ، هکلب  درادـن ، یهاـگیاج  اـجنیا  رد 
(1) .دشخب یم  نیدلاو  رهم  كدنا  هب  ار  قوقح  نیا  همه  ناسحا  قشع و  نکل 

: دنیامرف یم  مهد  ترابع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ُلوُط یَِهلِإ  اَی  ًاذِإ  َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  َو  ََّیلِإ ، ًاناَسْحِإ  ُمَدـْقَأ  َو  َّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 
؛ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ  ِیتَساَرِح َو  ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  ِیتَِیبْرَِتب َو  اَمِِهْلغُش 

داد لدـع و  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  رت و  هنیرید  نم  هب  ناشا  یکین  رت و  بجاو  نم  رب  ناشیا  قح  اریز 
 - نم يادـخ  يا  ماگنه -  نیا  رد  سپ ) منک  نینچ  رگا  و   ) میامن راـتفر  دـنا  هدومن  هچنآ  دـننام  اـی  منک ، يریگورگ  هدومن  صاـصق 

شیاشگ يارب  هک  يراتفرگ )  ) یگنت و  وک ؟ منتـشاد  ساپ  رد  ناـشجنر  یتخـس  و  دـش !؟ هچ  نم  شرورپ  يارب  ناـشیا  راـک  يرایـسب 
؟ تساجک دنا  هدومن  راومه  دوخ  هب  نم  رب  شیاسآ ) )

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هک نید  تاعورف  زا  یکی  .تسا  هتفرگ  رارق  ناوارف  دـیکأت  دروم  عامتجا  رد  نانمؤم  راتفر  لاـمعا و  رب  تراـظن  مالـسا  نیبم  نید  رد 
.تسا رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » يداینب مهم و  لصا  تسا  نانمؤم  راتفر  لامعا و  رب  تراظن  يایوگ 

ص:322

ص 93. نامه ، ( 1 - ) 1
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ناونع هب  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  نآ  فورعم ، .تسا  ینید  عبانم  راتفر ، ندوب  هدیدنسپان  ای  هدیدنـسپ  رایعم  مالـسا  یقالخا  ماظن  رد 
.تسا هدش  هدرمش  هدیدنسپان  ینید  عبانم  رد  هک  تسا  نآ  زین  رکنم  هدش و  یفرعم  هدیدنسپ  راتفر 

دهاوخ رارق  رتـشیب  یـسررب  ثحب و  دروم  هدـنیآ  تاحفـص  رد  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندـش  بجاو  طیارـش  هب  هجوت  اـب 
یعاـمتجا ضراوع  ياراد  رکنم ، هک  دوش  یم  بجاو  یناملـسم  درف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  یناـمز  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  تفرگ ،

افخ و رد  دشاب و  هتشاد  يدرف  یـصخش و  هبنج  رکنم  رگا  الاو  ددرگرب  عامتجا  هب  راتفر  ای  لمع  نآ  هدسفم  رگید  ترابع  هب  ای  دشاب 
.دوب دهاوخ  توافتم  ناملسم  درف  ره  رب  نآ  ندوب  بجاو  طیارش  دریگ  ماجنا  هعماج  داحآ  مشچ  زا  رود  هب 

هللا هفیلخ  هجو  نمؤم ، نادرم  نانز و  یگژیو  نیرت  ییادـتبا  مما ، ریاس  رب  یمالـسا  تّما  يرترب  ببـس  ام  ینید  ياـه  هزومآ  ساـسارب 
فورعم و هب  رما  هب  لمع  دارفا ، ندوب  راد  نید  تمالع  ینید و  تابجاو  ریاس  يانبم  لامعا ، نیرترب  تادوجوم ، ریاس  رب  یمدآ  ندوب 

.تسا رکنم  زا  یهن 

یعامتجا تراظن  لصا  . 5

هراشا

رب تسیاب  یم  دراد  تیلوئسم  نوچ  تسا و  تیلوئسم  ياراد  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یعامتجا  هب  تبـسن  ناسنا  مالـسا ، نید  رد 
.دشاب هتشاد  تراظن  شیوخ  یعامتجا  تاروما 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیلِإ  َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  (َو 

ناـمه ناـنآ  و  دـنرادزاب ، یتشز  زا  دـنراداو و  هتـسیاش  راـک  هب  دـننک و  توعد  یکین  هب  ار ] مدرم  ، ] یهورگ امـش ، ناـیم  زا  دـیاب  «و 
(1) «. دنناراگتسر

ص:323

هیآ 104. نارمع ، لآ  ( 1 - ) 1
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: دیامرف یم  نینچمه 

( . ...ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  (َو 

(1) «. ...دنراد یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  و  دنراد ، یم  او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  «و 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رگم دنکن ، دنک و  رکنم  زا  یهن  ار  اهنآ  دناوتب  هک  دـشاب  یـسک  ناشیا  نایم  رد  دـنوش و  یهانگ  بکترم  هک  دنتـسین  یهورگ  چـیه  »
(2) «. دزاس یم  راتفرگ  دوخ  بناج  زا  یباذع  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  يدوز  هب  هکنیا 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

(3) «. ...دنراگدرورپ ياه  تفص  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  انامه  و  »... 

یتشونرـس هک  دوش  هجوتم  دراذگب و  مدق  یهاگآ  هلحرم  هب  هدـش ، جراخ  تلفغ  زا  هک  دوش  یم  عورـش  هطقن  نیا  زا  ناسنا  تیناسنا 
اهنآ مزاول  هب  مازتلا  میلـست و  شریذـپ و  زا  ریزگان  هدوب ، لوئـسم  اـهنآ  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  قیاـقح  ...دراد 

(4) .دوب دهاوخ 

تداعـس رد  ناراکوکین  بوخ  ياهراک  .تسامرف  مکح  تدحو  یگتـسبمه و  یعامتجا  یگدنز  رد  تسا و  یعامتجا  ایند  یگدـنز 
زین كرتشم  ياه  تیلوئـسم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دراذـگ و  یم  رثا  هعماـج  رد  زین  ناراکدـب  دـب  ياـهراک  تسا و  رثؤم  نارگید 

دیاب شیب  مک و  ندب ، حراوج  اضعا و  دننام  هعماج  کی  دارفا  .دراد  دوجو 

ص:324

هیآ 71. هبوت ، ( 1 - ) 1
ص 119. ج 4 ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  ( 2 - ) 2

ص 155. هبطخ 156 ، يدیهش ، رفعج  همجرت  هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
صص 150-149. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 4 - ) 4
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(1) .ددرگ یم  رگید  ياهوضع  زا  تمالس  لاوز  بجوم  اهنآ  زا  یکی  لالتخا  دنشکب و  ار  رگیدکی  روج 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دسر  یم  رظن  هب  دراد و  هدهع  هب  اه  لسن  راودا و  مامت  رد  ار  اه  ناسنا  همه  تیاده  تلاسر  مالسا ، نید 
.تسا تلاسر  نیا  ققحت  ياه  مرها  زا  یکی  رکنم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـمه  یلم  تراـظن  زا  دارم  تسا و  یلم  تراـظن  دـنا ، هدرک  رکذ  ناـسنا  لرتـنک  يارب  هک  یلماوع  زا 
یمالسا تما  يرترب  كالم  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  هدش  هداد  تیمها  يا  هزادنا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مالـسا  رد  .تسا 

؛ دیهد یم  نامرف  هدیدنسپ  راک  هب  دیا ؛ هدش  رادیدپ  مدرم  يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش  : » دیامرف یم  (2) و  دناد یم  مما  ریاس  رب 
نانآ زا  یخرب  دوب ، رتهب  ناشیارب  ًاعطق  دندوب  هدروآ  نامیا  باتک  لها  رگا  .دـیراد و  نامیا  ادـخ  هب  و  دـیراد ، یمزاب  دنـسپان  راک  زا 

(3) .دننامرفان ناشرتشیب  یل ]  ] دنا و نمؤم 

نآ زا  دوصقم  تسا و  هدش  یفرع  یترابع ، هب  هتفرگ و  رارق  فرع  شریذـپ  دروم  هک  تسا  يزیچ  زا  تسا  ترابع  تغل ، رد  فورعم 
دروم هدشن ، هتفریذپ  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع  تغل ، رد  رکنم  .ددنـسپب  دریذـپب و  ار  نآ  تعیرـش  ای  درف  هک  تسا  يراتفر  اجنیا  رد 

(4) .دشابن نآ  ياریذپ  درامشب و  دنسپان  ار  نآ  تعیرش  ای  درف  هک  تسا  يراتفر  اجنیا ، رد  نآ  زا  دوصقم  دریگ و  رارق  راکنا 

ص:325

ص 197. یهلا ، لدع  يرهطم ، یضترم  ( 1 - ) 1
ص 51. یگدنز ، همانرب  يرهاظم ، نیسح  ( 2 - ) 2

ُلْهَأ َنَمآ  َْول  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَت  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  . ) هیآ 110 نارمع ، لآ  ( 3 - ) 3
(. َنوُقِساْفلا ُمُهُرَثْکَأ  َنُونِمْؤُْملا َو  ُمُْهنِم  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِباتِْکلا 

ص 65. ج 5 ، نابز ،) تافآ   ) یهلا قالخا  ینارهت ، یبتجم  ( 4 - ) 4
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: دنا هتفگ  هراب  نیا  رد  نارصاعم  زا  یخرب 

و ًالعف ، ًالوق و  ادخ  تعاطا  عورشم و  بوخ و  هدیدنسپ و  ياهراک  ماجنا  رب  مدرم  ندرک  راداو  ینعی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
اب ییافک  بوجو  هب  ًـالقن  ًـالقع و  دـنا  بجاو  ود  ره  .ندـش  عناـم  ًـالعف و  ًـالوق و  یـصاعم  تشز و  ياـهراک  زا  ینعی  رکنم ، زا  یهن 

(1) .صاخ یطیارش 

(2) .تسا رکنم  هدش  عنم  تعیرش  رد  هک  هچنآ  مامت  فورعم و  یهلا  ياهروتسد  مامت  نیاربانب 

دننکن رما  کین  راک  فورعم و  هب  ناناملـسم  هچنانچ  تسا و  بجاو  یفیلکت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مالـسا  یقوقح  ماـظن  رد 
يدب زا  یهن  اه و  یکین  هب  رما  .دنا  هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دننکن ، یهن  نآ  زا  دنیامن و  توکس  رکنم  دنسپان و  لامعا  ربارب  رد  ای 
دیاب دـنزرو ، یم  تردابم  مهم  رما  نیا  هب  هک  یناـسک  نیا  رباـنب  .تسا  زین  تداـبع  یعون  تسا ، یعرـش  بجاو  هکنیا  رب  هوـالع  اـه ،

(3) .دننک صلاخ  ار  دوخ  تین  رگید  ياه  تدابع  دننام 

.تسا رظن  فالتخا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  صوصخ  رد  ناملسم  نیب 

موق نایم  زا  : » دـنیامرف یم  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  یمومع ؛ یناگمه و  هن  دـنناد  یم  صاـخ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یخرب 
(4) .وا موق  همه  یسوم و  تما  همه  هدومرفن : دندوب .» هدش  تیاده  نآ  هب  دندناوخ و  یم  قح  يوس  هب  هک  دندوب  يا  هتسد  یسوم 

ص:326

ص 298. ج 1 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  ( 1 - ) 1
ص 472. ج 2 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 2 - ) 2

ص 161. یگدنز ، همانرب  يرهاظم ، نیسح  ( 3 - ) 3
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هقدـص  نب  هدعـسم  . » ص 215 يریـسفت ، تایاور  دربراک  راـبتعا و  حـصان ، دـمحا  یلع  ( 4 - ) 4

هک دوب  هدش  لاؤس  ناشیا  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هراب  رد  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  مدینش  هکدرک 
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هدننک فورعم  هب  رما  درف  تلادع  هب  يزاین  تسا و  بجاو  فلکم  درف  ره  رب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یقارن ، دمحا  هتـشون  هب 
تموـکح حرط  هک  تسا  اـجنیا  رد  تسا و  نید  رد  رحبت  تردـق و  دـنمزاین  هک  دریگ  یم  رظن  رد  ناـنآ  يارب  یطیارـش  یلو  تسین ،

(1) .دنک یم  دییأت  ار  ناهیقف 

میرح رد  هلخادـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  دـننک  دراو  يا  ههبــش  یخرب  تـسا  نـکمم  هـک  تـسا  نـیا  رکذ  لـباق  هـتکن 
.تسا ناسنا  يدازآ  بلس  دارفا و  یصوصخ 

: دیامرف یم  يرهطم  دیهش 

رد طـقف  اـم  .تسا  صـالخا  تین و  نسح  شطرـش  نیلوا  .دراد  یطیارـش  ییارجا  رظن  زا  مالـسا  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  »
هب طوبرم  هک  يروما  رد  هلخادـم  سـسجت و  قح  رگید  .میراد  ضرعت  قح  دوش  یم  رهاجت  اهنآ  هب  تسا و  ینلع  هک  یتارکنم  دروم 

(2) «. ...میرادن تسا  مدرم  یصوصخ  یگدنز 

: دسیون یم  همادا  رد 

نیا دنزن  همطل  نارگید  يدازآ  هب  دنیوگ  يدازآ  فیرعت  رد  هک  يروط  نامه  تسا  ناسنا  قوقح  زا  عافد  قادصم  هب  فورعم  هب  رما 
(3) .تسا نینچ  نیا  مه  فورعم  هب  رما  تسا ، لوقعم  تیدودحم  یلو  تسا ، تیدودحم  شدوخ 

(4) .تسا یمالسا  یغیلبت  ناکرا  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 

ص:327

ص  ) هداعـسلا جارعم  باتک  رد  یقارن  دـمحا  الم  ص 147 . یمالـسا ، هشیدـنا  رد  تسایـس  قالخا و  تابـسانم  اخیک ، همجن  ( 1 - ) 1
نیا دوش  یم  دافتـسم  رتاوتم  رابخا  هدـیدع و  تایآ  ریاس  هروکذـمرابخا و  تاـیآ و  زا  هچنآ  هک  دـنامن  یفخم  و  : » دـسیون یم  ( 394

«. تسا بجاو  نیفلکم  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا 
ص 199. ج 2 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  يرهطم ، یضترم  ( 2 - ) 2

ص 245. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 161. یگدنز ، همانرب  ( 4 - ) 4

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 344 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_327_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_327_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_327_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_327_4
http://www.ghaemiyeh.com


يایبنا نداتـسرف  زا  فده  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دن ، هدرک  دیدرت  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) نآ بوجو  رد  املع  زا  یـضعب 
مدرم هب  دیاب  هک  اهقف  املع و  تسد  رد  تسا  یتناما  یمالـسا ، فراعم  ماکحا و  تسا و  هدوب  مدرم  تیادـه  ینامـسآ ، بتک  یهلا و 
دـشک یمن  یلوط  دننک ، یهاتوک  هفیظو ، نیا  ماجنا  رد  رگا  هک  دنوش  تیاده  مدرم  دبای و  ققحت  یهلا  يالاو  فده  نآ  ات  دـنناسرب 

(1) .ددرگ یم  ضقن  ایبنا  تثعب  زا  لاعتم  يادخ  ضرغ  دوش و  یم  مگ  ایبنا  فده  هک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تحیصن و 

زردنا دنپ و  تحیصن ، زا  دارم  .دنک  یم  قرف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  تحیـصن  تقیقح  هک  تسا  نیا  رگید  رکذ  لباق  هتکن 
یلمع هلحرم  هب  تبون  ینابز ، راکذت  هلحرم  زا  سپ  فورعم  هب  رما  رد  یلو  تسا ، هارمه  میالم  هجهل  مرن و  نابز  اب  ًالومعم  هک  تسا 
تینما اب  نآ  رب  هوالع  تسا و  یعامتجا  ماظن  يارب  تینما  زا  یعون  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هجیتن  رد  .دـسر  یم  نآ  ییارجا  و 

.تسا هارمه  زین  یقالخا  ینید و 

هب دـننک و  یگداتـسیا  ناراـکهانگ  ربارب  رد  دـنبایب و  ار  رگیدـکی  ناـنمؤم  دوـش  یم  بجوـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  يارجا 
.دش دهاوخ  نانمؤم  نیب  تدحو  بجوم  یترابع 

یهن فورعم و  هب  رما   ) یلم تراظن  دیاب  هک  تسا  نیا  ناش  یتسود  يانعم  تمالع و  دـنرگیدکی ، تسود  ناناملـسم  نوچ  یفرط  زا 
.دنشاب هتشاد  رکنم ) زا 

ص:328

َیلِإ َنوُعْدَی  ٌهَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  : ) دـیامرف یم  هیآ 104  نارمع  لآ  هروـس  رد  میرک  نآرق  ص 347 . ج 3 ، نآرق ، رد  قـالخا  ( 1 - ) 1
توعد یکین  هب  ار ] مدرم  ، ] یهورگ امش ، نایم  زا  دیاب  و  (. » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو 

«. دنا ناراگتسر  نامه  نانآ  و  دنرادزاب ، یتشز  زا  دنراداو و  هتسیاش  راک  هب  دننک و 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

: زا تسا  ترابع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نادان  صخـش  هک   (2) دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  . (1) لعف ندوـب  رکنم  فورعم و  هب  ملع  . 1
(3) .دنک یم  حالصا  هک  تسا  يزیچ  زا  شیب  دنک  یم  عیاض  ار  هچنآ  ریز  دنکن 

، دـهدب ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریثأت  رد  لامتحا  نیرت  کچوک  یـسک  رگا  .یهن  رما و  رب  ریثأت  هدـیاف و  دـیما  لامتحا و  . 2
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مهم  هفیظو  نیا  يادا 

.ررض هدسفم و  مدع  نتشاد و  یهن  رما و  رب  تردق  . 3

: دسیون یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 

هب رما  یلو  ...تسین  بجاو  دوش  ناـسنا  يوربآ  نتخیر  شحف و  ببـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتروـص  رد  هک  تسا  تسرد 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دـناوت  یمن  یمرتحم  رما  چـیه  يزیچ ، چـیه  دسانـش ، یمن  زرم  گرزب  لئاسم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

(4) .دریگب ار  شیولج  دناوت  یمن  دنک ، يربارب  رکنم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

دیاقع ظفح  بهذـم ، اـی  نید  لوصا  لـثم  دـهد ، یم  داـیز  تیمها  نآ  هب  سدـقم  عراـش  هک  دـشاب  يروما  زا  رکنم  اـی  فورعم  رگا 
هتـشاد قیفوت  رگا  سپ  دوش ، یمن  ندوبن  بجاو  بجوم  ررـض ، درجم  دوش و  تیمها  هظحالم  دـیاب  هیرورـض ، ماـکحا  اـی  ناناملـسم 

(5) .نآ لذب  تسا  بجاو  لام ، ناج و  لذب  رب  مالسا  هیرورض  ماکحا  ظفح  ای  ناناملسم  دیاقع  ظفح  دشاب 

ص:329

ص 321. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  یقارن ، يدهم  یلوم  ( 1 - ) 1
ص 44. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 2 - ) 2

ص 174. یگدنز ، همانرب  يرهاظم ، نیسح  ( 3 - ) 3
صص 130-129. ج 2 ، (، 1373 اردص ، نارهت :  ) ینیسح هسامح  يرهطم ، یضترم  ( 4 - ) 4

ص 343. هلئسم 2801 ، لئاسملا ، حیضوت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ( 5 - ) 5
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(1) .دزرو رارصا  دوخ  فالخ  رارمتسا  رب  هانگ  رکنم و  بکترم  فورعم و  كرات  . 4

اور نآ  رد  سسجت  و  تسین ، بجاو  الا  دشاب و  راکشآ  رهاظ و  سـسجت ، صحفت و  نودب  هدننک ، یهن  بستحم و  رب  رکنم  لمع  . 5
(2) .تسین

نیب زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صوصخرد  ار  دارفا  یصوصخ  میرح  هب  دورو  ههبش  مجنپ ، طرـش  تیاعر  هک  دسر  یم  رظن  هب 
.درب یم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

: زا تسا  ترابع  هک  دراد  یبتارم  هانگ ، باکترا  دادعت  راکهانگ و  هانگ  طیارش  تیعقوم و  بسانت  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب سکعرب  ای  رازیب  هانگ  رکنم و  نآ  زا  ًابلق  رکنم ، زا  هدـننک  یهن  فورعم و  هب  هدـننک  رما  درف  دوخ  هک  ینعم  نیدـب  یبلق ، راـکنا  . 1
.دشاب دنم  هقالع  فورعم 

.ندناسانش ییامنهار و  . 2

حیحـص دـشاب ، هتـشاد  ار  راکهانگ  قیوشت  هبنج  راک  نیا  رگا  هتبلا  .وا  زا  ییوج  هرانک  هانگ و  بکترم  زا  ترفن  تهارک و  راـهظا  . 3
.تسین

هتفرگ رارق  فارطا  طیحم  ریثأت  تحت  اـی  تلاـهج  رثا  رد  دوش  یم  یهاـنگ  بکترم  هک  يدرف  تسا  نکمم  .ناـبز  هب  راـکنا  عنم و  . 4
هلحرم نیا  رد  راکهانگ  درف  اب  ینابرهم  مرن و  نابز  تسا  یهیدـب  .دراد  داـشرا  ییاـمنهار و  هب  زاـین  یـصخش  نینچ  نیارباـنب  دـشاب ،

.تسا زاسراک 

.طلست رهق و  هب  نتشادزاب  . 5

.ندناسرت دیدهت و  . 6

.حالس نودب  اپ  تسد و  اب  ندز  . 7

(3) .اه حالس  یضعب  اب  ندرک  حورجم  . 8

.تسا یضاق  مکح  رب  فقوتم  متشه  ات  مجنپ  هلحرم  هتبلا 

ص:330

ص 322. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  ( 1 - ) 1
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ص 323. نامه ، ( 2 - ) 2
صص 328-327. نامه ، ( 3 - ) 3
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هب نییاـپ  هبترم  زا  دوصقم  ندـش  لـصاح  لاـمتحا  اـب  تسین  زیاـج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.تفر رتالاب  هبترم 

: دیامرف یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

؛ دوش لمع  رگید  بتارم  هب  نییاپ  هبترم  زا  دوصقم  ندـش  لـصاح  لاـمتحا  اـب  تسین  زیاـج  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  رد 
لمع رگید  رتالاب  بتارم  تسین  مزال  دوش ، یم  حالـصا  وا  راکهانگ ، اب  هدوارم  كرت  اب  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنادب  ناـسنا  رگا  ینعی 

(1) ....دوش

تشحو و رطاخ  هب  دیسرت و  دیابن  مهم  نیا  ماجنا  رد  درک ، هدافتسا  متشه  متفه و  بتارم  زا  دیاب  دشاب  زاین  هچنانچ  هکنیا  رگید  هتکن 
: دنیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هچنانچ  دوش ، یمن  لیطعت  هفیظو  نیا  ماجنا  لباقم ، فرط  تردق  بعر و 

(2) «. دنک یمن  مک  ار  يزور  دوش و  یمن  کیدزن  ار  گرم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

ادخ ات  اریز  درادرب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  تسد  يدام  ياه  نایز  ای  ندش  هتـشک  سرت  زا  دیابن  ناسنا  ثیدـح ، نیا  قبط 
(3) .دناسرب يرگید  هب  یبیسآ  دناوت  یمن  یسک  دهاوخن 

يارجا دوش  هتفگ  تسا  نکمم  جرم  جره و  زا  يریگولج  يارب  یمالسا  عماوج  ینونک  تیعـضو  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
یم دراد و  يرتشیب  یـسررب  ياج  عوضوم  نیا  هک  تسا ، یـضاق  مکح  رب  فقوتم  راذگاو و  یماظتنا  يورین  هدـهع  هب  ینایاپ  لحارم 

.دنهد ماجنا  ار  يرتشیب  تاقیقحت  صوصخ  نیا  رد  یمالسا  گرزب  ياهقف  تسیاب 

ص:331

ص 343. هلئسم 2804 ، لئاسملا ، حیضوت  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ( 1 - ) 1
ص 156. هبطخ 156 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  ( 2 - ) 2

ص 244. هداز ، ینیسح  يدهم  دیس  مامتها  هب  تنس ، نآرق و  هاگدید  زا  قالخا  روشک ، لک  یناتسداد  یمومع  طباور  ( 3 - ) 3
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: دیامرف یم  تسام  یهقف  ربتعم  نوتم  زا  هک  هیاهن  باتک  رد  هفئاطلا  خیش  هب  فورعم  یسوط  رفعجوبا  خیش 

لماع ًاصخش  شدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسد  هلیسو  هب  اما  نابز ، هلیـسو  هب  مه  دوش و  یم  تسد  هلیـسو  هب  مه  فورعم  هب  رما  »
(1) «. دنیوج یسأت  وا  هب  دوخ  هب  دوخ  مدرم  ات  دنک  بانتجا  تارکنم  زا  لمع  رد  دشاب و  ریخ  راک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تافآ 

: دسیون یم  یقارن  دمحا  الم 

مات نآ  داسف  ماع و  نآ  ررض  تاکلهم و  هلمج  زا  نآ  لام و  عمط  ای  تسا  سفن  فعض  ای  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ببس 
فرطرب و مدرم  نیبام  زا  توبن  تایآ  دوش  هدـیچرب  نآ  ساـسا  دوش و  هدـیچیپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طاـسب  رگا  هچ  .تسا 

راثآ دوش ، یم  رهاـظ  یهارمگ  تلالـض و  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاـع  یناداـن  لـهج و  ددرگ و  یم  فلت  عیاـض و  تلم  نید و  ماـکحا 
یم عیاض  دوبان و  اهنآ  لها  تایالو و  و  عیاش ، داـسف  هنتف و  شوماـخ ، نیلـسرملادیس  نییآ  غارچ  و  شومارف ، نیملاـعلا  بر  تعیرش 

دساف و مدرم  رما  دنا ، هتـشامگن  تمه  ریطخ  راک  نیا  رب  تداعـس  بحاص  يارما  ای  تناید  بحاص  ياملع  هک  يراگزور  رد  .ددرگ 
ار ازج  زور  رکف  ادخ و  دای  .دندش  رسدوخ  راتفرگ و  سوه  اوه و  هب  لوغشم و  بعل  وهل و  هب  مدرم  هتشگ ، هتـساک  لمع  ملع و  رازاب 

یهن فورعم و  هب  رما  كرت  رب  رایسب  تمذم  رابخا ، تایآ و  رد  ببس  نیا  هب  دنتشگ و  شوهدم  تسم و  یـصاعم  هداب  زا  شومارف و 
(2) .تسا هدش  رکنم  زا 

نآ رد  تسا  نکمم  دنشاب  حلاص  یمدرم  نآ  رد  هک  يا  هیرق  ایآ  : » دنتفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هک  تسا  تیاور  رد 
هچ يارب  دنتفگ : يرآ ! دندومرف : دتفا ،»؟ يدوبان  كاله و 

ص:332

صص 202-201. ج 20 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ( 1 - ) 1
ص 389. هداعسلا ، جارعم  .ر ك : ( 2 - ) 2
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(1) «. ادخ یصاعم  ربارب  رد  ناشتوکس  یتسس و  ببس  هب  : » دومرف هللا ؟ لوسر  ای 

نـالعا ادـخ  هب  دـننک  یهاـتوک  یتسـس و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  نم  تما  هاـگره  : » تسا هدـمآ  يوبن  راـبخا  زا  یکی  رد 
(2) «. دنا هداد  گنج 

هقرفت و بجوـم  نآ ، كرت  نیلمـسم و  داـحتا  تدـحو و  بجوـم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  يارجا  دـش  رکذ  ًـالبق  هکناـنچمه 
.دش دهاوخ  نیملسم  طاطحنا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هـک  یماوـقا  دـندرک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  یماوـقا  تشونرـس  مـیرک  نآرق  رد 
هدرک یفرعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ار  اـه  ندـمت  طاـطحنا  لـماوع  زا  یکی  هک  تـسا ، هدـمآ  دـندوب  هتـشادرب  تـسد 

(3) .تسا

دـش و دـنهاوخ  طلـسم  اهنآ  رب  تسپ  نامکاح  ینید ، ياه  هزومآ  ساـسارب  دنـشاب ، هتـشادن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یتما  رگا 
(4) .ددرگ یمن  باجتسم  نانآ  ياهاعد  نینچمه 

اه ندمت  طاطحنا  یلاعت و  لماوع 

نیا هب  بتکم  ره  رظن  راهظا  زرط  یفرط  زا  .دهد  یم  رظن  اه  عامتجا  طاطحنا  یلاعت و  للع  هراب  رد  هدعاقلا  یلع  یعامتجا  بتکم  ره 
هب يدـید  هچ  اب  هک  تسا  تهج  نیا  رگنایب  دوخ  نیا  دـناد و  یم  طاطحنا  یقرت و  یـساسا  لماع  ار  ییاـهزیچ  هچ  هک  دراد  یگتـسب 

.درگن یم  یلوزن  ياهریس  یلماکت و  ياه  شبنج  خیرات و  هعماج و 

: درامش یمرب  نینچ  ار  عماوج  طاطحنا  التعا و  رد  رثوم  لماوع  تایاکح ، صصق و  نایب  نمض  میرک ، نآرق 

؛(5) یتلادع یب  تلادع و  فلا )

ص:333

ص 313. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  ( 1 - ) 1
ص 315. نامه ، ( 2 - ) 2

صص 166-164. یگدنز ، همانرب  ( 3 - ) 3
صص 152 و 166. نامه ، ( 4 - ) 4

هیآ 4. صصق ، ( 5 - ) 5
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؛(1) هقرفت داحتا و  ب )

؛(2) قالخا داسف  روجف و  قسف و  ج )

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  ای  ارجا  د )

هک دوش  یم  طابنتـسا  ًاحیرـص  تاـیآ  زا  یکی  زا  .تسا  هتفگ  نخـس  رایـسب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ترورـض  هراـبرد  نآرق 
ینب نارفاک  نداتفا  رود  للع  زا  یکی  هیآ 79 )  ) هدئام هروس  رد  .تسا  رثؤم  موق  کی  مادـهنا  تکاله و  رد  گرزب  هضیرف  نیا  كرت 

نآ هک  یتشز  راک  زا  و ] : »] تسا هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  كرت  ینعی  تارکنم ، زا  رگیدکی  نتـشادن  زاب  ار  ادخ  تمحر  زا  لیئارـسا 
(3) «. دندرک یم  هچنآ  دوب  دب  هچ  یتسار ، .دنتشاد  یمنزاب  ار  رگیدکی  دندش ، یم  بکترم  ار 

هرظانم باتک  رد  .تسا  هدش  رکذ  نیملـسم  یقالخا  داسف  نیمه  سلدـنا  رد  نیملـسم  تسکـش  مهم  للع  زا  یکی  مالـسا  خـیرات  رد 
: تسا هدمآ  ریپ  رتکد و 

هب ار  یلکلا  تابورشم  هک  دوب  نیا  دنتشادرب ، نیملسم  لالحمضا  يارب  سلدنا  رد  یحیـسم  نارادمامز  هک  یگرزب  ياه  مدق  زا  یکی 
، لاس کی  رد  یحیـسم  ناشیـشک  زا  یکی  هک  يروط  هب  .دنداد  رارق  ناملـسم  ناناوج  سرتسد  رد  دـیدرگ و  اجنآ  دراو  یناجم  روط 

هب زج  ار  اه  بارش  نآ  هک  دومن  دای  مسق  تخادنا و  بارش  ار  اهنآ  همه  هدرک ، دیرخ  شیپ  ار  هبطرق  ياهروگنا  مامت 

ص:334

هیآ 46. لافنا ، هیآ 65 ؛ ماعنا ، هیآ 153 ؛ ماعنا ، هیآ 103 ؛ نارمع ، لآ  ( 1 - ) 1
تایآ 33 و 64. نونمؤم ، هیآ 13 ؛ ءایبنا ، هیآ 116 ؛ دوه ، ( 2 - ) 2
صص 502-500. ج 20 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ( 3 - ) 3
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ار دوخ  هداس  ياه  سابل  عجترم و  ار  دوخ  ناردپ  دندش و  هراوخ  یم  نیملسم  هرخالاب  .دهدن  ناملسم  ناناوج  یمالسا و  نایوجشناد 
نارتخد دـش ؛ نادرمریپ  نانز و  هریپ  ياج  دـجاسم  دندیـشوپ ؛ يرورپ  نت  هماج  ینعی  ناییاپورا ، ياـبید  ریرح و  ساـبل  هدروآ ، نوریب 

نت تنایخ و  هرخالاب ، دش و  باب  یـشایع  ینارذـگ و  شوخ  دـندیدرگ ؛ ناملـسم  ناناوج  لد  ندوبر  رومأم  یحیـسم  يابرلد  زانط و 
(1) .دیدرگ نیملسم  تسکش  بجوم  یقالخا  فارحنا  يرورپ و 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

یللع هب  تتشت  قرفت و  تسا  نکمم  نینچمه  .دوش  فرحنم  تلادع  ریسم  زا  هعماج  ای  دننک  ادیپ  شیارگ  داسف  هب  دارفا  تسا  نکمم 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  دش ، دساف  قالخا  رگا  .دنک  حالصا  دیایب  هک  تسا  مزال  ینایرج  کی  سپس  دهدب ؛ خر  یمالسا  هعماج  رد 

حالـصا يارب  دباتـشب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  تـفر ، نـیب  زا  تاواـسم  تلادـع و  رگا  قـالخا ، حالــصا  يارب  دباتــشب  رکنم 
ون زا  قرفت ، ياج  هب  دباتـشب و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زاب  دش ، ادیپ  تتـشت  قرفت و  رگا  .هدـش  ادـیپ  هار  نیا  زا  هک  يدـسافم 

(2) .دنک داجیا  ار  تدحو 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  زین  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

دنوادخ تسد  هب  عماوج  طاطحنا  تفرشیپ و  تّزع و  هلمج  زا  شیاه  هدیدپ  ناهج و  همه  یمالـسا  ینیب  ناهج  يدیحوت و  شنیب  رد 
لامعا شالت و  یعـس و  ساـسارب  ار  عماوج  دارفا  هک  تسا  نینچ  دـنوادخ  تنـس  اـما  .یعقاو  یقیقح و  رثؤم  تسوا  تسا و  ناـحبس 

.دیآ و دوجو  هب  اهنآ  رد  ّتلذ  طاطحنا و  هن ، رگا  دننک و  دـشر  دنتـشاد  ار  دـشر  هنیمز  رگا  .دـناسرب  يا  هجیتن  هب  ناشدوخ  يرایتخا 
: تسا هدمآ  هیآ 11 )  ) دعر هکرابم  هروس  رد  یلک  هدعاق  کی  تروص  هب  بلطم  نیا 

ص:335

صص 386 و 389. ریپ ، رتکد و  هرظانم  داژن ، یمشاه  میرکلادبع  دیس  ( 1 - ) 1
صص 310-309. ج 25 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ( 2 - ) 2
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ًاءْوُس ٍمْوَِقب  ُهّللا  َدارَأ  اذِإ  ْمِهِسُْفنَِأب َو  ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو  ِْنَیب  ْنِم  ٌتابِّقَعُم  َُهل  )
( ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َُهل َو  َّدَرَم  الَف 

«. ...دنروآ دوجوب  یلوحت  رییغت و  نتشیوخ  رد  نانآ  هک  نآ  زج  دهد ، یمن  رییغت  ار  یمدرم  تشونرس  دنوادخ  انامه  »... 

هب هعماج  کی  طوقـس  طاطحنا و  لماع  هقرفت ، فالتخا و  لباقم  رد  تسا و  نالوئـسم  اب  مدرم  یگنهامه  تفرـشیپ ، لماوع  زا  یکی 
.دیآ یم  رامش 

: دنیامرف یم  هتشذگ  عماوج  ضارقنا  تلع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ایوقا زا  یکی  هاگره  دندرک ؛ یم  ضیعبت  ادخ  نوناق  يارجا  رد  هک  دندش  ضرقنم  دندرک و  طوقس  تهج  نآ  زا  نیـشیپ  للم  ماوقا و 
(1) .تشگ یم  تازاجم  دش ، یم  یمرج  بکترم  یتسد  ریز  فیعض و  رگا  دش و  یم  فاعم  دندش  یم  مرج  بکترم  ناتسدریز  و 

: هک تسا  نیا  اه  ندمت  طوقس  تفرشیپ و  تلع  مالسلا  هیلع  یلع  رظنم  زا 

دروم یـشزرا  لصا  ناونع  هب  گنرین  دورب و  نیب  زا  یـشزرا  لوصا  هک  دننک  یم  ادیپ  شیارگ  طاطحنا  هب  ینامز  عماوج  اه و  تلود 
(2) .دندرگ يوزنم  دنا  لضاف  هک  یناسک  دنریگ و  هدهع  هب  ار  اه  تیلوئسم  اه و  تمِس  ناگیامورف  دریگ ، رارق  لوبق 

 - نعم اعد و  زا  ن  تفرگ -  هلـصاف  هتـشذگ  ياه  تموکح  طوقـس  اه و  ندـمت  طاطحنا  للع  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  نینچمه 
ه راثآ ب -  هبرجت و  اب  هک  تسا  تیو 

ص:336

ص 114. ج 5 ، ملسم ، حیحص  زا  لقن  هب  صص 258-257 . ج 2 ، نامه ، ( 1 - ) 1
www.h z .net/h z /m ines....4965ID = یلمآ. يداوـج  ...ا  تیآ  اـه ،» ندـمت  یلاـعت  طوقـس و  لـلع   » هلاـقم ( 2 - ) 2

(( 42885
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(1) .دوش یم  تباث  اهنآ  زا  هدنام  ياج 

: دیامرف یم  اعد  تیمها  رد  میرک  نآرق 

( . ...ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  )

(2) «. ...دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ  دشابن ، امش  ياعد  رگا  وگب : »

رهق بجوم  نآ  كرت  هک  رفاـغ -  هروس  هیآ 60  رد  اعد -  زا  روظنم  : » دـسیون یم  نآرق  زا  رگید  يا  هیآ  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع 
(3) «. تسا تدابع  دش ، دهاوخ  یهلا 

رد یندـمت  چـیه  خـیرات و  رد  یتلم  چـیه  : » دـیوگ یم  اعد  عیفر  هاگیاج  هراـبرد  نایحیـسم ) دزن  سدـقم  لـحم   ) درول یبط  ناـمزاس 
(4) «. دوب هدش  فیعض  شیاین  تنس  رد  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  تفرن ، ورف  یعطق  لاوز  هب  هتشذگ 

هیداجس هفیحص  رد  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) یعامتجا تراظن 

: هدمآ نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یتیاور  رد 

هب دشاب ، هدرک  نآ  هب  تشپ  هداهن و  رانک  ار  نآرق  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـنک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسک  »
(5) «. دشاب هیقت  لاح  رد  هکنآ  زج 

، دنا هتشاگن  دوخ  تکربرپ  یگدنز  لوط  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  ییاه  باتک  تاجانم و  اعد و  اروشاع ، دای  نتشاد  هگن  هدنز 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  اه و  هولج 

ص:337

هعومجم هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  هیداجـس ، هفیحـص  اب  ناوج  لسن  ییانـشآ  ترورـض  ینامدـنگ ، ینامز  هللادـی  ( 1 - ) 1
صص 289-288. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس  تالاقم و 

هیآ 77. ناقرف ، ( 2 - ) 2
ص 41. ج 2 ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ریسفت  ( 3 - ) 3

هعومجم هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  هیداجـس ،» هفیحـص  اب  ناوج  لسن  ییانـشآ  ترورـض  ، » ینامدنگ ینامز  هللادی  ( 4 - ) 4
ص 287. (، 1385 هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  نارهت :  ) هدش هئارا  ياه  ینارنخس  تالاقم و 

ج 5، دعس ، نبا  زا  لقن  هب  . ) ص 50 رهم 67 ؛)  ) 28 ملع ، رون  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما  تیرـشب  ياه  هوسا  نایرفعج ، لوسر  ( 5 - ) 5
(. ص 214
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هب مالـسلا  هیلع  ناشراوگرزب  ردپ  مایق  هفـسلف  هارمه  هب  ناشیا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راثآ  هک  يروط  هب  .دنتـسه  ناشیا  رکنم 
.دیدرگ ادیوه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرفن  رازه  دنچ  ياه  سالک  اروشاع و  هعقاو  زا  سپ  ياه  مایق  رد  تسشن و  رمث 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  ترابع  رد  مشش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ِمَعِّنلا ، ِرْکُش  َو  ِّرَّشلا ، ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْـسِال  اَنِماَّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِّقَْحلا َو ِهَرُْـصن  َو  ِِهلَالْذِإ ، ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِقْتنا  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِهَطاَیِح  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ِْرمَْألا  َو  ِعَِدْبلا ، ِهَبَناَُجم  َو  ِنَنُّسلا ، ِعاَبِّتا 

؛ ِِفیهّللا ِكاَرْدا  َو  ِِفیعَّضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ِّلاَّضلا ، ِداَشْرِإ  َو  ِهِزاَزْعِإ ،

ماجنا ار  اه  یکین  امرف  اـطع  قیفوت  ناـمیاهزور  همه  بش و  نیا  زور و  نیا  رد  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
ار اه  تعدـب  مییاـمن و  يوریپ  تابحتـسم ) تاـبجاو و   ) اـه تنـس  زا  يرازگ و  ساپـس  اـه  تمعن  زا  مینک و  يرود  يدـب  زا  میهد و 
زا یهن  و  بحتـسم ) بجاو و  هدیدنـسپ : هب  نتـشاداو   ) فورعم هب  رما  هتفگ و  كرت  تسین ) نید  زا  هک  نید  رد  ییاـهزیچ  ثادـحا  )

یتسردان و لطاب و  شهوکن  و  مالسا ؛ عورف ) لوصا و   ) يرادهگن ظفح و  زین  و  هورکم ) مارح و  اه : یتشز  زا  نتشادزاب   ) مینک رکنم 
.هدید متس  دایرف  هب  ندیسر  و  ناوتان ؛ هب  کمک  و  هارمگ ؛ ییامنهار  و  نآ ؛ ندینادرگ  یمارگ  قح و  يرای  و  نآ ؛ ندومن  راوخ 

یم بلط  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  فورعم  رد  نتفرگ  یـشیپ  نآ  مراهچ  دون و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  دنیامن و 

؛ َتْدَرَأ اَم  یَلَع  اَهِیف  َهَّحاَشُْملا  َو  َتْرَمَأ ، ُْثیَح  ْنِم  اَْهَیلِإ  َهََقباَسُْملا  َو  ْکَیلِإ ، ِتاَْریَْخلا  کَلْسَم  ِیل  ْلِّهَس  َو 
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يارب شالت  نک و  ناسآ  نم  رب  ار  تقبـس  اه  یکین  هب  ندیـسر  رد  يامن ؛ راومه  نم  ياپ  شیپ  ار  دوخ  يوس  هب  ریخ  ياه  هار  یهلا ،
.امرف نم  بیصن  يا  هتساوخ  دوخ  هک  هنوگ  نادب  ار  اهنآ  هب  یبای  تسد 

یم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دـنوادخ  فدـه  صوصخ  رد  نآ  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مکی و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف

، ِِهتَمِْقِنب اَْنلِجاَُعی  َْمل  َو  ِِهَتبوُقُِعب ، اَنْرِدَْتبَی  ْمَلَف  ِهِرْجَز ، َنُوتُم  اَْنبِکَر  َو  ِهِْرمَأ ، ِقیِرَط  ْنَع  اَنَْفلاَخَف  اَنَرْکُش ، َِیلَْتبَِیل  اَناَهَن  َو  اَنَتَعاَط ، َِربَتْخَِیل  اَنَرَمَأ  َُّمث 
؛ ًاْملِح ِِهتَْفأَِرب  اَنَتَعَجاَُرم  َرَظَْتنا  َو  ًامُّرَکَت ، ِِهتَمْحَِرب  اَناَّنَأَت  َْلب 

يرازگ ساپـس  رکـش و  ات  هدومن  یهن  دیامزایب و  ار  نام  يوریپ  تعاط و  ات  هداد  نامرف  دوخ ) ماکحا  قبط  راتفر  هب   ) ار ام  نآ  زا  سپ 
شا یهن  ياه ) بکرم   ) ياه تشپ  رب  و  میدرک ) راتفر  شرما  فالخ   ) میداهن نوریب  اپ  شنامرف  هار  زا  سپ  دـیامن ، شیامزآ  ار  نام 

مرک و يور  زا  شتمحر  رثا  رب  هکلب  دومنن ، لـیجعت  اـم  ماـقتنا  رد  درکن و  باتـش  اـم  رفیک  هب  ناـمراتفر ) نیا  اـب   ) سپ میدـش  راوـس 
.دیشک راظتنا  تسار ) هار  هب   ) ار ام  تشگزاب  يرابدرب  ملح و  يور  زا  شا  ینابرهم  ببس  هب  و  دومن ؛ یهارمه  ام  اب  يراوگرزب 

هب رما  تیاعر  مدـع  رد  ناطیـش  تلاخد  صوصخرد  نآ  متـشه  تصـش و  تراـبع  رد  متفه و  لـهچ و  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
: دنیامرف یم  ناسنا  طسوت  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

، ْکیَلَع ًاراَبِْکتْـسا  َال  َو  َکل ، ًهَدَناَعُم  َال  ِکیْهَن ، َیلِإ  كَْرمَأ  ََفلاَخَف  ِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَن  َو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَز  َو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث 
، كِْوفَِعل ًایِجاَر  كِدـیِعَِوب ، ًافِراَع  ِْهیَلَع  َمَدـْقَأَف  ُهُّوُدَـع ، ُّوُدَـع ك َو  ِکلَذ  یَلَع  ُهَناَعَأ  َو  ُهَتْرَّذَـح ، اَم  َیلِإ  ُهَْتلَّیَز َو  اَم  َیلِإ  ُهاَوَه  ُهاَـعَد  ْلـَب 

؛ َلَعْفَی اَّلَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اَم  َعَم  َكِداَبِع  َّقَحَأ  َناَک  َو  كِزُواَجَِتب ، ًاِقثاَو 
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فـالخ سپ  يدومرف  یهن  یناـمرفان  تیـصعم و  زا  و  داتـسیان ؛ زاـب  سپ  يدومن  عـنم  و  دربـن ؛ ناـمرف  سپ  يداد  ناـمرف  ار  وا  سپس 
هب ار  وا  شهاوخ  اوه و  هکلب  وت ، رب  یـشکندرگ  يور  زا  هن  وت و  اب  ینمـشد  يور  زا  هن  هتـشگ ، بکترم  ار  تا  یهن  هدومن و  تنامرف 

سپ درک ، يرای  نآ  رب  ار  وا  ناطیش )  ) وا نمشد  وت و  نمشد  و  دناوخ ؛ ارف  يا  هدناسرت  هچنآ  هب  يا و  هدرک ) یهن   ) هتخاس ادج  هچنآ 
تمعن نآ  اب  هک  یلاح  رد  دومن ، مادقا  تا  ینامرفان  رب  وت  تشذگ  هب  دامتعا  وت و  وفع  هب  يراودیما  وت و  باذـع  زا  یهاگآ  نیع  رد 

.دیامنن مادقا  تا  ینامرفان  هب  هک  دوب  رتراوازس  وت  ناگدنب  رگید  زا  يا  هدیشخب  وا  هب  هک  ییاه 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
هار ندومن  ییامنهار  و  ناشرامیب ؛ زا  تدایع  و  ناشا ، يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 

؛ ناشیاه بیع  ندناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناش ؛ نارفاسم  زا  رادید  و  ناش ؛ ناگدـننک  تروشم  نداد  زردـنا  و  ناشیوج ؛
هب ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناشندرک  کمک  بوخ  و  ناشناگدیدمتـس ؛ ندرک  يرای  و 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  دنراد  زاین  نآ  هب  ناشیا  هک  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 
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.تسا رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ندادزردنا ییامنهار و  مهم  قیداصم  زا  یکی  مالسلا  هیلع  ماما  رظن  رد  هکنیا  مّلسم 

یهان فورعم و  هب  رمآ   » ار ناشیا  هک  دـیامن  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  نآ  مهدزناپ  ترابع  رد  مجنپ و  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  دهد و  رارق  رکنم » زا 

اَی ْکیََدل ، َنیِّصاَْخلا  ِکتَّصاَخ  ْنِم  َو  ْکیَلَع ، َنیِّلاَّدلا  ِکتاَدُه  َو  ْکَیلِإ ، َنیِعاَّدلا  ِکتاَعُد  ْنِم  اَْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 

هب هک  دوخ  نایامنهار  زا  و  دنناوخ ؛ یم  وت  يوس  هب  هک  دوخ  ناگدننک  توعد  زا  ار  ام  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  هد ، رارق  کیدزن  وت  هب  هک  دوخ  تمحر ) هب   ) ناکیدزن زا  و  دنیامن ؛ یم  ییامنهار  وت  هار 

يریذپ تیلوئسم  لصا  . 6

هراشا

: دنیامرف یم  يریذپ  تیلوئسم  هاگیاج  تیمها و  هرابرد  میرک  نآرق 

(1) ( . ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  (َو ال 

«. دش دنهاوخ  عقاو  شسرپ  دروم  همه  بلق ، مشچ و  شوگ و  اریز  نکم ، لابند  يرادن  ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

(2) ( . ...َنِینِمْؤُْملا ِضِّرَح  َکَسْفَن َو  ّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاقَف  )
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«. ...زیگنارب هزرابم ] هب   ] ار نانمؤم  .یتسین و  دوخ  صخش  ِراد  هدهع  زج  نک ؛ راکیپ  ادخ  هار  رد  سپ  »

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. دیرگیدکی ینابهاگن  لوئسم  نابش و  همه  امش  »

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. ...راتفرگ هدرک  هچنادب  یسفن  ره  و  راکشآ ، اه  هتفهن  تسا و  رادهگن  دزن  هدرپس ، اهراتفگ  »

همه هدنریگربرد  عیسو و  تیلوئسم  هنماد  .دوش  یم  هتـساوخ  وا  زا  تیلوئـسم  نیا  ساسارب  تسا و  لوئـسم  دهعتم و  يدوجوم  ناسنا 
(3) «. دنرگیدکی لوئسم  همه  و  شیالوم ، لوئسم  هدنب  و  رسمه ، هناخ  لوئسم  نز ، و  تیعر ، لوئسم  رادمامز  .تسا  دارفا 

، تیلوئسم نیا  رد  هک  تسا  نیا  هلوقم  نیا  رد  یساسا  ثحب  .تسا  هدش  یقلت  لوئسم  يدوجوم  ناسنا  یمالسا ، تایاور  تایآ و  رد 
زا اما  .دـنناد  یم  لوئـسم  هعماـج  ربارب  رد  ار  ناـسنا  یخرب  تسا ؟ لوئـسم  یماـقم  هچ  یـسک و  هچ  ربارب  رد  ناـسنا  تسیک و  لـئاس 
رد ناسنا  رگید  ياـه  تیلوئـسم  همه  تسا و  یبوبر  ماـقم  نآ  دراد و  تیلوئـسم  ماـقم ، کـی  ربارب  رد  اـهنت  ناـسنا  مالـسا ، هاگدـید 

، ماما ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربارب  رد  ناملسم  کی  ناونع  هب  ام  رگا  .تسا  نآ  زا  يوترپ  یلـصا و  تیلوئـسم  نیا  ياتـسار 
بر ربدـم و  کلام و  قلاخ و  هک  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تقیقح  رد  میراد ، تیلوئـسم  نادـجو  مدرم و  هعماـج و 

(4) .دوش یم  رگید  ددعتم  ياه  تیلوئسم  شیادیپ  أشنم  دوخ  ادخ ، ربارب  رد  تیلوئسم  هتبلا  هک  میلوئسم  تسام ،

ص:342
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هب دسر  هچ  ات  دنراد  تیلوئسم  ناسنا  ياضعا  یتح  ینید  ياه  هزومآ  ساسارب  دراد ؟ تیلوئسم  یمدآ  ارچ  هک  تسا  نیا  رگید  ثحب 
اطع وا  هب  هدوب  شزاین  دروم  هچنآ  ره  هدیرفآ و  ار  وا  دنوادخ  هک  دراد  تیلوئـسم  دنوادخ  لباقم  رد  لیلد  نیا  هب  ناسنا  .ناسنا  دوخ 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هکنانچمه  تسا ، هدش  هتفرگ  دهعت  ناسنا  زا  تسلا »  » رد یفرط  زا  هدومن و 

ایآ هک  تخاـس  هاوـگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـشیا  تـفرگرب و  ار  ناـنآ  هـّیرذ  مدآ ، نادـنزرف  تـشپ  زا  تراـگدرورپ  هـک  ار  یماـگنه  «و 
(1) «. میدوب لفاغ  رما ]  ] نیا زا  ام  دییوگب  تمایق  زور  ادابم  ات  میداد ، یهاوگ  ارچ ، دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ 

بجاو فیلکت و  هب  ار  نادـجو  يادـن  ناسنا ، هک  ینامز  .دوش  یم  دـلوتم  ناسنا  نورد  رد  هاـگآدوخان  روط  هب  تیلوئـسم ، ساـسحا 
نیا رد  دونـش ، یم  ار  ادن  نیا  فیلکت ، زا  يرادربنامرف  تعاطا و  رب  تردـق  لماک و  يدازآ  دوجو  اب  اهنت  ًاتعیبط  دونـش ، یم  یقالخا 

یمرب یقالخا  فیلکت  هب  هک  يروما  نآ  رد  دریگ و  یم  رارق  لاؤس  دروم  نادـجو  بحاص  صخـش  دـسرپ و  یم  نادـجو  تیعـضو ،
نتـشیوخ وا  یلو  دنک ، یم  یـسرباسح  دسرپ و  یم  لاعتم  دنوادخ  يرآ ! .درادن  دوجو  شنادجو  درف و  نایم  يا  هطبار  چـیه  ددرگ ،

(2) .دنک یم  مه  ینابرهم  يراد و 

دشاب یلؤسم  هک  دبلط  یم  تیلوئسم  تیهام  .دوش  یم  هداز  دشوج و  یم  نآ  زا  اریز  تسا ، فیلکت  زا  دعب  تیلوئـسم  ماقم  یفرط  زا 
(3) .تسا هدومن  یهن  رما و  فیلکت و  مازلا و  هک  تسا  یسک  وا  و  میتسیاب ، وا  ربارب  رد  باتک  باسح و  يارب  ام  هک 

ص:343

یَلب اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  . ) هیآ 172 فارعا ، ( 1 - ) 1
(. َنِیِلفاغ اذه  ْنَع  اّنُک  ّانِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش 

ص 151-149. یفاص ، نیسحلادبع  همجرت  مالسا ، رد  قالخا  هفسلف  هینغم ، داوج  دمحم  ( 2 - ) 2
ص 169. نامه ، .ر ك : ( 3 - ) 3
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هیداجس هفیحص  رد  يریذپ  تیلوئسم 

هکنیا .تسا  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  قوقحلا  هلاسر  هتخادرپ ، اه  ناسنا  لباقتم  فیاظو  قوقح و  نایب  هب  هک  یثیدح  نتم  نیرت  عماج 
رب ناناملسم  هک  تسا  یقح  نیرت  مهم  نیلوا و  ددنسپب ، مه  شدوخ  ینید  ردارب  يارب  دراد ، تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  ره  ناملـسم 

.دنراد رگیدکی  ندرگ 

دنک و یم  تیلوئسم  ساسحا  دوخ  هعماج  مدرم و  هب  تبسن  هکلب  دنک ، یمن  یگدنز  دوخ  يارب  اهنت  هیداجس ، هفیحص  ینامرآ  ناسنا 
نیب رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  جاور  هب  طونم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  يرترب  میرک  نآرق  هک  هنوگناـمه 

(1) .دراد دیکأت  عوضوم  نیا  تیمها  رب  دوخ  ياه  شیاین  نمض  دنچ  يدراوم  رد  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دناد ، یم  نانآ 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صوـصخرد  مالـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما  هـک  یتاراـبع  یماـمت  رد  درک  اـعدا  ناوـت  یم  یلک  روـط  هـب 
ریاس نادـنزرف و  ناگیاسمه ، نیدـلاو ، ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ ، لباقم  رد  هفیظو  ساسحا  نارگید ، ریخ  ییامنهار 

.تسا ناشیا  يریذپ  تیلوئسم  سح  زا  یشان  دنک  یم  اه  ناسنا 

نان ندناسر  روج و  لباقم  رد  یگداتـسیا  ناعون و  مه  هب  ددـم  ات  هتفرگ  اروشاع  هعقاو  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  یگدـنز  هویـش  یفرط  زا 
.تسا ناشیا  يریذپ  تیلوئسم  سح  زا  یشان  نادنمزاین  هب  بش  رد  اذغو 

ریخ و نایامنهار  زا  ار  يو  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  نارگید  هب  تبسن  دوخ  تیلوئـسم  يافیا  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دیامرف اطع  ار  نارگید  ندرک  ییامنهار  کین  تمعن  داشرا و  نسح  يو  هب  دهد و  رارق  یکین 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنِم ِیْنلَعْجا  َو  ِداَِصْتقِالِاب ، ِینْعِّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ص:344
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؛ ِداَصْرِْملا َهَماَلس  َو  ِداَعَْملا ، َزْوَف  ِیْنقُزْرا  َو  ِداَبِْعلا ، ِِحلاَص  ْنِم  َو  ِداَشَّرلا ، ِهَّلِدَأ  ْنِم  َو  ِداَدَّسلا ، ِلْهَأ 

ریصقت هدرکن  زواجت  دح  زا  رادرک  راتفگ و  رد  هک   ) نادرگ دنم  هرهب  يور  هنایم  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ار خزود  زا  ییاهر  تمایق و  يراگتسر  نادرگب و  هتسیاش  ناگدنب  زا  و  یکین ، ریخ و  هب  نایامنهار  ناراک و  تسرد  زا  ارم  و  میامنن )

.امرف ما  يزور 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  مشش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِمَعِّنلا ، ِرْکُش  َو  ِّرَّشلا ، ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْـسِال  اَنِماَّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِّقَْحلا َو ِهَرُْـصن  َو  ِِهلَالْذِإ ، ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِقْتنا  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِهَطاَیِح  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ِْرمَْألا  َو  ِعَِدْبلا ، ِهَبَناَُجم  َو  ِنَنُّسلا ، ِعاَبِّتا 

؛ ِِفیهّللا ِكاَرْدا  َو  ِِفیعَّضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ِّلاَّضلا ، ِداَشْرِإ  َو  ِهِزاَزْعِإ ،

میهد و ماجنا  یکین  ات  امرف  اطع  قیفوت  نامیاهزور  ۀمه  بش و  نیا  زور و  نیا  رد  ار  ام  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ثادـحا  ) اه تعدـب  مییامن و  يوریپ  تابحتـسم ) تابجاو و   ) اـه تنـس  زا  يرازگ و  ساپـس  اـه  تمعن  زا  مینیزگ و  يرود  يدـب  زا 

رکنم زا  یهن  و  بحتـسم ) بجاو و  هدیدنـسپ : هب  نتـشاداو   ) فورعم هب  رما  مینک و  كرت  ار  تسین ) نید  زا  هـک  نـید  رد  ییاـهزیچ 
ار یتساران  لطاب و  و  میـشوکب ، مالـسا  عورف ) لوصا و   ) يرادـهگن ظـفح و  رد  مییاـمن و  هورکم ) مارح و  اـه : یتشز  زا  نتـشادزاب  )

مینک کمک  ناوتان  هب  ییامنهار و  ار  هارمگ  میراد و  یمارگ  ار  نآ  میناسر و  يراـی  قح  هب  و  مییاـمن ؛ راوخ  ار  نآ  مینک و  شهوکن 
.میسرب هدید  متس  دایرف  هب  و 
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داصتقا رد  قالخا  لوصا  مراهچ : لصف 

هراشا
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همدقم

: دیوگ یم  لدع  يوغل  يانعم  رد  بغار 

رد تاواسم  هب  لدـع  ینعم  ندوب  کیدزن  رابتعا  هب  تسا و  تاواسم  کـیدزن  ینعم  مکح و  رد  هک  تسا  یظفل  هلداـعملا ، هلادـعلا و 
یهاگآ تریـصب و  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  رد  لدـع ، یلو  دـنکیدزن ، مه  هب  ینعم  رد  لْدِـع  لْدَـع و  .دور  یم  راـک  هب  مه  دروم  نآ 

یم كرد  ساوح  اـب  هک  تسا  ییاـهزیچ  رد  لیدـع -  لدِـع و  ياـه -  هژاو  یلو  .ماـکحا  لـثم  دور ، یم  راـک  هب  دوش و  یم  كرد 
(1) .تسا لامک  یتسار و  ساسارب  طیسقت  لدع ، سپ  .اه  هنامیپ  دادعا و  نازوا ، لثم  دنوش ،

باکترا لیاذر و  همه  عماج  ینعم ، نیا  هب  ملظ  طسو و  دح  زا  ندومن  يّدـعت  تسا و  ندرک  اج  یب  راک  ینعم  هب  تغل  لصا  رد  ملظ 
تیذا ررـض و  هک  تسا  نیا  صخا  ینعم  هب  ملظ  .تسا  معا  ینعم  هب  ملظ  نـیا  تـسا و  لـماش  ار  هـیلقع  هیعرـش و  حـیابق  زا  کـیره 

ای نتفرگ  ندرک و  فرصت  قح  ریغ  هب  ار  وا  لام  ای  ندرک  وا  تبیغ  ای  نداد  شحف  مانشد و  ای  ندز و  ای  نتـشک و  زا  ریغ  هب  ندیناسر 
(2) .دشاب ریغ  تیذا  ثعاب  هک  يراتفگ  ای  رادرک  زا  اهنیا  ریغ 

ص:349

.لدع هدام  تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  ( 1 - ) 1
صص 363-362. هداعسلا ، جارعم  یقارن ، دمحا  ( 2 - ) 2
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، ساسحا اب  دهعتم و  ناسنا  يارب  تسا و  هدینـش  ار  اهنآ  تیرـشب  شوگ  نونکات  هک  تسا  یظفل  نیرت  شکلد  نیرتاویـش و  تلادـع ،
.تسین یناسنا  ياه  يدازآ  يرارقرب  تلادع و  يارجا  زا  رتاراوگ  يزیچ 

ّبح و رطاخ  هب  ًانایحا  یصخش و  عفانم  ظفح  تروص  هب  یهاگ  هک  تسا  متس  ملظ و  يارب  یعیـسو  همـشچرس  یتسرپاوه  لباقم ، رد 
.دنک یم  هولج  نارگید  ضغب 

تـسا لدـع »  » شزرا موهفم و  یعامتجا ، قالخا  ياه  شزرا  نیرت  یعطق  و  یعامتجا ، قـالخا  هنیمز  رد  میهاـفم  نیرت  مهم  هلمج  زا 
(1) .دوب دهاوخ  داسفا »  » و حالصا »  » میهافم ود ، نیا  هباشم  دریگ و  یم  رارق  ملظ » ، » نآ لباقم  رد  هک 

« ملظ تلادـع و   » موهفم تسا  هدوب  نادنمـشیدنا  يداع و  مدرم  هجوت  دروم  هراومه  نونکات  خـیرات  يادـتبا  زا  هک  یمیهافم  زا  یکی 
هنیمز نیا  رد  نایئاطسفوس ، اهنت  تسین و  یکش  دنا ، لئاق  ییالاو  شزرا  هژیو و  هاگیاج  تلادع ، يارب  اه  ناسنا  همه  هکنیا  رد  .تسا 

(2) .دنا هتفریذپن  ار  نآ  تیّلک  هدرک ، اقلا  يا  ههبش 

یسررب نآ  هرابرد  نوگانوگ  ياه  هبنج  زا  فلتخم و  يایاوز  زا  یبرغ  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  هک  تسا  یمیهافم  زا  ملظ  تلادع و 
.دنا هدرک  قیقحت  و 

اضعا و قح   » یتح و  شدوخ » رب  ناسنا  قح  «، » ناسنا رب  ناسنا  قوقح  «، » ناسنا رب  ادـخ  قوقح   » لماش موهفم ، نیرت  عیـسو  رد  لدـع 
(3) .تسا تبثم  ياه  شزرا  همه  اب  ربارب  ًابیرقت  لدع ، موهفم  تروص ، نیا  رد  ینعی  دوش ؛ یم  مه  وا » رب  ناسنا  حراوج 

ص:350

ص 133. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  .ر ك : ( 1 - ) 1
ار نانوی  دیشک و  رکشل  ناریا  زا  هک  دنا  هداد  قح  هاشرایاشخ  هب  نایئاطـسفوس  هک  تسا  هدمآ  نوطالفا  تارواحم  رد  .نامه  ( 2 - ) 2

«. تسا قح  روز  : » دیوگ یم  تسا و  رواب  نیا  رب  هچین  مه  ریخا  هفسالف  نیب  رد  ...دوب  يدنمتردق  درف  وا  اریز  داد ؛ تسکش 
ص 133. نامه ، ( 3 - ) 3
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: تسا هتسناد  مسق  هس  ار  تلادع  وطسرا  میکح 

تلادع تسا و  تاضویف  أشنم  تاریخلا و  بهاو  هک  تساهنآ  قلاخ  اهنآ و  نیب  هچنآ  یلاعت و  قح  هب  تبسن  مدرم  هفیظو  نیتسخن  . 1
.دیامن لمع  تسا ، یگدنب  هفیظو  هچنآ  اب  دوخ  يالوم  دوخ و  نیب  عسو  تقاط و  ردق  هب  يدرف  ره  هک  دنک  یم  ءاضتقا 

.ددرگ تاعارم  یتسیاب  هک  دنراد  رگیدکی  هب  تبسن  دارفا  یضعب  هک  یقوقح  . 2

(1) .درک تاعارم  ناگتشذگ  ءابآ و  هب  تبسن  یتسیاب  هک  یقوقح  . 3

زیامتم مه  زا  ار  تلادع  عون  ود  نیا  يدـنب  میـسقت  کی  رد  يو  .تسا  هداهن  زیامت  یـصخش  يدرف و  تلادـع  نایم  یقارن  دـمحا  الم 
دح هنایم و  هقیرط  رد  تکرـش  معا  يانعم  هب  تلادـع  .معا  يانعم  هب  تلادـع  صخا و  ياـنعم  هب  تلادـع  زا : دـنترابع  هک  دزاـس  یم 

نتـشاد هگن  ناـکما و  دـح  رد  نارگید  زا  ملظ  عفد  مدرم و  هب  متـس  زا  دوـخ  نتـشادزاب  صخا ، ياـنعم  هب  تلادـع  اـما  تسا ، طـسو 
.تسوا هتسیاش  قح  رب  یسکره 

ياوق نایم  تلادـع  يرارقرب  لابند  هب  صخـش  لوا  عون  رد  .تسا  هدـش  کیکفت  يدرف  تلادـع  یـصخش و  تلادـع  ناـیم  اـجنیا  رد 
نیا ات  دـنک  یم  یعـس  صخـش  یعامتجا ، یهورگ و  تلادـع  ینعی  نآ ، رتالاب  عاونا  يدرف و  تلادـع  رد  اما  تسا ، دوخ  رد  دوجوم 

تلادع هک  تسا  یمالـسا  ياملع  نادنمـشناد و  بلغا  تاضورفم  زا  یکی  هلئـسم  نیا  .ددنبب  راک  هب  زین  نارگید  دروم  رد  ار  تلادع 
رد تسخن  هک  دبای  یم  ققحت  هعماج  رد  ینامز  تلادع ، هک  دـنداقتعا  نیا  رب  دـنهد و  یم  تیولوا  یعامتجا  تلادـع  رب  ار  یـصخش 

(2) .دبای ققحت  مکاح  صخش  هژیو  هب  صاخشا ، دوجو 

رد تسا  مزال  درف  ره  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  ًامومع  .تسا  تسایـس  قـالخا و  هفـسلف  رد  ثحاـبم  نیرت  مهم  زا  یکی  تلادـع  هیرظن 
ياراد نارگید  اب  دوخ  ترشاعم 

ص:351

، هداعسلا جارعم  یقارن ، دمحا  صص 219-220 ؛ نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  هیوکسم ، نبا  ( 1 - ) 1
صص 53-51.

.138 ، 137 صص 135 ، یمالسا ، هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  اخیک ، همجن  .ر ك : ( 2 - ) 2
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یعامتجا يدرف و  یتلیـضف  تلادع  نیاربانب ، .دنا  تلیـضف  نیا  دـنمزاین  دوخ  طابترا  رد  زین  یعامتجا  ياهداهن  دـشاب و  تلیـضف  نیا 
.تسا

ار رهـشتلود  تلادـع  وطـسرا  یلو  دـناد ، یم  رهـش  رد  تلادـع  رب  مدـقم  لقتـسم و  ار  يدرف  تلادـع  نوطالفا  ریاتنیا ، کـم  رظن  رد 
نکمم تلادـع  هلمج  زا  يدرف  لـیاضف  ققحت  نآ  نودـب  هک  يروـط  هب  دـناد ؛ یم  یناـسفن  لـیاضف  شرورپ  يارب  یـساسا  یترورض 

(1) .تسین

اه هدیدپ  رگید  نامسآ و  نیمز و  شنیرفآ  زا  نآ  هرتسگ  تسا و  مالسا  سدقم  تعیرـش  رد  مهم  رایـسب  لوصا  ثحابم و  زا  تلادع 
زا یعیرـشت  ینیوکت و  لدع  ناونع  هب  تسخن  عون  ود  .دریگ  یم  رب  رد  ار  مدرم  اب  مدرم  ادخ و  اب  مدرم  مدرم ، ادخ و  هطبار  ات  هتفرگ 

.تسا یعامتجا » تلادع   » هک مراهچ  شخب  هتفرگ و  مان  يدرف  تلادع  موس  عون  تسا و  یمالسا  دیاقع  لوصا 

یم لهج  لقع و  دونج  نییبت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچمه  دریگ ؛ یم  رارق  روج » «، » لدـع  » لـباقم هک  نآ  رگید  عوضوم 
: دنیامرف

(2) «. دنا هدرمشرب  لهج  دونج  زا  ار  روج  لقع و  دونج  زا  ار  تلادع  ترضح  نآ  تسا .» روج  نآ  دض  هک  تلادع  »

روج ملظ و  توافت 

هراشا

دنیوگ یم  ناطلس  کی  شور  رد  ًالثم  تسا ؛ مکح  زا  فارحنا  روج ، هکنیا  نآ  دنا و  هدرک  رکذ  يرـصتخم  توافت  روج  ملظ و  نیب 
دراد ناکما  یلو  .دشاب  هتشاد  فارحنا  یعقاو  مکح  زا  هک  یماگنه  ینعی  شـشور ؛ رد  ناطلـس  دومن و  روج »  » دوخ مکح  رد  مکاح 

ًائادتبا دشاب و  هتشادن  دوجو  مکح  زا  فارحنا  ًاموزل  ملظ ، موهفم  رد  هک 

ص:352

صص 88-87. يرایرهش ، دیمح  همجرت  برغرکفترد ، قالخا  هفسلف  ریاتنیا ، کم  ریدسلا  ( 1 - ) 1
نآرق مولع  هتشر  دشرا  یسانشراک  همان  نایاپ   ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجس  هفیحص  درکیور  سانش ، قح  اضردیمح  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 80. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ، و 
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زا نتشگ  زاب  لودع و  روج  تسا و  قح  نتشاذگ  مک  ناصقن و  ملظ ، لصا  .دشاب  اهنآ  ریغ  ای  مکاح  ای  ناطلس  زا  هچ  دریگ ، تروص 
(1) .تسا قح 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  رگیدکی  اب  روج  ملظ و  راتشون  نیا  رد  اما 

ملظ ماـسقا  .تسا  منهج  باذـع  رد  لوخد  ببـس  و  ملاـظ ، ياـیند  نید و  یناریو  بجوم  هریبک و  ناـهانگ  زا  شماـسقا  همه  اـب  ملظ 
اریز تیـصعم ، ینعی  سفن ، هب  ملظ  .نارگید 3 . قوـقح  هب  زواـجت  ینعی  مدرم ، هب  ملظ  كرـش 2 . ینعی  ادخ ، هب  ملظ  . 1 زا : دنترابع 

(2) .تسا ملاظ  دوخ  ریگ  نماد  تیصعم  راثآ 

.تسا فلاخم  نانمشد  هب  ملظ  يریذپ و  ملظ  ندوب ، ملاظ  اب  مالسا 

.دنا هداد  تسد  هب  نآ  زا  یتوافتم  فیراعت  یبرغ  ناملسم و  نادنمشیدنا  تلادع »  » موهفم تیمها  هطساو  هب 

: دنیامرف یم  ششخب  ای  تسا  رترب  لدع ، هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) «. ...دیامن نورب  شیاج  زا  ار  نآ  ششخب  و  دیاب ، هک  دهن  یم  اجنادب  ار  اهراک  تلادع  »... 

.دوش یم  تعیبط  ناسنا و  لماش  تلادع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  فیرعت  نیا  ساسارب 

، دوخ تلادع  يروئت  رد  سار  دیوید  اهرباربان .» اب  رباربان  راتفر  اهربارب و  اب  ربارب  راتفر  : » دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  تلادع  زین  وطسرا 
.دریذپ یم  ار  توافت  لصا 

تلادـع يرفیک ، تلادـع  یعیزوـت ، تلادـع  یعاـمتجا ، تلادـع  يدرف ، تلادـع  هلمج : زا  تسا ، یماـسقا  ياراد  تلادـع  یفرط ، زا 
.يا هیور  ای  یعیبط  تلادع   ، (4) یقوقح تلادع  یتافاکم ،

ص:353

.نامه .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 271. یمالسا ، قالخا  يرهاط ، هللا  بیبح  ( 2 - ) 2

ص 440. راصق 437 ، تاملک  يدیهش ، رفعج ، همجرت  هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
نیب یقرف  تسا و  ناسکی  همه  هراب  رد  یمالسا  نوناق  : » دیوگ یم  كروب  دنومدا  رتکد  : » دسیون یم  یبلش  دمحا  ( 4 - ) 4
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ترابع هب  .اهنآ  رگید  ماسقا  هن  تسا  نارگید » قوقح  هب  زواجت   » ملظ زا  دارم  و  یعامتجا » تلادع  ، » تلادع زا  روظنم  راتشون  نیا  رد 
.دنرگیدکی دض  ملظ  تلادع و  هک  تسانعم  ود  نیا  رد  هک  ارچ  دنوش ، یم  یسررب  نآ ، صخا  يانعم  هب  ملظ  تلادع و  رگید ،

: دسیون یم  هداعسلا  جارعم  رد  یقارن  دمحا  الم 

دوخ نتشادزاب  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  صخا  ینعم  هب  تلادع  صخا ) ینعم  هب  ملظ   ) ینعم نیا  هب  ملظ  دض  هک  دنامن  یفخم  «و 
(1) «. دوخ قح  رب  ار  یسک  ره  نتشاد  هاگن  ناشیا و  زا  ناکما  ردق  هب  نارگید  ملظ  عفد  مدرم و  هب  متس  زا 

فاصنا تلادع و  لصا  . 1

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

( . ...اهَعْسُو ّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملا  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأ  َو  )... 

(2) «. ...مینک یمن  فیلکت  شناوت  ردق  هب  زج  ار  سک  چیه  .دییامیپب  مامت  تلادع ، هب  ار  وزارت  هنامیپ و  و  »... 

: دنیامرف یم  نینچمه 

( . ...َدیِدَْحلا اَْنلَْزنَأ  ِطْسِْقلِاب َو  ُساّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  )

فاـصنا هب  مدرم  اـت  میدروآ  دورف  ار  وزارت  باـتک و  اـهنآ  اـب  میدرک و  هناور  راکـشآ  لـیالد  اـب  ار  دوـخ  ناربماـیپ  اـم ]  ] یتـسار هب  »
(3) «. ...ار نهآ  و  دنزیخرب ،

ص:354

ص 370. هداعسلا ، جارعم  ( 1 - ) 1
هیآ 152. ماعنا ، ( 2 - ) 2
هیآ 25. دیدح ، ( 3 - ) 3
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: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) «. تسا رتهب  درذگب  هزور  هب  اهزور  زامن و  هب  اه  بش  هک  تدابع  لاس  داتفه  زا  ندرک ) راتفر   ) تلادع هب  تعاس  کی  »

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. تسا نید  ساسا  نامیا و  لصا  قلخ ، اب  تلادع  »

: دنا هتفگ  هراب  نیا  رد  یخرب 

رب نآ ، ندرک  فرطرب  متـس ، زا  دوـخ  نتـشادزاب  ینعی  صخا ، ياـنعم  نیمه  تسا  هدـش  رکذ  راـبخا  تاـیآ و  رد  هک  لدـع  زا  دارم  »
(3) «. تسا دوخ  قح  رب  ار  یسک  ره  نتشادهاگن  ندوب و  تسار 

تلادـع ار  نآ  طسو  ّدـح  يرما  ره  رد  هکنیا  لادـتعا و  دـح  تیاعر  يور و  هنایم  فاصنا و  تاواـسم و  ینعی  تلادـع ، لاـح  ره  هب 
زیچ ره  نداهن  لدع  و  دنک ، فاصنا  زین  دوخ  سفن  اب  و  دنک ، لمع  فاصنا  يور  زا  مدرم  هب  تبسن  هک  تسا  یـسک  لداع  و  دنیوگ ،

(4) .دیاب هک  روط  نآ  هتبلا  تسوا ، هب  یسکره  قح  ياطعا  دوخ و  ياج  هب 

: دیوگ یم  تلادع  هرابرد  هینغم  داوج  دمحم 

«. دنک یمن  متس  وت  هب  دراذگب  وت  ياج  ار  شدوخ  سکره   » هک تسا  لثملا  برض  دشاب و  یم  متـس » دض   » شا یناعم  هلمج  زا  لدع 
فالخ هنالداع و  هک  يراک  هک  تسا  یسک  رگداد  هک  تسا  نیا  شا  هدیکچ  هک  دراد  يراتفگ  ینـسالا » دصقملا   » باتک رد  یلازغ 
شدوـخ هاـگیاج  رد  و  هداد ، ار  شقح  يزیچ  ره  هب  هک  تسا  نیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  يرگداد  دوـش و  رداـص  وا  زا  تـسا  يرگمتس 

تلادع یلو  .تسا  هدینادرگ  رخسم  شفده  يارب  هدناشن و 

ص:355

ص 297. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  ( 1 - ) 1
ص 172. يا ، هشمق  یهلا  همجرت  حرش و  یلمع ، تمکح  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ( 2 - ) 2

ص 297. تاداعسلا ، عماج  ( 3 - ) 3
صص 57 و 67. يرصان ، قالخا  زا  لقن  هب  ص 242 . ج 2 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  ( 4 - ) 4
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هراما سفن  دربب و  راـک  هب  تسا ، هداد  هزاـجا  ار  نآ  عرـش  هک  يا  هفیظو  رد  ار  شیاـضعا  زا  يوضع  ره  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  هدـنب 
هک تسا  نیا  شیانعم  .تسا  هدومن  متـس  دریگب ، شـسوه  اوه و  تمدخ  رد  ار  ود  نآ  رگا  دهد و  رارق  لقع  نید و  دـنب  رد  ار  دوخ 

، تلادـع .دـنک  يرود  يزرو  ضرغ  سوه و  اوه و  زا  دـشاب و  قح  لابند  هب  شتاناکما  رازبا و  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  لداع  ناـسنا 
(1) .تسا یعیبط  یقالخا و  ینوناق 

زا یکی  تلادع  رارقتسا  دیآ و  یم  تسد  هب  ءایبنا  بتکم  هیاس  رد  اهنت  هنالداع  نوناق  تسا و  يرطف  یهاوخ  تلادع  رگید ، يوس  زا 
(2) .تسا هدوب  ءایبنا  فادها 

زین نانمشد  اب  یتح   (3)، دنیامن راتفر  تلادع  هب  دنا  هدرکن  گنج  اهنآ  اب  هک  یناناملسم  ریغ  اب  یتسیاب  ناناملسم  ینآرق ، گنهرف  رد 
(4) .دومن راتفر  تلادع  هب  یتسیاب 

رد زین  شندوـب  یهیدـب  زار  تسا و  یلیلحت  ياـیاضق  هلمج  زا  یلمع ، تاـکاردا  رد  نآ ، تیاـعر  موزل  تلادـع و  نـسح  اـم  رظن  هـب 
(5) .تسا هتفهن  نآ  ندوب  یلیلحت 

دراد و ماهبا  هچنآ  .درادن  دوجو  هیضق  لصا  رد  یماهبا  ای  فالتخا  چیه  دنک ، ملظ  دیابن  یسک  تسا و  بجاو  تلادع  هک  هیضق  نیا 
(6) .تسا ملظ  لدع و  قیداصم  نییعت  تسا ، فالتخا  دروم 

ص:356

صص 318-317. یفاص ، نیسحلادبع  همجرت  مالسا ، رد  قالخا  هفسلف  ( 1 - ) 1
صص 121-120. نآرق ، زا  ییاه  سرد  هعومجم  یتئارق ، نسحم  .ر ك : ( 2 - ) 2

ْمِْهَیلِإ اوُطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  ِنیِّدلا َو  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاْهنَی  ال  . ) هیآ 8 هنحتمم ، ( 3 - ) 3
، دنا هدرکن  نوریب  ناتراید  زا  ار  امش  هدیگنجن و  امـش  اب  نید  راک ]  ] رد هک  یناسک  زا  ار  امـش  ادخ  اّما ] (. »] َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِإ 

«. دراد یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  اریز  دیزرو ، تلادع  ناشیا  اب  دینک و  یکین  نانآ  اب  هک  دراد  یمن  زاب 
هیآ 8. هدئام ، هیآ 9 ؛ تارجح ، ( 4 - ) 4

ص 130. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 5 - ) 5
.نامه .ر ك : ( 6 - ) 6
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ماـمت رد  یمدآ  هدـشمگ  تلادـع  .تسا  یمدرم  ینید و  تموکح  یگژیو  نیرتزراـب  نمؤم و  ناـسنا  ره  تفـص  نیرت  مهم  تلادـع ،
هب تلادـع ، هیاپ  رب  یعامتجا  ماظن  دـبای و  یم  تسد  يونعم  غولب  یقالخا و  لامک  هب  تلادـع ، وترپ  رد  ناسنا  .تسا  راصعا  نورق و 

.دوش یم  لیان  هعسوت  دشر و  فادها  نیرتالاو 

داجیا ببـس  دیـشاب ، هتـشاد  فاصنا  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  امـش  رگا  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  .تسا  فصن »  » هشیر زا  فاـصنا 
(1) .دوش یم  هعماج  رد  ّتبحم  تفلا و 

ّتبحم و فرش  یتقو  دنا : هتفگ  تسا و  ّتبحم  هب  طونم  تادوجوم  لاح  حالصا  ملاع و  ماظن  هک  دنا  هدومن  راهظا  امکح  زا  یـضعب 
دوخ تسود  رب  تسود  تقو  چـیه  اریز  دـنیامن ، یم  لمع  تلادـع  تاواسم و  روط  هب  تالماعم  رد  دـشاب  ریاد  مدرم  نیب  رد  یتسود 

ریبادت تاسایس و  نیرتذفان  نیرت و  فیرش  زا  تکلمم  لها  رد  ّتبحم  هعاشا  نینچمه  .دناسر  یمن  ررض  يو  هب  دیامن و  یمن  يّدعت 
يارب هچنآ  يدرف  ره  دندرگ و  یم  لصتم  مه  اب  مدرم  دیآ و  یم  تسد  هب  یگناگی  تدحو و  ّتبحم ، رثا  رد  اریز  دور ، یم  رامش  هب 

(2) .تسا ناهاوخ  زین  نارگید  يارب  دهاوخ  دوخ 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش 

طوبرم لئاسم  رد  هک  یمدآ  ینعی  فاصنا ، اب  مدآ  ًالـصا  هچ ؟ ینعی  تسا ، یفاصنا  اب  مدآ  سک  نالف  دنیوگ  یم  هچ ؟ ینعی  فاصنا 
رداص شدوخ  هیلع  مکح  تسا ، رـصقم  شدوخ  هک  ییاج  رد  ًانایحا  دـنک و  تواضق  شدوخ  هراـبرد  هناـفرط  یب  دـناوت  یم  دوخ  هب 

يروط نارگید  هب  تبـسن  دوب  يرواد  عجرم  رد  يدرف  رگا  هک  تسانعم  نیدـب  يرهطم  دیهـش  نخـس  نیا  رگید  تراـبع  هب   (3) .دنک
ياج رد  شدوخ  راگنا  هک  دیامن  يرواد 

ص:357

(www.h z .net/h z /m in...78521 . ) رهم 84 هرامش 21 ، همیخ ، هلجم  ( 1 - ) 1
صص 244 و 243. نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  هیوکسم ، نبا  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 457. ج 23 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ( 3 - ) 3
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« لور ندلگ   » فورعم مهم و  هدعاق  دننامه  دـهد  یم  تسد  هب  يرهطم  دیهـش  هک  يا  هدـعاق  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تسا  هتـسشن  مهتم 
.تسا

: دیوگ یم  يرگسع  لالهوبا 

هک تسا  نیا  فاصنا  لـصا  .رگید و  دروم  مه  تسا و  دروم  نیا  مه  لدـع ، یلو  تسا  يرگید  دروم  رد  ندرک  يرگداد  فاـصنا ، »
(1) «. میریگب ناصقن  تدایز و  نودب  ار  نآ  فصن  میهدب و  ار  يزیچ  فصن  يدرف  هب 

مومع و اهنآ  نیب  هطبار  تسا و  فاصنا  زا  رت  ماع  تلادع  هک  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دـنناد ، یم  یکی  تلادـع  اب  ار  فاصنا  يرایـسب ،
.تسین تلادع  دشاب  فاصنا  هک  اجک  ره  یلو  تسا ، فاصنا  دشاب  تلادع  اجکره  ینعی  تسا ؛ قلطم  صوصخ 

حودمم و تیمح  مه  ینید  گنهرف  رد  .تسا  هدش  دای  تیمح »  » هژاو اب  نآ  زا  هدمآ و  فاصنا  لباقم  رد  بصعت  تایاور ، ناسل  رد 
ینعی نآ ، دـض  لقع و  رکـشل  زا  ار  فاصنا  لهج ، لقع و  دونج  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دراد  دوجو  مومذـم  تیمح  مه 

قح رب  تماقتسا  فاصنا و  ار  قح  نامتک  تیبصع و  دض  تاداعسلا  عماج  رد  هکنانچمه  .دنک  یم  یفرعم  لهج  رکـشل  زا  ار  بصعت 
(2) .دناد یم 

هللا همحر  ماما  .تساوق  مامت  یتسرد  تحص و  يانعم  هب  اریز  دوش ، یم  هدرمش  قالخا  تیاغ  تلادع ، هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رظن  رد 
ّولغ و طیرفت و  طارفا و  نیب  طسو  دح  ار  تلادع  و  نآ ، زا  یئزج  هن  دناد ، یم  لئاضف  مامت  زا  ترابع  وطسرا  هب  دانتسا  هب  ار  تلادع 

تـساوخ اهنت  هن  تلادع  هللا ، همحر  ماما  رظن  زا   (3) .دنک یم  فیرعت  هیـسفن  هیحور و  هیرهاظ ، هینطاب ، ياوق  عیمج  لیدعت  ای  ریـصقت 
(4) .تسا ناربمایپ  لاسرا  فده  مالسا و  فده  نآرق ، دصاقم  زا  یکی  یهلا ، ننس  هلمج  زا  هکلب  رشب ، يرطف 

ص:358

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دـیمح  ( 1 - ) 1
ص 77. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،

ص 449. ج 1 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  ( 2 - ) 2
ص 82. نامه ، ( 3 - ) 3

ص 166. یمالسا ، هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  اخیک ، همجن  ( 4 - ) 4
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ظفح و لماع  ار  تلادع  يو  .تسا  لئاق  یتیمها  اب  هاگیاج  تلادع  يارب  ناملسم  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  نوچمه  يراوزبس  ققحم 
وا دنک و  یم  فیرعت  هاشداپ  يارب  يراوزبس  هک  یشقن  هب  هجوت  اب  .تسا  هدرمـش  ایبنا  تثعب  یلـصا  ببـس  تموکح و  هعماج و  ماود 

(1) .تسا هدننک  نییعت  شقن  ياراد  هعماج  درف و  ندش  لداع  رد  هاش  دناد ، یم  ندب  رد  حور  هلزنم  هب  ار 

تلادـع ینعی  ندرک ، تواـضق  ياـنعم  رد  ار  تلادـع  رتـشیب  نآرق  هک  دوش  یم  صخـشم  نآرق ، تاـیآ  یـسررب  اـب  هکنیا  رخآ  هتکن 
.تسا هتشاد  رظن  زین  یعامتجا  یعیزوت و  تلادع  هب  هک  دنچ  ره  تسا ، هدرب  راک  هب  یتافاکم  يرفیک و  یقوقح و 

لداعت نامه  هک  يدرف  تلادع  هب  رتشیب  اهنآ  هک  میوش  یم  هتکن  نیا  هجوتم  ناملسم  نادنمـشیدنا  یقالخا  بتک  یـسررب  اب  نینچمه 
تلادع  » هکلب هتشادن ، یتیمها  نادنچ  يدرف  تلادع  نیمز  برغم  رد  ریخا  نورق  رد  نکل  یعامتجا ، تلادع  ات  هتشاد  رظن  تساوق  رد 
فاصنا ساسارب  سیلگنا  اکیرمآ و  دـننامه  اهروشک  زا  يرایـسب  رـضاح  لاح  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ رظن  دروم  رتشیب  یعامتجا »

.يدرف تلادع  ات  تسا  کیدزن  یعامتجا  تلادع  هب  رتشیب  فاصنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنوش و  یم  هرادا 

دوخ هب  دوخ  یعاـمتجا » تلادـع  ، » دراومزا يرایـسب  رد  دـنبای  تسد  يدرف  تلادـع  هب  هعماـج  داـحآ  رگا  هک  تسا  نیا  قـح  دـیاش 
نآ رت  حیحـص  دوب و  دهاوخن  يدرف  تلادع  دوجو  رب  لیلد  دوش  لصاح  یعامتجا » تلادـع   » رگا هک  دـنچره  دـش ، دـهاوخ  لصاح 

.دوش هجوت  یعامتجا  تلادع  هب  مه  يدرف و  تلادع  هب  مه  هک  تسا 

مالسا .دناد  یم  ملظ  نیع  يدایز  دراوم  رد  ار  يواست  دراد و  لوبق  ار  راد  قح  هب  قح  نداد  یعامتجا و  تلادع  مالـسا ، لاح ، ره  رد 
.درادن لوبق  ار  لهاج  ملاع و  و  غلاب ، كدوک و  ناملسم ، رفاک و  نایم  راو  یضایر  يواست 

ص:359

.نامه ( 1 - ) 1
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نیب يواست  اریز  هدومنن ، رما  یلک  لـضفت  هب  دوش و  تاـعارم  یئزج  دراوم  ماـمت  رد  اـی  هدومرف  رما  تلادـع  هب  یلک  روط  هب  تعیرش 
بولطم دروم  هچ  رد  هزادنا و  هچ  هب  یتدایز  هکنیا  دودحم و  ریغ  یتدایز  رادـقم  لضفت و  نکل  تسا ، دودـحم  نیعم و  يرما  روما ،

(1) .دومن سیسأت  ناوت  یمن  هدعاق  تسا 

هیداجس هفیحص  رد  فاصنا  تلادع و 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

ْنِإ ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو  ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
َو ِهَعاَّطلا ، ِماَوَدـِب  ِیل  کلذ  ْلِـمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَـق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو  ِراَثِْکتْـسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ،

؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ییوخ و مرن  یتشز و  بیع و  ندومن  ناهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاف  و  مدرم ؛ نیب  داسف  حالصا  و  هدیجنر ) مه  زا 
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ص 241. نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالاریهطت ، قالخالا و  بیذهت  .ر ك : ( 1 - ) 1
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یناسحا يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یتریـسوکین ؛ ینتورف و 
رد یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرـس  و  دشاب ؛
نم يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک ، راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک ، راتفگ و 

، درب راک  هب  هتخاسدوخ  هشیدـنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدـب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  یهارمه  و  يربنامرف ؛ تعاـط و  ماوداـب  هب 
.نادرگ لماک 

ار یناهج  ریگارف  تلادع  ققحت  یلو  دننک ، یم  تلئسم  دنوادخ  زا  ار  فلتخم  ياه  هصرع  رد  لدع  شرتسگ  قیفوت  مالسلا  هیلع  ماما 
(1) .دیامن یم  نایب  دوش  دوبان  ًالماک  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترضح  ناشدنزرف ، تسد  هب  روج  ملظ و  نآ  رد  هک 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َزْوَف ِیْنقُزْرا  َو  ِداَبِْعلا ، ِحـِلاَص  ْنِم  َو  ِداَشَّرلا ، ِهَّلِدَأ  ْنِم  َو  ِداَدَّسلا ، ِلْهَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِداَِـصْتقِالِاب ، ِینْعِّتَم  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِداَصْرِْملا َهَماَلس  َو  ِداَعَْملا ،

ریصقت هدرکن  زواجت  دح  زا  رادرک  راتفگ و  رد  هک   ) نادرگ دنم  هرهب  يور  هنایم  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
خزود زا  ییاهر  تمایق و  رد  يراگتسر  و  نادرگب ؛ هتـسیاش  ناگدنب  زا  یکین و  ریخ و  هب  نایامنهار  ناراکتـسرد و  زا  ارم  و  میامنن )

.امرف ما  يزور  ار 

هژاو نیمه  هفیحـص  رد  لدـع  هب  کیدزن  ياـه  هژاو  زا  یکی  و  هدومن ، هدافتـسا  داـصتقا »  » هژاو زا  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا

ص:361

نآرق و مولع  هتـشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  ، ) یعامتجا قالخا  هب  هیداجـس  هفیحـص  درکیور  سانـش ، قح  اضر  دیمح  ( 1 - ) 1
ص 77. (، 1386 مق ، هاگشناد  تایهلا ، هدکشناد  ثیدح ،
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینیسح  ناخ  یلع  دیس 

(1) «. تسا طیرفت  طارفا و  نیب  اهراک  رد  طسو  دح  لدع ، تسا و  لدع  ینعم  هب  دصق  زا  داصتقا  »

.تسا هدمآ  يور  هنایم  يانعم  هب  هغالبلا  جهن  هبطخ 193  رد  دصق »  » هژاو نینچمه 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(2) «. ...و ینیب  شور  هنایم  يرگناوت  رد  و  رابدرب ، ملع  نتشاد  اب  و  صیرح ، شناد  بلط  رد  ...ار  ناراکزیهرپ  »

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْدَق َّنَّلِـضَأ َو  َال  َو  یِّنِم ، ِْضبَْقلا  یَلَع  ُرِداَْقلا  َْتنَأ  َّنَِملْظَأ َو  اـَل  َو  یِّنَع ، ِْعفَّدـِلل  ٌقیِطُم  َْتنَأ  َّنَمَلْظُأ َو  اـَل  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ يِدْجُو كِْدنِع  ْنِم  َّنَیَغْطَأ َو  َال  َو  یِعْسُو ، كِْدنِع  ْنِم  َّنَرِقَْتفَأ َو  َال  َو  ِیتَیاَدِه ، ْکتَنَْکمَأ 

نم زا  متـس  عفد  رب  وت  اریز  موشن ، هدـید  متـس  ات  امرف  ظفح  دوخ  تمحر  هانپ  رد  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
ییامنهار اریز  موشن ، هارمگ  زگره  و  يراد ؛ زاب  ندومن ) متـس  زا   ) ارم یناوت  یم  وت  اریز  میامن ، متـس  يرگید ) هب   ) نم هن  و  ییاناوت ،

هک میامنن  یـشکرس  مدرم ) نیب  رد   ) و تسوت ؛ زا  نم  یگدـنز )  ) شیاشگ هک  مدرگن  دـنمزاین  زیچ و  یب  و  تسا ؛ ناسآ  وت  يارب  نم 
.تسوت زا  نم  يرگناوت 

قح ناملـسم  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  مومذـم  یمالـسا  گـنهرف  رد  ندوب  مولظم  اـی  ملاـظ  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یم  تراـبع  نیا  زا 
.دنک ملظ  دوخ  نمشد  رب  درادن 

ص:362

ص 389. ج 3 ، نیکلاسلا ، ضایر  ینیسح ، ناخ  یلعدیس  ( 1 - ) 1
ص 226. هبطخ 193 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  ( 2 - ) 2
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: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مود و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ِبَضَْغلا اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحاـِلا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َنَمْأَی یَّتَح  ِءاَدـْعَْألا ، ِءاَِـیلْوَْألا َو  ِیف  اَـمُهاَوِس  اَـم  یَلَع  كاَـضِِرل  ًاِرثُْؤم  کـِتَعاَِطب ، اًِـلماَع  ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب  اَـمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِـمب  َنوُکَأ  یَّتَح 

؛ َياَوَه ِطاَطِْحنا  ِیْلیَم َو  ْنِم  یِِّیلَو  َسَیْاَی  َو  يِرْوَج ، یِْملُظ َو  ْنِم  يِّوُدَع 

يدونشخ و لاح  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  اه  شزغل  زا  يرادساپ  اهاطخ و  زا  يرادهگن  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
يدونـشخ اضر و  و  مشاب ؛ وت  یگدنب  تعاط و  هدنهد  ماجنا  ناسکی و  دروآ  یم  ور  نم  هب  اهنآ  زا  هچنآ  هب  ات  امرف ، ما  يزور  مشخ ،

زا متسود  هدوسآ و  ینمشد ) رثا  رب   ) نم متس  زا  منمـشد  ات  منیزگرب ، وت  تیاضر  تعاط و  ریغ  رب  نانمـشد ، ناتـسود و  هرابرد  ار  وت 
.ددرگ دیمون  یتسود ) رثا  رب  وا  يوس  هب   ) مسفن ياوه  ندروآور  لیم و 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِْقلُْخلا ، ِهَساَکَـش  َو  ِهَعاَـنَْقلا ، ِهَِّلق  َو  ِْربَّصلا ، ِفْعَـض  َو  ِدَـسَْحلا ، ِهَبَلَغ  َو  ِبَضَْغلا ، ِهَرْوَـس  َو  ِصْرِْحلا ، ِناَـجَیَه  ْنِم  کـِب  ُذوُـعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللا 
؛ ِهَّیِمَْحلا ِهَکَلَم  َو  ِهَوْهَّشلا ، ِحاَْحلِإ 

یمک ییابیکـش و  ربص و  یتسـس  کشر و  دـسح و  طلـست  مشخ و  بضغ و  يدـنت  زآ و  صرح و  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  راـب 
.تیمح هبلغ  و  سفن ، شهاوخ  دح ) زا  زواجت   ) طارفا ییوخدب و  یقلخدب و  دوخ و  هرهب  تمسق و  یمک  هب  ندوبن  دنسرخ  تعانق و 

هدـیهوکن تیمح  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رظن  دـم  تیمح  هک  دـنچره  .تسا  فاصنا  دـض  بصعت  تیمح و  تشذـگ  هکنانچمه 
.میراد زین  حودمم  تیمح  مالسا  رد  هک  ارچ  تسا ،
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: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْمَلَف ََّیلِإ  َرَذَتْعا  ٍءیِـسُم  ْنِم  َو  ُهْرُکْـشَأ ، ْمَلَف  ََّیلِإ  َيِدْسُأ  ٍفوُْرعَم  ْنِم  َو  ُهْرُْـصنَأ ، ْمَلَف  ِیتَرْـضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  ْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ْنِم َو  ُهُْرتْـسَأ ، ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمُْؤم  ِْبیَع  ْنِم  َو  ُهْرِّفَوُأ ، ْمَلَف  ٍنِمْؤُِمل  ِینَمَِزل  ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  َو  ُهِْرثوُأ ، ْمَلَف  ِیَنلَأَـس  ٍهَقاَـف  يِذ  ْنِم  َو  ُهْرِذـْعَأ ،

؛ ُهْرُجْهَأ ْمَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍْمثِإ  ِّلُک 

زا زین  مهاوخ و  یم  رذع  ما  هدرکن  يرای  ار  وا  نم  هدیسر و  متس  وا  هب  نم  ربارب  رد  هک  يا  هدیشک  متس  زا  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ  راب 
هتفریذپن ار  شرذع  نم  هتساوخ و  رذع  نم  زا  هک  يرادرکدب  زا  و  ما ؛ هدرواین  اج  هب  ار  نآ  ساپس  هدش و  نم  هب  هک  یناسحا  یکین و 

رب هک  ینمؤم  ّقح  بحاـص  قح  زا  ما و  هدادـن  يرترب  دوخ  رب  هدیـشخبن و  ار  وا  نم  هدومن و  تساوخرد  نم  زا  هک  يدـنمزاین  زا  ما و 
.ما هدناشوپن  ار  نآ  هتشگ و  راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  صقن  بیع و  زا  ما و  هدادن  ار  نآ  تسا و  مزال  نم 

ندرک يرای  قح  نمؤم  ندرگ  رب  نمؤم  .تسا  تلادع  ياه  هولج  زا  یکی  قح  يادا  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
.تفرگ دهاوخ  رارق  هذخاؤم  دروم  دنکن  يرای  ار  نمؤم  رگا  دراد و 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مهن و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُُهتْقَبَـس ْوَأ  ِهِّقَِحب ، ُهُّتُفَف  ٌْملُظ  ِیبَبَِـسب  ْوَأ  ِیب  ُهَـقَِحل  ْوَأ  يًذَأ ، ِیتَیِحاـَن  ْنـِم  ُهَّسَم  ْوَأ  ٌكَرَد ، یِّنِم  ُهَـکَرْدَأ  َكِدـِیبَع  ْنـِم  ٍدـْبَع  اَـمُّیَأ  َّمُـهَّللا َو 
؛ َكِْدنِع ْنِم  ُهَّقَح  ِِهفْوَأ  َو  َكِدْجُو ، ْنِم  یِّنَع  ِهِضْرَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِِهتَِملْظَِمب ،

ار شقح  نم  هدش و  یمتس  وا  رب  نم  ببس  هب  ای  هدید  يرازآ  نم  زا  ای  هدیسر  وا  هب  یبیسآ  نم  زا  هک  تناگدنب  زا  يا  هدنب  ره  یهلا ،
ای ما  هدرک  عیاض 
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هنازخ زا  نادرگ و  شدونـشخ  نم  زا  شیوخ  يراوگرزب  هب  تسرفب و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  سپ  ما ، هدـش  وا  یهاوخداد  عنام 
.امرف ادا  ار  شقح  تمرک ،

زا دـننک و  یم  عرـضت  دـنوادخ  هاگرد  هب  نینچ  نیا  هک  دـنا  هدروخ  ار  یقح  مدرم  زا  نیموصعم  اـیآ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
ناوت یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  قوقح  هلاسر  رد  يریـس  اب  دهدب ؟ اهنآ  هب  ار  قح  شا  يرگناوت  هطـساو  هب  هک  دنهاوخ  یم  دنوادخ 

: دننک یم  ناونع  نینچ  نیا  ناشیا  ار  ناشیک  مه  قح  زا  يا  هنومن  ًالثم  درک ؛ نشور  ار  عوضوم  يدودح  ات 

يارب سپ  ...یـشوکب  ناشحالـصا  رد  ...یهاوخب و  تمالـس  ناـشیا  رب  لد  رد  هک  تسا  نیا  ماـع  روط  هب  وت  ناـشیک  مه  ّقح  اـما  «و 
(1) «. ...امن يرای  ار  همه  نک و  اعد  ناگمه 

مامت هچناـنچ  دروآ  ياـج  هب  لـماک  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  رباـنب  ار  رگید  نمؤم  قح  دـهاوخب  ینمؤم  رگا  هکنیا  مّلـسم 
روظنم سپ  .دروآ  ياج  هب  ار  قوقح  نیا  لماک  روط  هب  دـناوت  یمن  مه  زاب  درامگ  اهراک  نیدـب  ار  شیوخ  رمع  زور  هنابـش  تاعاس 

.دشاب هدرک  نارگید  قح  رد  یملظ  يّدعت و  هکنیا  هن  تسا ، ییاه  قح  نینچ  يادا  قوف  ترابع  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَی ِکب ، ُریِجَتْـسَأ  َو  ُْهنِم ، ِینْذِـعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهِرَهَـس ، ِْنیَّدـلا َو  ِلْغُـش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیَّدـلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  کـِب ، ُذوُعَأ  َو 
ْنِم ِّبَر ،
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؛ ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهاَفَْولا ، َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهتَّلِذ 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  شا ، یباوخ  یب  ماو و  راک  زا  و  نآ ؛ هشیدنا  ضرق و  هودـنا  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 
لاـبو و زا  یگدـنز و  رد  ماو  يراوخ  تلذ و  زا  مراـگدرورپ -  يا  میوج -  یم  هاـنپ  راـهنز و  وـت  زا  و  هد ؛ هاـنپ  نآ  زا  ارم  و  تسرف ؛
تجاح و هزادـنا  هب  يزور  ای  رایـسب  يرگناوت  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  گرم ، زا  سپ  نآ  يراتفرگ  یتخس و 

.ناهرب نآ  زا  دشاب  هشیمه  هک  دایز  مک و  یب  يدنمزاین 

قح يادا  ياه  هولج  زا  یکی  ماو  ضرق و  نید و  يادا  .درب  یم  هانپ  ادـخ  هب  ضرق  ماو و  هودـنا  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.تسا نارگید 

: دنیامرف یم  دننک و  یم  یفرعم  ار  تلادع  كالم  رایعم و  نآ  موس  ترابع  رد  مود و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُفیِحَی َال  ٍطِْسق  َناَزیِم  َو  ِتْـسا ، ِهِعامَ َیلِإ  ِقیِدْـصَّتلا  ِمَهَِفب  َتَْصنَأ  ْنَِمل  ًءاَفِـش  َو  ِهِعاَبِّتِاب ، َِهلاَهَْجلا  َِهلاَلَّضلا َو  ِمَلُظ  ْنِم  يِدَـتْهَن  ًارُون  ُهَْتلَعَج  َو 
ْنَم ِتاَکَلَْهلا  يِدـْیَأ  ُلاَنَت  َال  َو  ِِهتَّنُـس ، َدْـصَق  َّمَأ  ْنَم  ُّلِضَی  َال  ٍهاََجن  َمَلَع  َو  ُُهناَهُْرب ، َنیِدِـهاَّشلا  ِنَع  ُأَفْطَی  َال  يًدُـه  َرُون  َو  ُُهناَِـسل ، ِّقَْحلا  ِنَع 

؛ ِِهتَمْصِع ِهَوْرُِعب  َقَّلَعَت 

یناداـن و  قاـفن ) کـش و  رفک ، كرــش ،  ) یهارمگ ياـه  یکیراـت  زا  نآ  زا  يوریپ  اـب  اـم  هـک  يا  هداد  رارق  يروـن  ار  نآرق )  ) نآ و 
يارب ییورود ) لوسر و  ادخ و  هب  ندیورگن  قح و  هب  ینادان  دننام  اه  يرامیب   ) يدوبهب افش و  و  میبای ، یم  هار  تاهبش ) یـصاعم و  )

و هتشگ ؛ شوماخ  شندینش  يارب  و  دهاوخب ؛ راکنا ) بیذکت و  يور  زا  هن   ) ندومن رواب  قیدصت و  يور  زا  ار  نآ  ندیمهف  هک  یسک 
وزارت نیهاش  نایم  هچنآ   ) شا هنابز  هک  لدع  يوزارت 
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یگناگی دیحوت و  هب  ادخ  يارب   ) ناهاوگ زا  نآ  لیلد  تجح و  هک  ییامنهار  تیاده و  رون  و  ددرگ ؛ یمنرب  یتسرد  قح و  زا  تسا )
تاجن و هناشن  و  نآ ) رب  تسا  ناشیا  لـیلد  ناـهرب و  نیرت  گرزب  نآرق  اریز   ) دوش یمن  شوماـخ  اـهنآ ) قیدـصت  هب  اـیبنا  يارب  وا و 

زیوآ تسد  هب  ار  دوخ  هک  ره  هب  و  ددرگ ؛ یمن  هارمگ  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  شور  هقیرط و  دصق  سک  ره  هک  اه ) یتخبدب  زا   ) ییاهر
.دباین تسد  وا  رب  ترخآ ) ایند و  ياه  يراتفرگ  اه و  یتخبدب   ) اه یهابت  کلاهم و  دزیوایب  نآ  يرادهگن  تمصع و 

هک تسا  یهلا  تاروتسد  ماکحا و  زا  یسأت  اب  مدرم  اریز  دننک ، یم  یفرعم  نآرق  ار  تلادع  كالم  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درادن دوجو  يّدعت  ملظ و  چیه  نید  ماکحا  رد  یفرط  زا  دنیامن و  داد  لدع و  زا  رپ  ار  هعماج  دنناوت  یم 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینِْـضْبقا َو  ِریِدـْقَّتلا ، َنْسُح  ِینْمِّلَع  َو  ِداَِـصْتقِالا ، ِلْذَْـبلِاب َو  ِیْنمِّوَق  َو  ِداَـیِدْزِالا ، ِفَرَّسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ْوَأ ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو  ِیقاَْفنِإ ، ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهِّجَو  َو  ِیقاَزْرَأ ، ِلاَلَْحلا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو  ِریِْذبَّتلا ، ِنَع  کِفُْطِلب 

؛ ًاناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلا  ًایِّدَاَت 

رد  ) يور هنایم  ندیشخب و  هب  و  رادزاب ؛ لام ) فرـص  رد   ) يور هدایز  فارـسا و  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
فرص  ) یگدنز تشیعم و  رد  وکین  شور  و  میامنن ) زواجت  دح  زا  هتـشادن  هار  نآ  رد  یجک  جاجوعا و  هک   ) زاس میقتـسم  یگدنز )

ياه هار  رد  ار  مندرک  جرخ  قافنا و  و  نادرگ ؛ ناور  لالح  لیاسو  زا  ارم  ياه  يزور  زومایب و  نم  هب  ار  ییاناوت ) هزادـنا ي  هب  لاـم 
راتفرگ نآ  یپ  رد  ای  دناشکب ، متـس  ملظ و  هب  ای  دروآ ، ینیبدوخ  یـشک و  ندرگ  نم  يارب  هک  ار  ییاراد  نآ  نادرگب و  یکین  ریخ و 

.ریگب نم  زا  مدرگ ، یشکرس  نایغط و 
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بجوم هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  ریذبت  فارـسا و  هکنآ  تسخن  .دـنیامرف  یم  هراشا  هتکن  دـنچ  هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دیامن اضرا  ار  دوخ  یهاوخ  هدایز  ات  دـیامن  رواجت  نارگید  قح  هب  یتسیاب  يو  راچان  هب  ددرگ و  یم  یمدآ  رد  یهاوخ  هدایز  سح 

ینیبدوخ و نایغط ، ببـس  ییاراد  تورث و  هکنیا  و  تسا ، هتفرگ  لادتعا  يور و  هنایم  يانعم  هب  ار  داصتقا  مالـسلا  هیلع  ماما  نینچمه 
.دریگب وا  زا  ار  اهنآ  دروآ  دهاوخ  راب  هب  ار  جیاتن  نیا  رگا  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هکنانچ  دوش ، یم  نارگید  هب  ملظ 

ملظ شریذپ  يارب  تسا  يا  هنیمز  دوخ  يراوخ  نیا  اریز  دـناد ، یم  راذـگریثأت  یمدآ  يراوخ  رد  ار  رقف  يرادـن و  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنیامرف یم  نآ  مشش  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  نارگید ،

، کِْقلَخ َراَرِـش  َیِطْعَتْـسَأ  َو  ِکقْزِر ، َلْهَأ  َقِزْرَتْسَأَف  ِراَْتقِْإلِاب  یِهاَج  ْلِذَْـتبَت  َال  َو  ِراَـسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِْعنَْملا ِءاَطْعَْالا َو  ُِّیلَو  ْمِِهنوُد  ْنِم  َْتنَأ  َو  ِینَعَنَم ، ْنَم  ِّمَِذب  یَلَْتبا  َو  ِیناَطْعَأ ، ْنَم  ِدْمَِحب  َِنتَْتفَأَف 

هک نادرگم  راوخ  یتسدـگنت  هب  ار  ما  يدـنمجرا  و  امن ؛ ظفح  يرگناوت  هب  ار  میوربآ  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
راتفرگ و هدیشخب  نم  هب  هکنآ  شیاتس  هب  ات  مبلط ، شـشخب  اطع و  تسپ  مدرم  زا  و  مهاوخب ؛ يزور  تناراوخ  يزور  زا  تهج  نیدب 

.ناشیا هن  تسوت  تسد  هب  اه ) تمعن   ) ندیشخبن ندیشخب و  عقاو ) رد   ) هک یلاح  رد  موش ، راداو  هدیشخبن  هکنآ  شهوکن  هب 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُلوُط یَِهلِإ  اَی  ًاذِإ  َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  َو  ََّیلِإ ، ًاناَسْحِإ  ُمَدـْقَأ  َو  َّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 
اَمُهُراَْتقِإ َْنیَأ  ِیتَساَرِح َو  ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  ِیتَِیبْرَِتب َو  اَمِِهْلغُش 
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؛ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع 

ار اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  رت و  هنیرید  نم  هب  ناشا  یکین  رت و  بجاو  نم  رب  ردام ) ردـپ و   ) ناـشیا قح  اریز 
يا ماگنه -  نیا  رد  سپ ) منک  نینچ  رگا  و   ) میامن راتفر  دـنا  هدومن  هچنآ  دـننام  ای  منک ، يریگورگ  هدومن  صاـصق  داد  لدـع و  هب 

يارب هک  يراتفرگ )  ) یگنت و  وک ؟ منتشاد  ساپ  رد  ناشجنر  یتخس  و  دش !؟ هچ  نم  شرورپ  يارب  ناشیا  راک  يرایـسب  نم -  يادخ 
؟ تساجک دنا  هدومن  راومه  دوخ  هب  نم  رب  شیاسآ )  ) شیاشگ

رارق كالم  ار  تلادـع  ناوت  یمن  دـشاب  ّتبحم  ساسحا و  ساسارب  هطبار  هچناـنچ  هک  دومن  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  تراـبع  نیا  زا 
هب ناوت  یمن  دـنیامرف  یم  مهد  ترابع  رد  هک  تسا  دـنزرف  هب  تبـسن  نیدـلاو  يّدـعت  ملظ و  ضرف  اب  یلبق ؛ ترابع  رد  هچناـنچ  .داد 

.تسا رتشیب  یلیخ  دنراد  نادنزرف  ندرگ  رب  نیدلاو  هک  یقح  هک  ارچ  دومن ، راتفر  داد  لدع و 

: دنیامرف یم  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مشش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَذَه یِمْوَی  ِیف  کِْقلَخ  ِِرئاَس  ِکتَِکئالَم َو  ْنِم  اَمُهَْتنَکْسَأ  ْنَم  کَضْرَأ َو  كَءاَمَس َو  ُدِهْشُأ  َو  ًادیِهَش ، ِکب  یَفَک  كُدِهْـشُأ َو  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ٌفوُؤَر ِمْکُْحلا ، ِیف  ٌلْدَع  ِطْسِْقلِاب ، ٌِمئاَق  َْتنَأ ، اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ُهَّللا  َْتنَأ  کَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  اَذَه ، يِّرَقَتْـسُم  ِهِذَه َو  ِیتَْلَیل  ِهِذَه َو  ِیتَعاَس  َو 

؛ ِْقلَْخلِاب ٌِمیحَر  ِْکلُْملا ، ُِکلاَم  ِداَبِْعلِاب ،

ریاس ناگتـشرف و  زا  یناـسک  تنیمز و  نامـسآ و  مریگ  یم  هاوگ  و  یهاوگ ؛ يارب  یتسه  سب  وت  مریگ و  یم  هاوگ  ار  وت  ایادـخ  راـب 
مهد یم  یهاوگ  هکنیا  هب  دوخ  هاگیاج  نیا  رد  بش و  نیا  تعاس و  نیا  زور و  نیا  رد  يا ، هداد  اـج  ود  نآ  رد  هک  ار  تناگدـیرفآ 

ییادخ وت  زج  هک  ییادخ  نآ  وت 
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هب هدـننک  محر  و  یهاشداپ ؛ کلم و  ره  هدـنراد  نابرهم و  ناگدـنب  هب  یتسه و  رگداد  مکح  رد  تلادـع و  هدـنراد  اـپ  هب  وت  تسین ،
.یتسه دوخ  ناگدیرفآ 

نآ رد  یمتس  ملظ و  هنوگ  چیه  تسا و  رارقرب  تلادع  یتسه  ملاع  تادوجوم و  نیب  هک  درک  طابنتسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
ياهراک تسیاب  یم  تسادـخ  هفیلخ  ناسنا  هک  ییاـجنآ  زا  .تسا و  یتسه  ملاـع  رد  تلادـع  هدـنراد  اـپرب  دـنوادخ  هک  ارچ  تسین ،

.دراد ياپ  هب  ار  تلادع  دزیهرپب و  متس  ملظ و  زا  و  رت -  لزان  رایسب  حطس  رد  هتبلا  دص  دنک -  ییادخ 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مجنپ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

كِدوُِجب ِعِساَْولا  ِکلْـضَف ، ْنِم  ُلاَلَْحلا  ُقْزِّرلا  ُمِْهیَلَع  ِعَسوُْملا  كِّزِِعب ، َنیِراَجُمْلا  ْکیَلَع ، ِهَراَجِّتلا  ِیف  َنیِِحباَّرلا  ِکب ، ِذُّوَعَّتلاـِب  َنیِدَّوَعُْملا 
َو كاَنِِغب ، ِْرقَْفلا  َنِم  َْنیَنْغُْملا  َو  ِکتَمْحَِرب ، ِءاَلَْبلا  َنِم  َْنیَفاَعُْملا  َو  ِکلْدَِـعب ، ِْملُّظلا  َنِم  َنیِراَجُمْلا  َو  ِکب ، ِّلُّذـلا  َنِم  َنیِّزَعُْملا  کِمَرَک ، َو 

ِبُونُّذلا َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ِلاَحُمْلا  َو  ِکتَعاَِطب ، ِباَوَّصلا  ِدْشُّرلا َو  ِْریَْخِلل َو  َنیِقَّفَوُْملا  َو  كاَْوقَِتب ، ِءاَطَْخلا  َِللَّزلا َو  ِبُونُّذلا َو  َنِم  َنیِموُصْعَْملا 
؛ َكِراَوِج ِیف  َنِینِکاَّسلا  ِکتَیِصْعَم ، ِّلُِکل  َنیِکِراَّتلا  ِکتَرْدُِقب ،

هدرب هاـنپ  وت  ییاـناوت  تزع و  هب  و  هدرب ؛ دوس  وت  اـب  يادوس  رد  و  هتفرگ ؛ وخ  وت  رب  ندرب  هاـنپ  هب  هک  روآرد  یناـسک  هلمج  رد  ارم  و 
يراوگرزب تزع و  هب  يراوخ  تلذ و  زا  وت  هلیـسو  هب  و  هتـشگ ؛ خارف  ناشیارب  لـالح  يزور  وت  رایـسب  شـشخب  لـضف و  زا  هک  دـنا ؛

یب هب  و  دنا ؛ هتفای  يدوبهب  يراتفرگ  الب و  زا  تا  ینابرهم  تمحر و  هب  و  هتسج ؛ هانپ  وت  داد  لدع و  هب  متـس  ملظ و  زا  و  دنا ؛ هدیـسر 
هب و  دـنا ؛ هدـش  هتـشادهاگن  اه  یتسرداـن  اـه و  شزغل  ناـهانگ و  زا  وت ، زا  سرت  هب  و  هتـشگ ؛ رگناوت  يزیچ  یب  رقف و  زا  تا  يزاـین 

ناشیا نایم  وت  تردق  هب  و  هتفای ؛ قیفوت  تسرد  تسار و  هار  یکین و  هب  وت  زا  يوریپ 
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ییالب تفآ و  ره  زا   ) دـنا هدـیمرآ  وت  یگیاسمه  راوج و  رد  و  هدرک ؛ اهر  ار  وت  ینامرفان  ره  و  هدـمآرد ؛ یعناـم  لـیاح و  ناـهانگ  و 
.دنا هتفای  ییاهر 

.دومن لکوت  ادخ  هب  درپس و  ادخ  داد  لدع و  هب  لد  دیاب  نارگید  متس  ملظ و  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ  ترابع  نیا  زا 

: دنیامرف یم  نآ  متسیب  ترابع  رد  مهدزیس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َبِغَر ٍبِغاَر  ِلَّوَِأب  اَنَأ  اَمَف  ِقاَقِْحتْـسِالا ، یَلَع  ِکلْدَِـعب  ِیْنلِمْحَت  َال  َو  ِلُّضَفَّتلا ، یَلَع  کِمَرَِکب  ِیْنلِمْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللا 
؛ َناَمْرِْحلا ُبِجْوَتْسَی  َوُه  ِْهیَلَع َو  َْتلَْضفَأَف  َکلَأَس  ٍِلئاَس  ِلَّوَِأب  َال  َو  َْعنَْملا ، ُّقِحَتْسَی  َوُه  ُهَْتیَطْعَأَف َو  ْکَیلِإ 

يرگداد لدـع و  اب  و  امرف ، راتفر  ناسحا  لضفت و  هب  نم  اب  دوخ  دوج  مرک و  اب  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  ایادـخ ، راب 
هب هک  متسین  يا  هدنروآور  لوا  نم  و  تسا ؛) يدیمون  راوازس  لدع  ياضتقم   ) هک نکم  راتفر  ندوب  راوازس  قاقحتسا و  هب  نم  اب  تا 

هکنیا اـب  هدرک و  تساوخرد  وت  زا  هک  يراتـساوخ  لوا  هن  و  يا ؛ هدومن  شـشخب  وا  هب  تسا  عنم  راوازـس  هکنیا  اـب  هدروآ و  يور  وـت 
.يا هدرک  ناسحا  وا  هب  تسا ، يدیمون  راوازس 

: دندومرف ششخب ؟ ای  تسا  رتهب  لدع  دش  هدیسرپ  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

، ناگمه دوس  هب  تسا  يا  هدننک  ریبدت  تلادع  دیامن ، نوریب  شیاج  زا  ار  نآ  شـشخب  دیاب و  هک  دهن  یم  اجنادب  ار  اهراک  تلادع  »
(1) «. تسا رت  تلیضف  اب  رت و  فیرش  لدع  سپ  صاوخ ، دوس  هب  ششخب  و 

ارچ تسا ، لدع  زا  رتهب  لضفت  دشاب  هدنب  ادخ و  نیب  هطبار ، نیا  رگا  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  موصعم  ود  نیا  نانخـس  هسیاقم  اب 
نیب هطبار  نیا  رگا  نکل  دنک ، لمحت  ار  نآ  دناوت  یمن  ناسنا  درادن و  ار  دوخ  اب  ادخ  تلادع  لمحت  يارای  یمدآ  هک 
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.لضفت اب  هن  درب  دهاوخ  دوس  تلادع  اب  یمدآ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، لضفت  زا  رتهب  تلادع  دشاب ، هدنب  اب  هدنب 

یب تردق  ار  دنوادخ  تلادع  تلع  مالسلا  هیلع  ماما  دش  رکذ  هتشذگ  رد  هک  نآ  مکی  تسیب و  ترابع  رد  مشش و  ياعد  هب  هجوت  اب 
: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  لیلد  نیمه  هب  دیامن و  یم  رکذ  ادخ  ياهتنا 

َنوُد ِیتَُّوق  ِیلْوَح َو  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  َو  ِلَمَْعلا ، ِنَسْحَتْسُم  َو  ِلْوَْقلا ، ِّیِضْرَم  َو  ِهَّیِّنلا ، ِِحلاَص  یَلَع  یِّنِعَأ  َو  كِدیِدْسَت ، کِقِیفْوَِتب َو  ِینْدِّیَأ  َو 
؛ َِکتَُّوق ِکلْوَح َو 

وکین رادرک  هدیدنـسپ و  راتفگ  هتـسیاش و  گنهآ  دصق و  رب  و  امن ؛ مکمک  قح  هار  هب  تا  ییامنهار  راک و  بابـسا  ندش  مهارف  هب  و 
.راذگماو دوخ  توق  ورین و  هب  ارم  یشاب ، هدیشخب  نم  هب  ورین  توق و  دوخ  هکنآ  یب  و  نک ؛ ما  يرای 

.دیامن یم  تردق  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

تاواسم تاساوم و  لصا  . 2

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

( . ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  (َو 

(1) «. دید دهاوخ  ار  نآ  هجیتن ]  ] دنک يدب  يا  هّرذ  نزو  مه  هک  ره  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

( . ...اُوفْوَأ ِهّللا  ِدْهَِعب  یبُْرق َو  اذ  َناک  َْول  اُولِدْعاَف َو  ُْمْتُلق  اذِإ  اهَعْسُو َو  ّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملا  َْلیَْکلا َو  اُوفْوَأ  )... 
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ای يرواد  هب   ] نوـچ .مـینک و  یمن  فـیلکت  شناوـت  ردـق  هـب  زج  ار  سک  چـیه  .دـییامیپب  ماـمت  تلادـع ، هـب  ار  وزارت  هناـمیپ و  و  »... 
(1) «. ...دینک افو  ادخ  نامیپ  هب  .دشاب و  امش ]  ] دنواشیوخ هرابرد ]  ] دنچ ره  دینک ، يرگداد  دییوگ  نخس  تداهش ]

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. تسا یقیقح  نمؤم  وا  دهد ، فاصنا  دوخ  زا  مدرم  هب  دنک و  تاساوم  ریقف  اب  شلام  رد  هک  یسک  »

شقلخ رب  ادـخ  تابجاو  نیرت  تخـس  زا  هک  ار  يزیچ  هس  یهاوخ  یمن  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ : زازب  نسح 
(3) .اج ره  رد  ادخ  ندرک  دای  تردارب و  اب  تاواسم  دوخ و  زا  مدرم  نداد  فاصنا  دومرف : ارچ ؟ متفگ : مهد ؟ ربخ  وت  هب  تسا 

هباشم روما  ریاس  يونعم و  ای  يداـم  هتـساوخ  زا  معا  نادـنمزاین  لاـح  هب  یگدیـسر  قاـفنا ، يرکف ، مه  يردارب ، تاـساوم ، زا  روظنم 
(4) .تسا

: دنا هتفگ  زین  یخرب  یفرط  زا   (5) .دنا هتفگ  زین  يربارب  ینعم  هب  ار  تاواسم 

(6) «. تسا ناسکی  همه  يارب  يزیچ  هک  تسانعم  نیا  هب  تاواسم  »

(7) «. تسا تواخس  تلیضف  رد  هجردنم  لئاضف  زا  تاساوم  »

: دنا هتفگ  نینچ  مه  يا  هدع 

یم تـسا ، هدـش  يو  يزور  هـچنآ  لاـم و  شاـعم و  رما  رد  نیقحتـسم  ناتــسود و  اـب  ندوـمن  تکرــش  يردارب ، يربارب ، تاـساوم  »
(8) «. دشاب
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زا یتمسق  رد  هک  دندومرف  داریا  یخیرات  هبطخ  مارحلا  دجسم  رد  مدرم  عامتجا  هکم و  حتف  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دنربارب يواسم و  هناش  ياه  هناد  دننام  لاح ، هتشذگ و  راگزور  رد  مدرم  همه  دومرف : هک  اجنآ  دنتشاد ؛ نایب  ار  یمالسا  تاواسم  نآ 

(1) .تسا يراکزیهرپ  اوقت و  تلیضف ، كالم  .درادن  يرترب  هایس  رب  خرس  مجع و  رب  برع  و 

، درامگن تمه  وا  ياهراک  هب  دـیامن و  يراددوخ  وا  هب  يرای  کمک و  زا  و  دزرو ، یم  دـسح  ای  دـنک  یم  ینمـشد  يرگید  اب  هکره 
(2) .دوش یم  یشان  لخب  ای  سفن  فعض  ای  تلاسک  زا  تافص  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم 

.دیامن یم  رکذ  تاساوم  ار  تسود  هب  مدرم  ندوب  جاتحم  لیالد  زا  یکی  وطسرا 

تاقالم و هب  جایتحا  تهج  زا  شیاسآ )  ) هافر لاح  رد  اما  .لاوحا  همه  رد  دوب  جاتحم  تسود  هب  مدرم  : » تسا هتفگ  سیلاطاطـسرا  و 
تـسناؤم و  نتـسناد ) دوخ  نوچمه  ار  يرگید  يراـگزاس ،  ) تاـساوم هب  جاـیتحا  تهج  زا  تدـش  لاـح  رد  اـما  و  ناـشیا ، تنواـعم 

(3) .ناشیا

تاساوم ای  تاواسم 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(4) «. تسا تاواسم  قوف  هک  نک  تاساوم  دوخ  ینید  ردارب  اب  »

؛ تسین تاواـسم  هب  يزاـین  دـنیامن ، راـتفر  رگیدـکی  اـب  يردارب  یتسود و  ّتبحم و  ساـسارب  مدرم  رگا  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  زار 
، ددنـسپ یم  دوخ  يارب  ار  هچره  درف  دوش و  یم  نایامن  یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  يردارب ، یتسود ، هطبار  رد  تشذـگ  هکناـنچمه 

.تسین تاواسم  فاصنا و  تلادع و  هب  يزاین  اذل  .ددنسپ  یم  زین  يرگید  يارب 

ص:374

ص 342-340. ج 2 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  ( 1 - ) 1
ص 304. ج 2 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 241. هداز ، بجر  مارهش  حرش  همدقم و  يرصان ، قالخا  هدیزگ  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  ( 3 - ) 3
.راونالراحب زا  لقن  هب  ص 76 . مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  ( 4 - ) 4
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رد هک  يداصتقا  یلام و  دعب  رد  هژیو  هب  یگدنز ، تالکـشم  لئاسم و  رد  يرای  .تسا  نارگید  هب  يرای  يرازگتمدـخ ، ياه  هولج  زا 
ناج و لام و  اب  ینید ، ناردارب  هب  ندـناسر  يرای  زا  تسا  ترابع  تاساوم  .تسا  هدـش  ریبعت  تاـساوم  هب  نآ  زا  یمالـسا ، گـنهرف 

.دندنمزاین نآ  هب  هک  ییاهزیچ  رد  نآ ، دننام 

تلادع تاواسم و 

(1) «. يواسمان طیارش  رد  هن  يواسم ، یقوقح  طیارش  رد  تسا ، تاواسم  تلادع  ياضتقم  : » دسیون یم  يرهطم  دیهش 

: دنا هتفگ  يرگید  ياج  رد  ناشیا 

تاماقم و دوخ  هب  دوخ  هعماج  .دنـشاب  هجرد  کی  هبترم و  کـی  دـح و  کـی  رد  رظن  ره  زا  مدرم  همه  هک  تسین  نیا  تلادـع  ینعم 
...دوشب يدـنب  هجرد  يدـنب و  میـسقت  دـیاب  دراد ، تاجرد  تاماقم و  هک  یتقو  .تسا  رکیپ  کی  لثم  تهج  نیا  رد  دراد و  تاجرد 

(2) .دشاب اه  تقایل  اهدادعتسا و  عبات  تسا  عامتجا  رد  هاوخان  هاوخ  هک  ییاه  توافت  هک  تسا  نیا  تلادع  ياضتقم 

: تسا هتفگ  نینچمه 

طلغ مینک ، ضرف  یعامتجا  ياه  تبهوم  رد  تاواسم  مه  ار  تاواـسم  مینک و  فیرعت  تاواـسم  ياـنعم  هب  ار  تلادـع  میهاوخب  رگا 
، تسا تاواسم  مه  نآ  تفگ  ناوت  یم  دوش ، هجوت  نآ  هب  رگا  هک  درک  ینعم  دوش  یم  رگید  ياـنعم  کـی  هب  ار  تلادـع  یلو  .تسا 

(3) .رگید لکش  هب  تاواسم  اما 

يدراوم رد  هک  تشاد  رظن  رد  ار  هتکن  نیا  دـیاب  تاواسم  دروم  رد  هتبلا  .دـنا  لدـع  اب  ربارب  فدارتم و  زین  تاواسم  فاصنا و  طـسق ،
عیزوت نیناوق و  يارجا  نوچ 

ص:375

ص 252. ج 25 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 312. ج 1 ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  يرهطم ، یضترم  ( 3 - ) 3
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اما دوش ، یم  یتلادع  یب  بجوم  يرباربان ، هنوگره  دـبای و  یم  ققحت  هیوسلا  یلع  عیزوت  تاواسم و  لکـش  رد  تلادـع ، لاملا ، تیب 
، تاواسم رگید  دوش ، یم  نییعت  اهنآ  یگتـسیاش  شالت و  نازیم  هب  هجوت  اب  دارفا  قوقح  هک  اجنآ  هکلب  تسین ؛ نینچ  دراوم ، همه  رد 

.تسا هنالداع  دروخرب  طرش  شیپ  دارفا ، نیب  نداهن  توافت  تسین و  تلادع  ققحت  هار 

هوق و ار  تلادع  رایعم  رگا  .ناسکی  طیارش  رد  یلو  تسا  یکی  تاواسم  تلادع و  هک  تفگ  نینچ  ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
شنیرفآ رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  تلادع  دض  ًالماک  هکلب  تسین ، تلادـع  تاواسم ، تروص  نیا  رد  میریگب  رظن  رد  دارفا  دادعتـسا 
یتسیاب دوش ، افوکش  اهدادعتسا  هک  دشاب  رارق  رگا  .دراد  یصاخ  ییاناوت  درف  ره  نآ  عبت  هب  تسا و  هداد  یصاخ  دادعتسا  درف ، ره  هب 

.تسا ریاغم  تاواسم  اب  نیا  هک  دوش  هداد  اهدادعتسا  نآ  ساسارب  دارفا  قوقح  قح و 

نیا فک ) ای   ) لقادـح نیمأت  روظنم  هب  و  تساه ، ناسنا  ریاس  اب  كرتشم  ياهزاین  يرـس  کی  ياراد  یناسنا  ره  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
دارفا هب  قوقح  قح و  اهدادعتـسا  ساسارب  هک  دوب  دهاوخ  نآ  تلادع  اهزاین ، نیا  زا  سپ  یلو  .دوش  راتفر  تاواسم  هب  یتسیاب  اهزاین 

.تسا تاواسم  اب  ریاغم  نیا  دوش و  هداد 

هیداجس هفیحص  رد  تاساوم  تاواسم و 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛ ِِهبَبَِسب ِْقلَْخلا  یَلَع  َّقَْحلا  اََنل  َْتبَجْوَأ  اَمَک  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َو  ِِهب ، اَنَْتفَّرَش  اَمَک  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

وا لآ  دمحم و  رب  و  يداد ؛ یگرزب  تفارش و  ترضح  نآ  هب  ار  اه ) ناملـسم   ) ام هکنانچ  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
.يدینادرگ بجاو  يرگید ) رب   ) قلخ رب  یقح  ام  يارب  راوگرزب  نآ  ببس  هب  هکنانچ  تسرف  دورد 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

ص:376
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؛ َِکتَیَالَو ِلَْضفَِاب  اَِنئاَدْعَِأل  َنیِِذباَنُْملا  َو  اَنِّقَِحب ، َنِیفِراَْعلا  َِّیلاَوَم  ِیناَِربِج َو  ِیف  ِینلَوَت  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

دنـسانش یم  ار  ام  قح  هک  مناتـسود  ناگیاسمه و  هرابرد  ندومن  يرای  نیرتهب  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
.امرف یهارمه  دننک  یم  تفلاخم  ام  نانمشد  اب  و  دنیامن ) یم  تیاعر  ار  ام  قوقح  هتشاد  رواب  ار  ام  تماما  )

يرای و اریز  دیامن ، تدعاسم  يرای و  ار  دوخ  ناتسود  ناگیاسمه و  ات  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسا تاواسم  زا  معا  هک  دنچ  ره  تسا ، يردارب  تاساوم و  ياه  هولج  زا  یکی  تدعاسم 

.تسا رگیدمه  تدعاسم  يرای و  دنراد ، رگیدکی  هب  تبسن  ینید  ناردارب  هک  یقوقح  زا  یکی  یمالسا  گنهرف  رد 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

همه هرابرد  و  مرذگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ؛ شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  همه  ییوکین  اب  مشاـب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

؛ منک ییوجلد  هتشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگ  تخس   ) مشاب مرن  اهنآ  اب  ینتورف  اب  و  مناشوپب ،

ص:377
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تمعن يراکهابت ) داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) ینمادـکاپ اب  مزاـس و  راکـشآ  ناـنآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رـس  تشپ  یناـهنپ و  رد  و 
مزال ناشیا  هرابرد  مناد  یم  مزال  بجاو و  دوخ  ناشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناـشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و   ) یگـشیمه

.منک تیاعر  ناشیا  يارب  مراد  رظن  رد  هتشاد  تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ  و  مناد ؛

ییاهزیچ نامه  روما  نیا  عقاو  رد  .دهد  ماجنا  هیاسمه  دروم  رد  ات  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ار  يروما  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
یم دز  شوگ  ار  ناگیاسمه  هب  تبسن  تاساوم  مازتلا ، وحن  هب  ترابع  نیا  داد و  ماجنا  دیاب  نمؤم  ینید  ردارب  کی  قح  رد  هک  تسا 
یم بجاو  ددنـسپ و  یم  دوخ  ناکیدزن  ماوقا و  يارب  هک  ار  هچنآ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ترابع  نیمه  نایاپ  رد  هکناـنچمه  .دـنک 

يردارب و تاساوم ، دراد ، دوخ  ناشیوخ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  یقوقح  زا  یکی  مّلـسم  ردـق  .دـنادب  مزال  زین  ناگیاسمه  هراـبرد  دـناد 
.تسا نانآ  تدعاسم 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد ؛ قیفوت  ار  نانآ  و 
ندوـمن ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ، دزن  نـتفر  و  ناشیدـنمزاین ؛ رقف و  زا  يریگوـلج  و  ناـشناناوتان ؛ هـب  ندـناسر  دوـس  رد  يا ) هدوـمرف 

ندناشوپ و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشنارفاسم ؛ رادید  و  ناشناگ ؛ دننک  تروشم  نداد  زردنا  و  ناشنایوجهر ؛

ص:378
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و اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  نانآ  هب  ندرک  کمک  بوخ  و  ناشناگدیدمتـس ؛ ندرک  يراـی  و  ناـشیاه ؛ بیع 
.دنیامن تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  دندنمزاین  نآ  هب  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب  هب  ناشندناسر  دوس 

ندرک يراـی  تاـساوم و  ناـمه  دـنک ، یم  بلط  دوـخ  ناـگیاسمه  قـح  رد  دـنوادخ  زا  هک  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  تـقیقح  رد 
.تساهنآ

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

ُّبُِحت َو اَِـمب  کـَل  ِلَـمَْعلِاب  َو  کـَْیلِإ ، ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ًاریِـصَن ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ًاـنیِرَق ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ٌریِسَی ْکیَلَع  ِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  کَّنِإ  یَضْرَت ،

هب یگتخابلد  قوش و  هب  و  نادرگ ؛ نانآ  هب  هدـننک  يرای  و  وریپ )  ) نیـشنمه ناشیا  اـب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هتساوخ و  ییاناوت ؛ زیچ  ره  رب  وت  اریز  امرف ) اطع  قیفوت   ) راذگ تنم  نم  رب  يدرگ  یم  دونشخ  يراد و  تسود  هچنآ  ماجنا  هب  دوخ و 

.تسا ناسآ  وت  يارب  نم 

.تسا تاواسم  زا  معا  يرای  تشذگ  هکنانچمه 

هدـمآ لیذ  رد  هک  ییاهاعد  نکل  دروآ ، تاواسم  يارب  ناوت  یم  دوب  هدـمآ  فاصنا ) تلادـع و   ) لبق لصا  رد  هک  ار  ییاـه  تراـبع 
: تسا هدش  هدروآ  تاواسم  موهفم  رتشیب  هچره  نییبت  حیضوت و  يارب 

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  مراهچ  تسیب و  ترابع  رد  مود و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ ٌلَسُْرم ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم ، کَلَم  ْکیََدل  ُهَیِزاَُوی  َال  َو  ٍهَبَتْرَم ، ِیف  َأَفاَُکی  َال  َو  ٍَهلِْزنَم ، ِیف  يَواَُسی  َال  یَّتَح 
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يربارب وا  اب  تعیرـش ) بحاص   ) لسرم ربمغیپ  برقم و  هتـشرف  چیه  و  دشابن ؛ دـننامه  ماقم  رد  يواسم و  وا  اب  هبتر  رد  سک  چـیه  ات 
.دنکن

اب  ) دنتوافتم رگیدـکی  اب  تلزنم  ماقم و  هبتر و  ظاحل  زا  ناگتـشرف  ناربمایپ و  هک  هنوگ  نامه  دومن  طابنتـسا  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
اه ناسنا  ناگتـشرف و  ناربمایپ ، هک  یفیلکت  قوقح و  سپ  .دنا  نینچ  نیا  زین  اه  ناسنا  دـنا ،) هدام  زا  درجم  ناگتـشرف  هکنیا  هب  هجوت 

.تسا توافتم  رگیدکی  اب  دنراد  دنوادخ  هاگرد  رد 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ...ٌدِحاو ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  )

(1) «. ...هناگی ییادخ  امش  يادخ  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  متسه و  يرشب  امش  لثم  مه  نم  »

ناگتشرف ناربمایپ و  مامت  زا  رگید  یتهج  زا  یلو  تسا ، مدرم  ریاس  هیبش  یتهج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینعم  نیدب 
.تسا رترب  ادخ  هاگرد  برقم 

راو یـضایر  ای  يواسم  میـسقت  تلادع و  ینعم  هب  تاواسم  هب  اه  ناسنا  یمامت  اب  دـنوادخ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  قوف  بلاطم  زا 
تلادـع ياـنعم  هب  تاواـسم  تسا ، هدومن  اـطع  ار  یـصاخ  ییاـناوت  دادعتـسا و  هوق و  ناـسنا  ره  هب  هک  تهج  نآ  زا  هدوـمن و  راـتفر 

.تسین راو ) یضایر  ای  يواسم  میسقت  )

: دنیامرف یم  نآ  مهن  ترابع  رد  مراهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه 

؛ َِکئاَزَج َْریَخ  ِناَمیِْإلِاب  اَنوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناَوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ٍناَسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِِعباَّتلا  َیلِإ  ْلِصْوَأ  َّمُهَّللا َو 

دنرادرکوکین هک  راـصنا ) نیرجاـهم و  زا  ربمغیپ  هباحـص ي  ناوریپ   ) ناـشیا ناوریپ  نیعباـت و  هب  ار  دوخ  شاداـپ  نیرتـهب  ایادـخ  راـب 
.زرمایب دنتفرگ  یشیپ  ام  رب  نامیا  هب  هک  ار  ام  ینامیا )  ) ناردارب ام و  اراگدرورپ  دنیوگ : یم  هکنانآ  ناسرب ؛
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.تسا هدومرف  هراشا  رگیدکی  اب  اه  ناسنا  توافت  هب  زین  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. دهد یمن  ربارب  ناسکی و  ار  دوخ  هدنب  رادرک )  ) يازج هکنآ  يا  و  ِءاَوَّسلا ؛ یَلَع  ُهَْدبَع  ُِیفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  «َو 

هن دنک  یم  لمع  لضفت  ساسارب  ناگدنب  نداد  رفیک  شاداپ و  رد  دنوادخ  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  نیا  زا 
، شـشخب ات  تسا  رتهب  تلادع  دشاب  رگید  ناسنا  اب  ناسنا  نیب  طابترا  عون  زا  يا  هطبار  رگا  هک  دش  رکذ  تلادع  ثحبم  رد  .تلادـع 

.تسا رتهب  لضفت  دشاب ، ادخ  ناسنا و  نیب  هطبار  رد  یلو   ، (1) دراذگ یم  هّحص  هتکن  نیا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنانچمه 

مولظم هب  تناعا  لصا  . 3

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهّللا  َّنِإ  ُهّللا  ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َِکلذ َو  )

وا ادخ  ًاعطق  دریگ ، رارق  متس  دروم  سپـس  دنز ، تبوقع  هب  تسد  تسا  هتفر  تبوقع  وا  رب  هچنآ  ریظن  سک  ره  و  تسا ، نینچ  يرآ  »
(2) «. تسا هدنزرمآ  رگشیاشخب و  ادخ  هک  ارچ  درک ، دهاوخ  يرای  ار 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ٍلِیبَس ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََمل  (َو 

(3) «. تسین ناشیا  رب  یشهوکن ]  ] هار دریگ ] ماقتنا  و   ] دیوج يرای  دوخ ، ِندید ]  ] متس زا  سپ  هک  ره  «و 
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زا هداد و  روتسد  زیچ  تفه  ماجنا  رب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  شدادجا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تسا هدومرف  یهن  زیچ  تفه  ماجنا 

(1) «. ...و مولظم  يرای  هزانج ، عییشت  نارامیب ، تدایع  »

: دنیامرف یم  رگید  ینخس  رد  ترضح  نآ  نینچمه 

(2) «. دوش تباجا  امش  هراب  رد  وا  يارب  و  دنک ، نیرفن  امش  رب  ادخ  هاگرد  هب  ات  دینک  کمک  یمولظم  ناملسم  ررض  رب  ادابم  »

: دنا هتفگ  زین  یخرب 

(3) «. تسا نامولظم  يرای  فدارتم  نیمولظم  هناعا  »

یمکح تعیرـش ، رد  رگا  هک  ینعم  نیدب  .تسا  یلقع  تالقتـسم  زا  تیناسنا و  هب  مارتحا  تلادـع و  لصا  رب  ینتبم  مولظم  هب  کمک 
.دیامن دییأت  ار  نآ  ندوب  نسح  دناوت  یم  یمدآ  لقع  میتشادن ، دروم  نیا  رد  مه 

، تسا نادرمناوج  نامیپ  هک  لوضفلا » فلح   » نامیپ وضع  ندش ، ثوعبم  زا  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگ  هچنانچ 
.دنیامن عافد  وا  قح  زا  یتسیاب  یم  نامیپ  نیا  ياضعا  ددرگ ، عقاو  مولظم  دوش و  هکم  دراو  یسک  رگا  نامیپ  نیا  بجوم  هب  .دوب 

هب فظوم  ناناملسم  همه  دبلط  کمک  دروآرب و  تیمولظم  دایرف  ایند ، زا  ییاج  ره  رد  یناملسم  هچنانچ  ینید ، ياه  هزومآ  ساسارب 
.دنتسه وا  يرای 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  .دناد  یم  زیاج  دروم  کی  رد  اهنت  ار  ندز  دایرف  مالسا 

؛ ) ًامِیلَع ًاعیِمَس  ُهّللا  َناک  َِملُظ َو  ْنَم  ّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهّللا  ُّبُِحی  (ال 

(4) «. تساناد ياونش  ادخ  و  دشاب ، هتفر  متس  وا  رب  هک  یسک  زا ]  ] رگم درادن ، تسود  ار  ینابزدب  هب  نتشادرب  گناب  دنوادخ ، »
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: دنیامرف یم  شا  یمارگ  دنزرف  هب  تیصو  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

یب هعماج  رد  هک  نادنمتـسم  نامورحم و  ًاصوصخ  ادـخ ، ناگدـنب  هب  ندومن  تناعا  میاـمن  تیـصو  تسا  مزـال  هک  یمهم  روما  زا  و 
زیزع مالـسا  یلاعت و  يادـخ  هب  اه  تمدـخ  نیرتهب  زا  تسا و  وت  هار  داز  نیرتهب  هک  ناـنیا -  تمدـخ  رد  يراد  ناوت  هچره  دـنهانپ ،

(1) ....نک ششوک  ناملاظ  ناربکتسم و  لباقم  رد  نانآ  تیامح  نامولظم و  تمدخ  رد   ] یناوت یم  هچ ] ره  ربراک و  هب  تسا - 

: دسیون یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 

، دـشاب زواجت  لاح  رد  فرط  هک  تسا  نیا  شدـیق  کی  هچ ؟ هب  دـیقم  دـشاب ؛ دـیقم  تروص  هب  داهج  هزاجا  تسا  نکمم  هک  میتفگ 
ام اب  دهاوخب  فرط  هک  تسا  نیمه  هب  رصحنم  دیق  ایآ  .دیگنجب  وا  اب  امش  دگنج ، یم  امش  اب  وا  نوچ  دروآ ، یم  موجه  امش  هب  دراد 

کی بکترم  یلو  دـگنجب ، دـهاوخن  ام  اب  فرط  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  رگید  زیچ  نآ  تسه ؟ مه  رگید  زیچ  کـی  اـی  دـگنجب ؟
دنا هتفرگ  رارق  زواجت  تحت  هک  ار  رگید  ياه  ناسنا  نآ  میراد  تردق  ام  تسا و  هدش  اهناسنا  دارفا  هدع  کی  هب  تبـسن  شحاف  ملظ 

ناملـسم ریغ  هچ  ناملـسم و  هچ  مولظم  هب  کمک  .میا  هدرک  کـمک  ملاـظ  نیا  ملظ  هب  عقاو  رد  میهدـن  تاـجن  رگا  میهدـب ، تاـجن 
(2) .دشاب ناملسم  رگا  ًاصوصخ  تسا  بجاو 

هیداجس هفیحص  رد  مولظم  ندومن  يرای 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ْمِهِدِشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِه  َو  ْمِهِضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَس  َو  ْمِهِفیِعَض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْخَْألا  َو  ِکتَّنُس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
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ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 
؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
ندومن ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ، دزن  نتفر  و  ناـش ، يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوـس  رد  يا ) هدوـمرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندـناشوپ  و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناـشرفاسم ؛ رادـید  و  ناشناگدـننک ؛ تروشم  نداد  زردـنا  و  ناـشیوجهار ؛
هب ناشندناسر  دوس  و  اهنآ ) دننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  نانآ  هب  ندرک  کمک  بوخ  و  ناشا ؛ هدیدمتـس  ندرک  يرای 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  دندنمزاین  نآ  هب  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

.تسا هدومرف  هراشا  هدیدمتس  مولظم و  هب  ندرک  کمک  يرای و  هب  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مکی  ترابع  رد  متشه و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْمَلَف ََّیلِإ  َرَذَتْعا  ٍءیِـسُم  ْنِم  َو  ُهْرُکْـشَأ ، ْمَلَف  ََّیلِإ  َيِدْسُأ  ٍفوُْرعَم  ْنِم  َو  ُهْرُْـصنَأ ، ْمَلَف  ِیتَرْـضَِحب  َِملُظ  ٍمُولْظَم  ْنِم  ْکَیلِإ  ُرِذَتْعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
ْنِم َو  ُهُْرتْـسَأ ، ْمَلَف  ِیل  َرَهَظ  ٍنِمُْؤم  ِْبیَع  ْنِم  َو  ُهْرِّفَوُأ ، ْمَلَف  ٍنِمْؤُِمل  ِینَمَِزل  ٍّقَح  يِذ  ِّقَح  ْنِم  َو  ُهِْرثوُأ ، ْمَلَف  ِیَنلَأَـس  ٍهَقاَـف  يِذ  ْنِم  َو  ُهْرِذـْعَأ ،

؛ ُهْرُجْهَأ ْمَلَف  ِیل  َضَرَع  ٍْمثِإ  ِّلُک 

زا و  ما ؛ هدرکن  يرای  ار  وا  نم  هدیسر و  متـس  وا  هب  نم  ربارب  رد  هک  يا  هدیـشک  متـس  زا  مهاوخ  یم  رذع  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ  راب 
رذع نم  زا  هک  يرادرکدب  زا  و  ما ؛ هدرواین  اج  هب  ار  نآ  ساپس  هدش و  نم  هب  هک  یناسحا  یکین و 
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و ما ؛ هدادن  يرترب  دوخ  رب  هدیشخبن و  ار  وا  نم  هدومن و  تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین  زا  و  ما ؛ هتفریذپن  ار  شرذع  نم  هتـساوخ و 
ار نآ  هتـشگ و  راکـشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  صقن  بیع و  زا  و  ما ؛ هدادـن  ار  نآ  تسا و  مزال  نم  رب  هک  ینمؤم  قح  بحاص  قح  زا 

.ما هدرکن  يرود  نآ  زا  هدمآ و  شیپ  نم  يارب  هک  یهانگ  ره  زا  و  ما ؛ هدناشوپن 

يرای ار  وا  تسا  هتسناوتن  ناشیا  هدیسر و  یـسک  هب  هک  یمتـس  هطـساو  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هدیدمتـس درف  لباقم  رد  یناملـسم  درف  ره  هک  تسا  نیا  دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  اعد  نیا  زا  هک  يا  هجیتن  .دهاوخ  یم  رذـع  دـیامن 

.دیامن کمک  هدیدمتس  درف  نآ  هب  هک  دراد  هفیظو  دشاب ، ناملسم  رگا  ًاصوصخ  رگید 

هب ناسنا  دراوم  زا  یخرب  رد  اریز  تسا ، هدـننک  کـمک  درف  ییاـناوت  مولظم ، هب  کـمک  طیارـش  زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
یعاونا ياراد  متـس ، هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  تسیاب  یم  نینچمه  .درادن  ندرک  کمک  ناکما  هیقت  ای  ییاناوت  مدع  هطـساو 

« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، » هدیدمتـس هب  کـمک  دروم  نیا  رد  .ندرک  هاـنگ  ینعی  دوـخ ؛ سفن  هب  ناـسنا  متـس  هلمج  زا  تسا ؛
.تسا ناشیا 

: دنیامرف یم  نآ  مهدجه  ترابع  رد  مشش و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِمَعِّنلا ، ِرْکُش  َو  ِّرَّشلا ، ِناَرْجِه  َو  ِْریَْخلا ، ِلاَمِْعتْـسِال  اَنِماَّیَأ  ِعیِمَج  ِیف  ِهِذَه َو  اَِنتَْلَیل  اَذَه َو  اَنِمْوَی  ِیف  اَنْقِّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِّقَْحلا َو ِهَرُْـصن  َو  ِِهلَالْذِإ ، ِلِطاَْبلا َو  ِصاَِقْتنا  َو  ِماَلْـسِْإلا ، ِهَطاَیِح  َو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب ، ِْرمَْألا  َو  ِعَِدْبلا ، ِهَبَناَُجم  َو  ِنَنُّسلا ، ِعاَبِّتا 

؛ ِِفیهّللا ِكاَرْدا  َو  ِِفیعَّضلا ، ِهَنَواَعُم  َو  ِّلاَّضلا ، ِداَشْرِإ  َو  ِهِزاَزْعِإ ،

یکین ماجنا  يارب  امرف ؛ اطع  قیفوت  نامیاهزور  همه  رد  بش و  نیا  زور و  نیا  رد  ام  هب  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
ییاهزیچ ثادحا   ) اه تعدب  كرت  و  تابحتـسم ) تابجاو و   ) اه تنـس  زا  يوریپ  اه و  تمعن  زا  يرازگ  ساپـس  يدـب و  زا  يرود  و 

هب رما  و  تسین ) نید  زا  هک  نید  رد 
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يرادـهگن ظفح و  و  هورکم ) مارح و  اه ؛ یتشز  زا  نتـشادزاب   ) رکنم زا  یهن  و  بحتـسم ) بجاو و  هدیدنـسپ : هب  نتـشاداو   ) فورعم
؛ هارمگ ییامنهار  و  نآ ؛ ندینادرگ  یمارگ  قح و  يرای  و  نآ ؛ ندومن  راوخ  یتسردان و  لطاب و  شهوکن  و  مالسا ، عورف ) لوصا و  )

.هدیسر متس  دایرف  هب  ندیسر  و  ناوتان ؛ کمک  و 

تاقوا یـضعب  هکنیا  هن  دشاب ؛ هتـشاد  ار  هدیدمتـس  هب  کمک  قیفوت  هراومه  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  اعد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دشاب هتشادن  ار  نآ  رگید  عقاوم  یضعب  رد  هتشاد و  ار  ناوت  نیا 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مهدراهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

«. دهد یمن  ربارب  ناسکی و  ار  دوخ  هدنب  رادرک )  ) يازج هکنآ  يا  و  ِءاَوَّسلا ؛ یَلَع  ُهَْدبَع  ُِیفاَُکی  َال  ْنَم  اَی  «َو 

.دناد یم  هدید » متس  هب  ندناسر  يرای   » ار لاعتم  دنوادخ  ياه  یگژیو  فاصوا و  زا  یکی  اعد  زا  شخب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، دیامن لمع  لکوم  يأر  قباطم  یتسیاب  هدنیامن  هک  دنک  یم  مکح  میلـس  لقع  تسا  نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا 
ار لامعا  نیا  یتسیاب  یم  تسا  نیمز  يور  رب  ادـخ  هفیلخ  هک  یمدآ  سپ  .دـیامن  لمع  دـنوادخ  رظن  قباطم  یتسیاـب  مه  ناـسنا  سپ 

.رت لزان  رایسب  حطس  رد  دنچره  دهد ، ماجنا 

: دنیامرف یم  نآ  مود  یس و  دصکی و  ترابع  رد  متفه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِیل ْحَْـتفا  َو  اَِهب ، ِینیِقَت  ًهَطاَـیِح  ُمَلْعَأ  اـَل  ُْثیَح  ْنِم  ِینْطُح  َو  ًاریِـصَن ، ًادَـی َو  کـِباَتِک  ِوْحَم  یَلَع  ْمَُهل  اـَل  َو  ًاریِهَظ ، َنیِِملاَّظِلل  ِیْنلَعْجَت  اـَل  َو 
؛ َنیِمِْعنُْملا ُْریَخ  کَّنِإ  کَماَْعنِإ ، ِیل  ْمِْمتَأ  َو  َنِیبِغاَّرلا ، َنِم  ْکَیلِإ  یِّنِإ  ِعِساَْولا ، ِکقْزِر  ِکتَْفأَر َو  ِکتَمْحَر َو  ِکَتبْوَت َو  َباَْوبَأ 
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زا و  هدـم ؛ رارق  ناشیا  کمک  رای و  دـیجم ) نآرق   ) دوخ باتک  ماکحا ) لاطبا   ) ندرک دوبان  رب  هدـم و  رارق  نارگمتـس  ناـبیتشپ  ارم  و 
ینابرهم و شزرمآ و  هبوت و  ياهرد  و  ییامن ؛ ما  يرادهگن  یهانگ ) ره  زا   ) نآ هب  هک  ینابهگن  نک  ما  ینابهگن  مناد  یمن  هک  ییاج 

يور زا  نم  اریز  نادرگ ) دوخ  خارف  يزور  یناـبرهم و  شزرمآ و  هتـسیاش ي  قفوم و  هبوت  هب  ارم   ) ياـشگب نم  رب  ار  تخارف  يزور 
.یناگدنهد تمعن  نیرتهب  وت  اریز  امرف ) لخاد  تشهب  رد  ارم   ) امن لماک  نم  هرابرد  ار  تنداد  تمعن  و  ماوت ؛ هاگرد  هب  ناگدنروآ 

نآرق نامه  هک  ادخ  مکح  نید و  اب  هک  یناسک  ینعی  دیامن ؛ یم  یفرعم  ار  نارگمتس  ماسقا  زا  یکی  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دیمهف ناوت  یم  مازتلا  وحن  هب  نیاربانب  .دهدن  رارق  اهنآ  هب  هدنهد  کمک  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  دـنیامن و  یم  هلباقم  تسا ،

.دهد رارق  ناگدیدمتس  هب  هدننک  يرای  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترضح  نآ  هک 

يداصتقا یلام و  ثحابم 

هراشا

زا دراد و  طابترا  یقوقح  لئاسم  اب  وس ، کی  زا  شخب  نیا  .دریگ  یم  لکـش  یلام  روما  روحم  رب  یمالـسا  قـالخا  زا  يرگید  شخب 
(1) .تسین طابترا  یب  مه  یللملا  نیب  یسایس و  لئاسم  اب  نینچمه  يداصتقا ، لئاسم  اب  رگید ، يوس 

.تسا هدش  هجوت  نانآ  یقالخا  شزرا  هب  طقف  راتشون  نیا  رد  دنچ  ره 

: دنیامرف یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

هیام ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هعماج  يداصتقا  روما  دزاس  یم  رادـیاپ  دـشخب و  یم  ماوق  دوخ  ساسارب  ار  یناـسنا  هعماـج  هک  يزیچ 
(2) ....تسا هداد  رارق  عامتجا  ییاپرب  ماوق و 

ص:387

ص 285. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 1 - ) 1
ص 501. ج 4 ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ( 2 - ) 2

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 405 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_387_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_387_2
http://www.ghaemiyeh.com


دننک و یمن  هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ  دنور و  یم  لام  یپ  زا  شاعم  نیمأت  يارب  سدقم و  عرش  روتـسد  زا  تعاطا  روظنم  هب  هک  یناسک 
يزودنا تورث  عمط و  صرح و  هک  یناسک  یلو  .دنتسه  دنم  هرهب  یهلا  شاداپ  زا  دننک  یم  تیبرت  بوخ  ار  دوخ  نادنزرف  نینچمه 

زا ار  دوخ  ندوب  ناسنا  هجیتن  رد  دـنیامن و  یم  مادـقا  مارح  هار  زا  هچ  لالح و  هار  زا  هچ  لام ، بسک  هب  طقف  هتـسب و  ار  ناشنامـشچ 
لامیاپ ار  دوخ  تفارـش  تّزع و  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دننک ، یم  متـس  شیوخ  یناحور  لامک  يونعم و  یلاعت  هب  دـنرب و  یم  دای 

(1) .دننک یم 

عنام دـنک و  یم  رپ  يدـیلپ  یگریت و  زا  ار  ناـسنا  بلق  مارح  يزور  نوچ  دـناسر  یم  تداعـس  هب  ار  ناـسنا  لـالح ، يزور  عقاو ، رد 
ار یقالخا  لیاضف  یکین و  ناسحا و  رگید  درک  زواجت  نارگید  قوقح  هب  ناسنا  یتقو  .دوش  یم  بلق  نورد  رد  تیاده  رون  ندیـسر 

(2) .دنام یم  زاب  ادخ  برقت  زا  دیآ و  یم  وا  غارس  هب  يدیلپ  مک  مک  دهد و  یم  تسد  زا 

نیرت مکحم  زا  یکی  نارگید ، لاـم  هب  زواـجت  تمرح  ...تسا  نارگید  لاوما  هب  زواـجت  یلاـم ، روما  هنیمز  رد  یفنم ، شزرا  نیتسخن 
(3) .تسا یهیدب  يایاضق  عون  زا  هدوب و  يرشب  عماوج  همه  رد  یقالخا  لوصا 

لیاسو هیهت  نوچ  تسا و  یعیبط  ياهزاین  عفر  هلیـسو  هکلب  تسین ؛ ناسنا  لاـمک  تسا ، یمدآ  حور  تقیقح  زا  يادـج  هچنآ  لاـم و 
اهب هب  ات  تسا  هدش  ریخذ  يو -  يرطف  هن  و  ناسنا -  یعیبط  داهن  رد  کلمت  تّذل  ینورد و  شـشک  زا  یعون  تسین ، جنر  نودـب  نآ 

رد نامزاین  زا  شیب  ای  میـشاب  هتـشاد  تسود  شندوب  يرازبا  هبنج  زا  شیب  ار  لام  هکنیا  .دوش  لمحت  لام  لیـصحت  جـنر  نآ ، هناهب  و 
، میشوکب نآ  عمج 
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یتسدگنت مروت و  ياسرف  ناوت  راب  زا  نتـساک  و  نارگید ، هافر  لیاسو  هیهت  تهج  نآ  دـیلوت  هچ  رگا  .تسا  دنـسپان  مومذـم و  يرما 
(1) .دوب دهاوخ  رتهب  دشاب  رتشیب  هچ  ره  هعماج ،

یم هیـصوت  تعانق  هب  مالـسا  .تسا  یهلا  یناسنا و  یلاع  لیاضف  بسک  تهج  يا  هلیـسو  هکلب  تسین ، فدـه  لام  بسک  مالـسا  رد 
.تسا دنوادخ  ياه  تمعن  زا  حیحص  هدافتسا  رب  لصا  هک  ارچ  تینابهر ، هن  دیامن 

رد هن  نآ و  زا  شیب  هن  تسا ، حالص  هلیسو  نتشاد  تسود  دح  رد  لوقعم ، رادقم  هب  نآ  ّبح  ناسنا و  رویز  هن  تسایند ، تنیز  لام ،
يرگناوت و نینچمه  .دـنک  یم  میـسرت  ار  یمالـسا  داصتقا  یلک  طوطخ  لدـع  طـسق و  یفرط  زا  يرادـمرز ، يزودـنا و  تورث  دـح 

.تسین یمدآ  تناها  ای  تمارک  هیام  ًاتاذ  مادک  چیه  تسا و  یهلا  نومزآ  ود  ره  یتسدیهت ،

لیـصحت لباق  نتخومآ  سیردـت و  اب  اـهنت  هیکزت ، یقـالخا و  تیبرت  هک  تسا  تهج  نآ  زا  قـالخا  هطیح  رد  تشیعم  ثحب  تیمها 
شمهم تمـسق  دـنک ، یم  مهارف  ار  هیکزت  هنیمز  دوش و  یم  رادـیب  ناسنا  رد  وگلا  ندـید  اب  هک  یقالخا  لـئاسم  زا  هتـسد  نآ  .تسین 

.تسا لام  هب  طوبرم 

نواعت لصا  . 1

هراشا

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ...ِْمثِْإلا یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  َو  )... 

(2) «. ...دیوشن مه  رایتسد  يّدعت  هانگ و  رد  و  دینک ، يراکمه  رگیدکی  اب  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  و  »... 

ص:389

هفسلف خیرات و  هتشر  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ   ) هیداجـس هلماک  هفیحـص  رد  یقالخا  تیبرت  دار ، يدواد  هدیعـس  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 126. (، 1375 سردم ، تیبرت  هاگشناد  یناسنا ، مولع  هدکشناد  تیبرت ، میلعت و 

هیآ 2. هدئام ، ( 2 - ) 2
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: دیامرف یم  نینچمه 

؛ ) َنوُعَمْجَی اّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  ایِرْخُس َو  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  )... 

تمدـخ رد  ار  رگید ]  ] یـضعب اهنآ  زا  یـضعب  اـت  میا  هداد  رارق  رگید ]  ] یـضعب زا  رتـالاب  تاـجرد ، رظن ]  ] زا ار  ناـنآ  زا  یخرب  و  »... 
(1) «. تسا رتهب  دنزودنا  یم  نانآ  هچنآ  زا  وت  راگدرورپ  تمحر  و  دنریگ ،

: دنیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(2) «. ...دزاس یم  نک  هشیر  ار  ناطیش  حلاص ، لمع  رب  نواعت  ادخ و  هار  رد  یتسود  »... 

قالخا لوصا  زا  یکی  نیفرط و  ندرک  کمک  يراـی و  ياـنعم  هب  نواـعت  نینچمه   (3) .تسناد يرایمه  ینعم  هب  ار  نواـعت  ناوت  یم 
(4) .تسا نواعت  رب  عماوج  رد  اهناسنا  یگدنز  ساسا  هیلک  تسا و  یمالسا 

حالطصا رد  نواعت  .تسا  يراک  رد  تکراشم  تنواعم و  ندرک و  يرای  ار  رگیدکی  ندش و  تشپ  مه  يانعم  هب  يراکمه ، نواعت و 
(5) .تسا راثیا »  » نامه نافرع 

قلطم  » هزیرغ نیا  .تساه  نیرتشیب  نیرتهب و  یپ  رد  هراومه  تسا ! دودـحمان  ياه  هتـساوخ  بلاط  دودـحم ، رمع  تصرف و  اب  ناسنا ،
يرایمه هزیرغ ، نیا  هب  نداد  خساپ  هار  اهنت  .تسا  يرشب  لماکت  هزیگنا  نیرت  گرزب  یهلا و  يا  هعیدو  ناسنا ، یبلط »

ص:390

هیآ 32. فرخزلا ، ( 1 - ) 1
راظتنا ياه  هروس  لـگ  .نیـسحلادبع  یعلاـط ، هاوخافـص ؛ نیـسحدمحم  ص 390 ؛ يراـفغ ، همجرت  هـیقفلا ، رـضحی  ـال  نـم  ( 2 - ) 2

ص 188. ج 1 ، قودص ،) نیدلا  لامک  باتک  ياه  تیاور  اه و  تیاکح  زا  ینیچلگ  )
ص 98. یقالخا ، تاحالطصا  گنهرف  ( 3 - ) 3

ص 241. دیحوتلا ، رارسا  زا  لقن  هب  ص 543 ، ج 1 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف  يداجس ، رفعج  دیس  .ر ك : ( 4 - ) 4
(www.h z .net/h /m ines/.....43221 . ) رویرهش 86 هرامش 21 ، یبوط ، هلجم  ( 5 - ) 5
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ياه نادـیم  رد  ناـسنا  زیگنا  تریح  تفرـشیپ  دوبن ، نواـعت  هیحور  رگا  دـیدرت  نودـب  .تسا  يرـشب  هعماـج  نواـعت »  » يراـکمه و و 
.دندومیپ یم  ار  یگدنز  نیتسخن  ياه  ماگ  مه  زونه  نایمدآ  دیسر و  یمن  دح  نیا  هب  یگدنز  فلتخم 

.ددرگ یم  رسیم  هعماج  نآ  دارفا  یمومع  تکراشم  یعامتجا و  یگتسبمه  وترپ  رد  یعامتجا  ماظن  ره  یلاعت  دشر و  کش  نودب 

كرتشم و تاساسحا  تاداقتعا و  نوچ  یلماوع  زا  یشان  ار  هعماج  یمومع  تکراشم  یعامتجا و  یگتـسبمه  داجیا  ناسانـش  هعماج 
يدام تاناکما  دوبمک  زیتس و  لادـج و  ار  اه  ناسنا  ییارگاو  یلـصا  لماع  دـنناد و  یم  اه  شزرا  اهرواب و  نایم  یگنهامه  نواعت و 

.دننک یم  یقلت 

هک يراگزاس  تقفاوم و  نامه  درک و  هیبشت  ناویح  ناسنا و  ندـب  هب  ناوت  یم  ار  یعامتجا  ياه  تئیه  تسا ، دـقتعم  تنک  تسوگا 
(1) .تسا بجاو  زین  هعماج  ياضعا  نایم  رد  دنامب ، یقاب  ملاس  هدنز و  ات  تسا  مزال  ندب  رد 

یقالخا و دـعاوقو  اه  شزرا  ساسارب  یلم  قافو  یعامتجا و  یگتـسبمه  هک  تسا  دـقتعم  زین  يوسنارف  سانـش  هعماج  میکرود  لـیما 
رد ییارگدرف  هعماـج و  رد  بهذـم  گـنر  مک  شقن  دریگ و  یم  تروـص  هعماـج  دارفا  تیرثـکا  بناـج  زا  اـه  شزرا  نیا  شریذـپ 

(2) .تسا یعامتجا  قافو  گرزب  تفآ  دیدج ، عماوج 

اهرواب و تاداقتعا ، نایم  یگنهامه  لداعت و  رد  ار  یعامتجا  یگتـسبمه  تیوقت  لماع  ییاـکیرمآ  سانـش  هعماـج  زنـسراپ  توکلاـت 
یموق تیبصع  رب  ینتبم  ار  یعامتجا  یگتـسبمه  یمالـسا ، دنمـشناد  نودلخ  نبا  هکنانچمه  دناد ؛ یم  طیحم  اب  كرتشم  ياه  شزرا 

نیا هک  دهد ، یم  لیکـشت  رگیدکی  هب  يریگدای  حور  یعامتجا و  قلعت  هدیدپ  ار  یعمج  تایح  هرهوج  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم 
(3) .تسا یعامتجا  یگتسبمه  داجیا  نامه  تیبصع ، يریگدای و  حور 

ص:391

.یمومع ص 165. یسانش  هعماج  ینسحم ، رهچونم  ( 1 - ) 1
(www.h z .net/h /m ines/....50707 . ) ناتسمز 84 هرامش 6 ، نوصح ، ( 2 - ) 2

.نامه ( 3 - ) 3
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یمالسا و تما  یگتسبمه  یعامتجا و  قافو  يارب  ار  اهروحم  اهرایعم و  نیرتهب  رشب ، تیاده  يارب  نید  نیرت  لماک  ناونع  هب  مالسا 
: دیوگ یم  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  .دنک  یم  یفرعم  نید  يدابم 

هک یلک  يدابم  لوصا و  .تسا  نید  دیامن ، لوبق  لباق  فدـه  هفـسلف و  ياراد  یتسه  ناهج  نیا  رد  ار  ناسنا  تایح  دـناوت  یم  هچنآ 
يرطف نید  نامه  یمالسا ، تما  تدحو  يانب  نیاربانب ، دنا ، هدوب  دحتم  خیرات  لوط  رد  هراومه  دنهد ، یم  لیکشت  ار  یهلا  نید  نتم 

(1) .تسا

: دنا هتفگ  زین  یخرب 

دح ات  ندرک ، لامیاپ  مه  راثیا و  دح  ات  تسا  کمک  يریگتسد و  مه  عزانت ، مه  تسا ، نواعت  مه  ناسنا ، یتفگش  رـسارس  دوجو  رد 
درف هک  دوب  دقتعم  تسناد و  یم  عبطلاب  یندم  ار  ناسنا  وطسرا  نارکفتم ، هفسالف و  نایم  رد  یشنمدد ! یتریس و  وید  ییوخ و  هدنرد 

اهدـعب .تسا  یمدآ  داهن  رد  نواعت » سح   » دوجو هعماج ، هب  لیامت  هتبلا  دـص  تسا و  لیامتم  یعاـمتجا  نتـسیز  هعماـج و  هب  ناـسنا 
لباـقم هطقن  تسرد  شباـنذا ، عاـبتا و  نیوراد و  اـما  .تسا  هدرک  رارـصا  دـیکأت و  ناـسنا ، داـهن  رد  یلیم  نینچ  دوـجو  رب  مه  نکیب 

اج ره  و  تسا ، اـقب » عزاـنت   » سح تسا ، مکاـح  یمدآ  دوـجو  رب  هک  یلیـصا  سح  نآ  هک  دـندقتعم  دـنراد و  رارق  نـکیب  وطـسرا و 
(2) .تسا اقب  عزانت  نامه  اب  هطبار  رد  دوش ، یم  هدید  ینواعت 

رد لصا  نیا  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  يراکمه  نواعت و  رگیدکی  اب  کین  ياهراک  رد  دـنا  فظوم  ناناملـسم  ینید  ياه  هزومآ  ساسارب 
هدنزاس تبثم و  ياهراک  رد  يداژن  یصخش و  تابسانم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  مدرم  دوش و  هدنز  یمالسا  تاعامتجا 

ص:392

.نامه ( 1 - ) 1
(www.h z .net/h /m ines/...43221 . ) رویرهش 86 هرامش 21 ، یبوط ، هلجم  ( 2 - ) 2
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تما  » لیکـشت هنیمز  دریذـپ و  یم  ناماس  یمالـسا  عماوج  ياه  یناماس  هبان  زا  يرایـسب  دـنیامن ، يراکمه  تکراـشم و  رگیدـکی  اـب 
.دمآ دهاوخ  دوجو  هب  یمالسا  هدحاو »

درف و تشونرس  مالسا ، رظن  زا  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یمالـسا ، هعماج  رد  يراکمه  نواعت و  زراب  ياه  هولج  زا  یکی 
زا هعماج  ندنامرود  يارب  مالسا  سدقم  نید  ور  نیا  زا  .دراذگ  یم  ریثأت  يرگید  رب  کی  ره  تمالـس  هدروخ و  دنویپ  مه  هب  هعماج 

.تسا هدرک  شرافس  ناشدوخ  نایم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  يرارقرب  هب  ار  نانمؤم  یهابت ، طوقس و 

شیاسآ هک  دـسرب  یحطـس  هب  دور و  شیپ  عامتجا  روما  ات  تسا  ریخ  رب  نواعت  دیـشر ، هدـنز و  تلم  کـی  تاصخـشم  نیرتزراـب  زا 
مه هچ  ره  ناسنا  سپ  دـنک ، یط  ار  نآ  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  ناـسنا  تسا و  تمحز  رپ  یهار  یگدـنز  هار  .دوش  نیمأـت  ار  ناـگمه 
یلم نواعت  زا  معا  نواعت ، يایازم  ًارهاظ  مه  يزورما  ندمت  .تسا  نارگید  اب  يراکمه  هب  جاتحم  مه  زاب  دنک  روصت  زاین  یب  ار  دوخ 
رتمک دنتـسه و  نواعت  لـماعت و  لاـح  رد  مه  اـب  يداـیز  ياـه  تیعمج  ناـهج و  همه  رد  هدرک و  كرد  یبوخ ، هب  ار  یللملا  نیب  اـی 

دنمتداعـس هک  نآ  ترورـض  و  نواعت ، دـیاوف  رب  تسا  یعطاق  لیلد  دوخ  نیا  دـشاب و  یلاخ  نواعت  لـماعت و  نیا  زا  هک  تسا  يرهش 
(1) .تسا تاعامتجا  دارفا و  ندرک 

تـسا یمالـسا  مهم  لصا  کی  هک  ار  عامتجا  يزاس  ملاس  يراکوکین و  رد  يراـکمه  نواـعت و  موزل  هاوخدوخ ، تواـفت و  یب  دارفا 
رگیدـکی کمک  هب  هدیدنـسپ  کین و  ياهراک  رد  دـنراد  هفیظو  نیملـسم  مامت  لصا ، نیا  قبط  هکنیا  دوجو  اـب  دـنریگ ؛ یم  هدـیدان 

داجیا دوخ  رد  ار  يدردمه  يرایمه و  حور  ات  دشوکب  دیاب  دـشاب  هنـسح  قالخا  هب  قلختم  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  نیاربانب  .دنباتـشب 
(2) .دنک

تسا تین  لعف و  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین ، یبولطم  رما  هسفن  یف  رگید  روما  زا  يرایسب  دننام  یگتسبمه  نواعت و  هک  دسر  یم  رظن  هب 
نآ تلیذر  ای  تلیضف  هک 

ص:393

صص 75 و 76. نآرق ، رد  قالخا  يرتسبش ، یبیط  دمحا  دیس  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 482. یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  ینک ، يودهم  اضردمحم  ( 2 - ) 2
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.دوب دهاوخ  داسفا  أشنم  دشاب ، رش  رب  رگا  ددرگ و  یم  حالصا  أشنم  دشاب  ریخ  رب  نواعت  هکنانچ  .دوش  یم  صخشم 

هیداجس هفیحص  رد  نواعت 

نیا ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  امرف »! زاین  یب  تیاه  هدیرفآ  زا  ارم  ادـنوادخ ! : » تفگ مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  روضح  رد  یـصخش 
راکهبت دب و  نامدرم  زا  ارم  اهلا ! راب  وگب : هنوگ  نیا  هکلب  دنا ، هدنز  مه  هب  کمک  وترپ  رد  مدرم  تسین ، هنوگ  نیا  : » دـندومرف نخس 

(1) «. امرف زاین  یب 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو َُهل ، ِینَتْقَلَخ  امِیف  یِماَّیَأ  ْغِْرفَتْسا  َو  ُْهنَع ، ًادَغ  ِیُنلَأْسَت  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِِهب ، ِتْهِالا  ُمامَ ِیُنلَغْـشَی  اَم  ِینِفْکا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِرْجَأ َو  ِبْجُْعلِاب ، ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  َال  َکل َو  ِینْدِّبَع  َو  ِْربِْکلِاب ، یِّنَِیلَْتبَت  َال  ِینَّزِعَأ َو  َو  ِرَظَّنلِاب ، یِِّنتْفَت  اـَل  َو  کـِقْزِر ، ِیف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  ِیِننْغَأ َو 

؛ ِرْخَْفلا َنِم  ِینْمِصْعا  َو  ِقاَلْخَْألا ، َِیلاَعَم  ِیل  ْبَه  َو  ِّنَْملِاب ، ُهْقَحْمَت  َال  َْریَْخلا َو  َيِدَی  یَلَع  ِساَّنِلل 

نک مزاین  یب  دراد  یمزاب  تا ) یگدنب  تدابع و  زا   ) ارم نآ  هب  ندیـشوک  هک  يراک  زا  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
ییاـمن یم  یـسرپزاب  نآ  زا  زیخاتـسر ) زور   ) ادرف هک  یهاون ) كرت  رماوا و  ماـجنا   ) هچنآ هب  ارم  و  دـشابن ) وـت  زج  هب  نم  هجوـت  اـت  )

يزور امرف و  زاین  یب  نارگید ) زا   ) ارم امن و  فرـص  يا  هدـیرفآ  منآ  يارب  هک  شتـسرپ ) تدابع و   ) هچنآ رد  ارم  ياـهزور  و  راداو ؛
مراچد تزع ) رد  طارفا   ) يدنلبرـس ربک و  هب  راد و  ما  یمارگ  زیزع و  و  امرفم ؛ مراتفرگ  ندرک  هاگن  هب  و  هد ؛ شیاـشگ  نم  رب  ار  تا 

ارم نکم و 
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هب مدرم  يارب  ار  یکین  ریخ و  و  نادرگم ، هابت  لوبق ) هجرد  زا   ) يدنـسپدوخ بجع و  هب  ار  متداـبع  زاـس و  مار  دوخ  یگدـنب )  ) يارب
نم هب  ار  هدیدنـسپ  ياهوخ  امرفم و  لطاب  نداهن  تنم  هب  ار  نآ  و  میامن ) ناسحا  ناشیا  هب  اـت  نادرگ  مرگناوت   ) زاـس ناور  نم  تسد 

.رادهاگن ندیزان  دوخ  هب  زا  ارم  مدش ) اراد  ار  اهنآ  هکنانچ   ) و امرف ) اطع  نم  هب  ار  نآ  لوبق  دادعتسا   ) شخبب

ناراکهبت ناراکدب و  زا  يزاین  یب  دـمآ ، نیا  زا  شیپ  هک  یبلطم  هب  هجوت  اب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  تسا  مّلـسم 
: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  هکنانچمه  تسا ؛

اَذِإ كِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  ْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  ُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرَّضلا ، َدـْنِع  ِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
کَْعنَم َو کَنَالْذِخ َو  ِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  کَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  كِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْضا ،

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  کَضاَرْعِإ ،

و مهاوخب ؛ وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  و  مروآ ؛ هلمح  نمشد ) رب   ) وت يرای ) کمک و   ) هب رارطضا  ماگنه  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ  راب 
ریقف نوچ  دوخ و  ریغ  زا  نتـساوخ  يرای  هب  موش  هراچیب  نوچ  ارم  و  منک ؛ يراز  وت  هاگرد  هب  يراوخ ) تلذ و  اـی   ) یـشیورد ماـگنه 

هب هک  امرفم ، هارمگ ) اـی   ) شیاـمزآ دوخ  ریغ  شیپ  ندرک  يراز  هب  مسرتب  نوچ  شیوخ و  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  مدرگ 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  موش ، وت  رفیک )  ) ندینادرگ يور  و  تمحر ) زا   ) نتشادزاب يراوخ و  راوازس  ببس ، نآ 

: دنیامرف یم  نآ  مود  هاجنپ و  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ًادیِع َو َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اَنِرِْطف  ِمْوَی  ِیف  ْکَیلِإ  ُبُوتَن  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
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یَلَع يِوَْطنَی  َال  ْنَم  ََهبْوَت  ُهاَنْرَمْـضَأ ، ٍّرَـش  ِرِطاَخ  ْوَأ  ُهاَنْفَلْـسَأ ، ٍءوُس  ْوَأ  ُهاَْنبَنْذَأ ، ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  ًادَـشَتُْحم  ًاـعَمْجَم َو  کـِتَِّلم  ِلـْهَِأل  َو  ًاروُرُس ،
؛ اَْهیَلَع اَْنتِّبَث  َو  اَّنَع ، َضْرا  َو  اَّنِم ، اَْهلَّبَقَتَف  ِباَِیتْرِالا ، کَّشلا َو  َنِم  ْتَصَلَخ  ًاحوُصَن  ًَهبْوَت  ٍهَئیِطَخ ، ِیف  اَهَدَْعب  ُدوُعَی  َال  َو  ٍْبنَذ ، َیلِإ  ٍعوُجُر 

زور مالـسا )  ) دوخ نید  لها  يارب  يداش و  دـیع و  زور )  ) نامیا لها  يارب  ار  نآ  هک  نامندوشگ  هزور  رطف و  زور  رد  ام  ایادـخ  راـب 
يدب راک  ای  میا ؛ هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  یهانگ  ره  زا  يداد ؛ رارق  رگیدـکی  هب  ندرک  کمک  نواعت و  زور  ندـمآ و  درگ  عامتجا و 

هب عوجر  هک  یسک  هبوت  مییامن ؛ یم  تشگزاب  هبوت و  وت ، يوس  هب  میا ؛ هتـشاد  لد  رد  هک  يدب  هشیدنا  ای  میا ؛ هدرک  نیا  زا  شیپ  هک 
سپ دـشاب ؛ هزیکاپ  یلدود  کش و  زا  هک  یـصلاخ  هبوت  ددرگ ؛ یمن  زاب  یهانگ  رد  هبوت  زا  سپ  و  دـنارذگ ؛ یمن  لد  رد  ار  یهاـنگ 

.نادرگ اجرباپ  تباث و  نآ  رب  ار  ام  و  وش ؛ دونشخ  یضار و  ام  زا  و  امرف ؛ لوبق  ام  زا  ار  نآ 

هک دومن  طابنتـسا  ناوت  یم  اعد  تمـسق  نیا  زا  .تسا  ناضمر  هام  اـب  دوردـب  رطف و  دـیع  زور  هراـبرد  ماـما  ياـهاعد  زا  تراـبع  نیا 
زا صاخ  مایا  رد  يرایمه  يراکمه و  نواعت و  هکنانچمه  .دنشاب  هتشاد  يرایمه  يراکمه و  نواعت و  رگیدکی  اب  یتسیاب  ناناملـسم 

.تسا رادروخرب  یصاخ  تلزنم  جرا و 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَفْطِإ  َو  ِْظیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْعلا ، ِطَْسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز  ِینِْـسْبلَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
ِنوُکُـس َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ، ِْرتَس  َو  ِهَفِراَْعلا ، ِءاَْشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض 

َو ِلُّضَفَّتلا ، ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ،
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ِّرَّشلا ِراَثِْکتْسا  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ، ْنِإ  ِّقَْحلِاب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْـسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت 
؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاَّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  کلذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  َو 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتـشز و  بیع و  ندوـمن  ناـهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاـف  و  مدرم ؛ نیب  داـسف  حالـصا  و  هدـیجنر ) مه  زا 

یناـسحا يازج  هکنآ  یب  ناـسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ راـقو و  و  یتریـسوکین ؛
رد یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح  نتفگ  قحتسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرـس  و  دشاب ؛
هب نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمش  رایسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و 

، درب راک  هب  هتخاس  دوخ  هشیدنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتشاذگاو  تعامج و  اب  یهارمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  ماود  هلیـسو 
.نادرگ لماک 

يرایمه يراکمه و  نواعت و  داجیا  مدرم و  نیب  فالتخا  عفر  ناراکزیهرپ ، ناحلاص و  ياه  تنیز  زا  هک  دـیآ  یم  رب  تراـبع  نیا  زا 
.تسا نانآ  نیب 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُّبُِحت َو اَِمب  َکل  ِلَمَْعلِاب  َو  ْکَیلِإ ، ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ًاریِصَن ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ًانیِرَق ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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؛ رابٌریِسَی ْکیَلَع  ِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  کَّنِإ  یَضْرَت ،

هب یگتخاب  لد  قوش و  هب  و  نادرگ ؛ نانآ  هدـننک  يراـی  و  وریپ )  ) نیـشنمه ناـشیا  اـب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
هتساوخ و  ییاناوت ؛ زیچ  ره  رب  وت  اریز  امرف ) اطع  قیفوت   ) رازگ تنم  نم  رب  يدرگ  یم  دونشخ  يراد و  تسود  هچنآ  ماجنا  هب  دوخ و 

.تسا ناسآ  وت  يارب  نم 

رما نیا  يارجا  رد  شور  نیرتهب  اهراک  میـسقت  یگدـنز و  مهم  ياـه  هماـنرب  زا  رگیدـکی  اـب  يراـکمه  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب 
(1) .تسا

.دیامن یم  تساوخرد  ار  نانآ  اب  نواعت  يراکمه و  ناکین و  اب  ینیشنمه  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْرِّبَد َو  ْمُهَعْمَج ، ْفِّلَأ  َو  ْمُهَتَمْوَـح ، ْعَْـنما  َو  ْمُهَتَزْوَـح ، ْسُرْحا  َو  ْمُهَتَِحلْـسَأ ، ْذَحْـشا  َو  ْمُهَتَّدِـع ، ْرِّثَـک  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ ِرْکَْملا ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو  ِْربَّصلِاب ، ْمُْهنِعَأ  َو  ِرْصَّنلِاب ، ْمُهْدُضْعا  َو  ْمِِهنَُؤم ، ِهَیاَفِِکب  ْدَّحَوَت  َو  ْمِهِرَیِم ، َْنَیب  ِْرتاَو  َو  ْمُهَْرمَأ ،

گنج رازبا   ) اه حالـس  و  امرف ؛ رایـسب  ار  ناشیا  هورگ ) تعامج و   ) شرامـش هدـع و  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
و نادرگ ؛ مـکحم  ار  فارطا  و  نـک ؛ يرادـهگن  ار  ناـشیا  فارطا  دودـح و  و  اـمن ؛ نارب  زیت و  ار  ناـنآ  ریت ) هزین و  ریـشمش و  دـننام 

ییاهنت هب  ار  ناشیاه  یتخـس  و  ناسرب ؛ یپ  رد  یپ  ار  ناشاه  هقوذآ  و  امرف ؛ هتـسیاش  ار  ناشراک  و  هد ؛ ییانـشآ  دنویپ و  ار  ناشهورگ 
رظن تقد  ناشنانمـشد ) هب  ناشیا   ) بیرف رکم و  رد  یهارمه و  ییابیکـش  هب  کمک و  ندرک و  يرای  هب  ار  ناشیا  و  نک ؛ يرازگراـک 

.امرف اطع 
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یمالـسا تما  نارادزرم  ياه  لد  ندش  عمج  ندـش و  گنهامه  راتـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  اعد  زا  شخب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا رگیدکی  اب  نانآ  يرایمه  يراکمهو و  نواعت  نامه  هک  .تسا  هدش 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
ندومن ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ زا  تداـیع  و  ناـش ، يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوس  رد  يا ) هدومرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشنارفاسم ؛ رادـید  و  ناشناگ ؛ دـننک  تروشم  نداد  زردـنا  و  ناشیوجهار ؛
هب ناشندناسر  دوس  و  اهنآ ) دننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  نانآ  هب  ندرک  کمک  بوخ  و  ناشناگدیدمتس ؛ ندرک  يرای 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  دندنمزاین  نآ  هب  ناشیا  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

لاعتم دـنوادخ  هاگرد  زا  ناگیاسمه ) يارب   ) ار کین  ياهراک  رد  ندرک  يراـی  کـمک و  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
.تسا راتساوخ 

نیب تدحو  داجیا  رت ، کچوک  حطـس  رد  ای  بهاذم  ماوقا و  اه ، هورگ  نیب  تدحو  داجیا  یمالـسا ، تموکح  ياه  یگژیو  زا  یکی 
هعومجم ای  اتسور  ای  رهش  دارفا 
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هارمه هب  هعماج  نآ  رد  ذوفن  زا  نانمـشد  يدـیماان  اهراک و  رتهب  ماجنا  رد  يا  هدرتسگ  تبثم و  جـیاتن  رما  نیا  .تسا  مکاـح  رظن  ریز 
(1) .دراد

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِداَِشتْحِالا ِنَع  ِهَقْرُْفلِاب  ْمُهْطِّبَث  َو  ْمِهِـصُّقَنَت ، ْنَع  ِصْقَّنلِاب  ْمُهْذُـخ  َو  َنیِِملْـسُْملا ، ِفاَرْطَأ  ِلُواَنَت  ْنَع  َنیِکِرْـشُْملِاب  َنیِکِرْـشُْملا  ِلَغْـشا  َّمُهَّللا 
؛ ْمِْهیَلَع

نتـساک زا  ناش  نتـساک  هب  راداو و  ناشدوخ  هب  ناناملـسم ) فیاوط  هب  ای   ) ناناملـسم ياهزرم  هب  يزارد  تسد  زا  ار  رافک  ایادخ  راب 
.رادزاب ناناملسم  رب  ندمآ  درگ  عامتجا و  زا  ناش  یگدنکارپ  هب  و  نادرگ ) ناشهابت  كاله و   ) امن يریگولج  ناناملسم 

راتفرگ ناشدوخ  ات  دیآ  دوجو  هب  ییادج  هقرفت و  نانمشد  نیب  رد  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ناوت یم  مازتلا  وحن  هب  داجس  ماما  نانخس  نیا  زا  .دنوش  فرـصنم  یمالـسا  ياهروشک  هب  هلمح  دصق  زا  دنـشاب و  ناشدوخ  ياهراک 

، تسا ناهاوخ  ناناملسم  يارب  هچنآ  سپ  دهاوخ  یم  ناملسم  نانمـشد  يارب  ار  یتیعـضو  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  طابنتـسا 
.تسا يرایمه  يراکمه و  تدحو و  نواعت و  ینعی  نآ ، سکع 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  ماما 

َْنَیب ْمُهَْنَیب َو  ْدِـعَاب  َو  ْمِِهتَدـِْئفَأ ، َِقئاـَثَو  ْعَـلْخا  َو  ْمِِهتَِحلْـسَأ ، َْنَیب  ْمُهَْنَیب َو  ْقِّرَف  َو  ْمُهَراَـفْظَأ ، ْمُْهنَع  ِْمْلقا  َو  ْمُهَّوُدَـع ، ِکلَذـِب  ْلـُْلفا  َّمُـهَّللا 
ِْضْبقا َو  َبْعُّرلا ، ُمُهَتَِدْئفَأ  ْأَْلما  َو  َدَدَْعلا ، ُمُْهنِم  ْصُْقنا  َو  َدَدَْـملا ، ُمُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ْمِهِهْجَو ، ْنَع  ْمُْهلِّلَـض  َو  ْمِِهُلبُـس ، ِیف  ْمُهْرِّیَح  َو  ْمِِهتَدِوْزَأ ،

؛ ْمُهَدَْعب ْنَم  َعاَمْطَأ  ْمِِهیْزِِخب  ْعَْطقا  َو  ْمُهَءاَرَو ، ْنَم  ْمِِهب  ْلِّکَن  ْمُهَْفلَخ َو  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَش  َو  ِقْطُّنلا ، ِنَع  ْمُهَتَنِْسلَأ  ْمِزْخا  َو  ِطْسَْبلا ، ِنَع  ْمُهَیِْدیَأ 
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دنب نکفا و  ییادـج  ناشیاه  حالـس  نانمـشد و  نایم  نک و  هاتوک  ناشنت  زا  ار  نمـشد  لاگنچ  نکـش و  مه  رد  ار  ناشمـصخ  یهلا ،
هنوگ نآ  نادرگ  ناشناریح  هار  رد  دیآ و  دـیدپ  گرزب  يا  هلـصاف  نانآ  هشوت  داز و  نانمـشد و  نایم  هک  نک  نانچ  لسگب و  ناشلد 

نک زیربل  تشحو  زا  ار  اهنآ  بولق  هاکب و  نانآ  رامـش  زا  دنبرب و  يرای  کمک و  هار  ناشنانمـشد  رب  یهلا  .دننک  مگ  شیوخ  هار  هک 
تربع ببـس  نانآ  تسکـش  هک  نک  نانچ  روآ و  دـنب  نتفگ  زا  ار  ناشنابز  امرف و  هاتوک  يزارد  تسد  لواطت و  زا  ار  ناـنآ  تسد  و 

.نک دیما  عطق  دمآ ، دنهاوخ  اهنآ  زا  سپ  هک  ار  ینانمشد  نانآ ، ندومن  راوخ  اب  دنیآ و  یم  ناش  یپ  زا  هک  ددرگ  یناسک 

رب تسا و  راتساوخ  دنوادخ  زا  ار  ییادج  هقرفت و  نانمـشد ، يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  طابنتـسا  نینچ  ناوت  یم  ترابع  نیا  زا 
.دنک یم  بلط  ار  يرایمه  يراکمه و  نواعت ، داّحتا ، ناناملسم  يارب  سکع 

داسفاو حالـصا  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  صوصخرد  هک  ییاه  ترابع  زا  یخرب  هک  تسا  رکذ  لباق  ثحبم  نیا  همتاـخ  رد 
.تسا هدافتسا  لباق  مه  دروم  نیا  رد  دش  رکذ  ًالبق  هک 

نارفاک هطلس  شریذپ  مدع  لصا  . 2

هراشا

: دنیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ) ًالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهّللا  َلَعْجَی  َْنل  ِهَمایِْقلا َو  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهّللاَف  )... 

هدادن رارق  یطّلـست ]  ] هار نارفاک  يارب  نانمؤم ، ِنایز ]  ] رب زگره  دنوادخ  دنک و  یم  يرواد  امـش  نایم  تمایق  زور  دنوادخ ، سپ  »... 
.(1)« تسا

ص:401

هیآ 141. ءاسن ، ( 1 - ) 1

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 419 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16098/AKS BARNAMEH/#content_note_401_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه گنج  .تسا  نارفاک  هطلس  شریذپ  مدع  لصا  يایوگ  رسارس ، ناشیا  یگدنز  خیرات  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریس 
.تسا هدوب  لصا  نیا  رب  ینتبم  یلک  روط  هب  مالسا  ردص 

: تسا هدش  دیکأت  لصا  نیا  رب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  راصق  تاملک  رد 

رد  (1)« َهلَّذلا اَّنِم  َتاهیَه   » ناشیا فورعم  هلمج  زین  و  دراد .» حیجرت  نآ  رب  تسا و  رتهب  ّتلذ  رد  یگدـنز  زا  تّزع  اب  ندرم   » هلمج زا 
.تسا نارفاک  هطلس  شریذپ  مدع  لصا  رب  ینتبم  عقاو 

.دناد یم  يدام  عفانم  رب  تیونعم  مدقت  لصا  ساسارب  ار  رافک  زا  يّربت  میرک  نآرق 

: دسیون یم  هللا  همحر  يرهطم  دیهش 

تسود هکنیا  باب  زا  هن  تسا ، هتشاد  رذح  رب  تخس  دنریذپب  ار  ناملـسم  ریغ  یتسرپرـس  یتسود و  هکنیا  زا  ار  ناملـسم  میرک  نآرق 
کی یلو  ...دشاب  اهنآ  اب  یکین  فلاخم  لاح و  ره  رد  ملـسم  ریغ  هب  تبـسن  ملـسم  رادفرط  دـنادب و  دـب  ار  رگید  ياه  ناسنا  نتـشاد 

دنکن و لفاغ  ار  نانآ  ناناملسم  اب  یتسود  هب  نمشد  رهاظت  .دنوش  لفاغ  نمـشد  زا  دیابن  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  بلطم 
یلقع و ضغبو  ّبح  اما  تسه ، ضغب  ّبح و  مالسا  رد  ...دننک  نانیمطا  وا  هب  دنرادنپ و  تسود  ار  نانمشد  نانآ  هک  ددرگن  بجوم 

(2) ....هدعاق نودب  یساسحا و  هن  یقطنم ،

یمالـسا قالخا  رد  یـساسا  روحم  هک  تسا  تمارک » تّزع و   » لصا رب  ینتبم  نارفاک  هطلـس  شریذپ  مدع  لصا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
.تفر دهاوخن  رفاک  هطلس  راب  ریز  زگره  دنک  تّزع  تمارک و  ساسحا  شیوخ  دوجو  رد  هک  یناملسم  اریز  .تسا 

ناسنا رگید  زا  دراد ، يرتشیب  يرترب  تفارـش و  رگید  نایدا  هب  تبـسن  هک  تسا  ینید  وریپ  هک  تهج  نآ  زا  ناملـسم  لقع ، مکح  هب 
، يدیحوت نایدا  ناوریپ  یتح  اه ،
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ینیناوق شریذپ  اریز  تسا ، لطاب  دودرم و  دشاب  ناناملسم  يراوخ  ّتلذ و  بجوم  هک  يروتسد  مالسا  رد  .تسا  رتدنمتفارـش  رترب و 
.دوب دهاوخ  راگزاسان  مالسا  ياه  هزومآ  اب  دوش ، ناناملسم  يراوخ  یگتسکشرس و  بجوم  هک 

زا معا  دوش ، ناملـسم  رب  ناـگناگیب  هطلـس  بجوم  هک  يدتـس  دادو و  طاـبترا  هنوگ  ره  هک  دراد  دوـجو  يرایـسب  تاـیاور  تاـیآ و 
.دننک یم  دای  لیبس » یفن   » هدعاق ناونع  تحت  بلطم  نیا  زا  اهقف  .تسین  زیاج  تساوران و  یماظن ، یگنهرف و  يداصتقا ، یسایس ،

نیملسم يزارفارس  تّزع و  بجوم  هراومه  هک  دنا  هدومن  رداص  یماکحا  لیبس  یفن  هدعاق  دانتسا  هب  خیرات  لوط  رد  ناملسم  ياهقف 
دیس هللا  تیآ  طسوت  سیلگنا  هیلع  یمومع  جیسب  داهج و  مکح  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا  هدیدرگ  نانآ  رب  نارفاک  هطلس  یفن  و 
اوتف يدزی ؛ مظاک  دمحم  دیس  هللا  تیآ  طسوت  سیلگنا  هیـسور و  ایلاتیا ، هیلع  داهج  مکح  لوا ؛ یناهج  گنج  رد  يرال  نیـسحلادبع 

(1) .دومن هراشا  میکح  هللا  تیآ  طسوت  مسینومک  رفک  هب  مکح  يراسناوخ و  هللا  تیآ  طسوت  تفن  تعنص  ندش  یلم  هب 

: دسیون یم  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

تلاخد هزاجا  یتروص  ره  هب  یماقم و  ره  رد  سک  ره  ...تسا و  روشک  زا  پچ  تسار و  بناجا  يدایا  عطق  ام  راعـش  لاح ، همه  رد 
يا هزات  طلـست  داجیا  ای  یبنجا  طلـست  همادا  شا  همزال  هک  ییاه  حرط  هلیـسو  هب  هچ  تحارـص و  اـب  هچ  اـم  زیزع  نطو  رد  ار  بناـجا 

(2) .تسا روشک  مالسا و  هب  نئاخ  دشاب 

، یمالـسا ياهروشک  زا  يرایـسب  هدومن ، ضوع  ار  دوخ  رهاظ  لکـش و  رامعتـسا  هک  دیدج ، يایند  رد  هک  تسا  نیا  لمأت  لباق  هتکن 
.تسا لیبس » یفن   » مهم هدعاق  هب  کسمت  دوجوم  تیعضو  زا  ییاهر  هار  اهنت  دننارفاک و  هطلس  تحت 

ص:403

(. www.h z .net/h /m ines/...33626 . ) ناتسبات 82 هرامش 6 ، عولط ، هلجم  ( 1 - ) 1
ص 486. ج 3 ، ماما ، هفیحص  ( 2 - ) 2
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هب يواست  مالـسا  هک  ارچ  درک ، طابنتـسا  ار  ناملـسم » رب  رفاک  هطلـس  یفن   » ناوت یم  مالـسا  رد  تاواسم »  » و تلادـع »  » لصا لوبق  اب 
رگید يرالاس و  نز  يداژن و  ضیعبت  یفن  صاخـشا و  یتاقبط و  زایتما  یفن  يانعم  هب  تاواسم  دراد و  لوبق  ار  ضیعبت » یفن   » ياـنعم

.تسا تاضیعبت 

.تسا يزیتس  ملظ  تلادع و  قیداصم  زا  یکی  دوخ   ، (1)« لیبس یفن   » دعاق تسا و  ملظ » یفن   » رگنایب تلادع ، لصا  رگید  فرط  زا 

.دراد داضت  رگیدکی  اب  ًالماک  ناشفادها  دنتسه و  لباقتم  هطقن  ود  رد  رفک ، هعماج  اب  یمالسا  هعماج  هک  دنک  یم  دیکأت  میرک  نآرق 
اب ناناملسم  زا  یسک  رگا  .دناشک  یم  قافن  هب  ار  ناسنا  راّفک ، اب  یتسود  دنشاب ...، هتشاد  هناتسود  هطبار  مه  اب  دنناوت  یمن  ور  نیا  زا 

(2) .تفرگ دهاوخ  رارق  نانآ  تیالو  هگرج  ردو  دوب  دهاوخ  اهنآ  زا  دشاب ، هتشاد  هناتسود  هطبار  نانآ 

ص:404

عیارـش هیاهنلا ، مسارملا ، هعنقملا ، هینغلا ، یفاکلا ، ههاقفلا ، راونا  رئارـس ، ریظن  یعیـش  ربتعم  مهم و  ياه  باتک  رد  هدـعاق  نیا  ( 1 - ) 1
.تسا هدمآ  ناناملسم  رب  رافک  هطلس  مدع  ناونع  تحت  مالکلا ، رهاوج  ماکحالا ، دعاوق  مالسالا ،

اوُذِخَّتَت اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) تسا هدمآ  هیآ 1  هنحتمم  هروس  میرک  نآرق  رد  صص 108 و 111 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 2 - ) 2
ْنِإ ْمُکِّبَر  ِهّللِاب  اُونِمُْؤت  ْنَأ  ْمُکاّیِإ  َلوُسَّرلا َو  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  ِهَّدَوَْملِاب َو  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  يِّوُدَـع َو 
ْدَقَف ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی  ْنَم  ُْمْتنَلْعَأ َو  ام  ُْمْتیَفْخَأ َو  اِمب  ُمَلْعَأ  اـَنَأ  ِهَّدَوَْملاـِب َو  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ِیلِیبَس َو  ِیف  ًاداـهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک 
اهنآ اب  هک  يروط ] هب   ] دـیریگم یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (. » ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَـض 
یم نوریب  هّکم ] زا   ] ار امـش  و  ادخ ]  ] ربمایپ و ]  ] دنرفاک هدـمآ  امـش  يارب  هک  تقیقح  نآ  هب  ًاعطق  هکنآ  لاح  و  دـینک ، یتسود  راهظا 

[ امـش  ] .دیا هدمآ  نوریب  نم  يدونـشخ  بلط  نم و  هار  رد  داهج  يارب  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  ناتراگدرورپ  ادخ ، هب  ارچ ]  ] هک دـننک 
سک ره  .مرتاناد و  دیدومن  راکـشآ  هچنآ  دیتشاد و  ناهنپ  هچنآ  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـینک ، یم  رارقرب  یتسود  هطبار  نانآ  اب  یناهنپ 

«. تسا هدیدرگ  فرحنم  تسرد  هار  زا  ًاعطق  دنک ، نینچ  امش  زا 
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دیابن دنک ، دیدهت  ار  ناناملـسم  يونعم  حلاصم  ای  يونعم  يدام و  حـلاصم  دـهاوخب  دـشاب و  یمالـسا  هعماج  نمـشد  هک  يا  هعماجاب 
هطبار ناناملسم  اب  ناشدوخ  يدام  عفانم  رطاخ  هب  دشاب و  فرط  یب  ام  يونعم  حلاصم  هب  تبسن  رگا  اما  میشاب ؛ هتشاد  هناتـسود  هطبار 

(1) .دنزیخرب نانآ  اب  ینمشد  هب  دیابن  ناناملسم  ...تشاد  دهاوخرب  رد  يدام  عفانم  مه  یمالسا  هعماج  يارب  ًاعبط  هک  دننک ، رارقرب 

يراک مک  یلبنت و  رثا  رد  ای  يرارطضا  طیارش  رد  یمالسا  هعماج  هچنانچ  تسا و  راّفک  هب  یگتسباو  مدع  یمالـسا ، هعماج  رد  لصا 
هعماج هچنانچ  دـناهرب و  یگتـسباو  نیا  زا  ار  دوخ  رت  عیرـس  هچ  ره  ات  دوش  شالت  یتسیاب  یم  درک ، ادـیپ  یگتـسباو  رفک  هعماـج  هب 

(2) .دنک متس  ملظ و  اهنآ  رب  دیابن  تفای ، يرترب  رفاک  هعماج  رب  یمالسا 

هک ییاجنآ  زا  .دشاب  یمالـسا  نیزاوم  ساسارب  دـیاب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  نیناوق  همه  یـساسا ، نوناق  مراهچ  لصا  ساسارب 
ار لیبس  یفن  هدعاق  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  نیناوق  سپ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  لیبس  یفن  هدـعاق  نیقیرف ، عامجاو  تایاور  نآرق ، تایآ 

تلود اذـل  .تسا  هدومن  یمالـسا  نیزاوم  ساسارب  یجراخ  تسایـس  میظنت  هب  فظوم  ار  تلود  موس ، لـصا  زا  دنبرد 16  هتفریذپ و 
.دیامن میظنت  ار  یجراخ  تسایس  ناناملسم ، رب  راّفک  هطلس  یفن  هدعاق  ساسارب  تسا  فظوم 

: دراد یم  ررقم  ناریا  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  لصا 152 

قوقح زا  عافد  روشک ، یـضرا  تیمامت  هبناج و  همه  لالقتـسا  ظفح  يریذپ و  هطلـس  ییوج و  هطلـس  یفن  رب  ناریا  یجراخ  تسایس 
.تسا راوتسا  براحم ، ریغ  لّود  اب  لباقتم  زیمآ  حلص  هطبار  رگ و  هطلس  ياه  تردق  ربارب  رد  دهعت  مدع  ناناملسم و  همه 

ص:405

مه ام  دنراذگ و  یم  مارتحا  ام  قوقح  هب  اهنآ  دوب  دهاوخ  تلادع  ساسارب  هطبار  نیا  اریز  ص 116 . ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  ( 1 - ) 1
.میراذگب مارتحا  نانآ  قوقح  هب  دیاب 

ص 415. نامه ، ( 2 - ) 2
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یعیبـط و عباـنم  رب  هناـگیب  هطلـس  بجوم  هک  يدادرارق  هنوـگ  ره  : » تسا هدـمآ  زین  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  نوناـق  لـصا 153  رد 
«. تسا عونمم  ددرگ  روشک  نوئش  رگید  شترا و  یگنهرف ، يداصتقا ،

هیداجس هفیحص  رد  نارفاک  هطلس  شریذپ  مدع 

: دنیامرف یم  نآ  مهدراهچ  ترابع  رد  متشه و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ْرِّبَد َو  ْمُهَعْمَج ، ْفِّلَأ  َو  ْمُهَتَمْوَـح ، ْعَْـنما  َو  ْمُهَتَزْوَـح ، ْسُرْحا  َو  ْمُهَتَِحلْـسَأ ، ْذَحْـشا  َو  ْمُهَتَّدِـع ، ْرِّثَـک  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
؛ ِرْکَْملا ِیف  ْمَُهل  ْفُْطلا  َو  ِْربَّصلِاب ، ْمُْهنِعَأ  َو  ِرْصَّنلِاب ، ْمُهْدُضْعا  َو  ْمِِهنَُؤم ، ِهَیاَفِِکب  ْدَّحَوَت  َو  ْمِهِرَیِم ، َْنَیب  ِْرتاَو  َو  ْمُهَْرمَأ ،

گنج رازبا   ) اه حالـس  و  امرف ؛ رایـسب  ار  ناشیا  هورگ ) تعامج و   ) شرامـش هدـع و  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب 
و نادرگ ؛ مکحم  ار  ناشفارطا  و  نک ؛ يرادـهگن  ار  ناشیا  فارطا  دودـح و  و  اـمن ؛ نارب  زیت و  ار  ناـنآ  ریت ) هزین و  ریـشمش و  دـننام 

ییاهنت هب  ار  ناشیاه  یتخس  و  ناسرب ؛ یپ  رد  یپ  ار  ناشیاه  هقوذآ  و  امرف ؛ هتسیاش  ار  ناشراک  و  هد ؛ ییانـشآ  دنویپ و  ار  ناشهورگ 
تقد ناشنانمـشد ) هب  ناشیا   ) بیرف رکم و  رد  امن و  یهارمه  ییابیکـش  هب  کمک و  ندرک و  يرای  هب  ار  ناشیا  و  نک ؛ يرازگراـک 

.امرف اطع  رظن 

رب ار  رفاک  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسا و  رفاک  ًامتح  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  نمشد  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  ترابع  نیا  زا 
.دیامنن طلسم  ناملسم )  ) ناشیا

: دنیامرف یم  نآ  مهدزناپ  ترابع  رد  متفه و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ِهَداَعَّسلِاب ، َُهل  َتْمَتَخ  ْنِإَف  ُْهنِم ، ْمُْهلِدـُت  َال  َو  ْمُْهنِم ، َُهل  ْلِدَأ  َو  ِِهْبلَق ، ِیف  ْمُهَنْأَش  ْرِّغَـص  َو  ِِهْنیَع ، ِیف  ْمُْهلِّلَقَف  ُهَّوُدَـع  كَّوُدَـع َو  َّفاَص  اَذِإَـف 
َدَهْجَی ْنَأ  َدَْعب  َو  ِْلتَْقلِاب ، كَّوُدَع  َحاَتْجَی  ْنَأ  َدْعَبَف  ِهَداَهَّشلِاب  َُهل  َْتیَضَق 

ص:406
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؛ َنیِِربْدُم كُّوُدَع  َیِّلَُوی  ْنَأ  َدَْعب  َو  َنیِِملْسُْملا ، ُفاَرْطَأ  َنَمْأَت  ْنَأ  َدَْعب  َو  ُرْسَْألا ، ُمِِهب 

شیپ رد  ار  ناـنآ  دوش  ور  هبور  دـنراد ) ار  وا  نتخاـس  هاـبت  ندـیگنج و  دـصق  هک  راـفک   ) دوخ نمـشد  وت و  نمـشد  اـب  هاـگره  سپ 
رگا سپ  نادرگم ؛ هریچ  وا  رب  ار  اـهنآ  هد و  هـبلغ  ناـشیا  رب  ار  وا  و  زاـس ؛ کـچوک  شلد  رد  ار  ناـشماقم  و  اـمن ؛ كدـنا  شمــشچ 
دشاب نآ  زا  سپ  شتداهش  يدومن ، ردقم  شیارب  ار  قح ) هار  رد  ندش  هتـشک   ) تداهـش هداد ، نایاپ  یتخب  کین  هب  ار  شا  یناگدنز 
دشاب نآ  زا  سپ  و  دنکفا ، جنر  هب  ار  اهنآ  يریگتسد  يریـسا و  هک  دشاب  نآ  زا  سپ  و  دنک ؛ هابت  كاله و  نتـشک  هب  ار  تنمـشد  هک 

( گنج نادیم  هب   ) تنانمشد هک  دشاب  نآ  زا  سپ  و  دوش ؛ رارقرب  شمارآ  ینمیا و  ناشیا ) فیاوط  رد  ای   ) ناناملـسم ياهزرم  رد  هک 
.دندرگرب هدروخ  تسکش  هدرک ، تشپ 

زا نیاربانب و  تسا ، رفاک  ادـخ  نمـشد  هک  تسا  مّلـسم  دـناد و  یم  دوخ  نمـشد  ار  ادـخ  نمـشد  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنکن ادیپ  طلست  ناشیا  رب  نمشد  دنوش و  طلسم  نمشد  رب  ناشیا  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ًهَُّوق ِیل  ْبَه  َو  َياَْوثَم ، کـِتَّنَج  ِیف  ْلَـعْجا  َو  ِیلَخْدَـم ، کـِتاَضْرَم  ِیف  َو  ِیتَلْحِر ، کـِتَمْحَر  َیلِإ  َو  يِداَز ، اَْینُّدـلا  َنِم  كاَْوقَت  ْلَـعْجا  َو 
َِیل ْبَه  َو  کِْقلَخ ، ِراَرِـش  ْنِم  َهَشْحَْولا  َِیْبلَق  ْسِْبلَأ  َو  كَدـْنِع ، امِیف  ِیتَبْغَر  َو  کـَْیلِإ ، َيِراَِرف  ْلَـعْجا  َو  کـِتاَضْرَم ، َعیِمَج  اَِـهب  ُلِـمَتْحَأ 

؛ َِکتَعاَط ِلْهَأ  ِکئاَِیلْوَِأب َو  ِکب َو  َْسنُْألا 

رد زیخاتسر ) زور   ) ارم دورد  و  تتمحر ؛ يوس  هب  ارم  رفس  و  ما ؛ هشوت  ترخآ ) رفـس  يارب   ) ایند زا  ار  دوخ  رفیک  زا  سرت  يوقت و  و 
میاج و  تا ؛ يدونشخ 

ص:407
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رد ار  مشهاوخ  و  دوخ ؛ يوس  هب  ار  مزیرگ  و  مرادرب ؛ ار  وـت  يدونـشخ  همه  نآ ، اـب  هک  شخب  ییاـناوت  ارم  و  نادرگ ؛ تتـشهب  رد  ار 
ناربمغیپ و  ) تناتـسود دوخ و  هب  نتفرگوخ  و  ناهرب ؛ ناراکهانگ )  ) شیوخ قلخ  ياـه  يدـب  زا  ار  ملد  و  هد ؛ رارق  تسوت  دزن  هچنآ 

.شخبب نم  هب  ار  نینمؤم )  ) تناوریپ و  ایصوا )

هکلب دشاب ، هتـشادن  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  دیامن و  يرود  ناراکهانگ  زا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنراّفک نامه  نینمؤم  ایصوا و  ناربمغیپ و  لباقم  هک  تسا  مّلسم  .تسا  ناهاوخ  دنوادخ  زا  ار  نینمؤمو  ایصوا  ناربمغیپ و  یتسود 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَذِإ كِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  ْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  ُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرَّضلا ، َدـْنِع  ِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
کَْعنَم َو کَنَالْذِخ َو  ِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  کَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  كِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْضا ،

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  کَضاَرْعِإ ،

و مهاوخب ؛ وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  و  مروآ ؛ هلمح  نمشد ) رب   ) وت يرای ) کمک و   ) هب رارطضا  ماگنه  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ  راب 
ریقف نوچ  دوخ و  ریغ  زا  نتـساوخ  يرای  هب  موش  هراچیب  نوچ  ارم  و  منک ؛ يراز  وت  هاگرد  هب  يراوخ ) تلذ و  اـی   ) یـشیورد ماـگنه 

هب هک  اـمرفم  هارمگ ) اـی   ) شیاـمزآ دوخ  ریغ  شیپ  ندرک  يراز  هب  مسرتـب  نوچ  شیوخ و  ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  مدرگ 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  موش ؛ وت  رفیک )  ) ندینادرگ يور  و  تمحر ) زا   ) نتشادزاب يراوخ و  راوازس  ببس ، نآ 

دنوادخ زا  نینچمه  .دنهن  تنم  ناشیارب  نانآ  ات  دتفین  نارفاک  هب  شتجاح  هک  دهاوخ  یم  دنوادخزا  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
تنم ناشیا  رب  نارفاک  هک  دهاوخ  یم 
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ندوب دنمزاین  ناناملسم ، رب  راّفک  طلست  ياه  هنیمز  زا  یکی  دنشاب  هتشاد  طلـست  هطلـس و  ناناملـسم  رب  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنراذگن 
.تساهنآ هب  ناناملسم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزای  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ْنَع ِلَـسَْکلِاب  یِّنَِیلَْتبَت  اـَل  َو  ُْتبِـصَن ، اَذِإ  َِّیف  کـِتَُّوق  يَْوقَأ  َو  ُتِْربَـک ، اَذِإ  َّیَلَع  کـِقْزِر  َعَـسْوَأ  ْلَـعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ َْکَیلِإ َعَمَتْجا  ِنَم  ِهَقَراَفُم  َال  َو  ْکنَع ، َقَّرَفَت  ْنَم  ِهَعَماَُجم  َال  َو  ِکتَّبَحَم ، ِفاَلِِخل  ِضُّرَعَّتلِاب  َال  َو  ِکلِیبَس ، ْنَع  یَمَْعلا  َال  َو  ِکتَداَبِع ،

یماگنه نم  رد  ار  تییاناوت  نیرت  يوق  يریپ و  ماگنه  نم  رب  ار  تا  يزور  نیرت  خارف  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
فالخ تساوخرد  و  دوخ ) نید   ) تهار زا  یهارمگ )  ) يروک تا و  یگدنب  رد  یتسـس  یلهاک و  هب  ارم  و  هد ؛ رارق  متفا  جـنر  هب  هک 

هک یسک  زا  یگدنکارپ  و  تسین ) وت  نامرف  وریپ   ) هدیزگ يرود  وت  زا  هک  یسک  اب  ندمآ  درگ  و  تا ) يدونشخ  اضر و   ) تا یتسود 
.نکم راتفرگ  تسا ) وت  رادربنامرف   ) هدیدرگن ادج  وت  زا 

یـسک زا  دنکن و  نیـشنمه  هدیزگ  يرود  ادخ  زا  هک  یـسک  اب  ار  ناشیا  هک  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنکن رود  تسوا ، نید  ادخ و  ماکحا  وریپ  هک 

هچ ات  دهاوخ  یمن  ار  نانآ  اب  ینیـشن  مه  یتح  ترـضح  هک  دنتـسه  راّفک  نامه  دنا ، هدیزگ  يرود  ادخ  زا  هک  یناسک  تسا ، مّلـسم 
.نانآ طلست  یتسود و  هب  دسر 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مکی و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُّبُِحت َو اَِـمب  کـَل  ِلَـمَْعلِاب  َو  کـَْیلِإ ، ٍقْوَِشب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ًاریِـصَن ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ًاـنیِرَق ، ْمَُهل  ِیْنلَعْجا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ رابٌریِسَی ْکیَلَع  ِکلَذ  َو  ٌریِدَق ، ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  کَّنِإ  یَضْرَت ،

هب یگتخابلد  قوش و  هب  و  نادرگ ؛ نانآ  هب  ةدـننک  يرای  و  وریپ )  ) نیـشنمه ناشیا  اـب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 
ماجنا هب  دوخ و 
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وت يارب  نم  هتـساوخ  و  ییاـناوت ؛ زیچ  ره  رب  وت  اریز  اـمرف ) اـطع  قـیفوت   ) رازگ تنم  نم  رب  يدرگ  یم  دونـشخ  يراد و  تسود  هچنآ 
.تسا ناسآ 

مّلـسم و  دـیامن ، یم  تساوخرد  ار  نینمؤم  ایـصوا و  ناربمغیپ ، اب  ینیـشنمه  یتسود و  دـنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دهاوخ یمن  دنتسین ، راّفک  زا  ریغ  یناسک  هک  ار  اهنآ  لباقم  هورگ  اب  هطبار  یتسود و  ینیشن و  مه  هک  تسا 

: دنیامرف یم  نآ  مشش  ترابع  رد  موس و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِّلُک ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدـیِرَم ، ٍناَْطیَـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِهَّماَّللا ، ِهَّماَْـعلا َو  ِهَّماَْـهلا و  ِهَّماَّسلا َو  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِمیِجَّرلا ، ِناَْـطیَّشلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  ِینْذِـعَأ َو  َو 
ٍریِغَص َو ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍعیِضَو ، ٍفیِرَـش َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِدَش ، ٍفیِعَـض َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیِفَح ، ٍفَْرتُم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدِینَع ، ٍناَْطلُس 

َْتنَأ ٍهَّباَد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْإلا ، ِّنِْجلا َو  َنِم  ًابْرَح  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  ِکلوُسَِرل َو  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍدیَِعب ، ٍبیِرَق َو  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ٍرِیبَک ،
؛ ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  کَّنِإ  اَِهتَیِصاَِنب ، ٌذِخآ 

روناج و  مدژک ) روبنز و  دـننام   ) هدنـشکن رادرهز  روناج  يدـب  رـش و  زا  و  تمحر ) زا   ) هدـش هدـنار  ناطیـش  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و 
ره رش  زا  و  ناگدننک ) هارمگ  ناراکهابت و   ) یشکرس ناطیش  ره  رش  زا  و  مخز ؛ مشچ  ناروناج و  همه  و  رام ) دننام   ) هدنشک رادرهز 
یم ماجنا  دوز  ار  شیاه  نامرف  هدومن  میظعت  ار  وا  شنارازگ  تمدـخ  هک  تمعن  زاـن و  رد  هتفر  ورف  ره  رـش  زا  و  يرگمتـس ؛ هاـشداپ 

ره رـش  زا  و  یگرزب ؛ درخ و  ره  رـش  زا  و  یتـسپ ؛ راوگرزب و  ره  رـش  زا  و  ییاـناوت ؛ ناوتاـن و  ره  رادرک ) راـتفگ و   ) رـش زا  و  دـنهد ؛
راهطا ۀـمئا  ارهز و  ترـضح   ) شنادـناخ تربمغیپ و  يارب  سنا  نج و  زا  هک  ره  رـش  زا  و  ناگناگیب ) ناشیوخ و   ) يرود کـیدزن و 
طلست اهنآ  رب   ) تسوت تسد  هب  شمامز  هک  يا  هدنبنج  ره  رـش  زا  و  هتخاس ؛ راکـشآ  هدرک و  اپرب  ینمـشد )  ) یگنج مالـسلا ) مهیلع 

یسک سپ   ) یتسه یتسار و  لدع و  هار  رب  وت  اریز  هد ؛ هانپ  يراد )
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(. دهر یمن  وت  گنچ  زا  دنک  متس  هک  یسک  و  ددرگ ؛ یمن  هابت  درب  هانپ  وت  هب  هک 

دروآ و یم  هانپ  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانمشد  ّرـش  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنتسین راّفک  زا  ریغ  یناسک  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانمشد  هک  تسا  مّلسم 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَذِإ كِْریَِغب  ِهَناَِعتْـسِالِاب  یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَنَکْـسَْملا ، َْدنِع  ْکَیلِإ  ُعَّرَـضَتَأ  َو  ِهَجاَْحلا ، َْدنِع  ُکلَأْسَأ  َو  ِهَروُرَّضلا ، َدـْنِع  ِکب  ُلوُصَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا 
کَْعنَم َو کَنَالْذِخ َو  ِکلَِذب  َّقِحَتْسَأَف  ُْتبِهَر ، اَذِإ  کَنوُد  ْنَم  َیلِإ  ِعُّرَضَّتلِاب  َال  َو  ُتْرَقَْتفا ، اَذِإ  كِْریَغ  ِلاَؤُِسل  ِعوُضُْخلِاب  َال  َو  ُتْرِرُطْضا ،

؛ َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  کَضاَرْعِإ ،

و مهاوخب ؛ وت  زا  يدنمزاین  ماگنه  و  مروآ ؛ هلمح  نمشد ) رب   ) وت يرای ) کمک و   ) هب رارطضا  ماگنه  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ  راب 
ریقف نوچ  و  دوخ ، ریغ  زا  نتـساوخ  يرای  هب  موش  هراچیب  نوچ  ارم  و  منک ؛ يراز  وت  هاگرد  هب  يراوخ ) تلذ و  ای   ) یـشیورد ماـگنه 

هب هک  امرفم  هارمگ ) ای   ) شیاـمزآ دوخ ، ریغ  شیپ  ندرک  يراز  هب  مسرتب  نوچ  و  شیوخ ، ریغ  زا  تساوخرد  يارب  ینتورف  هب  مدرگ 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  موش ، وت  رفیک )  ) ندینادرگ يور  و  تمحر ) زا   ) نتشادزاب يراوخ و  راوازس  ببس ، نآ 

تسه مه  ادخ  نمشد  وا ، نمشد  سپ  دنک ، یم  یفرعم  دنوادخ  روای  رای و  تسود و  ار  دوخ  نوچ  ترابع  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.تسین راّفک  زا  ریغ  یسک  ادخ  نمشد  و 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینِْسْبلَأ َو  َنیِِحلاَّصلا ، ِهَْیلِِحب  ِینِّلَح ، َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 
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ِْرتَس َو  ِهَفِراَْـعلا ، ِءاَْـشفِإ  َو  ِْنیَْبلا ، ِتاَذ  ِحاَلْـصِإ  و  ِهَقْرُْفلا ، ِلـْهَأ  ِّمَض  َو  ِهَِرئاَّنلا ، ِءاَـفْطِإ  َو  ِظـْیَغلا ، ِمْظَک  َو  ِلْدَْـعلا ، ِطَْـسب  ِیف  َنیِقَّتُْملا ، َهَنیِز 
، ِلُّضَفَّتلا ِراَثیِإ  َو  ِهَلیِضَْفلا ، َیلِإ  ِْقبَّسلا  َو  ِهََقلاَخْملا ، ِبیِط  َو  ِحیِّرلا ، ِنوُکُس  َو  ِهَریِّسلا ، ِنْسُح  َو  ِحاَنَْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِهَکیِرَْعلا ، ِنِیل  َو  ِهَِبئاَْعلا ،

ِراَثِْکتْـسا َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َُرثَـک  ْنِإ  ِْریَْخلا َو  ِلاَْلِقتْـسا  َو  َّزَع ، ْنِإ  ِّقَْحلاـِب َو  ِلْوَْقلا  َو  ِّقِحَتْـسُْملا ، ِْریَغ  یَلَع  ِلاَْـضفِْإلا  َو  ِرِییْعَّتلا ، كْرَت  َو 
؛ ِعَرَتْخُْملا ِْياَّرلا  ِلِمْعَتْسُم  َو  ِعَِدْبلا ، ِلْهَأ  ِْضفَر  َو  ِهَعاَمَْجلا ، ِموُُزل  َو  ِهَعاَّطلا ، ِماَوَِدب  ِیل  کلذ  ْلِمْکَأ  َو  ِیْلِعف ، ِیلْوَق َو  ْنِم  َّلَق  ْنِإ  ِّرَّشلا َو 

رویز و  امرف ؛ هتـسارآ  مدرم ) ادخ و  قوقح  ماجنا   ) ناگتـسیاش نیحلاص و  تنیز  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
رد طیرفت  طارفا و  زا  ات   ) داد لدـع و  ندرتسگ  يارب ) قیفوت   ) اب ناشوپب ، نم  هب  ار  تامرحم ) كرت  تابجاو و  هب  لمع   ) ناراکزیهرپ

ياه لد   ) ناگدـنکارپ ندروآدرگ  و  مدرم ) نیب  فالتخا   ) ینمـشد شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ و  ندـناشنورف  و  منیزگ ) يرود  قح 
ینتورف و ییوـخ و  مرن  یتــشز و  بـیع و  ندوـمن  ناــهنپ  و  یکین ؛ ریخ و  ندرک  شاــف  و  مدرم ؛ نـیب  حالــصا  و  هدــیجنر ) مـه  زا 
و دـشاب ؛ یناسحا  يازج  هکنآ  یب  ناسحا  ندـیزگرب  و  یکین ؛ نتفرگ  یـشیپ  و  مدرم ) اـب   ) ییوخ شوخ  و  ینیگنـس ؛ و  یتریـسوکین ؛
راتفگ و رد  یکین  ندرمش  مک  و  دشاب ؛ كدنا ) ای   ) تخس هچ  رگا  قح ، نتفگ  قحتسم و  ریغ  هب  ندرکن  یهارمه  ندرکن و  شنزرس 

هلیـسو هب  نم  يارب  دش  نایب  ار  هچنآ  دشاب و  مک  هچ  رگا  مرادرک  راتفگ و  رد  يدب  ندرمـش  رایـسب  و  دشاب ؛ رایـسب  هچ  رگا  مرادرک 
لماک درب ، راک  هب  هتخاس  دوخ  هشیدنا  يأر و  هکنآ  نارازگ و  تعدب  نتـشاذگاو  تعامج و  اب  یهارمه  و  يربنامرف ؛ تعاط و  ماود 

.نادرگ
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زا يدـیدج  هشیدـنا  يأر و  هک  یناسک  نارازگ و  تعدـب  زا  ار  ناشیا  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نید زا  ریغ  يدیدج  هشیدنا  دننک و  یم  يرازگ  تعدب  نید  رد  هک  یناسک  میناد  یم  ینـشور  هب  .دیامن  رود  دـنزاس  یم  دوخ  شیپ 

.دنراّفک نامه  دنروآ ، یم  میقتسم  هار  و 

یهن اهنآ  اب  یتبحـص  مه  یتسود و  زا  هک  تسناد  يدارفا  ءزج  دنتـسه  نوریب  دـنوادخ  نامرف  ریـسم  زا  هک  ار  یناسک  ماـمت  ناوت  یم 
(1) .دنا هدش  ریبعت  قلخ » رارش   » هب هک  دنراکهنگ  ناگدنب  نامه  يدارفا  نینچ  تسا و  هدش 

تناما يادا  لصا  . 3

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  ْمِِهتانامَِأل َو  ْمُه  َنیِذَّلا  (َو 

(2) «. دننک یم  تاعارم  ار  دوخ  نامیپ  اه و  تناما  هک  یناسک  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ُهَتَنامَأ َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَف  )... 

(3) «. ...دهد سپزاب  ار  يو  هدرپس  دیاب  هدش ، هدرمش  نیما  هک  سک  نآ  سپ  تسناد ، نیما  ار  رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  رگا  »... 

: تسا تیاور  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(4) «. ینتفرگ سپ  مه  تناما  تسا و  ینتفر  رفاسم ، تسا ، تناما  دننام  دنراد ، رایتخا  رد  هچنآ  دنا و  نامهم  دننام  ایند  رد  مدرم  »
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(1) .تسا تناما  در  تناما و  يادا  فدارتم  يراد  تناما  هک  تفگ  ناوت  یم 

ناسنا كاپ  ترطف  هک  تسا  تیناسنا  ۀمزال  دنمـشزرا و  يراک  تاناما ، عقوم  هب  نداد  سپ  یتسرد و  یتسار و  قطنم ، لقع و  رظن  زا 
چیه رد  تسا و  یگـشیمه  تباث و  یمکح  تناما  در  موزل  .تسا  رجزنم  تخـس  تناما ، رد  تنایخ  زا  بلاط و  ار  نآ  هب  يدنبیاپ  اه 

(2) .تسا يداشرا  مکح  دروم ، نیا  رد  عرش  مکح  ...تسا و  هیلقع  تالقتسم  زا  تناما  در  .دنک  یمن  رییغت  یطیارش 

.دهد سپ  زاب  وا  هب  دریگ ، یم  هک  سک  ره  زا  ار  تناما  دیاب  ناسنا  .تسا  دارفا  تناما  يادا  قح ، يادا  ياه  هولج  زا  یکی 

دهع رانک  رد  تاـیآ ، یـضعب  رد  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  هک  تسا  دـهع  نشور  قیداـصم  زا  یکی  يراد ، تناـما  رگید ، يوس  زا 
(3) «. تسا هدش  رکذ 

تقو نیلوا  رد  دـشاب  یبرح  رفاک  رگا  یتح  سک ، ره  تناما  يادا  : » دـیوگ یم  یناث  دیهـش  هک  تسا  يدـح  هب  عوضوم  نیا  تیمها 
(4) «. تسا بجاو  دنک  هبلاطم  رگا  ناکما ،

هب اه  تیلوئـسم  فیاظو و  هدـش و  ظفح  عامتجا  درف و  قوقح  قلخ و  ادـخ و  قوقح  زا  معا  قوقح  هیلک  هک  تسا  تناـما  هلیـسو  هب 
(5) .ددرگ یم  نوصم  مدرم ، قوقح  ندش  لیم  فیح و  رطخ  زا  عامتجا  هجیتن ، رد  دوش و  یم  هداد  ماجنا  یعیبط ، وحن 

یفرعم نیما » حصان   » ای نیما  لوسر  ناونع  هب  ار  نانآ  ایبنا ، فیرعت  ماقم  رد  دنوادخ  دندوب و  نیما  هب  بقلم  یهلا  ناربمایپ  زا  یـضعب 
دش ببس  هک  هچنآ  .دنک  یم 
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نینچمه دوب  وا  يراد  تناما  یتسرد و  یتسار و  دنک ، ادیپ  صاخ  رابتعا  هجیدخ  دزن  تثعب  زا  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.دوب ناشیا  تناما  يادا  ییوگتسار و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يالاو  ماقم  لیالد  زا  یکی 

، ماقم لوپ و  دـنزرف ، هلمج  زا  ناسنا ، يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  مامت  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدـیمهف  ینید  ياـه  هزومآ  زا  هچنآ 
هدش و هدرپس  ناسنا  تسد  هب  هک  دنور  یم  رامـش  هب  یهلا  تناما  یگنهرف ، یـسایس و  یملع ، تیـصخش  تموکح ، اهزار ، رارـسا و 
، تفرگ شود  رب  ار  یهلا  تناـما  راـب  هک  يدوجوم  اـهنت  دـنادرگرب و  شلها  هب  اـت  تساـهنآ  زا  یناـبهگن  ظـفح و  هب  فـظوم  یمدآ 

.دوب ناسنا » »

یعامتجا هاگیاج  میکحت  شیاسآ ، تینما و  شرتسگ  رگیدـکی ، هب  دامتعا  ياضف  ندـش  مکاـح  هب  ناوت  یم  يراد ، تناـما  دـیاوف  زا 
اب یگنهامه  دارفا ، رد  سفن  هب  دامتعا  تیوقت  قلخ ، ادخ و  دزن  تیبوبحم  یقالخا ، لیاضف  نامیا و  ندش  لماک  داش ، یگدنز  دارفا ،

و یناور ، یحور و  شمارآ  ینیبدب ، عفد  تورث ، بلج  یلدمه ، تدحو و  تمایق ، رد  يراگتسر  ناطیـش ، ندش  سویأم  ایلوا ، ایبنا و 
.دومن هراشا  تمیمص  افص و 

زا رت  ناسآ  لاوما  رد  يراد  تناما  هک  اریز  دوش ، یم  لماش  مه  ار  سومان  رارـسا و  هکلب  تسین ، لاوما  ظفح  رد  طـقف  يراد  تناـما 
.تسا سومان  رد  يراد  تناما  زا  رت  ناسآ  ود  نیا  تسا و  رارسا 

رگا دـشیدنیب و  يردـق  ادـتبا  رد  یتسیاب  تسا و  ناسنا  رایتخا  رد  نآ ، نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  اـت  تناـما  در  اـی  لوبق  هکنیا  رخآ  هتکن 
تروص نیا  رد  اریز  دوـشن ، دراو  يراد  تناـما  فیرـش  هاـگیاج  رد  دریذـپن و  ار  نآ  لوا  زا  دـبای ، یمن  دوـخ  رد  ار  نآ  يادا  ناوـت 

.دنزب اپ  تشپ  یقالخا  مهم  لصا  نیا  هب  یگدارا  یب  یناوتان و  ای  يراگنا  لهس  ببس  هب  تسا  نکمم 
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هیداجس هفیحص  رد  تناما  يادا 

یم اما  تسین ، يرگید  سک  دزن  یئیـش  ای  لام  نتـشاذگ  نهر  ورگ و  ینعم  هب  تسا  هدمآ  هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  یتناما  دـنچ  ره 
رب دارفا  هک  ار  یقوقح  و  ضرق ، نید و  يادا  نتشاد ، نارگید  سومان  هب  كاپ  مشچ  يرادزار ، تشذگ ، هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  ناوت 

.دومن یسررب  يرادتناما  تناما و  زا  ییاه  هولج  ناونع  هب  دنراد  رگیدکی  ندرگ 

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  ترابع  رد  مهن و  یس و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

، ِبَضَْغلا اَضِّرلا َو  ِلاَح  ِیف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدـلا َو  ِیف  َِللَّزلا  َنِم  َساَِرتْحاـِلا  َو  اَـیاَطَْخلا ، َنِم  َظُّفَحَّتلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َنَمْأَی یَّتَح  ِءاَدـْعَْألا ، ِءاَِـیلْوَْألا َو  ِیف  اَـمُهاَوِس  اَـم  یَلَع  كاَـضِِرل  ًاِرثُْؤم  کـِتَعاَِطب ، اًِـلماَع  ٍءاَوَس ، ٍَهلِْزنَِمب  اَـمُْهنِم  َّیَلَع  ُدِرَی  اَِـمب  َنوُکَأ   

ح

یَّتَ
؛ َياَوَه ِطاَطِْحنا  ِیْلیَم َو  ْنِم  یِِّیلَو  َسَیْاَی  َو  يِرْوَج ، یِْملُظ َو  ْنِم  يِّوُدَع 

يدونشخ و لاح  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  اه  شزغل  زا  يرادساپ  اهاطخ و  زا  يرادهگن  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
يدونـشخ اضر و  و  مشاب ؛ وت  یگدـنب  تعاط و  هدـنهد  ماجنا  ناسکی و  دروآ  یم  ور  نم  هب  اهنآ  زا  هچنآ  هب  ات  امرف ، ما  يزور  مشخ 

زا متسود  هدوسآ و  ینمشد ) رثا  رب   ) نم متس  زا  منمـشد  ات  منیزگرب ، وت  تیاضر  تعاط و  ریغ  رب  نانمـشد  ناتـسود و  هرابرد  ار  تا 
.ددرگ دیمون  یتسود ) رثا  رب  وا  يوس  هب   ) مسفن ياوه  ندروآور  لیم و 

ار نآ  ناربج  ییاناوت  ناشیا  هدش و  عیاض  ناشیا  طسوت  يدرف  قح  هچنانچ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
رب هدنب  نآ  ّقح  هک  ارچ  دنادرگرب ، ناشیا  هب  تساک  مک و  نودب  ار  قح  نآ  شدوخ  بناج  زا  درادن ،) نهذ  روضح  ًالثم  ای  و   ) درادن

.دوش هدنادرگرب  یتسیاب  هک  تسا  یتناما  مالسلا  هیلع  ماما  ندرگ 
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: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما 

اَی ِکب ، ُریِجَتْـسَأ  َو  ُْهنِم ، ِینْذِـعَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهِرَهَـس ، ِْنیَّدـلا َو  ِلْغُـش  َو  ِهِرِْکف ، ِْنیَّدـلا َو  ِّمَه  ْنِم  ِّبَر ، اَی  کـِب ، ُذوُعَأ  َو 
؛ ٍلِصاَو ٍفاَفَک  ْوَأ  ٍلِضاَف  ٍعْسُِوب  ُْهنِم  ینْرِجَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَصَف  ِهاَفَْولا ، َدَْعب  ِِهتَِعبَت  ْنِم  َو  ِهاَیَْحلا ، ِیف  ِِهتَّلِذ  ْنِم  ِّبَر ،

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  شا ، یباوخ  یب  ماو و  راک  زا  و  نآ ؛ هشیدنا  ضرق و  هودـنا  زا  مراگدرورپ -  يا  مرب -  یم  هانپ  وت  هب  و 
زا گرم  زا  سپ  نآ  يراتفرگ  یتخس و  لابو و  زا  یگدنز و  رد  ماو  يراوخ  تلذ و  زا  مراگدرورپ ، يا  هد ؛ هانپ  نآ  زا  ارم  تسرف و 

مک و یب  يدنمزاین  تجاح و  هزادـنا  هب  يزور  ای  رایـسب  يرگناوت  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  سپ  میوج ، یم  هانپ  وت 
.ناهرب نآ  زا  دشاب  هشیمه  هک  دایز 

: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  ما و  یس  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِینِْـضْبقا َو  ِریِدـْقَّتلا ، َنْسُح  ِینْمِّلَع  َو  ِداَِـصْتقِالا ، ِلْذَْـبلِاب َو  ِیْنمِّوَق  َو  ِداَـیِدْزِالا ، ِفَرَّسلا َو  ِنَع  ِیْنبُجْحا  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
ْوَأ ًهَلیِخَم  ِیل  ُثِدُْحی  اَم  ِلاَْملا  َنِم  یِّنَع  ِوْزا  َو  ِیقاَْفنِإ ، ِِّرْبلا  ِباَْوبَأ  ِیف  ْهِّجَو  َو  ِیقاَزْرَأ ، ِلاَلَْحلا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  ِرْجَأ  َو  ِریِْذبَّتلا ، ِنَع  کِفُْطِلب 

؛ ًاناَیْغُط ُْهنِم  ُبَّقَعَتأ  اَم  ْوَأ  ٍیَْغب  َیلا  ًایِّدَاَت 

رد  ) يور هنایم  ندیشخب و  هب  و  رادزاب ؛ لام ) فرـص  رد   ) يور هدایز  فارـسا و  زا  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
فرص  ) یگدنز تشیعم و  رد  وکین  شور  و  میامنن ) زواجت  دح  زا  هتـشادن  هار  نآ  رد  یجک  جاجوعا و  هک   ) زاس میقتـسم  یگدنز )

ریخ ياه  هار  رد  ار  مندرک  جرخ  قافنا و  و  نادرگ ؛ ناور  لالح  لیاسو  زا  ارم  ياه  يزور  زومایب و  نم  هب  ار  ییاناوت ) هزادنا  هب  لام 
نم يارب  هک  ار  یلام  ییاراد و  نآ  هد و  رارق  یکین  و 
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.ریگب نم  زا  مدرگ  یشکرس  نایغط و  راتفرگ  نآ  یپ  رد  ای  دناشکب ، متس  ملظ و  هب  ای  دروآ ، ینیبدوخ  یشک و  ندرگ 

یم دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دنوادخ ؛ بناج  زا  دنتـسه  ییاه  تناما  یمالـسا  گنهرف  رد  یتمالـس  لام و  دنزرف ، هک  ییاجنآ  زا 
رود تسا  یهلا  ياه  تناما  نیا  هب  تنایخ  یعون  عقاو  رد  هکریذبت  فارـسا و  زا  دـنک و  تیادـه  يور  هنایم  هب  ار  ناشیا  هک  دـهاوخ 

.دیامن

: دنیامرف یم  نآ  مراهچ  موس و  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِِّرْبلاـِب یَّلَوَـتَأ  َو  ْمِِهتَّفاَـک ، ِیف  ِّنَّظلا  َنْسُح  ُلِمْعَتْـسَأ  َو  ْمِهِِملاَـظ ، ْنَـع  ِزُواَـجَّتلِاب  ُضِرْعُأ  َو  ْمُهَئیِـسُم ، ِناَـسْحِْإلِاب  يِزْجَأ  َّمُـهَّللا  ِیْنلَعْجا  َو 
َو ًهَّدَوَم ، ِْبیَْغلِاب  ْمَُهل  ُّرِـسُأ  َو  ًهَمْحَر ، ْمُْهنِم  ِءاَلَْبلا  ِلـْهَأ  یَلَع  ُّقِرَأ  َو  ًاعُـضاَوَت ، ْمَُهل  ِیِبناَـج  ُنِیلُأ  َو  ًهَّفِع ، ْمُْهنَع  يِرََـصب  ُّضُغَأ  َو  ْمُهَتَّماَـع ،

؛ ِیتَّصاَِخل یَعْرَأ  اَم  ْمَُهل  یَعْرَأ  َو  ِیتَّماَِحل ، ُبِجوُأ  اَم  ْمَُهل  ُبِجوُأ  َو  ًاحُْصن ، ْمُهَْدنِع  ِهَمْعِّنلا  َءاََقب  ُّبِحُأ 

ۀمه ةرابرد  و  مرذگرد ؛ شـشخب  وفع و  هب  ناشراکمتـس  زا  و  مهد ، شاداپ  یکین  هب  ار  ناشرادرکدب  هک  راد  نآ  رب  ارم  ایادخ  راب  و 
نانآ ياه ) شزغل  اه و  یتشز   ) زا ار  ممـشچ  ینمادـکاپ  اب  میامن و  یتسرپرـس  ار  اهنآ  ۀـمه  ییوکین  اب  مشاب و  ناـمگ  شوخ  ناـشیا 

یناهنپ و رد  و  منک ؛ ییوجلد  هتـشاد  تقر  ناشناراتفرگ  رب  ینابرهم  اب  و  مشابن ) ریگتخـس   ) مشاب مرن  اـهنآ  اـب  ینتورف  اـب  و  مناـشوپب ؛
یگشیمه تمعن  يراک ) هابت  داسف و  هب  یگدولآ  اب  هن   ) یهاوخریخ يور  زا  مزاس و  راکشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ )  ) یتسود رـس ، تشپ 

و مناد ؛ مزال  ناـشیا  هراـبرد  مناد  یم  مزـال  بجاو و  دوخ  ناـشیوخ  يارب  هچنآ  و  مرادـب ؛ تسود  ناـشیا  دزن  ار  یـشوخ ) يزور و  )
.منک تیاعر  زین  ناشیا  يارب  مراد ، رظن  رد  هتشاد ، تیاعر  ناکیدزن  صاوخ و  يارب  هچنآ 
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دنوادخ زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتـسه و  تناما  ناشناگیاسمه  يارب  هیاسمه  نانز  نارتخد و  مالـسا ، ینید  گنهرف  رد 
نیرتالاب نارگید ، سومان  زا  يراد  تناما  تشذـگ ، هکنانچمه  .دـشاب  هتـشاد  كاپ  مشچ  اـه  تناـما  نیا  لـباقم  رد  هک  دـهاوخ  یم 

.دیآ یم  رامش  هب  يراد  تناما  هجرد 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
ندومن ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ؛ دزن  نتفر  و  ناـش ؛ يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوـس  رد  يا ) هدوـمرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشرفاسم ، زا  رادید  و  ناشناگ ؛ دننک  تروشم  نداد  زردنا  و  ناشیوجهار ؛
هب ناشندـناسر  دوس  و  اهنآ ) دـننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  ناـشندرک  کـمک  بوخ  و  ناشناگدیدمتـس ؛ ندرک  يراـی 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ناشیا  يارب  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

ناگیاسمه ریاس  دوخ و  ياهزار  ظفح  رد  ار  ناگیاسمه  هک  دنک  یم  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
يراد تناما  ياه  هولج  نیرت  مهم  زا  دارفا  بویع  رارـسا و  ظفح  تشذـگ  هک  نانچمه  .دـهد  قیفوت  ناـشبیع ، ندـناشوپ  نینچمه  و 

.تسا
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: دنیامرف یم  نآ  موس  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینُمِْهُلت اَِمب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َُّمث  ًاماَمَت ، ِهِّلُک  ِکلَذ  َْملِع  ِیل  ْعَمْجا  َو  ًاماَْهلِإ ، َّیَلَع  اَمَُهل  ُبِجَی  اَم  َْملِع  ِینْمِْهلَأ  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ِهِینَتْمَْهلَأ امِیف  ِفوُفَْحلا  ِنَع  ِیناَکْرَأ  َلُْقثَت  َال  َو  ِهِینَتْمَّلَع ، ْیَش ٍء  ُلاَمِْعتْسا  ِینَتوُفَی  َال  یَّتَح  ِهِْملِع  ْنِم  ِینُرِّصَُبت  امِیف  ِذوُفُّنِلل  ِینْقِّفَو  َو  ُْهنِم ،

؛ زادنا ملد  رد  امن و  ماهلا  نم  هب  تسا  بجاو  نم  رب  ناشیا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  نتـسناد  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
يارب و  راداو ؛ ییاـمن  یم  ماـهلا  نم  هب  هک  هچنآ  هب  ارم  سپـس  روآ ، مهارف  میارب  تساـک  مک و  یب  ار  تاـبجاو  نآ  همه  نتخوـمآ  و 
توف نم  زا  يا  هدینادرگ  اناد  نآ  هب  ارم  هچنآ  زا  يزیچ  ندروآ  اج  هب  ات  هد ، مقیفوت  يزاس  یم  میانیب  نآ  نتـسناد  هب  هچنآ  رد  ماجنا 

.دوشن نیگنس  يا  هدومن  ماهلا  نم  هب  هچنآ  رد  تمدخ  زا  ممادنا  و  ددرگن ؛

ناشیا هب  دنراد  شدـنزرف  ندرگرب  ردام  ردـپ و  هک  ار  ینوید  قوقح و  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دناسانشب وا  هب  دنراد  نادنزرف  دزن  نیدلاو  هک  ار  یتاناما  دهاوخ  یم  ادخ  زا  یترابع  هب  .دناسانشب 

: دنیامرف یم  نآ  مهد  ترابع  رد  مراهچ و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ُلوُط یَِهلِإ  اَی  ًاذِإ  َْنیَأ  ٍْلثِم ، یَلَع  اَمُهَیِزاَجُأ  ْوَأ  ٍلْدَِعب ، اَمُهَّصاَقُأ  ْنَأ  ْنِم  َّيََدل  ًهَّنِم  ُمَظْعَأ  َو  ََّیلِإ ، ًاناَسْحِإ  ُمَدـْقَأ  َو  َّیَلَع ، ًاّقَح  ُبَجْوَأ  اَمُهَف 
؛ َّیَلَع ِهَعِسْوَّتِلل  اَمِهِسُْفنَأ  یَلَع  اَمُهُراَْتقِإ  َْنیَأ  ِیتَساَرِح َو  ِیف  اَمِِهبَعَت  ُهَّدِش  َْنیَأ  ِیتَِیبْرَِتب َو  اَمِِهْلغُش 

داد لدـع و  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نم  دزن  ناشتمعن  رت و  هنیرید  نم  هب  ناش  یکین  رت و  بجاو  نم  رب  ناـشیا  قح  اریز 
هدومن صاصق 
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يرایـسب ياهراک  نم -  يادخ  يا  ماگنه -  نیا  رد  سپ ) منک  نینچ  رگا  و   ) میامن راتفر  دـنا  هدومن  هچنآ  دـننام  ای  منک ، يریگورگ 
يارب هک  يراتفرگ )  ) یگنت و  وک ؟ منتشاد  ساپ  رد  ناشجنر  یتخـس  و  دش !؟ دهاوخ  هچ  دنا  هداد  ماجنا  نم  شرورپ  يارب  ناشیا  هک 

؟ تساجک دنا  هدومن  راومه  دوخ  هب  نم  رب  شیاسآ )  ) شیاشگ

يارب دـنزرف  طسوت  صاصق  يارجا  دوخ ، دـنزرف  رب  نیدـلاو  يّدـعت  ضرف  اب  مهن  تراـبع  ینعی  یلبق ، تراـبع  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دوش یم  نآ  زا  عنام  دنراد  دنزرف  ندرگ  رب  نیدلاو  هک  ینید  قح و  هک  ارچ  دناد ، یم  نکممان  ار  نیدلاو 

: دنیامرف یم  نآ  مجنپ  ترابع  رد  متشه و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

؛ اَِنلاَمآ ِیف  َّدُمَن  َو  اَِنلاَمْعَِأب ، َبِْجُعن  ْنَأ  َو  ٍدَحَأ ، ِّشِغ  یَلَع  َيِوَْطنَن  ْنَأ  ِکب  ُذوُعَن  َو 

میوش يدنسپدوخ  شوخ  تسد  شیوخ  رادرک  زا  میرورپب و  ار  یسک  بیرف )  ) شغ لایخ  لد ، رد  هکنیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  یهلا 
.میدرگ التبم  زارد  رود و  ياهوزرآ  هب  ای 

، تنایخ زراب  قیداصم  زا  یکی  درب و  یم  هانپ  لاعتم  دـنوادخ  هب  یـسک ، قح  رد  ندرک  تناـیخ  زا  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یهاوخدوخ  يدنـسپدوخ و  تناـیخ ، مهم  لـماوع  زا  هکنیا  رگید  هتکن  .تسا  تناـما  رد  تناـیخ 

.تسا هدومرف  هراشا  نادب  اعد  زا  تمسق 

نارگید عفن  هب  تکرح  لصا  . 4

هراشا

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

؛ ) ایَح ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  ُْتنُک َو  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  (َو 

ص:421

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  و  هتخاس ، تکرب  اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  «و 

: دنیامرف یم  نینچمه 

؛ ) ...ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَأ  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  )... 

(2) «. ...دنام یم  یقاب ]  ] نیمز رد  دناسر  یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دور ، یم  نایم  زا  هداتفا  نوریب  بآ ) يور   ) فک اما  »... 

: دنیامرف یم  عوضوم  نیا  تیمها  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ناسحا هک  دنا  نانآ  وا  قح  هب  اهنآ  نیرت  هدننک  مایق  تسا و  شناگدنب  يارب  اهنآ  نیرتدنمدوس  ادخ  دزن  ادخ  ناگدـنب  نیرت  بوبحم 
(3) «. دشاب ناشیا  بوبحم  ریخ ، راک  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(4) «. دروآ یم  تسد  هب  يا  هناخ  تشهب ، رد  دناسرب  یعفن  شردارب  هب  ادخ  هار  رد  سک  ره  »

ره هب  يوس ، رگید  زا  هدش و  یقلت  تدابع  یعون  یهلا و  برق  همدقم  قلخ ، هب  تمدخ  هلئسم  فرط ، کی  زا  مالـسا ، ینیب  ناهج  رد 
اریز دزرو ، یم  قشع  رتشیب  مدرم ، هب  تمدخ  رد  دنک ، ادـیپ  لماکت  دـشر و  یلاعت  قح  تفرعم  تخانـش و  دـعب  رد  ناسنا  هک  هزادـنا 
ناهج هب  انـشآ  هنازرف و  یلاعتم و  ياه  ناسنا  رد  لیلد  نیمه  هب  .دـنیب  یمن  قلاـخ  یگدـنب  زا  يادـج  ار  قلخ  هب  تمدـخ  قح ، هتفیش 

قشع و رگا  .دروخ  یم  مشچ  هب  رتشیب  هعماج ، قلخ و  هب  تمدخ  یتسود و  عون  سح  یمالسا ، ینیب 

ص:422

هیآ 31. میرم ، ( 1 - ) 1
هیآ 17. دعر ، ( 2 - ) 2

ص 48. يا ، هرمک  همجرت  لوقعلا ، فحت  ینارحب ، نسح  ( 3 - ) 3
یلع یـسابع  بوسعی  یباراف ، یلع  دـمحم  همجرت  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  هاگدـید  زا  ترـشاعم  بادآ  یلماع ، رح  خیـش  ( 4 - ) 4

ص 171. رمک ،
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، دزیمآ رد  دـنوادخ  هب  داقتعا  نامیا و  اب  ددرگ و  مکاح  یمدآ  حور  رب  تسادـخ ، هب  ّتبحم  رادومن  هک  مدرم ، هب  تبـسن  يزوس  لد 
(1) .دزرو یمن  تلفغ  نارگید  هب  تمدخ  زا  هاگ  چیه  هک  دزاس  یم  شالت  رپ  يرازگ  تمدخ  ار  ناسنا 

دریگب شیپ  رد  ار  يرگید  شور  یناسر ، عفن  زج  دناوت  یمن  دنک ، یم  یگدـنز  تقیقح  قح و  ساسارب  نامیا ، اب  ناسنا  هک  اجنآ  زا 
نآ رد  یلو  دنک ، فرط  رب  ار  یسک  زاین  تجاح و  دناوتب  رگا  ناسنا  ...دیآ  یم  رامش  هب  وا  نامیا  تامدقم  ءزج  یناسر  عفن  ًالوصا  و 
اور یمتـس  ملظ و  دوخ ، هب  هجیتن  رد  هدیباترب و  يور  دنوادخ  تمحر  ضیف و  زا  هدرک و  یـساپسان  ار  یتمعن  ایوگ  دـیامن ، یهاتوک 

تقیقح رد  .تسا  هتشاد 

ص:423

یم یقارن  دـمحاالم  .دـنکیدزن  رایـسب  نیملـسم » روما  هب  مامتها   » لصا اـب  مدرم » عفن  هب  تکرح  لـصا   » هک دـسر  یم  رظن  هب  ( 1 - ) 1
الوم هک  دشاب  اسب  هکلب  تسا ، هدرک  وا  هب  انامه  دنک  یکین  یـسک  هدنب  اب  هک  ره  دنا و  ناّنم  دنوادخ  ناگدنب  نامدرم ، همه  : » دسیون

وا ناگدنب  يرازگراک  رد  دـیوج  ار  ادـخ  هک  یـسک  سپ  .وا  دوخ  هب  ندرک  یکین  زا  دوش  یم  رتدونـشخ  وا  هدـنب  هب  ندرک  یکین  زا 
دـشاب هتـشادن  ناناملـسم  روما  رد  مامتها  هک  ره  : » دـنیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دروآ  یم  اـج  هب  ماـمتها  تیاـهن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتیاور  ساسارب  : » دـسیون یم  زین  يرون  نیـسح  ازریم  ص 387 .) هداعسلا ، جارعم  «. ) تسین ناملـسم 
دنوادخ هب  كرـش  ضرع  رد  مدرم  هب  ندـناسر  نایز  لباقم ، رد  هتفرگ و  رارق  ادـخ ، هب  نامیا  رانک  رد  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ  ملس 

یم نآ  مود  مکی و  زارف  رد  متفه و  تسیب و  ياـعد  رد  مالـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما  ص 390 .) ج 12 ، لئاسولا ، كردتـسم  «. ) تسا
.ِکتَدِـج ْنِم  ْمُهاَیاَطَع  ِْغبْـسَأ  َو  ِکتَّوُِقب ، اَهَتاَمُح  ْدِّیَأ  َو  کـِتَّزِِعب ، َنیِِملْـسُْملا  َروُُغث  ْنِّصَح  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  دـنیامرف :

ْرِّبَد َو  ْمُهَعْمَج ، ْفِّلَأ  َو  ْمُهَتَمْوَـح ، ْعَْـنما  َو  ْمُهَتَزْوَـح ، ْسُرْحا  َو  ْمُهَتَِحلْـسَأ ، ْذَحْـشا  َو  ْمُهَتَّدِـع ، ْرِّثَـک  َو  ِهـِلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا 
رب ادـنوادخ  ِرْکَْملا ؛ ِیف  ْمَُهل  ْفُْـطلا  َو  ِْربَّصلاـِب ، ْمُْهنِعَأ  َو  ِرْـصَّنلِاب ، ْمُهْدُـضْعا  َو  ْمِِهنَؤـُم ، ِهَیاَـفِِکب  ْدَّحَوَـت  َو  ْمِهِرَیِم ، َْنَیب  ِْرتاَو  َو  ْمُـهَْرمَأ ،
هد يرای  ار  نآ  نانابهگن  شیوخ ، تردق  هب  امرف و  راوتـسا  ار  ناناملـسم  ياهزرم  دوخ ، تّزع  هب  تسرف و  دورد  شنادناخ  دّمحم و 

تعامج و  ) شرامـش هدع و  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  .زاس  ناوارف  ار  نانآ  ياه  شـشخب  شیوخ ، ییاراد  زا  و 
ار ناشیا  فارطا  دودح و  و  امن ، نارب  زیت و  ار  نانآ  ریت ) هزین و  ریشمش و  دننام  گنج  رازبا   ) اه حالس  و  امرف ؛ رایسب  ار  ناشیا  هورگ )

ناشیاه هقوذآ  و  امرف ؛ هتسیاش  ار  ناشراک  و  هد ؛ ییانشآ  دنویپ و  ار  ناشهورگ  و  نادرگ ؛ مکحم  ار  نانآ  نوماریپ  و  نک ، يرادهگن 
یهارمه و ییابیکش  هب  کمک و  ندرک و  يرای  هب  ار  ناشیا  و  نک ؛ يرازگراک  ییاهنت  هب  ار  ناشیاه  یتخس  و  ناسرب ؛ یپ  رد  یپ  ار 

.تسا نیملسم  روما  مالسلا  هیلع  ماما  مهم  هغدغد  ترابع  نیا  رد  هک  .امرف  اطع  رظن  تقد  ناشنانمشد ) هب  ناشیا   ) بیرف رکم و  رد 
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.درک لابقتسا  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهلا  يا  هیده  تمحر و  دروآ ، یم  يور  ناسنا  هب  هک  يدنمزاین 

ناسحا اهنت  هن  لام  لذب  اب  هک  مینیب  یم  ار  مدرم  زا  يرایـسب  .تسین  لام  ندیـشخب  هار  زا  مدرم  هب  ناسحا  هدمع  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 
هدوب ناسحا  ناشیا ، یلـصا  ضرغ  هچ  رگ  دـننک ، یم  مهارف  ار  يرگید  يدونـشخان  يریگ و  لد  تابجوم  هکلب  دـننک ، یمن  یکین  و 

هیلع راهطا  همئا  زا  هک  تسا  يدعاوق  تاروتسد و  هب  تبسن  اهنآ  یهجوت  یب  رطاخ  هب  نیا  و  دنناد ، یمن  ار  نآ  حیحص  هار  اما  تسا ،
يزاس هدروآرب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هویش  هب  انب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  زاین  هک  یتسه  نآ  ناهاوخ  رگا  .تسا  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا 
باتـش نآ  رد  دنک ؛ هولج  گرزب  ات  يرامـش  کچوک  ار  نآ  دوش ؛ یم  لماک  زیچ  دنچ  اب  زاین  ندروآرب  : » دندومرف ناشیا  هک  نادـب 

(1) .دوش راکشآ  ات  یناشوپب  ار  نآ  و  ددرگ ، اراوگ  ات  ییامن 

: دسیون یم  اقآ  دمحا  دیس  جاح  هب  يا  همان  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

ناطیـش زات  تخات و  هک  نکم  یلاخ  هناش  تسا  قلخ  هب  تمدخ  تروص  رد  قح  هب  تمدـخ  هک  یناسنا  تیلوئـسم  راب  ریز  زا  مرـسپ !
(2) ....تسین ناراکردنا  تسد  نیلوئسم و  نیب  رد  زات  تخات و  نادیم  زا  رتمک  نادیم ، نیا  رد 

كرابت و دنوادخ  دوخ  هب  تمدـخ  ادـخ ، نیـشناج  هب  تمدـخ  تسا و   (3)« هللا هفیلخ   » ماقم ياراد  ناسنا  ینید  ياـهزومآ  ساـسارب 
.تسا یلاعت 

قلخ هب  تمدـخ  دـهد و  یم  ناشن  ار  یلاعت  يراب  دوجو  زا  يا  هولج  دراد  دوجو  یتسه  ناهج  نیا  رد  هچنآ  ره  یناـفرع  هاگدـید  زا 
.تسادخ هب  تمدخ  ادخ ،

ص:424

صص 79-78. یناوریش ، یلع  همجرت  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هریس  رد  ینافرع  كولس  ینارحب ، نیسح  خیش  ( 1 - ) 1
ص 512. ج 18 ، ماما ، هفیحص  ( 2 - ) 2

تایآ 33-30. هرقب ، ( 3 - ) 3
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هب یناسر  کمک  لاح  رد  موادم  روط  هب  دیباوخن و  دروخن و  اذغ  زور  هنابش  هس  البرک ، لیس  هثداح  رد  دنوخآ  جاح  هک  دنیوگ  یم 
(1) .دوب ناگدید  بیسآ 

هیداجس هفیحص  رد  نارگید  عفن  هب  تکرح 

: دنیامرف یم  نآ  مود  ترابع  رد  مشش و  تسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو ْمِهِدِـشْرَتْسُم ، ِهَیاَدِـه  َو  ْمِهِـضیِرَم ، ِهَداَیِع  َو  ْمِِهتَّلَخ ، ِّدَـس  َو  ْمِهِفیِعَـض ، ِقاَفْرِإ  ِیف  ِکبَدَأ  ِنِساَحَِمب  ِذْـخَْألا  َو  ِکتَّنُـس ، ِهَماَقِِإل  ْمُهْقِّفَو  َو 
ِدْوَْعلا َو  ِنوُعاَْملِاب ، ْمِِهتاَساَُوم  ِنْسُح  َو  ْمِهِمُولْظَم ، ِهَرُْصن  َو  ْمِِهتاَرْوَع ، ِْرتَس  َو  ْمِهِراَرْسَأ ، ْتِک  ِنامَ َو  ْمِهِمِداَق ، ِدُّهَعَت  َو  ْمِهِریِشَتْسُم ، ِهَحَـصاَنُم 

؛ ِلاَؤُّسلا َْلبَق  ْمَُهل  ُبِجَی  اَم  ِءاَطْعِإ  َو  ِلاَْضفِْإلا ، ِهَدِْجلِاب َو  ْمِْهیَلَع 

رما نآ  هب  ار  ناگدنب  هک   ) دوخ کین  قالخا  نتفرگارف  و  ماکحا ) يرادـهاگن   ) شور هقیرط و  نتـشاد  اپرب  يارب  هد  قیفوت  ار  نانآ  و 
ندومن ییاـمنهار  و  ناـشرامیب ، دزن  نتفر  و  ناـش ؛ يدـنمزاین  رقف و  زا  يریگولج  و  ناـشناناوتان ؛ هب  ندـناسر  دوـس  رد  يا ) هدوـمرف 

و ناشیاه ؛ بیع  ندناشوپ  و  ناشیاهزار ؛ ندرک  ناهنپ  و  ناشرفاسم ؛ زا  رادید  و  ناشناگ ، دننک  تروشم  نداد  زردنا  و  ناشیوجهار ؛
هب ناشندناسر  دوس  و  اهنآ ) دننام  نابدرن و  ربت ، گید ،  ) هناخ رازبا  رد  نانآ  هب  ندرک  کمک  بوخ  و  ناشناگدیدمتس ؛ ندرک  يرای 

.دننک تساوخرد  هکنآ  زا  شیپ  تسا  مزال  بجاو و  ناشیا  يارب  هک  هچنآ  نداد  و  ناوارف ؛ ششخب 

قفوم ناشناوتان  ًاـصوصخ  نارگید ، هب  ندـناسر  دوس  رد  ناـگیاسمه  هک  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تراـبع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دنشاب

ص:425

(www.h .net/h z /m ines....id = 29492 . ) صص 140-139 هدش ، شومارف  ياه  تلیضف  .ر ك : ( 1 - ) 1
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: دنیامرف یم  نآ  مهدزیس  ترابع  رد  مهدراهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

َو ُمَوـْقَأ ، َیِه  ِیتَِّلل  ِینِدـْها  َو  یِّنِم ، ِیل َو  َتْذَـخَأ  اَِـمب  ِینِّضَر  َّیَلَع َو  ِیل َو  َْتیَـضَق  اَـم  ِلوـُبَِقل  ِینْقِّفَو  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ُمَلْسَأ َوُه  اَِمب  ِیْنلِمْعَتْسا 

يدوس  ) هچنآ هب  و  هد ؛ قیفوت  يا  هدومن  ردـقم  منایز  دوس و  رب  هچنآ  نتفریذـپ  هب  ارم  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب 
هچنآ هب  و  اـمن ؛ ما  ییاـمنهار  هار  نیرت  تسار  هب  و  نادرگ ؛ مدونـشخ  يا  هتفرگ  يرگید ) يارب   ) نم زا  و  يرگید ) زا   ) نم يارب  هک )

.مرامگب تافآ ) زا   ) تسا رت  ملاس 

.دزرو یم  دیکأت  نانآ  هب  ندناسر  دوس  نارگید و  زا  ندرب  دوس  رب  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

: دنیامرف یم  نآ  مود  تسیب و  ترابع  رد  متسیب و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ِینِْحْنما َو  ِهَعَّسلِاب ، یِِّنتْفَت  َال  َو  ِهَیاَدِْـهلا ، َقْدِـص  ِیل  ْبَه  َو  ِهَیَالِْولا ، َنْسُح  ِینْمُـس  َو  ِهَیاَـفِْکلِاب ، ِینْجِّوَت  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
؛ ًاِّدن کَعَم  وُعْدَأ  َال  َو  ًاّدِض ، َکل  ُلَعْجَأ  َال  یِّنِإَف  ًاّدَر ، َّیَلَع  ِیئاَعُد  َّدُرَت  َال  َو  ًاّدَک ، ًاّدَک  یِْشیَع  ْلَعْجَت  َال  َو  ِهَعَّدلا ، َنْسُح 

یکین هب  ارم  و  مرواین ) دورف  رـس  وت  زج  شیپ  رد  ات   ) ناشوپب يزاین  یب  جات  هب  ار  مرـس  و  تسرف ؛ دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب 
يرگناوـت هب  ارم  و  اـمرف ) هاـگآ  رارـسا  رب  ارم   ) شخبب نم  هب  ار  یقیقح  ییاـمنهار  و  راداو ؛ میاـمن  یم  ماـیق  نآ  هب  هک  ییاـهراک  رد 

اعد و و  هدم ؛ رارق  راوشد  تخـس و  ار  ما  یناگدنز  و  امرف ؛ اطع  نم  هب  دشابن  جنر  نآ  رد  هک  ار  يا  هدوسآ  یگدـنز  و  زاسم ؛ هارمگ 
وت زج   ) مناوـخ یمن  ار  يدـننام  وـت  اـب  و  مهد ؛ یمن  رارق  ییاـتمه  وـت  يارب  نم  اریز  نک ) اور   ) نادرگمزاـب میوـس  هب  ار  متـساوخرد 

(. مهاوخب وا  زا  ار  شیوخ  ياه  تساوخرد  ات  مرادن  رواب  ییادخ 
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: دنیامرف یم  نآ  مشش  هاجنپ و  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

َو َنِیلَـسْرُْملا ، ِکئاَِیْبنَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَص  َو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِکتَِکئاَلَم  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَمَک  ِِهلآ  اَنِِّیبَن َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا 
َو اَهُعْفَن ، اَُنلاَنَی  َو  اَُهتَکََرب ، اَنُُغْلبَت  ًهاَلَـص  َنیَِملاَْعلا ، َّبَر  اَـی  کـِلَذ  ْنِم  َلَْـضفَأ  َو  َنیِِحلاَّصلا ، كِداَـبِع  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَـمَک  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِّلَـص 
؛ ٌریِدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یَلَع  َْتنَأ  َو  ِِهلْضَف ، ْنِم  َِلئُس  ْنَم  یَطْعَأ  َو  ِْهیَلَع ، َلِّکُُوت  ْنَم  یَفْکَأ  َو  ِْهَیلِإ ، َبِغُر  ْنَم  ُمَرْکَأ  کَّنِإ  اَنُؤاَعُد ، اََهل  ُباَجَتُْسی 

(1) يداتسرف دورد  دنتـسه  تهاگرد  ناکیدزن  صاوخ و  زا  هک  یناگتـشرف  رب  هکنانچمه  تسرف ، دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب 
هکنانچمه تسرف ، دورد  شلآ  وا و  رب  و  يداتـسرف ؛ دورد  تا  هدش  هداتـسرف  ناربمغیپ  رب  هکنانچمه  تسرف  دورد  شلآ  رب  وا و  رب  و 

و دسرب ، ام  هب  شا  یکین  تکرب و  هک  يدورد  نانچ  نایناهج ؛ راگدرورپ  يا  نآ  زا  رتهب  و  يداتـسرف ؛ دورد  تا  هتـسیاش  ناگدـنب  رب 
زاین یب  و  هدش ؛ هدروآ  ور  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  نیرت  میرک  وت  اریز  دوش ، اور  ام  تساوخرد  نآ  تهج  زا  و  دبایرد ؛ ار  ام  شدوس 

ره رب  وت  و  هدش ؛ تساوخرد  شناسحا  لضف و  زا  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدنشخب  و  هدش ؛ دامتعا  وا  رب  هک  یتسه  یـسک  نیرت  هدننک 
(. دراد یمن  زاب  ار  وت  يریگولج  و  یتسین ؛ دنمزاین  یکمک  هب   ) ییاناوت زیچ 

ص:427

هللا یلص  ام -  ربمغیپ  اریز  هدش ، هداتسرف  وا  رب  دورد  هک  یـسک  تهج  زا  هن  تسا  دورد  تاولـص و  لصا  تهج  زا  هیبشت  نیا  ( 1 - ) 1
لضف و رادـقم  هب  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  تسا : نیا  هلمج  نیا  ینعم  سپ  تسا  تاـقولخم  همه  زا  رترب  لـضفا و  هلآ -  هیلع و 

هیبشت و  يداتـسرف ؛ دورد  تدوخ  دزن  نانآ  فرـش  لـضف و  رادـقم  هب  تناگتـشرف  رب  هکناـنچمه  تسرف ، دورد  وت  دزن  ناـشیا  فرش 
.يروالد رد  ینعی  تسا ، ریش  دننام  سک  نالف  دوش  هتفگ  هکنیا  دننام  دشاب ، تهج  کی  زا  تسا  نکمم  يزیچ  هب  يزیچ 
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.دسرب مه  ناسنا  هب  ناگتشرف  ربمایپ و  رب  هوالع  شدوس  هک  دتسرفب  يدورد  دهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
دوس سپ  رت ،) لزان  رایـسب  حطـس  رد   ) دـشاب اراد  ار  ادـخ  ياه  یگژیو  تافـص و  یتسیاب  تسادـخ و  هفیلخ  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  و 

.تسا ناسنا  یهلا  تافص  زا  یکی  نارگید  هب  ندناسر 

: دنیامرف یم  نآ  مهدزاود  ترابع  رد  مجنپ و  لهچ و  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

، ْکنِم ِهَداَیِّزلا  َو  ْکیَلَع ، ِهَداَفِْولِاب  ْمُهَزْوَف  َو  َکل ، ْمِِهتَرَجاَـتُم  ِیف  ْمُهَْحبِر  ُدـیُِرت  كِداَـبِِعل ، کِـسْفَن  یَلَع  ِمْوَّسلا  ِیف  َتْدِز  يِذَّلا  َْتنَأ  َو 
؛ اَهَْلثِم اَّلِإ  يَزُْجی  اَلَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاَج  ْنَم  َو  اَِهلاَْثمَأ ، ُرْشَع  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاَج  ْنَم  َْتَیلاَعَت  کُمْسا َو  كَراَبَت  َْتلُقَف 

و یهد ) یم  دنراوازـس  هک  هچنآ  زا  شیب   ) يا هدوزفا  اهب  رد  نانآ  دوس  هب  هراومه  ناگدـنب ، اـب  دتـس  داد و  رد  هک  نآ  ییوت  و  یهلا ،
زا  ) سپ دنوش ، راگتـسر  وت  بناج  زا  نتفای  ینوزفا  وت و  يوس  هب  ندیچوک  رد  و  دـنرب ؛ دوس  وت  اب  ناشندرک  تراجت  رد  یهاوخ  یم 
ره يا  هدومرف  یکاپ -  هزنم و  رترب و  ناگدـش ) هدـیرفآ  هب  ندوب  دـننام  زا   ) تسا و ناسحا  تکرب و  اب  تماـن  هک  دوخ  وت  ور - ) نیا 

.دوش یمن  هداد  رفیک  شدب ، راک  دننام  زج  دنک  دب  راک  هک  ره  و  دوب ؛ دهاوخ  ربارب  هد  وا  دزم  دروآ  ياج  هب  وکین  راک  هک 

رد دـیاب  تسادـخ ، هفیلخ  ناـسنا  نوـچ  تسا ، هدـش  دـیکأت  هدـنب  هب  لاـعتم  يادـخ  یناـسر  دوـس  تفـص  رب  اـعد  زا  تمـسق  نیا  رد 
.دشوکب نارگید  هب  یناسردوس 
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

.دنودالوف همجرت  میرک ، نآرق 

.1376 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، يرفعج ، یقتدمحم  ریسفت  همجرت و  هغالبلا ، جهن  . 1

.1383 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، چ 23 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  . 2

.1379 هیقف ، نارهت ، چ 5 ، مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  . 3

راهب 1384. هرامش 6 ، هنیفس ، هلجم  نایمساقروپ ، نیسح  همجرت  هیداجس ، هفیحص  باتک  هب  یشرگن  . 4

ياه 31 و هرامش  هرامش 57 ، تفرعم ، هیداجس ، هفیحـص  رد  یتیبرت  فادها  اه و  شور  لوصا ، ینابم ، رغـصا ، یلع  رف ، یمیهاربا  . 5
رویرهش 1381. ، 33

.1385 یمالسا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، همجرت  هیقفلا ، رضحی  نم ال  یلع ، نب  دمحم  قودص ،) خیش   ) هیوباب نبا  . 6

نانز تیعمج  تاراشتنا  نارهت ، نیما ، مناخ  هیجاح  همجرت  قارعالا ، ریهطت  قالخالا و  بیذـهت  دـمحم ، نب  دـمحا  هیوکـسم ، نبا  . 7
.1360 ناریا ،
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، یـشعرم هللا  تیآ  یمومع  هناخباتک  مق ، میهاربا ، لضفلاوبا  ححـصم  هغالبلا ، جـهن  حرـش  نبا ، دـماحوبا  نیدـلازع  دـیدحلا ، یبا  . 8
.1337

هرامـش ینآرق ، ياه  شهوژپ  هلجم  نآرق ، هاگدید  زا  يدرف  نایم  یمالک  تاطابترا  رب  مکاح  لوصا  یفطـصم ، دیـس  هدازدـمحا ، . 9
زیئاپ 1385. ناتسبات و  ياه 47 و 46 ،

، يوضر سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، چ 3 ، یـسراف ، بدا  رد  یقالخا  راعـشا  دمحا ، يدنجریب ، يدـمحا  . 10
.1386

.1380 ناهفصا ، هاگشناد  تاراشتنا  ناهفصا ، مالسا ، رد  تیبرت  ياه  شور  لوصا و  دمحا ، يدمحا ، . 11

.1388 لقع ، رتفد  مق ، هیداجس ، هفیحص  رد  یعامتجا  قالخا  . 12

.1387 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق ، چ 5 ، نآرق ، رد  قالخا  . 13

.1372 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، چ 11 ، يرشبم ، هللادسا  همجرت  ام ، نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدنز  لداع ، بیدا ، . 14

.1382 هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت ، چ 3 ، يا ، هراوز  نیسح  نب  یلع  حرش  همجرت و  همغلا ، فشک  ثدحم ، یلبرا ، . 15

.1375 ایحم ، نارهت ، هیداجس ، هفیحص  ياه  ینتسناد  یفطصم ، رارسا ، . 16

.1387 باتک ، ناتسوب  مق ، چ 3 ، زیمآ ، حلصم  غورد  نسح ، دیس  یمالسا ، . 17

.ق  1404 چ 2 ، باتکلارشن ، رتفد  نآرقلا ، بیارغ  یف  تادرفم  بغار ، یناهفصا ، . 18

.ات یب  ناوج ، لسن  اج ، یب  البرک ، نینوخ  بالقنا  رادساپ  مالسلا  هیلع  مراهچ  ماما  . 19

.1368 ءاجر ، گنهرف  رشن  زکرم  نارهت ، ثیدح ، لهچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  . 20
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.1386 یقارن ، يدهم  تاراشتنا  مق ، چ 6 ، یقارن ، يردیح  دمحم  یلع  همجرت  حرش و  قوقح ، هلاسر  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  . 21

.1377 قح ، مایپ  تاراشتنا  نارهت ، ینالیگ ، قازرلادبع  همجرت  هعیرشلا ، حابصم  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  . 22

.1386 زیئاپ ، هرامش 26 ، قوقح ، تایهلا و  هلجم  وگ ، تفگ و  بادآ  داوج ، یناوریا ، . 23

دنفسا 1377. نمهب و  هرامش 45 ، نایک ، هلجم  ارادم ، ءارم و  یلعلادبع ، ناگرزاب ، . 24

.1367 هسردم ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، تیبرت  هب  هرابود  یهاگن  ورسخ ، يرقاب ، . 25

.ق  1394 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، راونالا ، راحب  . 26

.ق 1398 ه .-  یچباتک ، نارهت ، يا ، هرمک  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  همجرت  لوقعلا ، فحت  نسح ، ینارحب ، . 27

.1385 قوثو ، مق ، چ 4 ، یناوریش ، یلع  همجرت  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  هریس  رد  ینافرع  كولس  نیسح ، ینارحب ، . 28

.ات یب  مالسا ، دیون  مق ، نایاوشیپ ، همان  یگدنز  یقیقع ، یشیاشخب ، . 29

.1367 اردص ، نارهت ، ریخا ، هلاس  دص  رد  یمالسا  ياه  تضهن  یلامجا  یسررب  . 30

.1385 لقع ، رتفد  مق ، هیداجس ، هفیحص  یتیبرت  ماظن  یسررب  . 31

زییاپ 1383. هرامش 12 ، ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ، هفیحص  رد  تسایس  نافرع و  هطبار  میهاربا ، رگزرب ، . 32

.1382 رکذ ، تاقیقحت  رشن و  هسسؤم  نارهت ، چ 2 ، یگدنز ، همانرب  . 33

ص:431
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.1378 ترجه ، مق ، چ 2 ، تارجح ، هروس  رد  نافرع  قالخا و  لضفلاوبا ، روپ ، مارهب  . 34

.1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، راتفگ ، تسیب  . 35

زییاپ 1384. هرامش 8 ، هنیفس ، هلجم  هیداجس ،» هفیحص  رد  یقالخا  ینابم  ، » روصنم ناولهپ ، . 36
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يد 1364. هرامش 10 ، مالسا ، بتکم  مانشد ، یعضو  راثآ  نیسح ، یناجنز ، یناقح  . 59
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ینارنخس تالاقم و  هعومجم  هیداجس ، هفیحص  ام و  رانیمس  رد  داجس ، ماما  یعامتجا  یسایس -  طیارش  یضر ، دیـس  يروکـش ، . 95
.1385 هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  نارهت ، هدش ، هئارا  ياه 

، يوضر سدق  ناتـسآ  تاراشتنا  دهـشم ، یهلادسا ، دومحم  دیـس  همجرت  مالـسا ، هاگدید  زا  یعامتجا  یگدـنز  دـمحا ، یبلـش ، . 96
.1380

.1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، چ 9 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  رفعجدیس ، يدیهش ، . 97

.1376 يدازآ ، مایپ  نارهت ، چ 7 ، نابیرغ ، ماش  اضر ، يزاریش ، . 98

.1384 رکفلاراد ، مق ، چ 4 ، نآ ، يرظن  ینابم  یمالسا و  قالخا  یلع ، یناوریش ، . 99

.1386 ناوج ، هشیدنا  نوناک  نارهت ، چ 2 ، قالخا ، ارف  یلع ، یناوریش ، . 100

.1372 ناهرب ، اج ، یب  هلضاف ، هنیدم  یلع ، دمحم  يرافغ ، حلاص  . 101

.1384 فراعم ، رشن  رتفد  مق ، چ 2 ، رف ، یمیهاربا  داوجلادبع  نایورغ و  نسحم  نیودت  همجرت و  یعوضوم ،)  ) هیداجس هفیحص  . 102

.1370 ین ، نارهت ، يرشبم ، هللادسا  همجرت  هیداجس ، هفیحص  . 103

.1382 رامت ، مثیم  مق ، یجلخ ، یقتدمحم  همجرت  هیداجس ، هفیحص  . 104

.ق 1375 ه .-  ان ، یب  اج  یب  مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  دیس  همجرت  حرش و  هیداجس ، هفیحص  . 105

.1379 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت ، چ 3 ، رون ، هفیحص  . 106

.ق  1400 یملعا ، توریب ، چ 5 ، قودصلا ، یلاما  خیش ، قودص ، . 107

ص:437

هیداجس هفیحص  رد  قالخا  www.Ghaemiyeh.comمراکم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 466زکرم  هحفص 455 

http://www.ghaemiyeh.com
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.1364 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، چ 3 ، مج ، ویدخ  نیسح  ششوک  هب  تداعس ، يایمیک  دمحم ، یلازغ ، . 121

.1383 هط ، مق ، چ 2 ، یقداص ، يداه  همجرت  قالخا ، هفسلف  یک ، مایلیو ، انکنارف ، . 122

ناتسبات 1384. هرامش 15 ، ینید ، هشیدنا  همانلصف  هیداجس ، هفیحص  رد  ناسنا  دیمحلادبع ، هنازرف ، . 123

.1387 ثیدحلاراد ، رشن  پاچ و  نامزاس  مق ، ثیدح ، نآرق و  رظنم  زا  یسنج  تیبرت  یقن ، یلع  یهیقف ، . 124

.1386 للملا ، نیب  رشن  پاچ و  اج ، یب  یفیرش ، نیسح  دمحا  شراگن  قیقحت و  قالخا ، هفسلف  . 125

.1387 اردص ، نارهت ، چ 30 ، قالخا ، هفسلف  . 126

.1370 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، قالخالا ، مراکم  ياعد  ریسفت  حرش و  یقتدمحم ، یفسلف ، . 127

.1364 هط ، مق ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یناث و  دیهش  هاگدید  زا  ملعت  میلعت و  دمحا ، دیس  يرهف ، . 128

.1369 يدازآ ، مایپ  نارهت ، چ 10 ، يدعاس ، رقاب  دمحم  همجرت  هنسح ، قالخا  نسحم ، یناشاک ، ضیف  . 129

.1364 يریما ، تاراشتنا  نارهت ، مالسا ، رد  ترشاعم  قالخا و  یلع ، یمئاق ، . 130
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تالاقم و هعومجم  هیداجـس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  یناگدـنز  رد  يریـس  نیـسحدمحم ، یمئاق ، . 131
.1385 هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  نارهت ، هدش ، هئارا  ياه  ینارنخس 

يد 1384. هرامش 97 ، تفرعم ، هلجم  مشخ ، تیریدم  نیسح ، دمحم  يریدق ، . 132

.1362 قح ، هار  رد  هسسوم  مق ، چ 3 ، نآرق ، زا  ییاه  سرد  هعومجم  نسحم ، یتئارق ، . 133

.1382 تایح ، میسن  مق ، لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، . 134

.1355 عیشت ، مق ، یتعیرش ، یقتدمحم  همجرت  همدقم و  همدقم ،) شخب   ) شیاین سیسکلا ، لراک ، . 135

.ات یب  رمح ، مق ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  فلا ، ینایواک ، . 136

تشهبیدرا 1383. هرامش 29 ، هشیدنا ، قاور  هلجم  نآرق ، رد  وگو  تفگ  يدهم ، دمحم  این ، یمرک  . 137

زیئاپ 1378. ناتسبات و  ياه 19 و 21 ، هرامش  رظن ، دقن و  هلجم  یقدنج ، زورهب  همجرت  قالخا ، ارف  قالخا و  رجار ، بیرک ، . 138

ناتسمز 1375. هرامش 53 ، هوکشم ، هلجم  هیداجس ، هفیحص  رد  یغالب  تاکن  اضرمالغ ، درف ، یمیرک  . 139

.ات یب  یمالسا ، هیملع  یشورفباتک  نارهت ، يوفطصم ، داوج  دیس  همجرت  یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  يزار ، ینیلک  . 140

.1383 تمس ، نارهت ، لضاف ، اضر  یلسوت و  یلعمالغ  همجرت  یسانش ، هعماج  ینابم  سورب ، نئوک ، . 141

.1386 یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ، یمالسا ، هشیدنا  رد  تسایس  قالخا و  تابسانم  همجن ، اخیک ، . 142
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ناتسبات 1384. هرامش 7 ، هنیفس ، هلجم  یحطبا ، دحوم  رقاب  دمحم  هللا  تیآ  اب  وگو  تفگ  . 143

زییاپ 1373. هرامش 11 ، یمالسا ، مالک  هلجم  قالخا ، هفسلف  قداص ، دمحم  یناجیرال ، . 144

.ق  1377 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، دارم ، رهوگ  قازرلادبع ، یجیهال ، . 145

ناتسمز 1374. هرامش 15 ، تفرعم ، هلجم  قالخا ، هفسلف  رد  ییوگ  غورد  ییوگ و  تسار  دمحم ، نزواهنگل ، . 146

.1364 ریبکریما ، نارهت ، چ 8 ، یچتعاس ، دومحم  سابتقا  همجرت و  یسانشناور ، لوصا  نامرن ل ، نام ، . 147

.1385 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  مق ، هیداجس ، هفیحص  اب  ییانشآ  یلعدمحم ، یهیقف ، دجم  . 148

.ق  1403 افولا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 149

.1364 هیمالسا ، یشورفباتک  دهشم ، ییاضر ، نیسحلادبع  همجرت  ج 17 ، راونالا ، راحب  رقابدمحم ، یسلجم ، . 150

.1387 اردص ، نارهت ، چ 2 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  . 151

.1372 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  دهشم ، فراع ، قداص  دمحم  همجرت  ءاضیبلا ، هجحم  . 152

.1365 يروهط ، نارهت ، چ 6 ، یمومع ، یسانش  هعماج  رهچونم ، ینسحم ، . 153

ناتسبات 1384. ، 15 ینید ، هشیدنا  هلجم  هیداجس ، هفیحص  رظنم  زا  تیبرت  ناسنا و  هللا ، تمحر  یقوزرم ، . 154

.ق  1404 هرجهلاراد ، مق ، بهذلا ، جورم  یلع ، نب  نیسحلا  نب  یلع  يدوعسم ، . 155
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.1379 رکفلاراد ، مق ، یناوریش ، یلع  ملق  هب  داتسا ،) ياه  سرد   ) نآرق رد  قالخا  هدیکچ  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  . 156

.1381 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، چ 10 ، قالخا ، هفسلف  یبتجم ، حابصم ، . 157

.1362 اردص ، نارهت ، نامز ، تایضتقم  مالسا و  یضترم ، يرهطم ، . 158

رشن و هسسؤم  نارهت ، یمساقلاوبا ، دمحم  همجرت  یلمع ، تمکح  نوئش  یمالـسا و  قالخا  رد  ون  یـشواک  نیـسح ، يرهاظم ، . 159
.1375 رکذ ، تاقیقحت 

.1386 باتک ، ناتسوب  مق ، یمالسا ، قالخا  همان  حالطصا  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یشهوژپ  تنواعم  . 160

.1386 یمالسا ، باتکلاراد  مق ، یفاص ، نیسحلادبع  همجرت  مالسا ، رد  قالخا  هفسلف  داوج ، دمحم  هینغم ، . 161

.ات یب  هیمالسا ، هیملع  نارهت ، یتالحم ، یلوسر  همجرت  حرش و  داشرالا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، . 162

.1385 تمس ، نارهت ، يرایرهش ، دیمح  همجرت  برغ ، رکفت  رد  قالخا  هفسلف  ریدسلا ، ریاتنیا ، کم  . 163

.1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، چ 35 ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  يراکمه  و  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 164

.1381 ءامس ، یگنهرف  هسسؤم  مق ، تخانش ، دوهش و  نسح ، یهاشنامرک ، یحودمم  . 165

.1374 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یلمع ، قالخا  رد  زاغآ  ياه  هطقن  اضردمحم ، ینک ، يودهم  . 166

نمهب 1341. هرامش 1 ، مالسا ، بتکم  هلجم  مشخ ، شتآ  یبتجم ، دیس  يوسوم ، . 167
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.1363 ریبک ، ریما  نارهت ، يداوجروپ ، هللارصن  مامتها  هب  نوسلکین ، قیقحت  يونعم ، يونثم  دمحم ، نیدلا  لالج  يولوم ، . 168

، ینید هشیدـنا  هلجم  هیداجـس ، هفیحـص  هاگن  زا  مالـسا  یتیبرت  رظن  هب  یتفای  هر  دـیمح ، یماقم  میهاربا ، دیـس  يرفعج ، هاش  ریم  . 169
ناتسبات 1384. هرامش 15 ،

ناتسبات هرامش 15 ، ینید ، هشیدنا  هلجم  هیداجـس ، هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نانخـس  تایبدا  هللا ، لضف  يرداقریم ، . 170
.1384

.1387 باتک ، ناتسوب  مق ، يریسفت ، تایاور  دربراک  رابتعا و  دمحا ، یلع  حصان ، . 171

.ات یب  يدیشر ، تاراشتنا  نارهت ، هداعسلا ، جارعم  دمحا ، یقارن ، . 172

.1385 تمکح ، نارهت ، چ 8 ، يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  همجرت  تاداعسلا ، عماج  يدهم ، یلوم  یقارن ، . 173

تالاقم و هعومجم  هیداجس ، هفیحـص  ام و  رانیمـس  رد  نادنمـشناد ، نیب  رد  هیداجـس  هفیحـص  هاگیاج  یلعمالغ ، يدابآ ، میعن  . 174
.1385 هعمج ، همئا  يراذگتسایس  ياروش  نارهت ، هدش ، هئارا  ياه  ینارنخس 

همحر ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یفیرش ، نیسح  دمحا  شراگن  قیقحت و  یقالخا ، بتاکم  یـسررب  دقن و  . 175
.1386 هللا ،

.1382 ناراب ، دیشروخ  نارهت ، قالخا ، ینابم  میحردمحم ، يرون ، . 176

.ات یب  همکحلا ، مق ، نیظعاولا ، هضور  لاتف ، نب  دمحمرفعج  نبا  يروباشین ، . 177

.1369 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، ریپ ، رتکد و  هرظانم  میرکلادبع ، داژن ، یمشاه  . 178

.1388 باتک ، ناتسوب  مق ، هغالبلا ، جهن  رد  قالخا  نسحدیس ، یمشاه ، . 179
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.ق  1405 هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لامعلا ، زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یقتملا  یلع  نیدلاالع  يدنه ، . 180

.1374 قح ، هار  رد  هسسؤم  مق ، مالسلا ، هیلع  داجس  ماما  ترضح  مراهچ  ياوشیپ  نید ، لوصا  هسسؤم  هیریرحت  تئیه  . 181

.1380 باتک ، ناتسوب  مق ، یئانف ، مساقلاوبا  همجرت  متسیب ، نرق  رد  قالخا  هفسلف  يرم ، كونراو ، . 182

.1362 يدازآ ، مایپ  نارهت ، تیبرت ، ثیدح  م ، ینادجو ، . 183

.ات یب  هیمالسا ، تاراشتنا  مق ، یلالج ، ارهز  تاقیلعت  همجرت و  قالخا ، هفسلف  درانرب ، زمایلیو ، . 184

تالاقم و هعومجم  هیداجـس ، هفیحـص  اـم و  رانیمـس  رد  یعاـمتجا ، یـسانش  بیـسآ  هیداجـس و  هفیحـص  مساـقلاوبا ، یبوقعی ، . 185
هعمج 1385. همئا  يراذگتسایس  ياروش  نارهت ، هدش ، هئارا  ياه  ینارنخس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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