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نیقیلا قح 
: هدنسیون

 ( هر  ) یسلجم یقتدمحم  نبرقابدمحم  همالع 

: یپاچ رشان 

هیمالسا هیملع 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

2 ص : نیقیلا ، 12قح 

باتک 12تاصخشم 

لوا 12دلج 

[ باتک همدقم  ]12

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسوا و  هیلامک  تافص  یلاعتقح و  دوجوب  رارقا  رد  لّوا  13باب 

تسا ملاع  عناص  دوجوب  رارقا  رد  لّوا  13لصف 

تسیدبا یلزا و  میدق و  یلاعتقح  هکنآ  مود  14لصف 

تسا راتخم  رداق  یلاعتقح  هکنآ  میس  14لصف 

یمولعم رهب  تسملاع  ملاع  دنوادخ  هکنآ  مراهچ  15لصف 

تسا ریصب  عیمس و  یلاعتقح  هکنآ  مجنپ  15لصف 

تسا یح  یلاعتقح  هکنآ  مشش  16لصف 

تسا دیرم  یلاعتقح  هکنآ  متفه  16لصف 

تسملکتم یلاعتقح  هکنآ  متشه  16لصف 

تسقداص یلاعتقح  هک  تسناد  دیاب  مهن  16لصف 

تسا وا  سدقم  تاذ  نیع  یهلا  هیلامک  تافص  هکنآ  مهد  17لصف 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  درک و  دیاب  یفن  یلاعتقح  زا  هک  تسیتافص  نایب  رد  میود  17باب 

تسا هناگی  وا  هک  تسنآ  لوا  17ثحبم 

تسین بکرم  یلاعتقح  هکنآ  میود  18ثحبم 

درادن لثم  ملاع  عناص  هکنآ  میس  18ثحبم 

تسین یندید  ملاع  عناص  هک  تسنآ  مراهچ  18ثحبم 

تسین ثداوح  لحم  یهلا  سدقم  بانج  هک  تسنآ  مجنپ  19ثحبم 

تسه رایسب  ياهمان  ار  یهلا  سدقم  بانج  هکنآ  مشش  20ثحبم 
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دوشیمن دحتم  يزیچ  اب  یلاعتقح  هکنآ  متفه  20ثحبم 

درادن کیرش  ندوب  میدق  رد  یلاعتقح  هکنآ  متشه  20ثحبم 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  یلاعتقح و  لاعفاب  تسا  قلعتم  هک  تسیتافص  نایب  رد  میس  20باب 

تسیلقع لاعفا  حبق  نسح و  هک  تسنآ  هیماما  بهذم  هکنآ  لوا  20ثحبم 

دنکیمن حیبق  لعف  ملاع  عناص  هکنآ  میود  21ثحبم 

نآب دنکیمن  فیلکت  تسین  ناشیا  يرایتخا  هک  یلاعفا  رب  ار  ناگدنب  یلاعتقح  هکنآ  میس  21ثحبم 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  تستوبن و  ثحابم  رد  مراهچ  22باب 

القع تسبجاو  یلاعتقح  رب  ناربمغیپ  تثعب  هک  تسنآ  داقتعا  ار  هیماما  هکنآ  لوا  دصقم ] ]22

تستازجعم ناربمغیپ  تقیقح  نتسناد  قیرط  هک  نادب  میود  23دصقم 

دشاب همه  زا  ملعا  دشاب و  دوخ  تما  عیمج  زا  لضفا  ربمغیپ  هک  دیاب  میس  23دصقم 

هکئالم عیمج  زا  دنلضفا  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  هکنآ  رب  دناهدرک  قافتا  هیماما  ياملع  هکنآ  مراهچ  24دصقم 

تسا فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  يربمغیپ  تقیقح  نایب  رد  مجنپ  24دصقم 

تسا تماما  رد  مجنپ  32باب 

32هراشا

تسا ماما  بصن  بوجو  رد  لوا  32دصقم 

32هراشا

دنکیم زین  ماما  بصن  رب  دنکیم  ناربمغیپ  نداتسرف  بوجو  رب  تلالد  هک  یلیلد  ره  هکنآ  لوا  32هجو 

القع تسبجاو  ادخ  رب  فطل  تسا و  فطل  ماما  بصن  هکنآ  میود  33هجو 

[ تعیرش ناظفاح  بصن   ] میس 33هجو 

[ ءایبنا عیمج  رد  هفیلخ  نییعت  تداع   ] مراهچ 33هجو 

تستوبن لیلج  بصنم  ریظن  یتسناد  هکنانچ  تماما  هبترم  مجنپ  34هجو 

34هراشا

یِتَمِْعن ْمُکْیَلَع  ُتْمَمَْتأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُتْلَمَْکأ  َمْوَْیلا  هیاده  یفاو  هیآ  لوا ) )34

َِیل ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَضَْعب  انْعَفَر  َو  ایْنُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَنَْیب  انْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ  ٍمیِظَع  ِنْیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلِّزُن  َْول ال  اوُلاق  َو  همیرک  هیآ  رد  میود  لیلد 
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نوُکِرْشُی اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناحْبُس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُقُلْخَی  َکُّبَر  َو  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  میس  35لیلد 

تسا هدومرف  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  زیچ  همه  ادخ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  رایسب  تایآ  مراهچ  35لیلد 

مُکْنِم ِرْمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک  تسا  هدومرف  مجنپ  35لیلد 

نیملکتم لوق  ربانب  تسا  تماما  طیارش  نایب  رد  میود  35دصقم 

تسا ماما  صیاصخ  تافص و  نایب  رد  میس  37دصقم 

: تخانش ناوتیم  هجو  دنچب  ار  وا  تسا و  ماما  نتخانش  قیرط  رد  مراهچ  40دصقم 

[ هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  صن   ] لوا 40هجو 

تما عیمج  زا  تسا  ماما  ندوب  لضفا  میود  40هجو 

دشاب تماما  يوعد  نراقم  هک  هزجعم  میس  40هجو 

دنکیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  تماما و  رب  تلالد  هک  تستایآ  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  42دصقم 

نوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنوُتْؤُی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیِقُی  َنیِذَّلا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَِّنإ  هیاده  یفاو  هیآ  لوا ) )42

نیِقِداَّصلا َعَم  اوُنوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهَُّیأ  ای  همیرک  هیآ  میود ) )43

[ مالسلا هیلع  ترضح  نآب  قیدص  قدص و  تایآ  ریسفت  ( ] میس )47

هْنِم ٌدِهاش  ُهوُلْتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم  یلاعت  قح  مراهچ ) )48

داه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذْنُم  َتَْنأ  امَِّنإ  هیآ  مجنپ ) )48

دابِْعلِاب ٌُفَؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاغِتْبا  ُهَسَْفن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  مشش ) )49

تسا ریهطت  همیرک  هیآ  متفه ) )50

تسا هلهابم  هیآ  متشه ) )52

ۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  مهن ) )56

ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهد ) )57

َنوُحِلْفُت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اِهباوَْبأ  ْنِم  َتوُیُْبلا  اوُتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َّرِْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتوُیُْبلا  اوُتَْأت  ْنَِأب  ُّرِْبلا  َسَْیل  مهدزای ) )60

نینمؤملا حلاص  ییربج و  هیلوم و  وه  هّللا  ناف  هیلع  ارهاظت  ناف  مهدزاود ) )61

َو اوُرَجاه  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َدْنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلیِبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  ََۀیاقِس  ْمُتْلَعَج  َأ  مهدزیس ) )

ۀَّیِرَْبلا ُرْیَخ  ْمُه  َکِئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهدراهچ ) لیلد  )64
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باتِکْلا ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَنَْیب  َو  یِنَْیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ْلُق  مهدزناپ ) )65

تسا يوجن  هیآ  مهدزناش ) )66

اوُقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِلْبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  هیآ  مهدفه ) )66

یِنَعَبَّتا ِنَم  َو  َاَنأ  ٍةَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیِلإ  اوُعْدَأ  ِیلیِبَس  ِهِذه  ْلُق  مهدجیه ) )67

نوُلُؤْسَم ْمُهَِّنإ  ْمُهوُفِق  َو  مهدزون ) )67

انْسُح اهیِف  َُهل  ْدِزَن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَِّلإ  ًارْجَأ  ِهْیَلَع  ْمُکُلَئْسَأ  ْلُق ال  متسیب ) )68

بآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  ِتاِحلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  مکی ) تسیب و  )69

تسا هرتاوتم  ثیداحا  نایب  رد  مشش  70دصقم 

70هراشا

تسا مخ  ریدغ  ثیدح  رد  لوا  70لصف 

تسا تلزنم  ثیدح  رد  میود  82لصف 

لوسر ادخ و  تبحمب  تسا  ترضح  نآ  صاصتخا  نایب  رد  میس  85لصف 

: تسا بلطم  دنچ  نآ  رد  روما و  ریاس  ندوب و  زار  مه  توخا و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  صاصتخا  نایب  رد  مراهچ  لصف 

تسا توخا  لوا  92بلطم 

دوب وا  لوسر  ادخ و  رارسا  بحاص  ترضح  نآ  هکنآ  میود  92بلطم 

[ مالسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  دش  دودسم  دجسم  يوسب  اهرد  همه  ادخ  لوسر  رما  هب   ] میس 93بلطم 

[ مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شود  رب  هبعک  ياهتب  نتسکش   ] مراهچ 93بلطم 

[ قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  نایب  رد   ] مجنپ 95لصف 

هباحص ریاس  رب  تسا  ترضح  نآ  تیلضفا  نایب  رد  مشش  97لصف 

[ نافلاخم لهاجت  ناشیا و  تماما  رد  حیرص  صوصن   ] متفه 101لصف 

دندرک ترضح  نآ  قح  بصغ  هک  یتعامج  نآ  نعاطم  نایب  رد  متشه  106لصف 

106هراشا

تسا رکب  وبأ  نعاطم  رد  لوا ) بلطم  )106

تسا رمع  لاعفا  عیانش  لامعا و  حیابق  عدب و  زا  یلیلق  نایب  رد  میود  145بلطم 
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تسنامثع نعاطم  زا  یلیلق  نایب  رد  میس  168بلطم 

مهیلع هّللا  تاولص  تسا  همئا  ریاس  تماما  نایب  رد  متفه  180دصقم 

180هراشا

تسا صن  قیرط  لوا  181قیرط 

تسا تیلضفا  میود  قیرط ] ]183

تسا تمصع  میس ) قیرط  )185

تسا هزجعم  مراهچ ) قیرط  )186

تسعامجا مجنپ ) قیرط  )186

- تسا ترضح  نآ  تبیغ  مهدزاود و  ماما  دوجو  تابثا  نایب  رد  متشه  190دصقم 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  213دلج 

باتک 213تاصخشم 

[ تماما رد  مجنپ  باب  همتت  ]214

تستعجر تابثا  رد  مهن  214دصقم 

214هراشا

انِتایِآب ُبِّذَکُی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  تسا  هدومرف  یلاعتقح  214لوا 

نوُنِقوُی انِتایِآب ال  اوُناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَکُت  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِهْیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  214میود 

داعَم یِلإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َکْیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  یلاعتقح  لوق  215میس 

نوُرَشْحُت ِهَّللا  َیلَِإل  ْمُّتُم ...  َْوأ  ِهَّللا  ِلیِبَس  ِیف  ْمُتْلِتُق  ْنَِئل  َو  ادخ  لوق  قفاوم  215مراهچ 

رَرْقَأ اوُلاق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ْمُتْذَخَأ  َو  ْمُتْرَرْقَأ  َأ  َلاق  ُهَّنُرُصْنََتل  َو  ِِهب  َّنُنِمْؤَُتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َّمُث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُکُتْیَتآ  اَمل  َنیِّیِبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعتقح  لوق  مجنپ 

نوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذَُنل  َو  216مشش -

نْیَتَنْثا اَنَتْیَیْحَأ  َو  ِنْیَتَنْثا  اَنَّتََمأ  انَّبَر  217متفه -

داهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  ایْنُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُصْنََنل  اَِّنإ  217متشه -

تسا داعم  تابثا  رد  مشش ]  ] 234باب

234هراشا
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تسا ینامسج  داعم  تابثا  رد  لوا  234لصف 

ینامسج داعم  ياهههبش  عفد  رد  میود  238لصف 

تسا بلطم  ود  نآ  رد  تسنآ و  عباوت  گرم و  تقیقحب  رارقا  رد  میس  243لصف 

تسا خزرب  ملاع  لاوحا  رد  مراهچ  246لصف 

246هراشا

- خزرب رد  تسا  حور  ياقب  نایب  رد  لوا  246هدیاف 

- تسا ربق  باقع  باوث و  هطغض و  لاؤس و  نایب  رد  هیناث  248هدیاف 

خزرب ملاع  رد  یلاثم  دسج  تسا و  حور  لحم  نایب  رد  هثلاث  257هدئاف 

: تسا زیچ  دنچ  اهنآ  هدمع  دوشیم و  عقاو  روص  خفن  زا  شیپ  هک  تسا  تمایق  تامالع  طیارش و  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  261لصف 

: ءایشا ءانف  تسا و  روص  خفن  نایب  رد  مشش  262لصف 

دش دهاوخ  عقاو  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  هداد  ربخ  یلاعتقح  هک  تسیلاوحا  ریاس  نایب  رد  متفه  265لصف 

تسا شوحو  رشح  نایب  رد  متشه  266لصف 

تسناشیا هابشا  نیناجم و  لافطا و  لاوحا  نایب  رد  مهن  268لصف 

ملاظم در  لاؤس و  باسح و  تسنازیم و  نایب  رد  مهد  271لصف 

271هراشا

( دابع ملاظم  رد  مکح  لاؤس و  باسح و  اما  272(و 

: تسا تمایق  زور  لاوها  لاوحا و  زا  یضعب  پچ و  تسار و  تسدب  اههمان  نداد  ءادهش و  تداهش  لسر و  زا  لاؤس  نایب  رد  مهدزای  276لصف 

: تمایق رد  تسا  وا  تیب  لها  تلاسر و  ترضح  لزانم  ریاس  تعافش و  ضوح و  اول و  هلیسو و  نایب  رد  مهدزاود  281لصف 

تسا طارص  نایب  رد  مهدزیس  291لصف 

- تسا خزود  تشهب و  تقیقح  تیقح و  رد  مهدراهچ  293لصف 

. تسا مزال  اهنآب  داقتعا  تسا و  هدش  دراو  تشهب  يارب  زا  رابخا  تایآ و  رد  هک  تسا  دنچ  یتفص  نایب  رد  مهدزناپ  297لصف 

تسنآ تابوقع  منهج و  تایصوصخ  تافص و  زا  یضعب  نایب  رد  مهدزناش  308لصف 

تسا فارعا  نایب  رد  مهدفه  320لصف 

دنشابیمن دلخم  نآ  رد  هک  یعمج  دنشابیم و  دلخم  نآ  رد  هک  یعمج  دنوشیم و  منهج  لخاد  هک  تسا  یتعامج  نایب  رد  مهدجیه  323لصف 
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اهنآ ماکحا  تسا و  دادترا  رفک و  مالسا و  نامیا و  یناعم  نایب  رد  مهدزون  334لصف 

تسا دصقم  ود  نآ  رد  اهنآ و  زا  هبوت  تسهانگ و  عاونا  نایب  رد  متسیب  352لصف 

تسا هریبک  هریغص و  ناهانگ  نایب  رد  لوا ) دصقم  )352

- درک دیاب  هبوت  اهنآ  زا  هک  یناهانگ  نآ و  طیارش  تسا و  هبوت  بوجو  نایب  رد  مود  378دصقم 

378هراشا

درک دیاب  هبوت  اهنآ  زا  هک  یناهانگ  تسا و  هبوت  بوجو  نایب  رد  لوا  379بلطم 

[ ضعبم هبوت  رد   ] نیملکتم نایم  تسفالخ  میود  379بلطم 

تسا هبوت  ینعم  رد  میس  380بلطم 

دننکیم هبوت  اهنآ  زا  هک  تسا  یناهانگ  عاونا  نایب  مراهچ  380بلطم 

تسا هبوت  تقو  نایب  رد  مجنپ  382بلطم 

تسا هبوت  عاونا  نایب  رد  مشش  384بلطم 

تسا هبوت  لوبق  بوجو  نایب  رد  متفه  386بلطم 

تسا زیچ  دنچ  نآ  هدومرف و  اهنآ  زا  وفع  هدعو  دیامرفیمن و  هذخاؤم  اهنآ  رب  یلاعتقح  هک  تسا  يروما  نایب  رد  متشه  387بلطم 

- تمایق رما  ياضقنا  زا  دعب  ملاع  لاوحا  نایب  رد  393همتاخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  394هرابرد 
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2 ص : نیقیلا ، قح 

باتک تاصخشم 

رشن تاصخشم  یسلجم . تافیلأت  زا  نیقیلا / قح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  1111ق .  - 1037 یقتدمحم ، نبرقابدمحم  یسلجم ، هسانشرس : 
فلتخم ياهلاس  رد  رـضاح  باتک  تشادداـی :  لاـیر   200 کـباش :  636 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  [. 13xx ، ] هیمالـسا هیملع  نارهت : : 

نرق هعیـش --  ثیداحا  عوضوم :  دـیاقع  هعیـش --  عوضوم :  نید  لوصا  هعیـش --  عوضوم :  تسا . هدـش  رـشتنم  توافتم  نارـشان  طسوت 
1940657 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4172 ییوید :  يدنب  هدر  BP211/م3ح7 1300ي  هرگنک :  يدنب  هدر  11ق .

لوا دلج 

[ باتک همدقم  ]

وه ءیـش و  هلثمک  سیل  يذلا  ریدقلا  میدقلا  میلعلا  دمـصلا  درفلا  دـحالا  دـحاولا  هّلل  دـمحلا  نیقیلا  ّقح  باتک  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
لضفلا و نم  یلعملا  حدقلاب  اوزاف  نیذلا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هترتع  دمحم و  نییبنلا  رخف  نیفراعلا و  فرـشا  یلع  ةالـصلا  ریـصبلا و  عیمـسلا 

مادقا بارت  ناشن  مکبا  نایب  نابز و  هتـسکش  هماخ  دـیوگ  نینچ  دـعب  اما  نیدـلا  موی  یلا  نیعمجا  مهئادـعا  یلع  هّللا  ۀـنعل  نیقیلا و  ملعلا و 
رب نیمرکالا  امهیلاوم  عم  هّللا  امه  رـشح  یقت  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیرهاط  همئا  رابخا  مداخ  نیقی و  باـبرا 

هدیدرگ ادیوه  رهاظ و  هیلقن  هیلقع و  لئالدب  نوچ  هک  دیامنیم  ریرحت  ریوصت و  نیقی  قح و  جاهنم  نابلاط  حاولا  حیافص  بولق و  فیاحص 
تدابع تفرعم و  يارب  تسنآ  ندـیرفآ  یئاغ  تلع  ناهج و  نیا  غارچ  مشچ و  هک  ناسنا  هدـیرفاین و  ثبع  ار  یناف  ناهج  نیا  یلاعتقح  هک 

هطـساوب هدیدرگن  رورغم  رورغ  راد  نیا  هیناف  تاذلب  دیامن و  ینادواج  تشهب  جراعم  رب  جورع  یناحور  مدـق  ود  نیاب  هک  تسا  هدرک  قلخ 
ترابع نامیا  هک  تفرعم  نودب  تدابع  هک  تسا  مولعم  رایسب  تایآ  رابخا و  زا  دناسر و  ترخآ  هیقاب  تداعـسب  ار  دوخ  نیتم  لبح  ود  نیا 

تسا نامیا  لیـصحت  تسا  بجاو  فلکم  رب  فیلکت  يادتبا  رد  هک  يزیچ  لوا  سپ  تسین  لوبقم   3 ص : نیقیلا ، قح  حیحص و  تسنآ  زا 
رظن نآ  رد  قیقحت  رظنب  دناهتفرگ  ارف  دوخ  لاثما  دـنچ  صقان  زا  هک  ار  یلیلق  دـننادیمن و  ار  نید  ناکرا  دـنلفاغ و  ینعم  نیا  زا  قلخ  رثکا  و 
بتک رد  ریقف  نیا  هچ  رگا  دناهتشاذگن  ناعذا  نیقی و  هیلاع  هجردب  نامگ  هلفاس  هگرد  زا  مدق  دناهدومن و  افتکا  دیلقت  ضحمب  دناهدرکن و 
روما رد  مامتها  انتعا و  مدـع  رابتعاب  قلخ  رثکا  اما  ماهدومن  داریا  هیفاک  لئالد  هیفاو و  تانیبب  ار  هیلاع  بلاـطم  نیا  یـسراف  یبرع و  هطوسبم 
هلاسر نیا  رد  هک  دومن  هدارا  ریقف  نیا  اذهل  دنباییمن  يرایـسب  عافتنا  اهنآ  كاردا  تیلباق  مدع  اب  هلطاب  لاغـشا  روفو  اب  تعاضب  تلق  اب  نید 
ماجناب مارم  قفو  رب  هلمجلا  یف  هناحبـس  هّللا  قیفوتب  میامن  داریا  ماهفاب  بیرق  حـضاو  ياهنایبب  ار  هیلاـع  بلاـطم  نآ  هدـمع  هیفاـک  هرـصتخم 

یمظع و تلود  ماـجرف  تداعـس  ماـیا  ناـما  نما و  تارمث  ناوا و  قح و  دـهع  تاـکرب  زا  نوچ  دـیدرگ و  نیقیلا  قـح  هب  یمـسم  دیـسر و 
ینابر فاطلا  رهظم  ناما  نما و  داهم  طساب  ناهج  نیطالـس  رورـس  دیـس و  هّللا  لظ  هاپـس  کیالم  هاـشنهاش  ترـضح  ـالعا  يربک  تنطلس 

لاهنون يوفطـصم و  نامدود  غارچ  رادـتقا  مج  نیقاوخ  ذـالم  راـکماک  نیطالـس  أـجلم  ینامیلـس  ثاریم  ثراو  یناحبـس  تاـضویف  طـبهم 
يالاو يانب  دیـشم  نیکمت  لدع و  دعاوق  دـهمم  رادـیب  روج و  لاهن  زوسناج  هلعـش  داد و  لدـع و  لفحم  زورفا  نمجنا  يوضترم  ناتـسلگ 

هیآ قادـصم  ءاشن  نم  تاجرد  عفرن  هیلع  هجردـب  زئافلا  هّللا  لظ  لداعلا  ناطلـسلا  هقودـصم  هاگراب  نودرگ  هاپـس  مجنا  ناطلـس  نیبم  عرش 
نیـسح ناطلـس  هاشلا  نیمرکالا  هدادـجا  ثلاثب  یمـسم  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلـسلا و  نب  ناطلـسلا  ینعا  ءاشی  نم  هتمحرب  صتخی  همیرک 

هلآ و هیلع و  هّللا  تاولـص  نییـصولا  متاخ - ۀلود  روهظ  یلا  هئاقبب  نینمؤملا  عیـش  نیملاعلا و  سوءر  یلع  هلالج  لالظ  هّللا  دـم  ناخ  رداهب 
دیاع راثآ  هدـنخرف  راگزورب  نآ  تابوثم  ددرگ و  سدـقا  عبط  لوبقم  هک  دـیما  دـیناسر  فرـشا  رظنم  ماهلا  رظنب  دوب  نیرهاـطلا  هئاـبآ  یلع 
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يارب یلاعتقح  بناج  زا  هک  یئایبنا  تقیقحب  رارقا  هیزنت و  هیلامک و  تافـص  یلاعتقح و  دوجوب  قیدـصت  زا  تسترابع  نامیا  نوچ  ددرگ -
بناج زا  ترـضح  نآ  هچنآب  رارقا  و  ص )  ) هّللا دـبع  نب  دـمحم  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  اصوصخ  دـناهدیدرگ  ثوعبم  ناشیا  رب  قیالخ  لیمکت 

اـصوصخ ناربمغیپ  يایـصوا  عیمج  تقیقحب  رارقا  لاـمجاب و  تسین  يرورـض  هچنآ  لیـصفتب و  ار  نید  تایرورـض  تسا  هدروآ  دـنوادخ 
نآ عباوت  داعم و  رـشحب و  رارقا  هحیبق و  لاعفا  زا  وا  ندوب  هزنم  یلاعتقح و  تلادعب  رارقا  دنانامزلا و  رخآ  ربمغیپ  يایـصوا  هک  ماما  هدزاود 

4 ص : نیقیلا ، قح  دوشیم : باب  دنچ  رد  هیلاع  بلاطم  نیا  قیقحت  سپ 

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  تسوا و  هیلامک  تافص  یلاعتقح و  دوجوب  رارقا  رد  ّلوا  باب 

تسا ملاع  عناص  دوجوب  رارقا  رد  لّوا  لصف 

اهناراب و اهربا و  اهداب و  اههراتس و  هام و  باتفآ و  نیمز و  نامـسآ و  قلخ  رد  دنکیم  رظن  هک  ره  هک  اریز  تسا  رتادیوه  زیچ  همه  زا  نآ  و 
دوخ اهنیا  هک  دـنادیم  نیقیب  هدرب  راکب  اهنیا  زا  کـی  ره  رد  هک  عنـص  بئارغ  دوخ و  حور  ندـب و  تقلخ  تاـناویح و  اـههوک و  اـهایرد و 

تسین و وا  تافص  تاذ و  رد  صقن  هنوگچیه  تستاذلاب و  لماک  تسین و  اهنآ  لثم  هدیرفآ  ار  اهنیا  هک  یـسک  دناهدیـسرن  مهب  یعناصیب 
یموهفم ره  هکنآ  لوا  لیلد  میئامنیم : افتکا  مهفب  بیرق  لیلد  دنچب  هیلیصفت  لئالد  زا  تسیفاک و  قلخ  رثکا  يارب  هک  تسیلامجا  لیلد  نیا 

بجاو ار  وا  تسا  بجاو  جراخ  رد  نآ  ندوب  یتلع  یجراخ و  رما  هظحالم  نودب  وا  تاذب  رظن  هک  تسنآ  ای  دـیامنیم  نآ  لقعت  یمدآ  هک 
ندوب تسعنتمم  هن  وا و  ندوب  تسبجاو  هن  وا  تاذب  رظن  ای  دـنیوگ  دوجولا  عنتمم  ار  وا  تسا  لاحم  وا  تاذـب  رظن  هکنآ  ای  دـنناوخ  دوجولا 
دهاوخ مودعم  الا  دوشیم و  دوجوم  دناسرمهب  یتلع  رگا  سپ  تساور  وا  تاذب  ود  ره  ندوبن  ندوب و  هک  دنیوگ  دوجولا  نکمم  ار  وا  وا و 

يدوجولا بجاو  تانکمم و  رد  دنـشاب  رـصحنم  تادوجوم  عومجم  رگا  دنتـسه  تادوجوم  ملاع  رد  هک  تسین  کش  هک  میئوگ  سپ  دوب 
تلعیب دیز  هچنانچ  مه  تساور  اهنیا  عومجم  رب  مدـع  دنـصخش و  کی  هلزنمب  ینک  هظحالم  هک  مه  اب  ار  همه  سپ  دـشابن  اهنآ  نایم  رد 

نودب عومجم  نیا  ندش  دوجوم  نینچمه  تسلاحم  لقع  ههیدبب  نآ  دیآیم و  مزال  حجرم  الب  حـیجرت  هک  اریز  دوش  دوجوم  هک  تسلاحم 
تلع دـشابن  دوجوم  دوخ  هک  يزیچ  هک  تسا  یهیدـب  هک  اریز  دـشاب  دوجوم  دـیاب  تلع  نآ  تسلاـحم و  دـشاب  اـهنیا  زا  جراـخ  هک  یتلع 
هتبلا يدوجولا  بجاو  هک  دـش  تباث  سپ  تسا - دوجولا  بجاو  تستانکمم  عیمج  زا  جراخ  هک  يدوجوم  دوب و  دـناوتیمن  يرگید  دوجو 

تـسا ءازجا  لـلع  عوـمجم  عوـمجم  تلع  ۀـیاهنلا و  ریغ  یلا  تسیرگید  دوـجو  تلع  ءازجا  زا  کـی  ره  هک  دـنیوگ  رگا  تسه و  دوـجوم 
يدوجولا بجاو  هاگره  تسا  نکمم  شللع  عیمج  مدع  اب  وا  مدع  اما  شدوجو  تسا  مزال  تلع  دوجو  طرـشب  کی  ره  هک  میئوگ  باوج 

زا دنکیم  ملع  هدافا  تاسوسحم  رد  رتاوت  هکنانچمه  دناهتفگ  نیققحم  زا  یـضعب  مود - لیلد  دیآیم . مزال  حجرم  الب  حـیجرت  سپ  دـشابن 
ایلوا و ایـصوا و  ایبنا و  عیمج  هاگره  سپ  دننک  طلغ  همه  قدص و  ای  بذـک  رب  دـننک  قافتا  ریثک  ددـع  نیا  هک  ةداع  تسلاحم  هکنآ  يارب 

تسین اور  وا  رب  صقن  تاهجلا و  عیمج  نم  تسا  لماک  وا  هکنآ   5 ص : نیقیلا ، قح  وا و  ثودح  ملاع و  عناص  دوجو  رب  دننک  قافتا  القع 
طلغ رب  قافتا  هلماک  لوقع  نیاب  بذـک و  رب  دـناهدرکن  قافتا  رایـسب  تعاـمج  نیا  تسا و  قح  نیا  هک  دـسریم  مهب  ملع  ار  سک  نیا  هتبلا 

رد اطخ  هار  هک  یتیثیحب  تسحـضاو  اهنآ  لیالد  دنیرظن  رگا  ای  دنایهیدب  ام  تامدقم  نیا  هک  تسنیا  رب  لیلد  ناشیا  قافتا  اضیا  دناهدرکن 
اهدژا ار  اصع  دننام  هدیدرگ  رهاظ  ناشیا  ءایصوا  ناربمغیپ و  زا  هک  تستازجعم  میس  لیلد  تسا . تناتم  تیاهن  رد  لیلد  نیا  تسین و  اهنآ 
گنـس زا  ای  ناتـشگنا  نایم  زا  رایـسب  بآ  ندرک و  مینودب  ار  هام  ندرک و  انیب  ار  روک  ندرک و  هدـنز  ار  هدرم  نتفاکـش و  ار  ایرد  ندرک و 

يارب ار  اهنیا  هک  دشاب  یئادخ  دیاب  سپ  تسا  رـشب  تقاط  قوف  اهنیا  هک  تسا  رهاظ  یلقاع  ره  رب  هچ  اهنیا  لاثما  نتخاس و  يراج  کچوک 
رد یهلا  عنـص  بیارغ  رد  رکفت  زا  هک  یلامجا  لیلد  ار  صاوخ  رثکا  هکلب  ماوع  دـنادرگ و  يراـج  ناـشیا  تسد  رب  ناـشیا  تقیقح  راـهظا 

لوقع همه  تسیهیدب و  عناص  دوجوب  ملع  هکلب  تسیفاک  هدومرف  هراشا  نآب  دـیجم  نآرق  رثکا  رد  یلاعتقح  ددرگیم و  رهاظ  سفنا  قافآ و 
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دنیوگ هنیآره  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  هدـیرفآ  یک  هک  ینک  لاؤس  نارفاک  زا  رگا  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچناـنچ  دـنروطفم  نیا  رب 
اهنامسآ هدننیرفآ  هک  تسه  یکش  دنوادخ  رد  ایآ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ  هک  تسا  هدومرف  زاب  تسا و  هدیرفآ  ادخ  هک 

هک ناربـمغیپ  اذـهل  تسا  هدـینادرگ  قولخم  روطفم و  نآ  رب  ار  مدرم  هک  تسادـخ  ترطف  قح  نید  هک  تسا  هدوـمرف  اـضیا  تسا  نیمز  و 
همه هک  تسنیا  ینعم  نیا  رب  هنیب  عیانـصب و  رارقا  هن  دندومن  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ یتسرپهناگی و  دـیحوتب و  رما  ار  مدرم  دـندیدرگ  ثوعبم 

يادـخ هک  دـنیامنیم  رارقا  دـنربیم و  دوخ  عناصب  هانپ  هتبلا  ددرگیم  هاتوک  هرهاظ  لیاسو  زا  ناشیا  تسد  هک  رارطـضا  اجلا و  تقو  رد  قلخ 
رد هچ  رگا  لاهج  رافک و  رثکا  هک  تسا  هتفگ  ناـفراع  زا  یکی  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداـحا  رد  نومـضم  نیا  هچناـنچ  دـنراد  هناـگی 
هب دتعم  لقاع  چیه  زا  ءدبم  دوجو  رد  فالتخا  اذهل  دنفرتعم و  رقم و  شدوجو  توبث  تقیقحب و  انطاب  اما  دـناءدبم  دوجو  رکنم  لاح  رهاظ 

رترب و نآ  زا  سدـقت  یلاعتقح و  ترـضح  لقن  ناهرب و  دـضاعت  لقع و  عرـش و  قافتاب  هکنآ  مارم  نیا  رد  مـالک  حیـضوت  تسین و  يورم 
هضافا هقالع  تهجب  تسا  ققحتم  دیبع  کلام و  نایم  هک  یفاضا  هطبار  هطساوب  اما  ددرگ  ریغ  لقع  طاحم  تاذ  هنکب  هک  تسا  رتراوگرزب 

تاقولخم تعیبط  تلبج و  تسناور  يراج و  هتسویپ  تدارا  تمکح و  يراجمب  تردق  ملع و  عیبانی  زا  شیاون  لالز  هک  تیاغیب  تمحر 
يور تیؤر  قبـسیب  رارطـضا  تقو  عیاـقو و  عوقو  تمدـص و  ماـگنه  رد  تهج  نیا  زا  عناـص و  لوبق  ناـعذا و  رب  تسا  روطفم  لوبجم و 

نیا تهج  نـیا  زا  تـسین و  نآ  رد  یفلکت  لـمأت و  هـک   6 ص : نیقیلا ، قح  یعیبط  هجوتب  دـنروآیم  دوخ  هدـنراد  هاـگنب  عزف  تناعتـسا و 
هاگرد مجع  تاناویح  جاعزنا  تسا و  قطان  نآب  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  همیرک  هیآ  هچناـنچ  دـشابیم  اـعد  تباجتـسا  رهظم  تلاـح 

ره رد  هک  هفلاختم  مما  هفلتخم و  فیاوط  اذهل  تسا و  لیبق  نیا  زا  تقیقحب  ساره  مهو و  يالیتسا  لاح  رد  ناشیا  زیرگ  فوخ و  ضورع 
وا فاصوا  لاوحا و  فالخ  لاحم  هکلب  تسین  يورم  یلقاع  چـیه  زا  ءدـبم  دوجو  رد  فالخ  دـناهدوب  نایدا  زا  نید  ره  رد  ناوا و  دـهع و 

ءاقـستسا يارب  زا  مدرم  دیـسرمهب  دـیدش  طـحق  میظع و  لاسکـشخ  هنمزا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  یـصخش  زا  يزار  رخف  تسا و 
ار ییوهآ  متفر  اـههوک  زا  یـضعب  يوسب  تقو  نآ  رد  تفگ  صخـش  نآ  دـشن  باجتـسم  ناـشیا  ياـعد  دـندرک و  اـعد  دـنتفر و  ارحـصب 

بناجب هبترم  دنچ  دش و  ناریح  دید  کشخ  ار  نآ  دیـسر  ریدـغب  نوچ  دـیودیم و  یبآ  ریدـغ  يوسب  شطع  تدـش  زا  هک  مدرک  هدـهاشم 
دیدرگ و باریس  دروخ و  بآ  وهآ  دیدرگ و  ولمم  ریدغ  هک  دیراب  ردق  نآ  دمآ و  دیدپ  يربا  هاگان  داد  تکرح  ار  رـس  درک  رظن  نامـسآ 

دنلب نامسآ  يوسب  رس  لاس  کشخ  ياهلاس  رد  تاناویح  هک  دناهدید  ررکم  هک  تسا  هدرک  لقن  افصلا  ناوخا  هلاسر  بحاص  دیدرگ و  رب 
مدش وا  هجوتم  نوچ  نم  دادیم  ریش  ار  دوخ  هچب  هک  مدید  ار  یهوک  واگ  تفگ  هک  دناهدرک  لقن  يدایص  زا  دننکیم  ناراب  بلط  دننکیم و 
درک دنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  دـش و  برطـضم  دـید  نم  تسدـب  ار  هچب  درک  رظن  نوچ  متفرگ  ار  وا  هچب  نم  تخیرگ  تشاذـگ و  ار  هچب 

وا دمآ و  شردام  دش  اهر  نم  تسد  زا  هچب  مداتفا و  لادوگ  نآ  رد  نم  دمآ  شیپ  یلادوگ  هاگان  دنکیم  یلاعت  قحب  هثاغتسا  ایوگ  هچنانچ 
حوضو رد  ءدبم  دوجو  هک  دش  مولعم  سپ  تسین  بسانم  ماقم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هفیرـش  ثیداحا  زا  هچنآ  درب و  ار 

. تسین یفخم  زین  مجع  تاناویح  رب  هک  تسیا  هبترمب  روهظ  و 

تسیدبا یلزا و  میدق و  یلاعتقح  هکنآ  مود  لصف 

عناصب جاتحم  هنیآره  دـشاب  اور  وا  رب  انف  مدـع و  دـشاب و  ثداح  رگا  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  تسا و  هدوب  هشیمه  تسا  لاـحم  وا  رب  مدـع  و 
تـسلاحم تسوا و  تاذ  مزال  تسا و  بجاو  وا  دوجو  هک  تسناد  دـیاب  دوب و  دـهاوخن  ملاع  عناص  دوجولا و  بجاو  دوب و  دـهاوخ  رگید 

وا رب  انف  صقن و  زجع و  تسا و  تاهجلا  عیمج  نم  لماک  وا  هکنآ  رب  دـناهدرک  قاـفتا  هفلتخم  لـلم  باـبرا  عیمج  دوش و  کـفنم  وا  زا  هک 
. تسا لاحم 

تسا راتخم  رداق  یلاعتقح  هکنآ  میس  لصف 
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اهنیا قلخ  رد  تحلـصم  هکلب  دیرفآ  دناوتن  تسا  هدیرفآ  هچنآ  رب  هدایز  هک  تسین  نانچ  تسین و  نوریب  وا  تردق  تحت  زا  نکمم  چـیه  و 
دهاوخ رگا  درک و  دـناوتیم  داجیا  اهنیا  ریغ  نیمز و  7 و  ص : نیقیلا ، قح  نامـسآ  زا  تسا  هدیرفآ  ار  هچنآ  فاعـضا  دهاوخ  رگا  هدوب و 

هک تسین  نانچ  اهراک و  رد  تسین  روبجم  دنکیم و  رایتخا  هداراب و  دنک  هچنآ  تسا و  راتخم  لعاف  درک و  دناوتیم  مودعم  ار  ءایشا  عیمج 
دوشیم دوجوم  هتبلا  دریگ  قلعت  وا  داجیاب  یلاعتقح  هدارا  هک  ار  نکمم  ره  شتآ و  نتخوس  دـننام  دـشاب  وا  هدارا  نودـب  ءایـشا  رد  وا  ریثأـت 
روماب قلعت  یلاعتقح  هدارا  هکنآ  اـب  درادـن  تاـفانم  نیا  ُنوُکَیَف و  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ  هک  تسا  هدومرف  دوخ  هچناـنچ 

رب صقن  زجع و  هکنآ  رب  هفلتخم  لاوقاب  لوقع  بابرا  دناهدرک  قافتا  هک  دش  روکذم  هک  تسنآ  نیماضم  نیا  رب  لیلد  کی  دریگن و  هحیبق 
. تسین ههبش  هار  شتامدقم  رد  هک  تسا  يرظن  ای  تسا  یهیدب  ای  يرما  نینچ  تسین و  اور  ملاع  عناص 

یمولعم رهب  تسملاع  ملاع  دنوادخ  هکنآ  مراهچ  لصف 

رد هچنآ  تسنادیم  لوا  رد  اهنآ و  دوجو  زا  دـعب  وا  ملع  اب  درادـن  توافت  اهنآ  دوجو  زا  شیپ  ءایـشاب  وا  ملع  تسین و  وا  ملع  رد  يرییغت  و 
ياهـسفن نابایب و  گیر  ناتخرد و  گرب  اههوک و  لاقثم  ددع  اهایرد و  تارطق  اوه و  تارذ  دـننام  ءایـشا  عیمج  دـسریم و  مهب  دابآلا  دـبا 

يزیچ تمکح  يور  زا  رایتخا و  هداراب و  هک  ره  هطساویب و  ای  هطـساوب  ای  تسوا  زیچ  همه  قلاخ  هک  اریز  تسادیوه  وا  ملع  دزن  ناروناج 
تبـسن تسا و  درجم  هکنآ  رگید  دراد و  روهظ  تیاهن  همدقم  نیا  یلمأت  كدـناب  دراد  ملع  نآ  راثآ  تافـص و  زیچ و  نآب  هتبلا  دـنیرفآ  ار 

دوشیم و یهتنم  واب  اهنآ  تالامک  عیمج  اـهنآ و  ملع  دـنیوا  دوجو  رثا  تاـنکمم  همه  هکناـنچمه  هکنآ  رگید  تسیواـسم  زیچ  همهب  درجم 
َأ ال تسا  هدومرف  دیجم  نآرق  هملک  هس  رد  لیالد  همهب  هراشا  وا  سدقم  بانج  دشابیمن و  يزیچب  لهاج  دشاب  وا  زا  اهملع  همه  هک  یـسک 
ای درجم  ینعی  فیطل  تسا  وا  تسا و  هدـیرفآ  ار  يزیچ  همه  هکنآ  ار  ءایـشا  همه  دـنادیمن  اـیآ  ینعی  ُرِیبَْـخلا  ُفیِطَّللا  َوُـه  َو  َقَـلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی 

دناسریم و وا  لامک  ياهتنمب  ار  همه  تسوا و  همه  یبرم  قلاخ و  ظفاح و  تادوجوم  عیمجب  هبسنلاب  لماش  تمحر  لماک و  فطل  بحاص 
رب اهنآ  هفلتخم  تاکرح  ناگراتس و  هام و  باتفآ و  رد  ملاع  قلاخ  عنص  بیارغ  رد  دنک  لمأت  کین  هک  یـسک  روما و  يایافخب  تساناد  وا 

بیکرت تاناویح و  ناـسنا و  ياهندـب  حیرـشت  رد  نآ و  لاـمک  دـحب  کـی  ره  ندـیناسر  تاـتابن و  تاداـمج و  تیبرت  رد  تمکح  نوناـق 
اهنآ رد  امکح  لاس  رازه  نیدنچ  هک  هنطاب  هرهاظ و  هسمخ  ساوح  تاکاردا  هیمنت و  هیذغت و  تاودا  تالآ و  رگیدـکی و  رب  اهنآ  ياضعا 
چیه يدـنوادخ  نینچ  رب  هک  دـننادیم  نیقیلا  نیع  هب  دـناهدربن  یپ  اهنآ  راشعا  زا  يرـشعب  دناهتـشون و  باب  ره  رد  اـهباتک  دـناهدرک و  رکف 

هک تسناد  دـیاب  دراد و  همه  بتارم  نیاب  هراشا  همیرک  هیآ  تسا و  رداـق  زیچ  همه  رب  تسین و  زجاـع  يرما  چـیه  زا  تسین و  یفخم  يرما 
هک یکنیپ  باوخ و  دـشابیمن و  وا  رد  یـشومارف  نایـسن و  وهـس و  دوـشیمن و  لـفاغ  وا  تسا و  يدـبا  یلزا و  وا  ملع   8 ص : نیقیلا ، قـح 

هاـگره یتـسناد و  هچناـنچ  تستاـهجلا  عیمج  نم  لـماک  وا  تسا و  صقن  زجع و  همه  اـهنیا  هک  اریز  تسا  لاـحم  وا  رد  تسباوخ  همدـقم 
روکذم هچنانچ  دوشیم  تباث  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  تقیقح  هزجعمب  دش  تباث  هحیبق  روما  باکترا  زا  وا  هزنت  تردـق و  ملع و  مومع 

نیا رد  اذـهل  تسین  هیلقع  لیالد  نتـسنادب  جایتحا  دوشیم و  تباث  ناشیا  رایتخاب  هیلامک  تافـص  ریاس  سپ  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دـش  دـهاوخ 
. میداد طسب  ار  مالک  ماقم 

تسا ریصب  عیمس و  یلاعتقح  هکنآ  مجنپ  لصف 

وا هکنآ  نودب  دشاب و  هدوب  یشوگ  ندینش و  تلآ  ار  وا  هکنآیب  اهیندید  زا  تسیندید  هچنآ  اهزاوآ و  زا  تسا  یندینـش  هچنآب  ملاع  ینعی 
دوب دهاوخ  هدوب و  نکمم  جاتحم و  دوب و  دهاوخ  یبکرم  مسج  دشاب  هدوب  اهنیاب  جاتحم  رگا  هک  اریز  دشاب  هدوب  مشچ  ندـید و  تلآ  ار 

زا شیپ  هکلب  تسین  اـهنیا  دوجو  هب  فوقوم  اـهنیا  رب  وا  ملع  تسا و  دوخ  تاذـب  لـماک  وا  دوب و  دـهاوخ  ریغب  جاـتحم  دوخ  لاـمک  رد  و 
نوچ ددرگیم  رب  ملعب  تفـص  ود  نیا  دـنادیم و  اـهنآ  دوجو  تقو  رد  هک  وحن  ناـمهب  دـنادیم  اـهنآ  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  اـهنآ و  دوجو 
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دنوادخ هک  دوشیم  امکح  رب  در  اهنآ  نمض  رد  هک  دشاب  نآ  شتمکح  دیاش  دناهدرک  رکذ  ادج  هدوتـس  تفـص  ود  نیاب  ار  دوخ  یلاعتقح 
ار تفص  ود  نیا  تسا  تارـصبم  تاعومـسم و  لیبق  زا  تسا  یهلا  فیلکت  دروم  هک  دابع  لامعا  رثکا  نوچ  ای  دننادیمن  تایئزجب  ملاع  ار 
ار تفص  ود  نیا  یضعب  دشاب و  هدوب  تعاطب  ناشیا  بیغرت  یصاعم و  رد  ناشیا  رجز  رد  لخاد  هک  هدومرف  رکذب  صیـصخت  ملع  قلطم  زا 

. درادن هرمث  نآ  رکذ  دننادیم و  ملع  تفص  ءارو 

تسا یح  یلاعتقح  هکنآ  مشش  لصف 

تفص سپ  تسا  رداق  ملاع و  یلاعتقح  هک  دش  مولعم  نوچ  یئاناد  دیآ و  یئاناوت  نآ  زا  هک  تسا  یتفـص  یح  زا  دارم  تسا و  هدنز  ینعی 
هکنآ نودب  تسا  هدنز  دوخ  تاذب  یهلا  سدقم  بانج  دشابیم و  یتفص  ندش  ضراعب  تانکمم  رد  تایح  اما  دوب  دهاوخ  ار  وا  زین  تایح 

. ددرگیم رب  تردق  ملعب و  تفص  نیا  تقیقح  رد  ددرگ  وا  ضراع  يدوجوم  تفص 

تسا دیرم  یلاعتقح  هکنآ  متفه  لصف 

دورف شتآ و  نتخوس  لثم  دوشیم  رداص  رایتخا  هدارا و  نودب  هک  هیرارطضا  لاعفا  دننام  هن  دوشیم  رداص  رایتخا  هداراب و  وا  زا  اهراک  ینعی 
نآ مینکیم و  لیخت  نآ  يارب  زا  هدئاف  نآ  زا  دـعب  مینکیم و  لعف  نآ  روصت  لوا  دوش  رداص  رایتخاب  هک  یلعف  ام  زا  اوه و  زا  گنـس  ندـمآ 

نوچ یهلا  سدـقم  باـنج  رد  دوشیم و  رداـص  اـم  زا  لـعف  نآ  سپ  دـسریم   9 ص : نیقیلا ، قـح  مزج  مزع و  دـحب  اـت  دوـشیم  اـم  كرحم 
تـسا حلـصا  ملاع  ماظن  يارب  تقو  نالف  رد  رما  نالف  دوجو  هک  دراد  یلاعتقح  هک  یملع  نامه  سپ  دـشابیمن  ضراوع  لاوحا و  فالتخا 

نیا ثیداحا  رد  تسا و  هدارا  حلص  اب  ملع  ددرگیم و  رب  ملعب  هدارا  هک  دناهتفگ  هیماما  نیملکتم  اذهل  تقو  نآ  رد  دوشیم  نآ  دوجو  ببس 
تحلـصم تمکح و  قفاوم  رایتخا  هداراب و  یلاعتقح  زا  لاـعفا  هک  دـنادب  هک  تسا  سب  نیمه  فلکم  يارب  زا  تسا و  رایـسب  نخـس  باـب 

. تسین روبجم  لاعفا  نآ  رد  دوشیم و  رداص 

تسملکتم یلاعتقح  هکنآ  متشه  لصف 

نخـس داجیا  هلماک  تردقب  هچنانچ  دـشاب  هدوب  ینابز  یناهد و  يوضع و  ار  وا  هکنآیب  مسج  رد  دـیامنیم  تاوصا  فورح و  داجیا  ینعی 
داجیا ای  دـنروآیم  یحو  دنونـشیم و  هکئالم  دـنکیم و  نامـسآ  رد  مالک  داجیا  دینـش و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  درک و  تخرد  رد 

زا ملکت  دیامنیم و  ءایصوا  ءایبنا و  هکئالم و  بولق  رد  اهنآ  داجیا  دنروآیم و  یحو  دنناوخیم و  هکئالم  نامسآ و  حاولا  رد  دنکیم  شوقن 
یناعم و نآب  ملع  تسا  یلاعتقح  لامک  هچنآ  هک  اریز  تسا  ثداح  تسا و  لعف  تافـص  زا  هکلب  دشاب  میدق  هک  تسین  یهلا  تاذ  تافص 

ادج ار  تافـص  نیا  دنتاذ و  نیع  دنمیدق و  تفـص  ود  نیا  دراد و  دـهاوخ  هچ  ره  رد  تاوصا  فورح و  داجیا  رب  تردـق  تسا و  فورح 
نآرق رد  هک  ادـخ  ياهمالک  تسنیا و  رب  یهلا  ياهیحو  بتک و  لازنا  یلاـعتقح و  فیلاـکت  اـیبنا و  تثعب  ياـنب  هکنآ  يارب  دـناهدرک  رکذ 
دنلئاق هرعاشا  هک  یـسفن  مالک  تسا و  مالک  ریغ  نیا  تسمیدق و  اهنآب  یلاعتقح  ملع  تسا و  ثداح  همه  تسینامـسآ  بتک  ریاس  دیجم و 

تسلطاب

تسقداص یلاعتقح  هک  تسناد  دیاب  مهن  لصف 

زیمآتحلـصم غورد  تسا و  هزنم  حیابق  زا  وا  تسا و  حیبق  بذک  هک  دنکیم  مکح  لقع  هک  اریز  تسین  اور  وا  رب  اقلطم  غورد  بذـک و  و 
ادـخ مینک و  عفد  ار  تسار  مالک  هدـسفم  هک  میتسین  رداق  هک  تسا  ام  زجع  زا  نیا  تسا و  یحیبق  لقا  باکترا  راـبتعاب  تساور  اـم  رب  هک 

لاوحا لاوقا و  لاعفا و  عیمج  رد  تسا  قداص  یلاعتقح  هکنآ  رب  تسا  دـقعنم  لوقع  بابرا  نییلم و  عامجا  اضیا  دوشیمن و  فوصوم  زجعب 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نید  تایرورض  هلمج  زا  نآب و  تسنوحشم  هیهلا  بتک  و 

تسا وا  سدقم  تاذ  نیع  یهلا  هیلامک  تافص  هکنآ  مهد  لصف 

ام رد  هچنانچ  تسا  تافـص  عیمج  ماقم  مئاق  وا  تاذ  هکلب  دـشاب  وا  سدـقم  تاذـب  مئاق  هک  تسین  يدوجوم  تفـص  ار  وا  هک  ینعم  نیاـب 
ماقممئاق وا  سدقم  تاذ  یلاعتقح  رد  تسا و  هدـش   10 ص : نیقیلا ، قح  تاذ  نآ  ضراع  هک  تسیدوجوم  تردـق  تفـص  تسه و  یتاذ 

رگا هک  اریز  تسین  يزیچ  قلطم  طیـسب  سدـقم  تاذ  ریغب  تسا و  همه  ماـقم  تاذ  هیلاـمک  تافـص  ریاـس  رد  نینچمه  تستافـص و  عیمج 
زا ریغب  یمیدق  دیآ و  مزال  امدق  ددعت  دشاب  میدق  رگا  هک  اریز  تسلاحم  ود  ره  ثداح و  ای  دوب  دهاوخ  میدق  ای  دشاب  تاذ  رب  دیاز  یتفص 

لاحم نیا  دـشاب و  ثداوح  لحم  دوجولا  بجاو  هک  دـیآ  مزال  دـشاب  ثداح  رگا  دوب و  دـهاوخ  رگید  يادـخ  زین  نآ  سپ  دـشابیمن  ادـخ 
مزلتسم نآ  دشاب و  ریغب  جاتحم  دوخ  تالامک  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  دیآ  مزال  اضیا  دش و  دهاوخ  روکذم  هّللا  ءاش  نا  هچنانچ  تسا 

هازج دقف  هانث  نم  هانث و  دقف  هنرق  نم  هنرق و  دقف  هفصو  نم  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هچنانچ  تسا  زجع  صقن و 
هک ره  رهد و  تافـص  اب  ار  وا  هدـینادرگ  نراقم  هک  قیقحتب  سپ  هدـئاز  تافـصب  ار  ادـخ  دـنک  فصو  هک  ره  ینعی  هلهج  دـقف  هازج  نم  و 

ار ادخ  درک  داقتعا  نیا  هک  ره  هدش و  لئاق  ادخ  تاذ  رد  یئود  ای  يادـخ و  ودـب  هدرک  داقتعا  سپ  رهد  تافـص  اب  ار  يادـخ  درک  فصو 
لامک تسا و  ادـخ  نتخانـش  نید  لوا  هک  تسا  هدومرف  اضیا  تسا و  هتخانـشن  ار  ادـخ  دراد  داقتعا  نیا  هک  ره  تسناد و  اهوزج  بحاـص 
هیلامک تافص  ددع  رد  دنک و  یفن  وا  زا  ار  هدیاز  تافـص  هک  تسنآ  وا  نتـسناد  هناگی  لامک  دناد و  هناگی  ار  وا  هک  تسنآ  ادخ  نتخانش 

یلزا قدص و  مالک و  رـصب و  عمـس و  تهارک و  هدارا و  ةویح و  رایتخا و  تردـق و  تسا و  ملع  دـناهتفگ  یـضعب  دـناهدرک  فالخ  یهلا 
راتخم تسا و  رداق  تسا و  ملاع  یلاعت  قح  هک  تسناد  دیاب  سپ  دـناهدرک  دمرـسب  ریبعت  تفـص  ود  نیا  زا  یـضعب  ندوب و  يدـبا  ندوب و 
لخاد یضعب  ددرگیم و  رب  رگید  یضعبب  تافص  زا  یضعب  نوچ  يدبا  یلزا و  قداص و  ملکتم و  ریصب و  عیمـس و  هراک و  دیرم و  یحو و 

. دش روکذم  هچنآب  ددرگیم  رب  همه  دناهدرک و  فالخ  اهنآ  ددع  رد  تسا  هیهیزنت  تافص 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  درک و  دیاب  یفن  یلاعتقح  زا  هک  تسیتافص  نایب  رد  میود  باب 

تسا هناگی  وا  هک  تسنآ  لوا  ثحبم 

قاقحتـسا رد  هن  دـناهدش و  لئاق  تملظ  رون و  نمرها و  نادزیب و  سوجم  هچنانچ  ءایـشا  قلخ  رد  هن  يدـنوادخ و  رد  هن  درادـن  یکیرـش  و 
ءایبنا و عیمج  رابخاب  بلطم  نیا  ندرک و  هدجـس  ندیتسرپ و  ادخ و  اب  دندوب  هدرک  کیرـش  ار  اهتب  هکم  رافک  هکنانچ  ندـیتسرپ  تدابع و 

نآ لاوحا  ماظتنا  دوجو و  ملاع  ماـظن  هک  تسا  مولعم  لـقع  ههیدـبب  تسا و  هدـش   11 ص : نیقیلا ، قح  تباـث  هقح  ناـیدا  عیمج  ترورض 
لالتخا ثعاب  یتکلمم  رد  هاشداپ  ود  يرهـش و  رد  مکاح  ود  ياهناخ و  رد  ادـخدک  ود  ددـعت  هاگره  دوشیمن  رـسیم  یهلا  تدـحو  نودـب 

یلمأت كدناب  هکلب  دش  دناوت  مظتنم  هلا  ودب  تعسو  نیاب  داجیا  هناخراک  نیمز و  اهنامسآ و  لاوحا  هک  دوب  دناوت  نوچ  ددرگ  اهنآ  عاضوا 
سفن ود  هک  دنکیمن  زیوجت  لقع  هکنانچمه  تسا و  صخـش  کی  هلزنمب  رگیدـکی  ءازجاب  نا  طابترا  رابتعاب  ملاع  عیمج  هک  دوشیم  مولعم 

دیاشگب و رابتعا  رصبت و  هدید  یسک  رگا  هک  تسا  هتفگ  یناود  ققحم  دشاب - ملاع  ربدم  هلا  ود  هک  دنکیمن  زیوجت  دشاب  ندب  کیب  قلعتم 
مظتنم کبشم  هلـسلس  کی  ار  همه  تستاینامـسج  ملاع  ياهتنم  هکنآ  ات  تسا  تاناحور  ملاع  هکنآ  حتتفم  زا  دیآرب  ملاع  ياپ  رـس و  درگ 

هک تسین  یفخم  هذفان  ةریصب  باحصا  رب  تسا و  هناخ  کی  يرادنپ  هچنانچ  طبترم  دوخ  یلاتب  کی  ره  هتفر و  ورف  یضعب  رد  یضعب  دنیب 
ینعم نیا  ار  شوهزیت  رـصبتم  هددـعتم  عانـص  هظحـالم  زا  هچناـنچ  دریذـپن  ماـظتنا  تروص  عناـص  تدـحوب  زج  ماـیتلا  طاـبترا و  نیا  لـثم 

رد یقیقح  رثؤم  هک  تسا  ررقم  شنیب  شناد و  لها  ناققحم  دزن  هچ  تسا  یکی  همه  دـجوم  تقیقحب  هکنآ  دوجو  اـب  هک  ددرگ  فشکنم 
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ددرگیم و رهاظ  ناشیا  تاعونصم  نایم  ترکانم  ترفانم و  یسب  تسا  فلتخم  روص  روصم  هکنآ  هطساوب  تسین  دحا  دحاو  زج  ایـشا  همه 
زج تسا  عقاو  ملاـع  ءازجا  رد  هک  ماـظتنا  تدـحو و  نینچ  نیا  هک  ددرگ  مولعم  ار  دنمـشوه  نطفتم  نآ  تاوـخا  ینعم و  نیا  هظحـالم  زا 

یندا ار  رابتعا  لها  تسنآ و  زا  ینبم  اتَدَـسََفل  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناـک  َْول  همیرک  هیآ  نومـضم  هچناـنچ  دوب  دـناوتیمن  نآ  عناـص  تدـحوب 
زا یناود و  ققحم  نخـس  دـش  مامت  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  هک  تسیفاـک  یهیبنت 
هلا کیب  ور  یگمه  تسا و  یترطف  یهیدـب و  زین  وا  تدـحو  تسیترطف  یهیدـب و  عناص  دوجو  هچنانچمه  هک  دـش  مولعم  هقباس  تاقیقحت 
هک دنیوگیم  دننادیم و  یکی  ار  یلـصا  أدبم  زین  هیونث  رثکا  تسا و  عقاو  ینعم  نیا  رب  میقتـسم  لوقع  قافتا  دنهاگرد و  کی  میقم  دنراد و 

نطاب رد  دـننکیم و  ود  ره  مدـق  راهظا  رهاظب  ناشیا  زا  یلیلق  تسا و  ثداـح  هدیـسرمهب  وا  زا  نمرها  تملظ و  تسا و  میدـق  نادزی  رون و 
اهنآ رکذ  دنادیم و  ههیدـبلاب  ار  اهنآ  نالطب  دونـشب  یلهاج  ره  ار  ناشیا  هیهاو  تاهرت  دـننکیم و  تدـحوب  ناعذا  دـننک  یلمأت  كدـنا  رگا 
دزن زین  وا  نالوسر  اهباتک و  تسیاب  دوبیم  رگید  يادـخ  رگا  هک  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا و  مالک  لیوطت  بجوم 
راهچ تسیب و  دـص و  ادـخ  کی  هاگره  دـشاب  قلطم  ضایف  لامک و  رب  رداق  دـیاب  دوجولا  بجاو  هک  اریز  عطاق  تسیناهرب  نیا  دـیآ و  اـم 
يارب يربمغیپ  دیاب  زین  وا  دوبیم  رگید  يادخ  هّللاب  ذایعلا  رگا  هک  دنک  تیاده  ار  قلخ  دتـسرفب و  دوخ  تدابع  تفرعم و  يارب  ربمغیپ  رازه 

تسا و لهاج  لیخب و  تسین و  میکح  ای  تسا  زجاع  تسین و  رداق  ای  سپ  دتـسرفب  دوخ  تداـبع  دوخ و   12 ص : نیقیلا ، قح  ندیناسانش 
اما درادن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  رایـسب  لیالد  بلطم  نیا  رب  تسین و  اور  دوجولا  بجاو  رب  تافـص  نیا  زا  کیچـیه 

تدابع قحتسم  دناقلطم  رداق  بولغم  روهقم و  هک  دنچ  یقولخم  ای  تسین  روصتم  ناشیا  زا  يررض  عفن و  دندنچ و  يدامج  هک  اهتب  هکنیا 
. تسا مالسا  نید  يرورض  نآ  یفن  دشاب و  هتشاد  نایب  هب  جایتحا  هک  تسا  رت  حضاو  نآ  زا  دنتسین 

تسین بکرم  یلاعتقح  هکنآ  میود  ثحبم 

هک تسنآ  بکرم  طیـسب و  اـی  تسا  بکرم  اـی  دوجوم  هک  تسناد  دـیاب  تسین  یتـهج  یناـکم و  ار  وا  تسین و  ضرع  رهوج و  مسج و  و 
طیسب و  لصف - سنج و  دننام  نهذ  رد  ای  هعبرا  رصانع  یندب و  طالخا  ءاضعا و  زا  تسبکرم  هک  یمدآ  دننام  جراخ  رد  دشاب  هتـشاد  ازجا 

وزج نآـب  جاـتحم  دـشاب  هتـشاد  وزج  رگا  هک  اریز  تسین  يوزج  ار  وا  تسا و  قـلطم  طیـسب  یلاـعتقح  دـشاب و  هتـشادن  يوزج  هک  تـسنآ 
ضرع تستاذلاب و  دوجولا  بجاو  وا  تسا و  نکمم  ماسقا  زا  رهوج  هک  اریز  تسین  رهوج  دوب و  دـهاوخ  نکمم  دوجو و  رد  دوب  دـهاوخ 
تسا بکرم  مسج  هک  اریز  تسین  مسج  تسا و  نکمم  یجاتحم  ره  لحمب و  تسا  جاتحم  ضرع  هک  اریز  یهایس  يدیفس و  دننام  تسین 
مـسج رد  اـی  تسا  مسج  اـی  تسا  تهج  ناـکم و  رد  هچ  ره  هک  اریز  تسین  تهج  ناـکم و  رد  ءازجاـب و  تسا  جاـتحم  بکرم  ازجا و  زا 

زا اهنیا  هک  اریز  تسا  لاحم  وا  رب  یلحمب  یلحم  زا  ای  یناکمب  یناکم  زا  لاقتنا  تکرح و  ود و  ره  زا  تسا  هزنم  ادـخ  تسا و  هدرک  لولح 
. تسینامسج مسج و  مزاول 

درادن لثم  ملاع  عناص  هکنآ  میس  ثحبم 

دشاب کیرش  وا  اب  تافص  هنک  تاذ و  تقیقح  رد  هک  درادن  يریظن  هیبش و  ُریِصَْبلا و  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  تسا  هدومرف  هچنانچ 
یلاعتقح هک  دنراد  تالغ  زا  یضعب  هک  يداقتعا  هتشادن و  يرای  ینیعم و  ءایشا  ندیرفآ  رد  درک و  دناوت  هضراعم  وا  اب  هک  درادن  يدض  و 

تسا وا  ناگدنب  لاعفا  زا  ریغب  زیچ  همه  قلخ  تسا و  رفک  تشاذگاو  ناشیاب  ار  ملاع  قلخ  دیرفآ و  ار  يده  همئا  لوسر و 

تسین یندید  ملاع  عناص  هک  تسنآ  مراهچ  ثحبم 

دراو ینعم  نیا  رب  رایـسب  ثیداحا  تایآ و  تسا و  هعیـش  نید  يرورـض  نیا  ترخآ و  رد  هن  ایند و  رد  هن  درک  دناوتن  كاردا  رـس  هدیدب  و 
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مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هکنانچ  لد  هدیدب  كارداب  تسلوؤم  تسا  هدش  دراو  نیا  فالخ  رب  دـننکیم  مهوت  هچنآ  تسا  هدـش 
هیلامک تافص  تاذ و  هنک  هک  تسناد  دیابب  نامیا و  ياهتقیقحب  اهلد  ار  وا  تسا  هدید  نکیل  ندید و  هدهاشمب  اههدید  ار  وا  دنیب  هن  دومرف 
زجعب رارقا  تسنافراع   13 ص : نیقیلا ، قح  لضفا  تسا و  تانوکم  فرشا  هک  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دنادیمن و  یـسک  وا  ریغب  ار  ملاع  يادخ 

َو هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  تست و  نتخانش  راوازـس  هکنانچ  ارت  میاهتخانـشن  ینعی  کتفرعم » قح  كانفرع  ام   » هک تسا  هدومرف  هدومن و 
َو ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  تسا ال  هدومرف  تسا و  وا  راوازـس  هکنانچ  دناهدرکن  وا  میظعت  ار و  ادخ  دناهدرکن  هزادنا  ینعی  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام 
هک تسا  هدش  دراو  ثیداحا  رد  ار  اههدید  دنکیم  كاردا  وا  اههدید و  ار  وا  دـنکن  كاردا  ینعی  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرْدـُی  َوُه 

ندیئوب و ندینـش و  ینعی  درک  ناوتن  وا  كاردا  هرهاظ  ساوح  ریاسب  اضیا  رـس  هدـید  ياج  هچ  دـنکیمن  ار  وا  هنک  كاردا  اهلد  هدـید  ینعی 
. لایخ مهو و  دننام  درک  ناوتن  وا  كاردا  زین  هنطاب  ساوحب  ندیشچ  ندرک و  سمل 

تسین ثداوح  لحم  یهلا  سدقم  بانج  هک  تسنآ  مجنپ  ثحبم 

يریپ و یناوج و  يرامیب و  درد و  ملا و  تذل و  یگدنام و  یگنتلد و  باوخ و  نایسن و  وهس و  دننام  دوشیم  دراو  وا  رب  هفلتخم  لاوحا  هک 
زجع و لیلد  همه  ضراوع  نیاب  فاصتا  هک  اریز  تسین  ضرع  تالوقم  زا  هلوقم  چیه  لحم  ندرک و  عامج  ندـیماشآ و  ندروخ و  تذـل 

یهلا هیلامک  تافص  زا  هچنآ  هک  تسنآ  باب  نیا  رد  نخس  لمجم  تساّربم و  جایتحا  صقن و  زجع و  زا  یلاعتقح  تسا و  جایتحا  صقن و 
نیا ضورع  زا  شیپ  یلاعتقح  دـشاب  ثداح  اـهنیا  رگا  هک  اریز  تردـق  ملع و  دـننام  دـش  دـناوتن  کـفنم  وا  زا  دوب و  دـناوتن  ثداـح  تسا 

تـسین اور  وا  رب  صقن  لاح  چیه  رد  دوب و  دهاوخ  صقان  نآ  زا  دعب  دنوش  کفنم  وا  زا  رگا  دوب و  دهاوخ  لهاج  زجاع و  صقان و  تافص 
ثداح تسا  لعف  تفـص  تسین و  تاذ  تافـص  زا  هچنآ  دوب و  دهاوخ  لاحم  زا  ضورع  دشاب  صقن  تفـص  دوشیم و  ثداح  هچنآ  رگا  و 

یهلا قلخ  دـشاب و  میدـق  ملاع  هک  دـیاب  ـالا  هدوبن و  قلاـخ  یلاـعتقح  لزا  رد  هک  اریز  تیمم  ییحم و  قزار و  قلاـخ و  دـننام  دوب  دـناوتیم 
رب ندوب  رداق  تسا  لامک  تفـص  هچنآ  هکلب  دـیآ  مزال  وا  صقن  نآ  مدـع  زا  هک  تسین  یلاعتقح  لاـمک  تفـص  نیا  دـشاب و  هدوب  هشیمه 

تفـص ماود  هک  دشاب  هاگ  دوشیمن و  کفنم  وا  زا  زگره  تسا و  میدق  نآ  دیامن و  داجیا  دـناد  تحلـصم  هک  تقو  ره  رد  هک  تسا  داجیا 
فالخ دـنک  داجیا  زور  نیا  زا  شیپ  رگا  دـشاب  هدوب  زور  نیا  رد  دـیز  داجیا  رد  تحلـصم  هاگره  هکنآ  لثم  دـشاب  یلاـعتقح  صقن  یلعف 

لامک هن  دوب  دهاوخ  وا  صقن  دروآ  لمعب  دشاب و  فالخ  هاگره  ندرک  مودـعم  ار  دـیز  نینچمه  تسا و  صقن  بجوم  تسا و  تحلـصم 
تسنآ لعف  تفص  دوب و  دناوتن  فوصوم  نآ  دضب  ددرگ و  فوصوم  تفص  نآب  یلاعتقح  هک  تسنآ  تاذ  تفص  هک  دناهتفگ  هچنانچ  وا 

فوصوم اقلطم  لهجب  تسا و  هتفرگ  قلعت  زیچ  همهب  یهلا  ملع  هک  ملع  لثم  لوا  اما  و  دوب . دناوت  فوصوم  نآ  دـضب  تفـص و  نآ  هب  هک 
. داد ناوتن  واب  تبـسن  هجو  چیه  هب  ار  زجع  تسا و  نکمم  ره  رب  رداق  یلاعتقح  بانج  تردـق  نینچمه  دوب و  دـناوتن   14 ص : نیقیلا ، قح 
ار دیز  هدرکن و  قلخ  هدوبن  تحلصم  نوچ  نامسآ  تفه  زا  هدایز  هدیرفآ و  نامسآ  تفه  ملاع  دنوادخ  هک  تفگ  ناوتیم  قلخ  لثم  میود 

ریقف ار  يرگید  ینغ و  ار  یکی  هدـیدرگ و  فوصوم  ندـیناریمب  هدـیدرگ و  فوصوم  ندرک  هدـنزب  هدرکن و  قلخ  ار  وا  رـسپ  درک و  قـلخ 
قباس و ملع  لماک و  تردق  وا  سدقم  تاذ  لامک  هک  اریز  تسین  وا  صقن  وا و  سدقم  تاذ  رد  رییغت  بجوم  اهنیا  زا  کیچیه  هدـینادرگ 

ضیف زا  هرهب  لک  ماـظن  تحلـصم  هداـم و  تیلباـق  روخ  رد  ار  يزیچ  ره  تستاـنکمم و  داوم  تیلباـق  رد  فـالتخا  تسا و  ضحم  تیریخ 
ناراب تباب  زا  هیبشت  الب  لک  حـلاصم  حـلاصم و  لکب  دوب  دـهاوخ  وا  لماش  ملع  فلاخم  دـیامرف  اطع  نآ  زا  هدایز  اما  تسا  ندروخ  لماش 

نیمز کی  رد  دنایوریم و  لبنس  لگ و  نیمز  کی  رد  تایلباق  داوم و  فالتخا  رابتعاب  اما  درابیم  وکین  زیچ  همه  رب  درابیم  نوچ  هک  تمحر 
ناداـبآ ار  هناـخ  کـی  دروآیم و  لـمعب  راـهنا  اـهبآ و  يرگید  رد  راـمثا و  راجــشا و  نـیمز  کـی  رد  دـنادرگیم و  رهاـظ  رادــقمیب  راـخ 

سک يالاب  رب  وت  فیرشت  هن  رو  تسام  مادنایب  زاسان  تماق  زا  تسه  هچ  ره  تسا . ناراب  کی  زا  همه  ناریو و  ار  يرگید  و  دنادرگیم -
تسین بسانم  نایب  نیا  زا  هدایز  هلاسر  نیا  رد  تسین و  هاتوک 
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تسه رایسب  ياهمان  ار  یهلا  سدقم  بانج  هکنآ  مشش  ثحبم 

اهمان و نآب  ار  وا  دـیناوخب  سپ  تسه  وکین  رایـسب  ياهمان  ار  ملاع  دـنوادخ  ینعی  اِهب  ُهوُعْداَـف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  تسا  هدومرف  هکناـنچ 
تـسا هدش  دراو  رابخا  تایآ و  رد  هک  اهمان  ریغب  ار  ادخ  هک  تسنآ  طوحا  تسا و  هدش  دراو  هیعدا  رابخا و  تایآ و  رد  هک  رایـسب  ءامـسا 

تسا و وا  نیع  وا  ياهمان  هک  دناهدش  لئاق  ناینـس  زا  یـضعب  دنثداح و  دنقولخم و  دندنچ و  یفرح  ادخ  ياهمان  هک  تسنآ  قح  دنناوخن و 
ینعمیب دنک  مان  تدابع  هک  ره  تسا و  رفاک  دوش  لئاق  لوق  نیا  رب  هک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  تسا و  هیبش  نایذـهب  نخـس  نیا 

قالطا وا  رب  اهمان  نیا  هک  ار  یتاذ  دنک  مان  تدابع  هک  ره  هداد و  رارق  کیرـش  ادخ  اب  ود  ره  ینعم  دنک و  مان  تدابع  هک  ره  تسا و  رفاک 
. تسا هدیتسرپ  یگناگیب  ار  ادخ  دننکیم 

دوشیمن دحتم  يزیچ  اب  یلاعتقح  هکنآ  متفه  ثحبم 

هک دنیوگیم  يراصن   15 ص : نیقیلا ، قح  هکنانچ  دنکیمن  لولح  يزیچ  رد  دشابیمن و  دنزرف  نز و  ار  وا  تسلاحم و  نینثا  داحتا  هک  اریز 
همهنیا تسا و  هدـش  دـحتم  وا  اب  ای  تسا  هدرک  لولح  وا  رد  ادـخ  ای  تسا  ادـخ  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع  هلآ و  اـنیبن و  یلع   ) یـسیع ترـضح 
تایهام هکنآ  ای  تسا  ءایـشا  نیع  یلاعتقح  هک  دنیوگیم  هیفوص  زا  یـضعب  هچنآ  تسا و  رفک  نیع  تسا و  یلاعتقح  صقن  زجع و  مزلتـسم 

رفک نیع  لاوقا  نیا  همه  دوشیم  دحتم  وا  اب  و  دنکیم - لولح  فراع  رد  ادخ  هکنآ  ای  دناهدش  قح  تاذ  ضراع  دناهیرابتعا و  روما  هنکمم 
ناشیا اب  ای  تسا  هدرک  لولح  يده  همئا  ادخ و  لوسر  رد  یلاعتقح  هک  دـناهتفگ  هعیـش  نایلاغ  زا  یـضعب  هچنآ  نینچمه  تسا و  هقدـنز  و 

لتقب رما  دناهدرک و  تنعل  ناشیا  رب  دناهدرک و  اربت  ناشیا  زا  همئا  تسا و  رفک  همه  تسا  هدـش  رهاظ  ناشیا  تروصب  ای  تسا  هدـش  دـحتم 
. درک كاله  دودب  ار  ناشیا  زا  یعمج  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  دندومن و  ناشیا  زا  یضعب 

درادن کیرش  ندوب  میدق  رد  یلاعتقح  هکنآ  متشه  ثحبم 

رد ار  مدـق  ثودـح و  هچ  رگا  دـناهدرک و  قافتا  ینعم  نیا  رب  للم  بابرا  عیمج  تسا و  ثداح  تسوا  سدـقم  باـنج  تاذ  ریغ  هچ  ره  و 
دراد و یئادتبا  شدوجو  تسا  یلاعتقح  ریغ  هچنآ  هک  تسنآ  تسا  للم  بابرا  یقافتا  هچنآ  اما  دننکیم  قالطا  ینعم  دنچ  رب  امکح  فرع 
تسنایدا و لها  عیمج  هکلب  ناناملسم  یعامجا  ینعم  نیا  تسین و  یلزا  شدوجو  یلاعتقح  ریغب  تسیهانتم و  لزا  فرط  زا  شدوجو  هنمزا 

هربتعم بتک  زا  ثیدـح  تسیود  هب  بیرق  راونالا  راحب  باتک  رد  ریقف  تسا و  رایـسب  دراد  ینعم  نیا  رب  حیرـص  تلالد  هک  رابخا  تاـیآ و 
دوش لئاق  هک  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  هفـسالف  ههبـش  باوج  هیلقع و  هلداب  ماهدومن  داریا  باـب  نیا  رد  هماـع  هصاـخ و 

. تسا رفاک  یلاعتقح  زا  ریغ  یمیدقب 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  یلاعتقح و  لاعفاب  تسا  قلعتم  هک  تسیتافص  نایب  رد  میس  باب 

تسیلقع لاعفا  حبق  نسح و  هک  تسنآ  هیماما  بهذم  هکنآ  لوا  ثحبم 

ار لعف  نآ  رگا  رداق  لعاف و  هک  تسنآ  حیبق  دشاب و  باوث  حدم و  قحتـسم  دنکب  ار  لعف  نآ  رگا  رداق  لعاف و  هک  تسنآ  نسح  زا  دارم  و 
ای حدم  قحتـسم  هک  دشابیم  یحبق  ینـسح و  ۀهج  عرـش  ندش  دراو  زا  رظن  عطق  هسفن  یف  ار  لعف  دـشاب و  باقع  تمذـم و  قحتـسم  دـنکب 

ص: نیقیلا ، قح  هک  ینتفگ  تسار  یکین  دننام  دنادیم  سک  همه  لقع  ههیدـبب  تسهاگ  ار  تهج  نآ  ددرگ و  باقع  ای  تمذـم  باوث و 
یغورد ای  دناسر  یسکب  ررض  هک  یتسار  دننام  دوشیم  مولعم  رکفب  هک  تسهاگ  دناسر و  ررض  هک  ینتفگ  غورد  تحابق  دناسر و  عفن   16

زا دـعب  نکیل  اهنآ و  مهف  زا  تسا  زجاع  رثکا  لوقع  هک  تسا  هاگ  تسا و  رکف  رظنب و  جاتحم  اـهنآ  حـبق  نسحب و  ملع  هک  دـناسر  عفن  هک 
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تنـس لها  زا  هرعاشا  لاوش و  هام  لوا  زور  هزور  حـبق  ناضمر و  هام  رخآ  زور  هزور  نسح  لثم  دـننادیم  ار  اهنآ  حـبق  نسح و  عرـش  دورو 
حیبـق هدرک  نآ  زا  یهن  ار  هچ  ره  دوـشیم و  نسح  هدرک  رما  عراـش  ار  هچ  ره  تسا  عراـش  یهن  رماـب و  لاـمعا  حـبق  نسح و  هک  دـنیوگیم 

لقع مکح  زا  رظن  عطق  بهذم  نیا  نالطب  دـشیم و  حـیبق  درکیم  زامن  زا  یهن  رگا  دـشیم و  نسح  درکیم  انزب  رما  ار  مدرم  رگا  سپ  دوشیم 
. تسا رهاظ  رایسب  رابخا  تایآ و  تایاور و  زا  نآب 

دنکیمن حیبق  لعف  ملاع  عناص  هکنآ  میود  ثحبم 

تـسا جاتحم  ای  تسین  نآ  كرت  رب  رداق  اما  تسه  ای  تسین  لعف  نآ  حبقب  ملاع  ای  حـیبق  لعاف  هک  اریز  دوش  رداص  وا  زا  هک  تسا  لاحم  و 
مود ربانب  دیآیم و  مزال  ادخ  لهج  لوا  ربانب  دنکیم  ار  لعف  نآ  ثبعب  اما  درادن  نآب  جایتحا  ای  تسه و  نآ  كرت  رب  رداق  حـیبق و  لعف  نآب 

. دش دناوتن  رداص  وا  زا  حیبق  سپ  تسلاحم  یلاعت  هناحبس و  قح  رب  راهچ  ره  تهافس و  مراهچ  رب  انب  جایتحا و  موس  ربانب  زجع و 

نآب دنکیمن  فیلکت  تسین  ناشیا  يرایتخا  هک  یلاعفا  رب  ار  ناگدنب  یلاعتقح  هکنآ  میس  ثحبم 

رثکا تیـصعم و  هاوخ  دشاب و  تعاطا  هاوخ  دندوخ  لعف  لعاف  دوخ  دنراتخم و  دوخ  لعف  رد  ناگدـنب  اهنآ و  كرت  رب  هن  اهنآ و  لعف  رب  هن 
اهنآ رد  اقلطم  ناگدنب  تسادخ و  هدـنب  لاعفا  همه  لعاف  هک  دـنیوگیم  دناتنـس  لها  رثکا  هک  هرعاشا  دـنلئاق و  لوق  نیا  رب  هلزتعم  هیماما و 
هدنب زا  هدارا  هک  دنیوگیم  ناشیا  زا  یـضعب  اما  دنروبجم  لعف  نآ  رد  دنادرگیم و  يراج  ار  لاعفا  ناشیا  تسد  رب  ادخ  هکلب  دـنرادن  رایتخا 

ههیدبب ام  هکنآ  لوا  هجو  هجو : دنچب  تسا  لطاب  بهذم  نیا  درادن و  لعف  نآ  دوجو  رد  یلخد  اقلطم  هدارا  نآ  اما  دشابیم  لعف  نآ  نراقم 
مینکیم و دوخ  رایتخاب  هک  یتکرح  تسا و  ام  رایتخایب  هک  هشعر  تکرح  ناـیم  اـم  لاـعفا  رد  تسقرف  هک  میباـییم  دوخ  نادـجو  لـقع و 

قرف الـصا  هک  دیاب  دشابن  ام  رایتخاب  لعف  چـیه  رگا  دـیآ و  ریزب  ماب  زا  یـسک  ای  دـتفا  ریزب  ماب  زا  یـسک  هکنآ  نایم  میباییم  قرف  نینچمه 
زا تسا  هدرک  یهن  تسا و  هدرک  نآ  رب  باوـث  هدـعو  تعاـطب و  تسا  هدرک  رما  یلاـعتقح  هکنآ  میود  هـجو  اـم . لاـعفا  نـیا  ناـیم  دـشابن 
ملظ نایصع  رب  ندرک  باذع  ناشیا و  ندرک  فیلکت  دشاب  هدوبن  ناشیا  رایتخاب  دابع  لاعفا  رگا  تسا  هدومن  نآ  رب  باقع  دیعو  تیصعم و 

، نیقیلا قح  ارچ  هک  دـنز  ار  وا  روایب و  ار  زیچ  هنالف  ورب  هک  دـیوگب  ددـنبب و  ار  دوخ  مالغ  ياپ  تسد و  یـسک  هکنآ  لثم  دـشابیم  حـیبق  و 
یـسک زا  رت  ملاظ  تسیک  تسین و  اور  ادخ  رب  حیبق  لعف  هک  یتسناد  یتفرن و  ارچ  هک  دـنزب  ورب و  نامـسآب  هک  دـیوگ  يدرواین و   17 ص :

رد دوخ  دنازوسب و  منهج  رد  نیا  ببـسب  دابآلا  دـبا  ار  وا  دـنک و  يراج  وا  رایتخایب  یـسک  نابز  لد و  تسد و  رب  ار  تیـصعم  رفک و  هک 
نابرقم حدم  نآرق  زا  رامشیب  عضاوم  رد  یلاعتقح  هکنآ  میس  هجو  ناگدنب . رب  تسین  هدننکملظ  ادخ  هک  دیامرفیم  نآرق  زا  ياج  يرایـسب 

حدم دنشابن  دوخ  لعاف  ناشیا  رگا  سپ  تیصعم  رفک و  رب  تسا  هدومن  تزع  هاگرد  نادودرم  مذ  تعاط و  رب  تسا  هدرک  تیدحا  هاگراب 
هک تسا  ربج  هن  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هک  نادـب  تسا و  لاحم  ادـخ  رب  دوب و  دـهاوخ  يدرخیب  تهافـس و  ناشیا  مذ  و 

دناهتفگ رثکا  رما و  ود  نایم  تسیرما  هکلب  دنـشاب  هتـشاذگاو  دوخب  ار  ناـشیا  هک  تسا  ضیوفت  هن  دنـشاب و  هدرک  ربج  لاـعفا  رب  ار  ناـشیا 
حراوج اضعا و  دننام  تسا  ادخ  زا  همه  شبابسا  اما  تسا  هدرک  تکرح  دوخ  هداراب  هدنب  ار و  هدنب  تسا  هدرکن  ربج  ادخ  هک  تسنآ  دارم 

هدـش دراو  ثیدـح  رد  هک  نیرمالا  نیب  رما  تسادـخ و  بناج  زا  تسا  راک  رد  لـعف  رد  هک  یتاودا  تـالآ و  یناـحور و  یندـب و  ياوق  و 
تاقیفوت هصاخ و  تایاده  هک  اریز  تسنیا  زا  هدایز  دیبع  لامعا  رد  یلاعت  قح  تیلخدم  هک  تسنآ  قح  هک  دـیوگ  فلؤم  تسا  نیا  تسا 

رد تسیلخد  ار  وا  نتشاذگاو  ادخ و  نالذخ  تاعاط و  لعف  رد  تسیلخد  وا  هنسح  لامعا  تاینب و  دشاب  اهنآ  قحتسم  هک  یسک  يارب  ادخ 
هتشاد مالغ  ود  هک  یئاقآ  دننام  كرت  ای  لعف  رد  دشاب  رطضم  وا  دوشب و  وا  زا  رایتخا  بلس  هک  دسریمن  يدحب  کی  چیه  اما  یـصاعم  لعف 
کی ره  دیرخب و  نم  يارب  زا  کی  ره  ار  عاتم  نالف  دـیورب و  ادرف  هک  دـیوگب  ود  رهب  هکنآ  لثم  دزاس  رومأم  لعف  کیب  ار  ود  ره  دـشاب و 
هکنآ دنکن  یکی  دنکب و  یکی  ود  ره  باب  رد  دنک  افتکا  نیمهب  رگا  منزیم  واب  هنایزات  هد  دـنکن  مهدـیم  واب  رانید  دـص  دـینکب  ار  راک  نیا 
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رتشیب تامدـخ  تسا و  رترادربنامرف  مالغ  کـی  رگا  تسا و  هناـیزات  قحتـسم  تسا  هدرکن  هکنآ  تسا و  راـنید  دـص  قحتـسم  تسا  هدرک 
اـهتفطالم و دـبلطیم و  یئاـهنتب  ار  وا  درک  ماـمت  ار  تجح  درک و  ادا  فـیلکت  نآ  ود  رهب  هکنآ  زا  دـعب  درادـیم  رتتـسود  ار  وا  تـسا  هدرک 

نیا ادرف  دنکیم و  مالغ  نیاب  تبـسن  هدایز  فاطلا  دتـسرفیم و  ماعط  وا  يارب  زا  بش  نکب و  ار  تمدـخ  نآ  ادرف  هتبلا  هک  دـنکیم  اهینابرهم 
هن مالغ  نیا  هک  اریز  دنکیمن  تمذم  ار  وا  یسک  دنزب  هنایزات  دص  ار  وا  دهدب و  رانید  دص  ار  نیا  رگا  دنکیمن  وا  دنکیم و  ار  تمدخ  مالغ 
قح تیلخدم  ردـق  نیا  تسا  مامت  ود  ره  رب  اقآ  تجح  دـناهدرک و  دوخ  رایتخاب  ود  ره  ندرکن و  رد  وا  هن  تسا و  هدـش  روبجم  ندرک  رد 
نیا رد  رایـسب  ضوخ  درک و  دـیاب  افتکا  ردـق  نیمهب  دوشیم  مولعم  رابخا  تایآ و  زا  دابع  لامعا  رد   18 ص : نیقیلا ، قح  یلاعت  هناـحبس و 
هجو تسا . هدش  دراو  هلأسم  نیا  رد  رکفت  زا  رابخا  رد  رایـسب  یهن  تسا و  مادـقا  شزغل  لحم  لاکـشا و  تیاغ  رد  هک  ندرک  دـیابن  هلأسم 

زا دنادرگ  رود  تعاطب و  دنادرگ  کیدزن  ار  فلکم  هک  تسیرما  فطل  لقع و  بسحب  تسا  بجاو  یلاعتقح  رب  فطل  هک  تسنآ  مراهچ 
میکح یلاعتقح  هکنآ  مجنپ  هجو  اهنیا . لاثما  باقع و  باوث و  دیعو و  دعو و  ناماما و  ندرک  بصن  ناربمغیپ و  نداتـسرف  دننام  تیـصعم 

هحیحـص و ضارغا  لاعفا  رد  ار  وا  دوشیمن و  رداـص  وا  زا  هدـیافیب  ثبع و  لـعف  تسا و  تحلـصم  تمکحب و  طونم  وا  ياـهراک  تسا و 
رب تسین و  دوخ  يارب  عفن  لیـصحت  وا  ضرغ  ددرگیم و  ناگدنب  هب  دیاع  یهلا  لاعفا  رد  ضرغ  نکیل  دشابیم و  ظوحلم  همیظع  ياهتمکح 

نیا نالطب  رب  رایـسب  رابخا  تایآ و  تسین و  ضارغاب  للعم  ادخ  لاعفا  دناهتفگ  هرعاشا  امکح و  هلزتعم و  هیماما و  دناهدرک  قافتا  لوق  نیا 
تسا و بجاو  یلاعت  قح  رب  شلعف  ملاع  ماظن  قلخ و  يارب  زا  دـشاب  حلـصا  هچنآ  هک  تسنآ  داـقتعا  ار  هیماـما  رثکا  دـنکیم و  تلـالد  لوق 

نیا رد  رکفت  ارهاظ  تسین و  رورـض  ندوب  حلـصا  دـشاب و  تحلـصم  نمـضتم  یهلا  لاعفا  دـیابیم  هک  تسنآ  داقتعا  ار  نیملکتم  زا  یـضعب 
. تسین رورض  زین  هلأسم 

تسا ثحبم  دنچ  نآ  رد  تستوبن و  ثحابم  رد  مراهچ  باب 

القع تسبجاو  یلاعتقح  رب  ناربمغیپ  تثعب  هک  تسنآ  داقتعا  ار  هیماما  هکنآ  لوا  دصقم ] ]

زا دـنموصعم  رمع  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  ءایبنا  عیمج  هکنآ  رب  تسا  دراو  هرتاوتم  صوصن  هعیـش و  عاـمجاب  تسبجاو  ادـخ  رب  فطل  هک  اریز 
هتبلا یحو  تلاسر و  غیلبت  رد  ناشیا  رب  نایسن  وهس و  تسا و  مئاق  هیلقن  هیلقع و  هلدا  باب  نیا  رد  اوهـس و  ادمع و  هریبک  هریغـص و  ناهانگ 
زیاج هک  تسنآ  هیماما  ياملع  نایم  روهـشم  زاب  تادابع  هیداع و  روما  زا  ریغ  رد  اما  درک و  ناوتن  دامتعا  ناـشیا  لوق  رب  ـالا  تسین و  زیاـج 
زیاج اما  تسین  زیاج  ناشیا  رب  یناطیش  وهس  هک  دناهتفگ  نیثدحم  زا  یضعب  هیوباب و  نیا  دناهدرک و  نیا  رب  عامجا  يوعد  یـضعب  تسین و 
لوا دهـشت  رد  درک و  وهـس  رهظ  ای  رـصع  زامن  رد  لوسر  ترـضح  هچنانچ  یتحلـصم  يارب  زا  درادب  وهـس  رب  ار  ناشیا  یلاعتقح  هک  تسا 
یسک رگا  هک  درک  نینچ  تما  رب  تقفش  يارب  دناهتفگ  درک  رگید  تعکر  ود  تساخرب و  دندروآ  ترـضح  نآ  رطاخب  نوچ  تفگ  مالس 

، نیقیلا قح  عقاو  ار  وهس  نآ  املع  رثکا  رگید  دننکن و  یئادخ  نامگ  ناشیا  رد  هکنآ  رگید  دننکن و  شنزرس  ار  وا  مدرم  دنک  وهس  زامن  رب 
تسین و روبجم  هانگ  كرت  رب  موصعم  هک  تسناد  دـیاب  دـناهدرک  هیقت  رب  لمح  هدـش  عقاو  باب  نیا  رد  هک  یثیداـحا  دـننادیمن و   19 ص :
رد مامتها  لامک  ءاکذ و  تناطف و  لقع و  هوق  ببسب  دنک  تیصعم  كرت  دوخ  رایتخاب  وا  هک  دنکیم  واب  تبـسن  دنچ  یفطل  یلاعتقح  نکیل 

رقتـسم وا  لد  رد  یهلا  سدقا  بانج  تبحم  هک  دسر  هبترمب  هنـسح  قالخاب  نآ  هیلحت  همیمذ و  قالخا  زا  نطاب  هیفـصت  یلاعتقح و  تعاط 
لد رب  یهلا  تمظع  لالج و  دشاب و  قح  لامج  هعلاطم  لوغشم  هتسویپ  دبای و  یئاهر  ینامسج  تالایخ  یناسفن و  تاوهـش  دیق  زا  ددرگ و 

تـسا نآ  رد  وا  بوبحم  ياضر  هچنآ  ریغ  دنادرگ و  دوخ  راگدرورپ  رظن  روظنم  ار  دوخ  هتـسویپ  تفرعم  لامک  ببـسب  سپ  دنک  هولج  وا 
زا دنک  مرش  اضیا  ددرگ  وا  نوماریپ  هک  دراذگن  یهلا  لالج  هظحالم  دیآرد  رطاخ  رد  یتیـصعم  لایخ  اردان  رگا  ددرگن و  شرطاخ  درگرب 

دش و دناوتن  رداص  وا  زا  تیصعم  بابسا  نیاب  ددرگ و  وا  تیـصعم  بکترم  تسوا  بقارم  هتـسویپ  هک  یلیلج  دنوادخ  نینچ  روضح  هکنآ 
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دهاوخن لامک  وا  يارب  تمـصع  هنیآره  تیـصعم  كرت  رب  دزاسیم  روبجم  ار  وا  یلاعتقح  هک  دـناهدرک  نامگ  یعمج  هک  دـشاب  نانچ  رگا 
ناشیا ياطخ  نمـضتم  هک  ءایبنا  زا  تسا  تیـصعم  رودـص  مهوم  هک  يرابخا  تاـیآ و  هک  نادـب  دوب و  دـهاوخن  یباوث  نآ  كرت  رب  دوب و 

دناهدومن و تیـصعم  نآ  زا  ریبعت  تسا  میظع  زین  نیا  ناشیا  هبترم  لالجب  تبـسن  نوچ  یلوا و  كرت  هورکم و  باکتراب  تسا  لوؤم  تسا 
ناشیا ياطخ  نمـضتم  ءاـیبنا  صـصق  زا  دـناهدرک  رکذ  خـیراوت  ریـسافت و  رد  هچنآ  ماهدرک و  رکذ  بولقلا  ةویح  رد  هک  دراد  رگید  هوجو 

رد دـننک  راومه  ار  دوخ  روج  ءافلخ  ياهاطخ  هکنآ  يارب  زا  هتـشادرب  دوهی  بتک  زا  هک  تسناینـس  تایرتفم  تاعوضوم و  زا  رثکا  تسا و 
ع)  ) تیب لها  قیرط  زا  اهنآ  در  رب  ثیداحا  دناهدرک و  رکذ  دوخ  بتک  رد  ار  اهنآ  زین  هعیش  ناصقان  زا  یعمج  دناهدومن و  داریا  دوخ  بتک 

. درک دیابن  داقتعا  دامتعا و  اهنآب  درادن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  ماهدومن  داریا  یسراف  یبرع و  بتک  رد  هک  تسا  رایسب 

تستازجعم ناربمغیپ  تقیقح  نتسناد  قیرط  هک  نادب  میود  دصقم 

رهب سپ  تسه  هک  ور  مدآ  سیلبا  اسب  يا  دناهتفگ : هچنانچ  درک  ناوتن  رواب  وا  يوعد  ضحمب  دنکیم  يدـنلب  هبترم  يوعد  هک  ره  هک  اریز 
زا وا  هتفگ  ضحمب  دینک  نم  تعاطا  دیاب  ممکاح  امـش  رب  هاشداپ  بناج  زا  نم  هک  دنک  يوعد  یـصخش  هکنانچ  تسد - داد  دیابن  یتسد 
هک تسا  یلعف  هزجعم  دشاب و  هتشادن  دشاب  هاشداپ  صوصخم  هک  یناشن  ای  یمقر  دننام  هاشداپ  بناج  زا  یتجح  ات  دنکیمن  لوبق  یـسک  وا 

رهاظ رشب  زا  هک  دشاب  یلعف  رگا  سپ  دوش  رداص  يربمغیپ  يوعد  نراقم  دشاب و  تداع  يارجم  فالخ  رب  دشاب و  زجاع  نآب  نایتا  زا  رـشب 
نآ دشاب  تداع  قفاوم  دشاب و  ادخ  لعف  رگا  هدبعش و  باب  زا  لیح  هبیرغ و  عیانص  هکنآ  لثم  تسین   20 ص : نیقیلا ، قح  هزجعم  نآ  دوش 

يربمغیپ يوعد  نراقم  رگا  دـنکیم و  عولط  باـتفآ  لاـحلا  هک  تسنآ  نم  هزجعم  باـتفآ  عولط  تقو  رد  دـیوگ  هکنآ  لـثم  تسین  هزجعم 
يارب ارم  ادـخ  هک  دـیوگ  دـنک و  يربمغیپ  يوعد  یـصخش  هاـگره  میرم و  ترـضح  هدـئام  لـثم  هزجعم  هن  دـنیوگ  تمارک  ار  نآ  دـشابن 
نامه رد  دنکیم و  هدـنز  ار  هدرم  ای  دـنکیم  مینودـب  ار  هام  نم  هراشاب  یلاعتقح  هک  تسنیا  نم  لیلد  هداتـسرف  قیالخ  يایند  نید و  تسایر 
هطاحا زیچ  همهب  شملع  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  ملاع  دنوادخ  هک  اریز  دیوگیم  تسار  نآ  هک  مینادـیم  ام  هتبلا  دوش  عقاو  رما  نآ  تعاس 
ياوغا ادخ  سپ  تسا  حیبق  ار  وا  ام  تعاطا  دوب و  دهاوخ  حیبق  وا  يوعد  دـشاب  بذاک  درم  نیا  رگا  سپ  میدرک  نایب  هچنانچ  تسا  هدرک 

ات دشاب  اعدم  قبط  رب  هزجعم  هک  دیاب  دش و  مولعم  هکنانچ  تسا  لاحم  دنوادخ  رب  حیبق  تسا و  حیبق  نیا  دوب و  دهاوخ  هدرک  حیبق  رب  همه 
يربمغیپ يوعد  باذک  هملیسم  هک  دناهدرک  لقن  هچنانچ  دنک  شبحاص  بذک  رب  تلالد  دشابن  قفاوم  رگا  دنک و  ربمغیپ  قدص  رب  تلالد 
شنشور مشچ  نآ  درک  اعد  دوب  روک  شمشچ  کی  هک  دیبلط  ار  یـسک  وا  دش  نشور  درک  اعد  يروک  يارب  دمحم  هک  دنتفگ  واب  درکیم 

مک هاچ  رد  نوعلم  نآ  دش  بآرپ  هاچ  نآ  تخادـنا  دوب  هدـش  کشخ  هک  یهاچ  رد  ار  شکرابم  ناهد  بآ  دـمحم  هک  دـنتفگ  دـش  روک 
. دنناوخ هبذکم  هزجعم  ار  نیا  دش و  کشخ  تخادنا  نهد  بآ  یبآ 

دشاب همه  زا  ملعا  دشاب و  دوخ  تما  عیمج  زا  لضفا  ربمغیپ  هک  دیاب  میس  دصقم 

فوصوم لامک  تافـصب  دیاب  دنجاتحم و  اهنآب  تما  هک  یمولع  عیمجب  دـشاب  ملاع  هک  دـیاب  تسا و  حـیبق  القع  لوضفم  لیـضفت  هک  اریز 
نید رد  تریغ  دوخ و  رب  نارگید  راثیا  تواخس و  مرک و  تعاجش و  يأر و  تفع و  توق و  تناطف و  یکریز و  لقع و  لامک  دننام  دشاب 
دننام همیمذ  تافـص  زا  دشاب  هزنم  نید و  لها  املع و  احلـص و  تیاعر  ایند و  كرت  ارادـم و  یمرن و  عضاوت و  تورم و  محر و  تفأر و  و 
یسیپ هروخ و  دننام  دشاب  قلخ  ترفن  بجوم  هک  یـضارما  زا  ربج  یقلخ و  جک  لام و  بح  ایند و  تبحم  سرح و  دسح و  لخب و  هنیک و 

ياهتعنـص هکلب  دنـشابن  یند  شناردپ  دشابن و  ههبـش  دـشابن و  انزلا  دـلو  هک  بسن  رد  فذـق  زا  اهنیا و  لاثما  یگنگ و  يرک و  يروک و  و 
نایم رد  ندروخ  يزیچ  دننام  دوشن  رداص  وا  زا  دشاب  تورم  یفانم  هک  یئاهراک  يراطیب و  یماجح و  یئالوج و  لثم  دنـشاب  هتـشادن  یند 

زا هک  یناربمغیپ  ناردپ  دوریم و  نخس  یضعب  رد  دناهدرک و  رکذ  املع  زا  یضعب  ار  روما  نیا  اهنآ و  لاثما  نتفر و  هار  تلاح  رد  اهرازاب و 
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ریاس ردپ  اما  دش   21 ص : نیقیلا ، قح  دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هکنانچ  دناهدوب  ناملـسم  هشیمه  دناهدوب  ص )  ) لوسر ترـضح  دادـجا 
هدشن و مئاق  نآ  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  تسین و  تباث  هدنب  دزن  اما  دنشاب  ناملـسم  دیاب  هک  دوشیم  رهاظ  یـضعب  مالک  زا  هچ  رگا  ناربمغیپ 

. تسا یلوا  باب  نیا  رد  فقوت  دراد و  شفالخ  رب  تلالد  تسا  هدش  دراو  وا  ریغ  رضخ و  ترضح  لاوحا  باب  رد  هک  رابخا  زا  یضعب 

هکئالم عیمج  زا  دنلضفا  مالسلا  مهیلع  همئا  ءایبنا و  هکنآ  رب  دناهدرک  قافتا  هیماما  ياملع  هکنآ  مراهچ  دصقم 

ءایبنا ددع  تسه و  هلأسم  نیا  رد  رایـسب  فالخ  نافلاخم  نایم  دـناهتفگ و  رایـسب  زین  هیلقع  هلدا  تسا و  رایـسب  ثیداحا  نومـضم  نیا  رب  و 
دـنقحرب و ناشیا  ءایـصوا  ءایبنا و  عیمج  هک  درک  داقتعا  المجم  دـیاب  تسا  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  روهـشم  تسین و  تباث  (ع )
حلاص و دوه و  حون و  سیردا و  ثیـش و  مدآ و  دـننام  هدـش  مالـسا  نید  يرورـض  ناشیا  توبن  تسا و  هدـش  عقاو  دـیجم  نآرق  رد  هچنآ 

توبن هب  رارقا  ع )  ) سایلا سنوی و  بویا و  نامیلس و  دواد و  فسوی و  قاحسا و  لیعامسا و  یسیع و  یـسوم و  طول و  میهاربا و  بیعش و 
همه زا  لضفا  تسا و  رایـسب  ناشیا  لضف  بتارم  رد  توافت  تسا و  رفاک  دـنک  ناشیا  زا  یکی  راـکنا  هک  ره  تسبجاو و  ناـشیا  تقیقح  و 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  مالّـسلا و  هیلع  حون  دنرفن و  جنپ 
ترـضح نآ  زا  دعب  تسا و  تلاسر  ترـضح  همه  زا  لضفا  تسا و  شیپ  تعیرـش  خـسان  ناشیا  تعیرـش  دـنمانیم و  مزعلا  ولوا  ار  ناشیا 

رد کـلم  هک  تسنآ  لوسر  هک  دـناهدرک  رکذ  هفلتخم  هوجوب  لوسر  یبن و  هناـیم  قرف  تسا و  لـضفا  ءاـیبنا  ریاـس  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
یتعامج رب  دوش  ثوعبم  هک  تسنآ  لوسر  هک  دناهتفگ  یضعب  دوش و  لزان  وا  رب  باوخ  رد  هک  تسنآ  لماش  یبن  دوش و  لزان  واب  يرادیب 

نآ لماش  یبن  دشاب و  هتـشاد  یتعیرـش  ای  یباتک  هک  تسنآ  لوسر  دناهتفگ  یـضعب  دـشابن و  ثوعبم  یـسک  رب  هک  تسه  نآ  لماش  یبن  و 
ثوعبم دوخ  رب  هک  دوب  يربمغیپ  دنمسق  راهچ  ناربمغیپ  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  دشاب و  يرگید  تعیرـش  ظفاح  هک  تسه 

ار کلم  يرادـیب  رد  هدینـشیم و  ار  کلم  يادـص  هدـیدیم و  باوخ  رد  هک  تسا  هدوب  يربمغیپ  هدوبن و  ثوعبم  يرگید  رب  تسا و  هدـش 
هیلع میهاربا  عباـت  هک  طول  لـثم  تسا  هدوب  يرگید  ربمغیپ  عباـت  ینعی  تسا  هدوب  یماـما  وا  رب  تسا و  هدوبن  يدـحا  رب  ثوعبم  هدـیدیمن و 
عبات اما  تسا  هدوب  ثوعبم  یهورگ  رب  تسا و  هدـیدیم  ار  کـلم  هدینـشیم و  ادـص  هدـیدیم و  باوخ  رد  هک  هدوب  يربمغیپ  دوب و  مالّـسلا 

بحاص دوخ  دـنیب و  هن  يرادـیب  رد  ار  کلم  دونـشب و  ادـص  دـنیب و  هب  باوخ  رد  هکنآ  مالّـسلا  هیلع  سنوی  لـثم  تسا  هدوب  رگید  ربمغیپ 
اما دونـشیم  ار  کلم  يادـص  دـنیبیم و  باوخ  رد  هک  تسنآ  یبن  هک  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا و  ماما  وا  دـشاب  تعیرش 
ماما دنیبیم و  مه  يرادیب  رد   22 ص : نیقیلا ، قح  دنیبیم و  ار  کلم  باوخ  رد  دونـشیم و  ار  ادص  هک  تسنآ  لوسر  دنیبیمن و  ار  کلم 
رثکا هن و  ای  هدش  ثوعبم  يربمغیپ  نج  زا  ایآ  هکنآ  رد  دناهدرک  فالخ  هک  نادب  دنیبیمن  ار  کلم  اما  دونشیم  ار  کلم  يادص  مالّسلا  هیلع 
. تسیلوا باب  نیا  رد  فقوت  تسین و  تباث  نآ  هدیدرگ و  ثوعبم  ناشیا  رب  مان  فسوی  يربمغیپ  هک  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک و  راکنا 

تسا فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  يربمغیپ  تقیقح  نایب  رد  مجنپ  دصقم 

اما تسا  رتاوتم  ود  ره  تخاـس و  رهاـظ  دوخ  يوعد  قبط  رب  رایـسب  هرهاـب  تازجعم  دومن و  توبن  يوـعد  هک  تسنآ  وا  يربـمغیپ  لـیلد  و 
دـح و زا  هدایز  ترـضح  نآ  هزجعم  سپ  هزجعم  اـما  درک و  يربمغیپ  يوعد  وا  هک  دـنلئاق  لـحن  لـلم و  باـبرا  همه  سپ  يربمغیپ  يوعد 

دیجم نآرق  لوا  تسا  عون  ود  ترـضح  نآ  تازجعم  دوب و  هزجعم  ترـضح  نآ  قالخا  لاعفا و  لاوحا و  لوقا و  عیمج  هکلب  تسا  اـصحا 
سنج زا  نآ  هزجعم  بلاغ  دش  ثوعبم  يربمغیپ  نامز  ره  رد  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  تسترضح و  نآ  تازجعم  نیرترتاوتم  زا  تسا و 

یـسوم نامز  رد  هکنانچ  دـشاب  رتمامت  ناشیا  رب  تجح  هکنآ  ات  دـندوب  رترهام  نامز  نآ  لها  دوب و  رتعیاش  ناـمز  نآ  رد  هک  دوب  ینف  نآ 
هکنآ اب  دندوب  زجاع  اهنآ  لثمب  نایتا  زا  وا  موق  هک  داد  ار  اهنآ  لاثما  ءاضیب و  دی  اصع و  واب  یلاعتقح  دوب  رحس  رب  رادم  نوچ  مالّـسلا  هیلع 

لثم قذاـح  ناـبیبط  دوب و  رایـسب  هنمزم  ضارما  نوچ  دـش  ثوعبم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  یناـمز  رد  دـندوب و  رهاـم  نف  نآ  رد 
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واب ار  اهنیا  لاثما  نداد و  افش  ار  یسیپ  هروخ و  ندرک و  نشور  روک  ندرک و  هدنز  هدرم  هزجعم  یلاعتقح  سپ  دندوب  وا  لاثما  سونیلاج و 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هانپ  تلاسر  ترضح  هک  ینامز  رد  دوبن و  رشب  عون  لعف  زا  اما  دوب  ناشیا  لعفب  هیبش  هک  دومرف  تمارک 
هبعک رب  دـندروآیم و  غـیلب  حیـصف و  نانخــس  راعــشا و  دوـب و  تغـالب  تحاـصف و  نـف  رب  رادـم  نوـچ  برع  ناـیم  رد  دـیدرگ  ثوـعبم 
نیا لثم  دیراد  کش  نم  يربمغیپ  رد  رگا  هک  دومرف  دومن و  يدحت  دروآ و  ار  دـیجم  نآرق  ترـضح  دـندرکیم  رخف  اهنآب  دـنتخیوآیم و 

یکچوک هروس  لثم  دندرک و  قافتا  دـندش و  هجوتم  ناشیا  دـیروایب و  نآرق  نیا  لثم  ياهروس  هک  دومرف  سپ  دنتـسناوتن  دـیروایب و  نآرق 
زا هچنآ  دندرک و  ندش  ریـسا  ندش و  هتـشک  میظع و  ياهگنج  باکترا  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  بیذکت  رد  هک  یـصرح  نآ  اب  دـندرواین 
رد باتک و  لها  نایم  رد  نایاناد  املع و  برع و  نایم  رد  هک  احصف  روفو  اب  دندروآ  یم  هتبلا  دندوب  رداق  رگا  دندرواین  دوب  هتساوخ  ناشیا 

دنتسناوتن دندرواین و  دندوب و  ترضح  نآ  ناتـسود  فاعـضا  ترـضح  نآ  نانمـشد  راصعا  همه  رد  هک  نآ  اب  لاح  ات  نآ  زا  دعب  ياهنامز 
دوبن ربـمغیپ  ترـضح  نآ  رگا  تسا  ملاـع  قلاـخ  لـعف  تسین و  رـشب  لـعف  سنج  زا  هک  دـش  مولعم  سپ  نآ  ندروآ   23 ص : نیقیلا ، قـح 
حیبق نآ  دـمآیم و  مزال  حـیابق  عاونا  قلخ و  لالـضا  غورد و  بذـک و  رب  يارغا  الا  درکیمن و  يراج  وا  نابز  رب  ار  يرما  نینچ  یلاـعتقح 
هکنآ ای  تسا  تغالب  تحاصف و  تیاغ  زا  ایآ  هک  تسفالخ  دـیجم  نآرق  زاجعا  هجو  رد  تسا و  لاحم  حـیبقب  ناـیتا  یلاـعتقح  رب  تسا و 

ود رهب  زاجعا  هچ  رگا  دومن  دنتـسناوتیمن  نایتا  هک  دومنیم  ناشیا  ناهذا  دـس  بولق و  فرـص  یلاعتقح  دـندرکیم  هضراـعم  هدارا  هاـگره 
یمجع ره  هک  تقالط  تغالب و  تحاصف و  ۀهج  زا  لوا  هجو  دوب . هجو  نیدنچ  زا  نآ  زاجعا  هک  تسنآ  قح  نکیل  دوشیم و  لصاح  هجو 

لعل ینامر و  توقای  دننام  دوش  عقاو  حیصف  مالک  نایم  رد  هک  نآ  زا  هرقف  ره  دهدیم و  رگید  نانخس  زا  ار  نآ  زایتما  دونشیم  ار  نآرق  هک 
نخس هک  ره  هک  دناهدرک  تیاور  دناهدومن و  نآ  تغالب  تحاصف و  ناعذا  ناطحق  ياغلب  ندع و  ياحـصف  عیمج  دشخردیم و  یناشخدب 
یعلقا ءامس  ای  کئام و  یعلبا  ضرا  ای  لیق  هیآ و  نوچ  تخیوآیم و  همظعم  هبعک  رب  ترخافم  يارب  تفگیم  یحیصف  رعش  ای  یغیلب  رایسب 

ره هک  بولـسا  تبارغ  ۀهج  زا  میود  هجو  دندرک . ناهنپ  دـندروآ و  ار  دوخ  ياههتـشون  دـندمآ و  بش  رد  یئاوسر  میب  زا  همه  دـش  لزان 
نآ ياغلب  عیمج  دباییمن و  بیرغ  بولسا  نیاب  هیبش  بیجع و  مظن  نیاب  بیرق  دیامن  ناشیا  بطخ  راعشا و  احصف و  مالک  عبتت  یـسک  دنچ 
ِهِیف اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  فالتخا  مدع  میـس  هجو  دندوب . ناریح  بجعتم و  نآ  بیارغ  زا  نامز 
روط نیاب  یمالک  هاـگره  رـشب  زا  هک  اریز  رایـسب  فـالتخا  نآ  رد  دـنتفاییم  هنیآره  دوبیم  ادـخ  ریغ  دزن  زا  رگا  نآرق  ینعی  ًارِیثَک  ًاـفالِتْخا 

هک یتقو  اصوصخ  نومضم  مکح و  فالتخا  ۀهج  زا  یکی  ۀهج  ود  زا  دشابن  رایـسب  فالتخا  ضقانت و  رب  لمتـشم  هک  دوشیمن  دوش  رداص 
دنشاب وا  نانمشد  قفانم و  ناگدنسیون  رثکا  دنسیون و  هروس  هروس  هیآ و  هیآ  نارگید  دشابن و  داوس  طخ و  بحاص  نخس  نآ  هدننک  ءاشنا 

رگا تسین و  حیـصف  شرگید  هرقف  تسا  حیـصف  شاهرقف  کی  رگا  احـصف  حـصفا  بطخ  دـیاصق و  هک  اریز  تحاصف  رد  فالتخا  رگید  و 
زا هک  یمالک  تسا و  قیرزت  لطاب و  وهل و  شرگید  وزج  تسا  قیقحت  رد  شوزج  کی  رگا  تسا  یهاو  رگید  تیب  تسا  یلاع  تیب  کـی 

رگم ددرگیمن  رداص  دشاب  لمتشم  فراعم  24 و  ص : نیقیلا ، قح  قیاقح  رب  همه  دشاب و  هدوب  تغالب  تاجرد  ءالعا  رد  همه  رخآ  ات  لوا 
رد هک  اریز  ینابر  فراعم  رب  لامتـشا  ۀهج  زا  مراهچ  هجو  تسین . شلاوقا  لاعفا و  تافـص و  تاذ و  رد  فالتخا  هنوگ  چیه  هک  یـسک  زا 

باتک و لها  ءاملع  زا  کی  چـیه  اب  تثعب  زا  شیپ  ترـضح  نآ  دوب و  هدـش  فرطرب  ملع  هکم  لها  رد  اصوصخ  برع  ناـیم  رد  تقو  نآ 
یهلا فیراعم  رد  لاس  رازه  نیدـنچ  رد  امکح  هچنآ  دـنک و  ملع  بلط  هک  دومنن  رگید  دالبب  ترفاـسم  دومرفیمن و  ترـشاعم  ناـشیا  ریغ 

نآ رد  اـقلطم  دـشاب  همیقتـسم  ماـهفا  همیلـس و  لوقع  فلاـخم  هک  يرما  هدومرف و  ناـیب  هوجو  نسحا  هب  هیآ  هروس و  ره  رد  دـناهدرک  رکف 
قالخا مراکم  بادآ و  نساحم  ملع و  روفو  زا  دندوب  قافآ  روهشم  بدا  ملع و  مهف و  مدعب  هک  برع  هفیاط  ترضح  نآ  تکربب  تسین و 

بادآ رب  لامتـشا  ۀهج  زا  مجنپ  هجو  دندش . ناشیاب  جاتحم  نامیا  ملع و  باستکا  رد  ناهج  ءاملع  دـندیدرگ و  قابط  عبـس  نانکاس  لوبقم 
هدش نایب  نآ  فاعـضا  هروس  ره  رد  دناهدوب  هدرک  رکف  اهلاس  رد  ءامکح  ءاملع و  هچنآ  قالخا  مراکم  رد  هک  اریز  همیوق  عیارـش  همیرک و 

لالح و ماکحا و  دودح و  تارشاعم و  تاحکانم و  تالماعم و  رد  داسف  عازن و  عفر  دابع و  لاوحا  ماظتنا  يارب  دنچ  ینوناق  تعیرش  رد  و 
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هدعاق رما  چیه  رد  تفای و  دناوتیمن  نآ  رد  هشدخ  دنیامن  رکفت  ناهج  ءالقع  نامز و  ءاملع  دنچ  ره  باب  ره  رد  هک  هدـینادرگ  ررقم  مارح 
عوجر دوخ  لقعب  یسک  رگا  تخاس و  دنناوتیمن  هدیدرگ  ررقم  مالـسلا  هلآ  هیلع و  مانا  دیـس  تعیرـش  ماظن و  زجعم  مالک  رد  هچنآ  زا  رتهب 

نامز نآ  رد  هک  هیـضام  نورق  هفلاس و  ءاـیبنا  صـصق  رب  لامتـشا  ۀـهج  زا  مشـش  هجو  دـشابیمن . رتمیظع  هزجعم  نیا  زا  هک  دـنادیم  دـیامن 
نادـناعم دوجو  اـب  هک  هدوـمرف  ناـیب  يوـحنب  هدوـبن و  عـالطا  اـهنآ  رب  ار  هکم  لـها  اـصوصخ  ار  نارگید  هدوـب و  باـتک  لـها  صوـصخم 

نایم روهشم  فلاخم  هچنآ  اههصق و  نآ  ءازجا  زا  يوزج  چیه  رد  دنیامن  ترـضح  نآ  بیذکت  دنتـسناوتن  باتک  لها  اصوصخ  باسحیب 
دوب ناشیا  بتک  رد  هچنآ  مالّسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  ندیشک  راد  رب  نتشک و  دننام  هدینادرگ  رهاظ  ناشیا  رب  ار  نآ  تقیقح  دوب  ناشیا 

رد لیـصفتب  هک  اهنیا  ریغ  رتش و  تشوگ  ندوب  لالح  راسگنـس و  هصق  دـننام  دـینادرگ  تباث  ناشیا  رب  دنتـشادیم  یفخم  تحلـصم  يارب  و 
یناحور ینامـسج و  ياهدرد  عیمج  يافـش  هک  تسنآ  نآ  همیرک و  تایآ  روس و  صاوخ  ۀهج  زا  متفه  هجو  ماهدرک . رکذ  بولقلا  ةویح 

تسه یناقرف  روس  تایآ و  رد  نوریب  نوردنا و  نانمشد  ینطاب  يرهاظ و  فواخم  زا  نما  یناطیـش و  سواسو  یناسفن و  تالیوست  عفر  و 
سدقم بانجب  طبر  رودـص و  ءافـش  بولق و  ءالجا  رد  ار  دـیجم  نآرق  تاریثأت  25 و  ص : نیقیلا ، قح  هدـیدرگ  مولعم  هقداص  براجتب  و 

زا متـشه  هجو  دـشاب . لمأت  لاجم  ار  یلقاع  ای  دـیامن  نآ  راکنا  یلدبحاص  هک  تسنآ  زا  هدایز  یناسفن  تاهبـش  ررـض  زا  تاجن  یناـبر و 
درک و ناوت  ءاصحا  هک  تسنآ  رب  هدایز  اهنآ  تسین و  یعالطا  نآ  رب  ار  یلاعتقح  ریغ  هک  هنیعم  رابخا  رب  تسا  دـیجم  نآرق  لامتـشا  تهج 

دوـخ ياـههناخ  رد  ناـقفانم  نارفاـک و  هچنآـب  تسا  هداد  ربـخ  همیرک  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسنآ  لوا ) مسق  : ) تسا مـسق  ود  رب  نآ 
ترـضح نآ  بیذکت  نداد  ربخ  زا  دعب  دندینارذگیم و  دوخ  ياهرطاخ  رد  ای  دنتخاسیم و  روکذم  ناهنپ  زارب و  رگیدـکی  اب  ای  دـنتفگیم و 

ربخ ترـضح  نآب  لیئربج  تعاس  نیا  رد  دنتفگیم  دندشیم و  فئاخ  دنتفگیم  نخـس  نوچ  دـندرکیم  تبانا  تمادـن و  راهظا  دـندرکیمن و 
ربخ همیرک  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسنآ  میود ) مسق  . ) ماهدرک رکذ  بولقلا  ةویح  رد  ار  رثکا  تسا و  رایـسب  عون  نیا  زا  داد و  دـهاوخ 
وبا نامیا  مدـع  زا  نداد  ربخ  دـننام  یهلا  ماهلا  یحوب و  رگم  اهنآ  عوقو  زا  شیپ  تسین  یعالطا  اهنآ  رب  ار  ادـخ  ریغ  هک  هدـنیآ  روماب  هداد 

رد تسا و  هدیـسرن  مهب  ناشیا  نایم  رد  یهاشداپ  لاح  ات  دـش و  نانچ  تمایق و  زور  اـت  نادوهی  تلذـم  زا  نداد  ربخ  رگید و  عمج  بهل و 
همظعم هکم  لوخد  نداد  ربخ  مالـسا و  يارب  دالب  حتف  زا  نداد  ربخ  دننزیم و  لثم  ناشیا  تلذمب  دـنراگزور و  لها  نیرتلیلذ  راید  رهش و 

هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمـصع  زا  نداد  ربخ  هبیط و  هدلب  نآ  يوسب  ترـضح  نآ  نتـشگرب  هفرـشم و  هّکم  حتف  زا  هرمع و  يارب 
رب ترـضح و  نآ  دـالوا  عاـبتا و  ترثک  زا  رثوک  هروسب  نداد  ربخ  مجع و  ناربگ  رب  ناـیمور  هبلغ  زا  نداد  ربخ  مدرم و  رـش  زا  مّلـس  هلآ و 

ةویح رد  رثکا  دـش و  نانچ  ار و  گرم  نادوهی  يوزرآ  مدـع  زا  نداد  ربخ  دـنتفگیم و  رتبا  ار  ترـضح  هک  اـهنآ  لـسن  هیما و  ینب  نداـتفا 
اطع هزجعم  ار  يربمغیپ  چـیه  یلاعتقح  هک  نادـب  ترـضح - نآ  تازجعم  ریاس  زا  تسا  یلمجم  ناـیب  رد  لوا  مسق  تسا . روکذـم  بولقلا 
رازه زا  هدایز  درک و  ناوتیمن  اصحا  ار  ترضح  نآ  تازجعم  تسا و  هدرک  اطع  ترـضح  نآب  نآ  رب  هدایز  ار و  نآ  لثم  هکنآ  رگم  هدرکن 

تسترضح و نآ  فیرش  ندب  تازجعم  نآ  زا  یضعب  تسا و  مسق  دنچ  ترضح  نآ  تازجعم  ریاس  ماهدومن و  داریا  بتک  ریاس  رد  هزجعم 
رب راونا  ندـعم  نآ  نیبج  عاعـش  هام  نوچ  دوب و  عطاس  شینارون  نیبج  زا  رون  هتـسویپ  هکنآ  لوا ) هزجعم   ) تسا هزجعم  راـهچ  تسیب و  نآ 

هزجعم  ) دادیم ینشور  عمـش  هد  دننام  شکرابم  ناتـشگنا   26 ص : نیقیلا ، قح  درکیم  دـنلب  ار  كراـبم  تسد  هاـگ  دـیباتیم و  راوـید  رد و 
تـسنادیم تفریم  هار  نآ  زا  هک  ره  هدایز  زور و  ود  اـت  دـنتفریم  یهار  زا  باـنج  نآ  تقو  ره  هکناـنچ  دوب  باـنج  نآ  شوخ  يوب  میود )

دـندرکیم و رگید  ياهرطع  لخاد  دوب و  اهرطع  نیرتهب  دـندرکیم  عمج  باـنج  نآ  قرع  زا  وا و  رطع  زا  تسا  هتفر  هار  نآ  زا  ترـضح 
رتوبشوخ کشم  زا  بآ  تخیر  ولد  رد  درک و  هضمـضم  درک و  كرابم  ناهد  رد  یبآ  فک  دندروآ و  ترـضح  نآ  دزنب  دیبلط  یبآ  ولد 

تفریم هار  ترـضح  نآ  اب  هک  ره  هکنآ  مراهچ ) هزجعم   ) دوبن هیاس  ار  وا  تفر  هار  ای  داتـسیایم  باتفآ  رد  نوچ  هکنآ  میـس ) هزجعم   ) دـش
دنکفایم شرس  رب  هیاس  باتفآ  رد  هتسویپ  ربا  هکنآ  مجنپ ) هزجعم   ) دومنیم رتدنلب  وا  زا  ندرگ  رس و  کی  ترضح  دوب  رتدنلب  وا  دنچ  ره 

نآ رب  اهنیا  ریغ  هشپ و  سگم و  دننام  يروناج  درکیمن و  زاورپ  شکرابم  رس  يالاب  زا  یغرم  هکنآ  مشش ) هزجعم   ) درکیم تکرح  وا  اب  و 
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ناسکی وا  يرادیب  باوخ و  هکنآ  متـشه ) هزجعم   ) دیدیم ور  شیپ  زا  هچنانچ  دـیدیم  بقع  زا  هکنآ  متفه ) هزجعم   ) تسـشنیمن ترـضح 
نارگید دـیدیم و  ار  هکئالم  دندینـشیمن و  نارگید  دینـشیم و  ار  هکئـالم  نخـس  درکیمن و  لـطعم  كاردا  زا  ار  وا  ياوق  باوخ  دوب و 

( مهد هزجعم   ) هدیـسرن ترـضح  نآ  ماشم  هب  دـب  يوب  زگره  هکنآ  مهن ) هزجعم   ) تسنادـیم تشذـگیم  اـهرطاخ  رد  هچ  ره  دـندیدیمن و 
تفاییم و افـش  دـیلامیم  هک  يدرد  بحاص  رهب  دـشیم و  بآرپ  دیـسریم و  مهب  تکرب  نآ  رد  دـنکفایم  هک  یهاچ  رهب  ناـهد  بآ  هکنآ 

وج حلاص  کی  هلاغزب و  زا  هچنانچ  درکیم  ریس  ار  ریثک  تعامج  لیلق  ماعط  زا  دشیم و  تکرب  اب  دیسریم  هک  یماعط  رهب  وا  كرابم  تسد 
رد هکنآ  مهدزاود ) هزجعم   ) تفگیم نخس  اهتغل  عیمجب  دیمهفیم و  ار  اهتغل  عیمج  هکنآ  مهدزای ) هزجعم   ) درک ریـس  ار  رفن  دصتفه  رباج 

هتفرگ اج  شکرابم  تشپ  رب  توبن  رهم  مهدزیس ) هزجعم   ) دیشخردیم باتفآ  دننام  هک  دوب  هدیسرمهب  دیفس  يوم  هدفه  شفیرـش  نساحم 
تعامج هک  يردـقب  دـش  يراج  شکرابم  ناتـشگنا  نایم  زا  بآ  هکنآ  مهدراهچ ) هزجعم   ) درکیم یتدایز  باـتفآ  رون  رب  نآ  رون  دوب و 

حیبست شتـسد  رد  هزیرگنـس  هکنآ  مهدزناش ) هزجعم   ) درک مینودـب  ار  هاـم  تشگنا  هراـشاب  هکنآ  مهدزناـپ ) هزجعم   ) دـندش باریـس  ریثک 
تقو رد  دـش و  دـلوتم  هریغ  نوـخ و  شیـالآ  زا  كاـپ  هدـیرب و  فاـن  هدرک و  هنتخ  هکنآ  مهدـفه ) هزجعم   ) دندینـشیم مدرم  تـفگیم و 
يور سپ  درک - رطعم  ار  ناهج  دیدرگ و  حیاف  حیالوا و  زا  کشم  يوب  زا  رتهب  یئوب  دمآ  نیمزب  نوچ  رـس و  زا  هن  دمآ  ریزب  اپ  زا  تدالو 

يرون سپ  دوخ  تلاسرب  ادخ و  تینادحوب  دومن  رارقا  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب  تسد  تشادرب  هدجس  زا  رس  نوچ  داتفا  هدجسب  هبعک  هب 
هزجعم  ) دیدن یناطیـش  باوخ  دشن و  ملتحم  زگره  هکنآ  مهدجیه ) هزجعم   ) دومن نشور  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  هک  دیدرگ  عطاس  وا  زا 
دیدیمن ار  نآ  یـسک  دمآیم و  نآ  زا  کشم  يوب  دشیم  ادـج  ترـضح  نآ  زا  هک  هلـضف  هک  هلـضف  هکنآ   27 ص : نیقیلا ، قح  مهدزوـن )

ریپ دـشیم و  راوه  ار  دـشیم  راوس  نآ  رب  ترـضح  نآ  هک  یئاـپراچ  ره  هکنآ  متـسیب ) هزجعم   ) دربـیم ورف  ار  نآ  هک  دوب  رومأـم  نیمز  هکلب 
تیاعر تاقولخم  عیمج  هکنآ  مود ) تسیب و  هزجعم   ) درک تسناوتیمن  تمواقم  وا  اب  یسک  توق  رد  هکنآ  مکی ) تسیب و  هزجعم   ) دشیمن

رد دندرکیم و  مالس  ترـضح  نآ  رب  میظعت و  يارب  زا  دندشیم  مخ  تشذگیم  هک  تخرد  گنـس و  رب  دندرکیم و  ترـضح  نآ  تمرح 
رب هک  هاگ  دنامیمن و  شیاپ  ياج  تفریم  هار  هک  مرن  نیمز  رب  هکنآ  میس ) تسیب و  هزجعم   ) دینابنجیم ار  ترـضح  نآ  هراوهگ  هام  تیلوفط 
نآ اب  هک  دوب  هدنکفا  اهلد  رد  یتباهم  ترضح  نآ  زا  یلاعتقح  هکنآ  مراهچ ) تسیب و  هزجعم  . ) دنامیم شیاپ  رثا  تفریم  هار  تخس  گنس 
نآ هک  یقفانم  رفاک و  ره  درک و  تسناوتیمن  هاگن  تسرد  شکرابم  يور  رب  یـسک  تشاد  هک  تمحرم  تقفـش و  یگتـسکش و  عضاوت و 

سپ ترـضح  نآ  رگید  تازجعم  اما  و  درکیم . رثا  نارفاک  ياهلد  رد  وا  بعر  هار  هام  ود  زا  دـیزرلیم و  دوخ  رب  میب  زا  دـیدیم  ار  ترـضح 
بـش رد  هک  دـناهدرک  تیاور  هرثاکتم  قرطب  هماع  هصاخ و  تسا - ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدـالو  تازجعم  لوا  مسق  تسا : مسق  دـنچ 
مدرم هکنآ  یتح  دش  رهاظ  اهنامسآ  زا  بهش  ببـس  نیاب  دندرک و  عنم  اهنامـسآب  دوعـص  زا  ار  نیطایـش  ترـضح  نآ  داعـسالا  ریثک  دالیم 

داتفا و رد  ورب  دوب  ملاع  رد  هک  یتب  ره  دش و  فیعـض  نارحاس  رحـس  دش و  فرطرب  نانهاک  ملع  دـش و  دـهاوخ  اپرب  تمایق  هک  دندیـسرت 
تسکش و نایم  زا  تخیر و  شاهرگنک  هدراهچ  دیزرلب و  تسیقاب  زونه  دوب و  هدرک  انب  ماکحتـسا  تیاهن  اب  مجع  هاشداپ  هک  يرـسک  قاط 
دـش و يراج  وا  رد  بآ  دـش و  بارخ  دوب  هدرک  انب  هلجد  رب  هک  يرـصق  درادـن و  اهنآ  ریغب  یگتـسکش  لاح  اـت  دـش و  هصح  ود  نیمز  اـت 

دوب لاس  رازه  هک  سراف  هدکـشتآ  تسا و  ناشاک  کیدزن  هک  تسا  راز  کمن  لاحلا  دش و  کشخ  دـندیتسرپیم  ار  نآ  هک  هواس  هچایرد 
زاجح فرط  زا  بش  نآ  رد  يرون  دش و  يراج  نآ  رد  بآ  دوب  کشخ  اهلاس  هک  هواس  هناخدور  دش و  شوماخ  بش  نآ  رد  دندیتسرپیم 
نخـس دـندوب و  لـال  زور  نآ  رد  ناـهاشداپ  عـیمج  دـش و  نوگنرـس  یهاـشداپ  ره  تـخت  دـیدرگ و  رـشتنم  ملاـع  ماـمت  رد  دـش و  عطاـس 
ناوضر دندش و  رضاح  تاداعس  عبنم  نآ  ةداعسلا  رفاو  تدالو  ماگنه  رد  ناربمغیپ  يایفـصا  حاورا  نابرقم و  هکئالم  تفگ و  دنتـسناوتیمن 

زا اهتبرـش  هنمآ  ترـضح  يارب  زا  دندرک و  رـضاح  تشهب  درمز  هرقن و  الط و  زا  اهتـشط  اهقیربا و  دـندش و  لزان  نایروح  اب  تشهب  نزاخ 
ص: نیقیلا ، قح  رطعم  سودرف  ياهرطع  زا  دنداد و  لسغ  تشهب  ياهبآب  تدالو  زا  دعب  ار  ترـضح  نآ  دیماشآ و  وا  هک  دـندروآ  تشهب 
وا دندیچیپ و  دندوب  هدروآ  تشهب  زا  هک  يدیفس  ریرح  رد  تفرگ و  شقن  هک  دندز  ترـضح  نآ  تشپ  رب  ار  توبن  رهم  دندینادرگ و   28
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تعاس رد  دندرک و  مالس  ترضح  نآ  رب  دندیسر و  ترضح  نآ  تمدخب  تاوامس  هکئالم  عیمج  دندرک و  ضرع  نویناحور  عیمج  رب  ار 
رد هک  یتازجعم  تدالو و  بیارغ  داتفا و  هدجسب  هسدقم  هرجح  بناجب  دش و  ادج  نیمز  زا  همظعم  هبعک  نکر  راهچ  ترضح  نآ  تدالو 

( مود مسق  . ) تسا روکذم  بولقلا  ةویح  رد  یخرب  تسا و  اصحا  دعو و  دح  زا  هدایز  دش  رهاظ  امن  وشن و  مایا  رد  نآ  زا  دعب  تلاح و  نآ 
َو ُۀَـعاَّسلا  َِتبَرَْتقا  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هک  تسا  رمقلا  قش  اـهنآ  زا  لوا ) . ) تسا رایـسب  نآ  تسا و  هیوامـس  روماـب  قلعتم  هک  یتازجعم 

ترـضح نآ  زا  شیرق  هک  دش  لزان  یتقو  هیآ  نیا  هک  دـناهتفگ  نارـسفم  رثکا  هام و  دـش  هتفاکـش  تمایق و  دـش  کیدزن  ینعی  ُرَمَْقلا  َّقَْشنا 
دندیـسرپ رگید  دالب  لها  زا  نوچ  تسویپ  مهب  زاب  دش و  مینودب  یهلا  تردـقب  درک  هامب  هراشا  تشگنا  اب  ترـضح  دـندرک  بلط  هزجعم 
یئاهدنسب هماع  هصاخ و  تسباتفآ  ندینادرگ  رب  میود )  ) سیبق وبا  هوک  رب  یمین  داتفا و  هبعک  هناخ  تشپ  رب  یمین  هک  دنداد  ربخ  زین  ناشیا 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ترـضح  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  وا  ریغ  سیمع و  تنب  ءامـسا  زا  تساـصحا  دـح و  زا  هداـیز  هـک 
ریما ترضح  دش و  غراف  زامن  زا  ص )  ) لوسر ترضح  هکنآ  زا  دعب  دوب و  هداتسرف  يراک  يارب  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

نآ رب  یحو  لاـح  نآ  رب  دـیباوخ و  تشاذـگ و  ترـضح  نآ  نماد  رب  ار  دوخ  كراـبم  رـس  لوسر  ترـضح  دومن  تعجارم  ع )  ) نینمؤملا
ای هن  درک  ضرع  يا  هدرک  زامن  یلع  ای  هک  دومرف  ترـضح  دش  عطقنم  یحو  نوچ  دنک  بورغ  هک  دـش  کیدزن  هکنآ  ات  دـش  لزان  بانج 

باتفآ دوب  وت  لوسر  تعاط  وت و  تعاط  رد  یلع  ادنوادخ  هک  درک  اعد  ترضح  سپ  مراذگ  نیمز  رب  ارت  كرابم  رس  متسناوتن  هّللا  لوسر 
تشگرب و رصع  تلیضف  تقو  دیبات و  اهنیمز  رب  هک  دیـسر  یئاجب  دش و  دنلب  تشگرب و  باتفآ  هک  مدید  هّللا  تفگ و  ءامـسا  نادرگ  رب  ار 

یّلص لوسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  يارب  زا  هزجعم  نیا  لثم  تفر و  ورف  هعفد  کیب  باتفآ  زاب  سپ  درک  زامن  ترـضح 
دش روکذم  هچنانچ  ترضح  نآ  تداعس  اب  تدالو  ماگنه  رد  بهش  يرایسب  ناگراتـس و  نتخیر  میـس )  ) دش عقاو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

( مشش  ) دش لزان  ترضح  نآ  نانمشد  زا  یـضعب  رب  هک  یتابوقع  قعاوص و  مجنپ )  ) نامـسآ زا  تیب  لها  يارب  هدئام  ندش  لزان  مراهچ ) )
هک یئاـمرخ  بوچ  ندرک  هلاـن  دـننام  تازجعم  زا  دـش  رهاـظ  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  ریاـس  ار و  ترـضح  نآ  تاـتابن  تاداـمج و  تعاـطا 

ندمآ ندرک و  تباجا  ار و  تخرد  ترـضح  نآ  ندـیبلط  ترـضح و  نآ  تقرافم  زا  دـنتخاس  ار  ربنم  نوچ  دادـیم  تشپ  نآ  رب  ترـضح 
تعاس کی  رد  کشخ  تخرد  نداد  هویم  ندش و  زبس  ترضح و  نآ  هراشاب  اهتب  نداتفا   29 ص : نیقیلا ، قح  ور  رب  ترضح و  نآ  يوسب 
ندرب ورف  نداد و  هویم  ندـش و  دـنلب  تعاس  رد  ناناملـسم و  يارب  امرخ  تخرد  نتـشک  باـنج و  نآ  رب  گنـس  تخرد و  ندرک  مالـس  و 

اب تستاناویح  نتفگ  نخـس  تازجعم  زا  میـس ) مسق   ) تساصحا دع و  دح و  زا  هدایز  تازجعم  زا  مسق  نیا  ار و  هقارـس  بسا  ياهاپ  نیمز 
ریش ندرک  تلالد  ۀبقع  بش  رد  ترـضح  نآ  هقان  نایرب و  هلاغزب  رامـسوس و  گرگ و  ریـش و  ناوهآ و  نتفگ  نخـس  دننام  ترـضح  نآ 

( مراـهچ مسق  . ) تسا رایـسب  عوـن  نیا  زا  باـنج و  نآ  تلاـسر  رب  تاـناویح  عاوـنا  نداد  یهاوـگ  هار و  رب  ار  ترـضح  نآ  يـالوم  هـنیفس 
هک تسنآ  زا  هدایز  عون  نیا  نارامیب و  نتفای  افش  ناروک و  ندش  انیب  ناگدرم و  ندش  هدنز  رد  تسا  ترـضح  نآ  ياعد  ندش  باجتـسم 
نآ ندومن  يرای  نامـسآ و  زا  هکئالم  ندش  لزان  ناشیا و  رـش  عفد  نانمـشد و  رب  تسا  بانج  نآ  ءالیتسا  مجنپ ) مسق  . ) درک ناوت  رـصح 

نامیا نیطایش و  رب  تسبانج  نآ  ءالیتسا  مشـش ) مسق  . ) تشگ رهاظ  مدرم  رب  شراثآ  دش و  هریغ  دحاو و  ردب  گنج  رد  هکنانچ  ار  بانج 
ناشیا عفد  نامسآ و  زا  نیطایش  عنم  تسا و  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  تسا و  قطان  نآ  رب  دیجم  نآرق  هچنانچ  بانج  نآ  رب  ناینج  ندروآ 

هکنآ هیما و  ینب  تلود  زا  نداد  ربخ  دننام  تسا  هدنیآ  روما  ناهنپ و  روما  زا  نداد  ربخ  متفه ) مسق  . ) تسا روکذم  دیجم  مالک  رد  بهشب 
ریما بانج  ندش  دیهـش  مالـسلا و  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ندـش  مولظم  سابع و  ینب  تلود  زا  درک و  دـنهاوخ  یهاشداپ  ناشیا  هام  رازه 

ربخ يراصن و  تلود  ءاقب  مجع و  ناهاشداپ  کلم  ضارقنا  کی و  ره  تداهش  تیفیک  مالـسلا و  امهیلع  نینـسح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
اهنآ و تیفیک  نارگید و  رامع و  تداهش  زا  نداد  ربخ  ناسارخ و  رد  وا  ندش  نوفدم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  نداد 

نوریب رذ و  وبا  ندـش  مولظم  زا  نداد  ربخ  جراوخ و  اب  هیواـعم و  اـب  ریبز و  هحلط و  هشیاـع و  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندرک  گـنج 
توف تعاس  رد  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  تافو  زا  نداد  ربخ  دش و  عقاو  هباحـص  تیب و  لها  رثکا  رب  هک  هچنآ  هکلب  هبیط  هنیدم  زا  وا  ندومن 
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زا يدع و  نب  بیبح  تداهـش  زا  كوبت و  گنج  رد  ناشیا  تداهـش  تعاس  رد  هحاور  نب  هّللا  دـبع  دـیز و  رایط و  رفعج  تداهـش  زا  وا و 
ياههناخ رد  هباحص  هچنآ  دنتفگیم و  دوخ  هناخ  رد  ناقفانم  هچنآ  زا  ترـضح  نآ  نداد  ربخ  دوب و  هدرک  ناهنپ  هکم  رد  سابع  هک  یلام 

زا ینخـس  مک  دومرفیم و  ار  ناشیا  تجاح  دنیوگب  نخـس  هکنآ  زا  شیپ  دندمآیم  ترـضح  نآ  دزنب  هک  یمدرم  رثکا  دندرکیم و  دوخ 
ةویح باتکب  دـهاوخب  ار  تازجعم  نیا  لیـصافت  هک  یـسک  دـشاب و  یلاـخ  هزجعم  زا  هک  دـشیم   30 ص : نیقیلا ، قح  رداـص  باـنج  نآ 

هحیرص صوصن  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  جارعم  تازجعم  نایب  رد  متـشه ) مسق  . ) دیامن عوجر  بولقلا 
رد نارصاق  زا  یضعب  هک  یفالخ  تسا و  رفاک  نآ  رکنم  تسا و  مالـسا  نید  تایرورـض  هلمج  زا  تسا و  هدرک  تلالد  نآ  رب  دیجم  نآرق 
ای يرادیب  ای  دوب  باوخ  رد  هک  دناهدرک  فالخ  هماع  زا  یـضعب  هک  اریز  ربدت  تلق  ای  تسا  عبتت  مدع  زا  یـشان  دناهدرک  نآ  تایـصوصخ 

رکذ رد  هعیـش  نیملکتم  نیرخأتم و  زا  یـضعب  نامـسآ و  ات  ای  دوب  یـصقا  دجـسم  ات  ای  مه و  اب  حور  اب  ندبب  ای  دوب  اهنت  حور  ای  دوب  مسج 
هصاخ و هرتاوتم  ثیداحا  همیرک و  تایآ  ار  هچنآ  دـش و  روکذـم  تهج  ود  زا  یکیب  هک  دـناهدرک  ناشیا  تعباـتم  اـهفالخ  نیا  زا  یـضعب 

اجنآ زا  درب و  تسا  ماـش  رد  هک  یـصقا  دجـسم  يوسب  همظعم  هکم  زا  بش  کـی  رد  ار  لوسر  یلاـعتقح  هک  تسنآ  دوـشیم  رهاـظ  هماـع 
یهانتمان فراعم  یناهن و  ياهزار  دومن و  ترضح  نآب  ار  تاوامس  قلخ  بیاجع  دومرف و  ریـس  العا  شرع  یهتنملا و  ةردسب  ات  اهنامـسآب 

داسجا اب  ءاـیبنا  حاورا  اـب  دومن و  ماـیق  یلاـعتقح  تداـبعب  یهلا  شرع  تحت  رومعملا و  تیب  رد  ترـضح  نآ  دومن و  اـقلا  ترـضح  نآ  رب 
تلالد هماع  هصاخ و  هرتاوتم  ثیداـحا  درک و  هدـهاشم  ار  تشهب  لـها  لزاـنم  دـش و  تشرـس  ربنع  تشهب  لـخاد  درک و  تاـقالم  ناـشیا 
یناعم نیا  رد  هعیـش  ءاملع  يامدق  نایم  رد  باوخب و  هن  دوب  يرادیب  هب  ندبیب و  حورب  هن  دوب  ندـبب  ترـضح  نآ  جورع  هکنآ  رب  دـنکیم 
ترجه زا  شیپ  روهشم  جارعم  هک  تسیقافتا  بتارم و  نیاب  دناهدرک  حیرصت  ناشیا  ریغ  یسوط و  خیش  هیوباب و  نبا  هچنانچ  هدوبن  فالخ 

نبا دش  عقاو  ررکم  جارعم  هک  دـناهدش  لئاق  یعمج  هکنانچ  دـشاب  هدـش  عقاو  زین  هبیط  هنیدـمب  ترجه  زا  دـعب  هک  تسلمتحم  دـش و  عقاو 
تسیب و دص و  ار  لوسر  ترضح  یلاعتقح  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنسب  نارگید  رافـص و  هیوباب و 

هدایز ع )  ) نیرهاط همئا  ریاس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  باب  رد  ار  ترضح  نآ  هبترم  ره  رد  درب و  نامسآب  هبترم  راهچ 
لوبق ار  زیچ  راهچ  زا  یکی  هک  یـسک  تسین  ام  زا  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  درک و  هغلاـبم  دـیکأت و  ضئارف  ریاـس  زا 

ناـمیا هک  ره  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  تعافـش و  خزود و  تشهب و  ندـش  قولخم  ربق و  لاؤس  جارعم و  دـنکن 
نآ بقانم  لـیاضف و  زا  یلیلق  ناـیب  رد  مهن ) مسق  . ) ار مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسا  هدرک  بیذـکت  جارعمب  درواـین 

صنب ناینج  رب  دوب  ثوعبم  اـضیا  ناـیمدآ و  عیمج  مجع و  برع و  زا  رـشب  هفاـک  رب  دوب  ثوعبم  ترـضح  نآ  هک  تسناد  دـیاب  ترـضح -
عیمج زا  تسفرـشا  ترـضح  نآ  دوب و  دـهاوخن  يربمغیپ  وا  زا  دـعب  ناربمغیپ و  عیمج  ناـیدا  خـسان  وا  نید  31 و  ص : نیقیلا ، قـح  نآرق 

هک دنیوگیم  تالغ  زا  یضعب  هچنآ  دوب و  لضفا  همئا  رئاس  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  سنا و  نج و  هکئالم و  زا  تاقولخم 
زا یکی  دوـب و  يرـشب  هیلاـمک  تافـص  عـیمج  عمجتـسم  ترـضح  نآ  تسا و  رفک  دوـب  باـنج  نآ  زا  لـضفا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 

تیبصع و رب  ناشیا  رادـم  دـندوب و  يراع  هنـسح  قالخا  عیمج  زا  هک  درک  امن  وشن و  یهورگ  نایم  رد  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  تازجعم 
ریفـص دـندزیم و  مه  رب  تـسد  هـبعک  رود  رب  دـندشیم و  ناـیرع  تاـناویح  دـننام  جـح  رد  دوـب و  دـساحت  ریاـغت و  عازن و  داـسف و  داـنع و 

رازه زا  هدایز  هک  لاحلا  دوب و  دـهاوخ  هچ  ناشیا  راوطا  ریاس  هک  تسا  مولعم  نیا  زا  دوب  نینچ  ناشیا  تدابع  دنتـسجیم  رب  دندیـشکیم و 
هکم يارحص  رد  هک  یـسک  تسا  هدروآ  حالـصا  هب  اهرک  اعوط و  ار  ناشیا  هسدقم  تعیرـش  تسا و  هتـشذگ  ترـضح  نآ  تثعب  زا  لاس 

هنـسح و قالخا  عیمج  اب  دیـسرمهب  بانج  نآ  یهورگ  نینچ  نایم  رد  دنرتدب  ماعنا  زا  یتش  بتارم  هب  هک  دنادیم  دنکیم  هدهاشم  ار  ناشیا 
نیا رد  اهباتک  هماع  هصاخ و  ءاملع  هک  لامک  تافص  ریاس  تورم و  تعاجش و  تواخـس و  تفع و  مرک و  ملح و  ملع و  زا  هدیمح  راوطا 
اضیا ماهدومن  داریا  بولقلا  ةویح  رد  ار  نآ  زا  یلیلق  دناهدومن و  فارتعا  زجعب  دناهدرکن و  اصحا  ار  نآ  راشعا  زا  يرشع  دناهتـشون و  باب 

ءایـصوا ءایبنا و  همه  هکلب  مدآ  ات  دناهدوب  ناملـسم  همه  يده ص  همئا  ادخ و  لوسر  راوگرزب  ناردـپ  هکنآ  رب  تسا  دـقعنم  هیماما  عامجا 
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ار وا  دوب  هدرک  تیبرت  ار  وا  نوچ  دوب  وا  يومع  هکلب  دوبن  میهاربا  ترـضح  ردپ  دوب  رفاک  هک  رزآ  دـناهدوبن و  رفاک  کی  چـیه  دـناهدوب و 
ناملـسم ود  ره  هنمآ  هَّللا و  دبع  تسا و  هیقت  رب  لومحم  دنکیم  نیا  فالخ  رب  تلالد  هک  یثیداحا  دوب و  شردپ  خیرات  هکلب  تفگیم  ردـپ 

ریما ردـپ  ع )  ) بلاط وبا  دـندوب و  ءایـصوا  همه  لیعامـسا  ات  شناردـپ  نینچمه  دوب و  میهاربا  ترـضح  ءایـصوا  زا  بلطملا  دـبع  دـندوب و 
موق زا  تحلصم  يارب  ار  دوخ  نامیا  نکیل  دوبن و  رفاک  دوب و  هدیتسرپن  تب  زگره  دوب و  یصو  بلطملا  دبع  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

درک و دناوت  رتشیب  بانج  نآ  تناعا  دنکب و  دـناوتب  رتهب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تیاعر  هک  تشادـیم  یفخم  دوخ 
تقو نآ  رد  درک و  میلست  ندرم  تقو  رد  لوسر  ترضحب  دوب و  وا  دزن  ءایصوا  ءایبنا و  ریاس  لیعامسا و  میهاربا و  بتک  عیادو و  ایاصو و 

دندرک رهاظ  ار  رفک  دنتـشاد و  ناهنپ  ار  نامیا  هک  دوب  فهک  باحـصا  لثم  وا  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  اذـهل  دومن  مالـسا  راهظا 
وبا مالـسا  تسا و  هدـش  دراو  تیب  لها  زا  هرتاوتم  ثیداحا  نیماضم  نیا  رب  دـینادرگ و  فعاضم  ار  ناشیا  باوث  یلاـعتقح  سپ  هیقت  يارب 

مالساب هک  ره  تسین  ام  هعیش  هک  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا و  هعیش  نید  تایرورض  زا  ترـضح  نآ  دادجا  ءابآ و  بلاط و 
دناهدوب تامرکم  تابیجن  فیافع و  همه  همئا  ناردام  بانج و  نآ  تادج  هک  درک  داقتعا   32 ص : نیقیلا ، قح  دیاب  دشابن  لئاق  بلاط  وبا 

هـشیمه هک  تسین  مزال  اما  دناهدوب  ناملـسم  هتفرگ  رارق  اهنآ  محر  رد  ناشیا  ءابآ  ای  ناشیا  هفطن  هک  یماگنه  رد  دناهدوبن  یتمهتب  هدولآ  و 
رفک تقو  رد  هک  اریز  دناهدوب  نازینک  هک  همئا  رثکا  ياهردام  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ردام  هیونابرهـش  دننام  دنـشاب  هدوب  ناملـسم 
رفاک زگره  هک  دیاب  دوب  ناشیا  بلـص  رد  همیرک  ياههفطن  هتـسویپ  نوچ  ناشیا  دادجا  ناردـپ و  فالخب  هدوبن  اهنآ  محر  رد  ناشیا  هفطن 

( مهد مسق  . ) قفوملا هَّللا  دـناهدشن و  ضرعتم  نطفتم و  رثـکا  اـما  تسا  نهربـم  رهاـظ و  هیلقن  هیلقع و  هلدا  زا  نیماـضم  نیا  دنـشاب و  هدوبن 
نآ تیالو  قاثیم  هک  دوشیم  رهاظ  رایـسب  ثیداـحا  زا  اـما  تسیلوا  فقوت  هن و  اـی  دوب  ثوعبم  هکئـالم  رب  ترـضح  نآ  اـیآ  هک  تسفـالخ 

سیدقت و هیزنت و  ناشیا  هسدقم  راونا  زا  هکئالم  دنناشیا و  داقنم  عیطم و  هکئالم  عیمج  دـنتفرگ و  هکئالم  عیمج  زا  ار  وا  ءایـصوا  بانج و 
نآ زا  دعب  دیآیم و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخب  لوا  هکنآ  رگم  دیآیمن  نیمز  رب  يرما  يارب  یکلم  چیه  دـنتخومآ و  ار  یلاعت  قح  حـیبست 

دننام دـشیم  لخاد  نوچ  دـشیمن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هناخ  لخاد  تصخریب  لیئربج ع  دوریم و  راـک  نآ  یپ 
ایآ تثعب  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسفـالخ  مهدزاـی ) مسق  . ) تسـشنیم وا  تمدـخب  بدا  هب  ناگدـنب 
زین میود  هقرف  دـناهدرک و  فقوت  یـضعب  دوب و  دـناهتفگ  یـضعب  دوبن و  دـبعتم  یتعیرـشب  هک  دـننآ  رب  یـضعب  هن  ای  درکیم  لمع  یتعیرـشب 

یضعب و  ع )  ) یسوم عرشب  یضعب  و  ع )  ) میهاربا تعیرشب  دناهتفگ  یضعب  درکیم و  لمع  ع )  ) حون عرشب  دناهتفگ  یـضعب  دناهدرک  فالخ 
دومنیمن دوخ  عرش  ریغ  یعرش  چیه  هب  دبعت  بانج  نآ  تثعب  زا  دعب  هک  تسنآ  ریقح  دزن  رد  قح  عیارش و  همهب  یضعب  و  ع )  ) یسیع عرشب 

رد زگره  دومرفیمن و  باوج  دشیمن  لزان  یحو  ات  درکیم  لاؤس  بانج  نآ  زا  هچنآ  اذهل  دوب و  عیارـش  عیمج  خـسان  بانج  نآ  تعیرـش  و 
لوق بیذکت  دوهی و  رب  تجح  مامتا  يارب  داد  ۀیروت  زا  ربخ  هک  راکانز  راسگنـس  مکح  رد  دـیدرگیمن و  هقباس  بتکب  کسمتم  رما  چـیه 
عیمج هیلع  قفتم  هک  تسا  نید  لوصا  رب  لومحم  دراد  ءایبنا  تعباتم  رب  يراعـشا  هک  یتایآ  ناشیا و  بتکب  دوخ  ملع  راـهظا  دوب و  ناـشیا 

رایـسب هیلقع  هلدا  رابخا و  لولدـم  تثعب  زا  شیپ  اما  تسا و  هقاش  روما  رد  ربص  لمحت و  تلاسر و  غیلبت  رد  ناشیا  تقفاوم  رب  تسناـیدا و 
دومرفیم سک  همه  زا  هدایز  بادآ  يواسم  تاـمرحم و  زا  باـنتجا  قـالخا و  مراـکم  رد  عبتت  تاداـبع و  رد  ماـمتها  باـنج  نآ  هک  تسا 

فلکم اقلطم  لاس  لهچ  ات  تاقولخم  فرشا  دننک و  یلاعتقح  تدابع  دنـشاب و  عیارـشب  فلکم  نس  تثادح  رد  قلخ  ریاس  هک  دناوت  نوچ 
تسیب و درکیم و  تداـبع  عاونا  ترـضح  نآ  هک  تسا  قفتم  هکنآ   33 ص : نیقیلا ، قح  اب  دـنادن  ار  دوخ  نید  هار  دـشاب و  هدوبن  یتداـبعب 

عاونا هزور و  تاهورکم و  تامرحم و  كرت  میلـست و  دـیمحت و  حـیبست و  زا  هنـسح  بادآ  دروآ و  اجب  ناـهنپ  ترجه  زا  شیپ  جـح  جـنپ 
لمع رگا  هکنآ  لوا ) هجو   ) هجو نیدـنچب  دـشاب  نارگید  تعیرـش  تعباتم  هب  اهنیا  هک  دوب  دـناوتیمن  دـشیم و  رداص  بانج  نآ  زا  تادابع 
هجو  ) تسا نید  تایرورـض  فـالخ  نیا  دـشاب و  وا  زا  لـضفا  ربمغیپ  نآ  هک  دـیاب  دوب و  دـهاوخ  وا  تیعر  دـیامن  رگید  ربمغیپ  تعیرـشب 
دوخ عرـشب  لمع  دوب و  دهاوخ  ربمغیپ  سپ  تسناد  یحوب  رگا  دیامن و  لمع  وا  عرـشب  ات  دـنادب  دـیاب  ار  ربمغیپ  نآ  تعیرـش  هکنآ  میود )
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هلمج زا  دشاب و  هدرک  ذخا  تلم  نآ  ءاملع  زا  تسیاب  سپ  تسناد  یحو  ریغب  رگا  دشاب و  رگید  ربمغیپ  عرـش  قفاوم  هک  دوب  دـهاوخ  هدرک 
ناشیا بتک  رد  هک  يوحنب  ار  ءایبنا  صـصق  درکن و  ترـشاعم  باتک  لها  ءاملع  اب  تشادن و  داوس  طخ و  هک  دوب  نآ  بانج  نآ  تازجعم 

هتفگ رب  دامتعا  هنوگچ  دـندوب  رجاف  قساف و  رـصع  نآ  رد  باتک  لها  ءاملع  رثکا  اضیا  تفرگ و  ارف  ناـشیا  زا  هنوگچ  سپ  درک  ناـیب  دوب 
ترضح رگا  دشابیمن  ادخ  تجح  زا  یلاخ  ایند  نامز  چیه  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد  هکنآ  میس ) هجو   ) درک تسناوتیم  ناشیا 

سپ ددرگ  وا  عبات  دروایب و  نامیا  واـب  دـیامن و  عبتت  ار  میهاربا  یـصو  اـی  یـسیع  یـصو  اـی  تسیاـب  دوبن  ربمغیپ  فیلکت  ءادـتبا  رد  لوسر 
یـصو نآ  زا  رتتسپ  شاهبترم  ترـضح  نآ  هک  دـیآیم  مزال  هکنآ  زا  رظن  عطق  دـننک  لقن  دـننادب و  هکم  لها  رثکا  ار  ینعم  نیا  تسیاـب 

یحوب و هتـسویپ  دوب  هشیمه  بانج  نآ  يربمغیپ  هک  میئوگ  سپ  تسا  مالـسا  نید  يرورـض  قلخ  ریاس  رب  ترـضح  نآ  تیلـضفا  دـشاب و 
نیدنچب دـیامن  توعد  ادـخ  يوسب  ار  مدرم  هک  دـیدرگ  رومأم  دـش و  لوسر  لاس  لهچ  زا  دـعب  دومنیم و  لمع  دوخ  تعیرـشب  یهلا  ماهلا 

دوب لگ  بآ و  نیب  ام  مدآ  هک  یتقو  رد  مدوب  ربمغیپ  نم  دومرف  هک  دـناهدرک  تیاور  باـنج  نآ  زا  هماـع  هصاـخ و  هکنآ  لوا ) هجو   ) هجو
هکئالم دندروآ و  نامیا  واب  همه  دندینادرگ و  ثوعبم  ءایبنا  حورب  حاورا  ملاع  رد  ار  بانج  نآ  حور  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا 
هیعـصاق هبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  میود ) هجو   ) دـنتخومآ وا  تیب  لها  وا و  هسدـقم  حاورا  زا  ار  یهلا  سیدـقت  حـیبست و 

هکئالم زا  یکلم  نیرتگرزب  نآب  کیدزن  ای  دـنتفرگزاب  ریـش  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  رد  دوخ  ربمغیپ  هب  دـینادرگ  نورقم  یلاـعتقح  هک  دومرف 
هک دـش  مولعم  يربمغیپ  ینعم  تسا . نیمه  زور  بش و  رد  ملاع  لها  قالخا  نساحم  لاعفا و  مراـکم  هارب  ار  وا  درکیم  تلـالد  هک  ار  دوخ 

هدنب ار  میهاربا  ترضح  یلاعت  قح  هک  تسا  هدش  دراو  هحیحص  ثیداحا  رد  هکنآ  میس ) هجو   ) تفرگیم ارف  کلم  زا  ار  دوخ  نید  عیارش 
دنادرگ و لوسر  ار  وا  هکنآ  زا   34 ص : نیقیلا ، قح  شیپ  ار  وا  دینادرگ  ربمغیپ  دنادرگ و  ربمغیپ  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دینادرگ  دوخ  صاخ 
هک تسا  هدش  دراو  حیحص  ثیدح  رد  و  دنادرگ - ماما  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  دینادرگ  لیلخ  دنادرگ و  لیلخ  هکنآ  زا  شیپ  دینادرگ  لوسر 

یحو لیئربج  هکنآ  زا  شیپ  يربمغیپ  بابـسا  زا  ادخ  لوسر  دیدیم  هچنآ  دننام  میهاربا و  باوخ  دـننام  دـنیبیم  باوخ  رد  هک  تسنآ  یبن 
هک تسا  هدـش  دراو  رایـسب  هحیحـص  ثیداحا  رد  مراهچ ) هجو   ) هدوب تلاسر  زا  يربمغیپ  هک  دـش  مولعم  سپ  تلاسرب  وا  يارب  زا  درواـیب 

وهس زا  دیامنیم و  دیدست  میلعت و  ار  ناشیا  هک  سدقلا  حورب  دندیؤم  نس  رخآ  ات  نس  لوا  زا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  يده  همئا  ادخ و  لوسر 
ره تسا و  ءایبنا  لضفا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  مولعم  هرتاوتم  ثیداحا  نآرق و  صنب  مجنپ ) هجو   ) درادـیم هاـگن  نایـسن  اـطخ و  و 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترـضح  هک  دوب  دناوت  نوچ  دناهدرک  تمارک  نآ  زا  هدایز  ترـضح  نآب  دناهداد  يربمغیپ  رهب  هک  یتمارک  یتلیـضف و 
لاس لهچ  ات  ردـق  تلالج  نآ  اب  تلاـسر  ترـضح  ددرگ و  زیاـف  توبن  فرـشب  یبص  نس  رد  ییحی  ترـضح  دـشاب و  ربمغیپ  هراوهگ  رد 
راثآ تدالو  ماگنه  رد  هکلب  تیلوفط  تقو  رد  مهیلع  هَّللا  تاولص  همئا  زا  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  ثیدح  رد  اضیا  دشوپن  توبن  تعلخ 
داوج ترضح  دومرف و  باوج  هضماغ  هلکشم  لئاسم  زا  ردپ  ناماد  رد  یکدوک  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دوشیم و  رهاظ  لامک  ملع و 

ناشیا زا  تلاسر  ترـضح  هک  دوب  دـناوت  نوچ  دومن  یفاش  نایب  ار  هضماـغ  هلئـسم  رازه  یـس  زور  هس  رد  یگلاـس  هن  نس  رد  مالّـسلا  هیلع 
رد تشادن و  داوس  طخ و  هک  دوب  نآ  يارب  دناهتفگ  رثکا  دیمان  یما  ارچ  ار  ترضح  نآ  یلاعتقح  هک  تسفالخ  مشـش ) هجو   ) دشاب رتمک 

تثعب زا  شیپ  ترضح  نآ  هک  تسین  یفالخ  نیا  رد  تسا و  هدش  هداد  تسا  هفرـشم  هکم  هک  يرقلا  ماب  تبـسن  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا 
تسناوتیم تثعب  زا  دعب  ایآ  هک  تسنیا  رد  فالخ  تسا و  هدرک  تلالد  نآ  رب  نآرق  صن  هچنانچ  دوب  هدومنن  یـسک  زا  داوس  طخ و  میلعت 

یئاهراک یهلا  تردقب  تسنادیم و  ار  زیچ  همه  یهلا  یحوب  هچنانچ  نتـشون  ندناوخ و  رب  دوب  رداق  هک  تسنآ  قح  هن  ای  تشون  دـناوخ و 
رما ار  نارگید  تاقوا  بلاغ  دنتشونیم و  نارگید  ار  یحو  تشونیمن و  دوخ  تحلصم  يارب  اما  تسناوتیم  دندوب  زجاع  نآ  زا  نارگید  هک 

دناوخیم و ار  همان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دومرفیم و  اههمان  ندناوخب 
بانج نآ  دندیمان  یما  ار  لوسر  ترضح  ارچ  هک  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  زا  یـصخش  هک  تسلوقنم  ربتعم  دنـسب  تشونیمن و 

هَّللا داب و  ناشیا  رب  ادخ  تنعل  دنیوگیم  غورد  هک  دومرف  تشون  يزیچ  تسناوتیمن  هک  دنیوگیم  درک  ضرع  دنیوگیم  هچ  ناینس  هک  دومرف 
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ما هکم  مان  کـی  تسا و  هکم  لـها  زا  هکنآ  يارب  دـیمانیم  ادـخ  ار  وا  هکلب  ناـبز  هس  داـتفه و  هب  تشونیم  دـناوخیم و  ترـضح  نآ  هک 
هصاخ  ) دندوبن کیرش  ترضح  نآ  اب  اهنآ  رد  نارگید  هک  دوب  رایسب  صیاصخ  ار  ترضح  نآ  میود -  35 ص : نیقیلا ، قح  تسا . يرقلا 

یـضعب میـس ) هصاـخ   ) دوب بجاو  ترـضح  نآ  رب  یناـبرق  میود ) هصاـخ   ) دوب بجاو  ترـضح  نآ  رب  رتو  زاـمن  بش و  زاـمن  هکنآ  لوا )
تسا بجاو  ترضح  نآ  رب  دناهتفگ  یضعب  باحصا  اب  ندرک  تروشم  مراهچ ) هصاخ   ) دوب بجاو  ترضح  نآ  رب  كاوسم  هک  دناهتفگ 
هصاخ  ) تسا روکذم  قالط  باتک  رد  هک  نانز  ندینادرگ  ریخم  مشش ) هصاخ   ) دنک راکنا  هتبلا  تسیاب  دیدیم  هک  يدب  ره  مجنپ ) هصاخ  )

ءادا ندوب  بجاو  متشه ) هصاخ   ) تسا فالخ  تنس  تاقدصت  تنس و  ةاکز  تمرح  رد  وا و  هیرذ  وا و  رب  بجاو  ةاکز  ندوب  مارح  متفه )
وا رب  دوب  مارح  دناهتفگ  یضعب  دندومرفیمن و  لیم  زایپ  ریس و  ترضح  نآ  دناهتفگ  هکنآ  مهن ) هصاخ   ) دشاب ریقف  دریمب و  هک  یـسک  نید 

یـضعب مهدزای ) هصاخ   ) ترـضح نآ  رب  دوب  مارح  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دومرفیمن و  لیم  ماـعط  هدرک  هیکت  ولهپ  رب  هکنآ  مهد ) هصاـخ  )
دوب زیاج  ترضح  نآ  يارب  هزور  رد  لاصو  مهدزاود ) هصاخ   ) تسین تباث  دوب  مارح  ترضح  نآ  رب  نتفگ  رعـش  نتـشون و  طخ  دناهتفگ 

دـصق اب  دـیامن  ریخأت  رحـس  ات  ار  راطفا  ای  دـنکن  راطفا  ناـیم  رد  دریگب و  هزور  زور  ود  هک  تسنآ  لاـصو  تسا و  هدوب  مارح  نارگید  رب  و 
ترـضح نآ  رب  مهدراهچ ) هصاخ   ) تسا مارح  نارگید  رب  دوب و  زیاج  مئاد  دـقعب  نز  راهچ  زا  هداـیز  ترـضح  نآ  رب  مهدزیـس ) هصاـخ  )

هاوخ دشاب  هدرک  لوخد  هاوخ  ترـضح  نآ  نانز  حاکن  هکنآ  مهدزناپ ) هصاخ   ) دـقع نودـب  دیـشخبیم  واب  ار  دوخ  هک  ینز  دـشیم  لالح 
مانب ار  ترضح  نآ  هک  دوب  مارح  مهدزناش ) هصاخ   ) دوب مارح  نارگید  رب  ود  ره  تافو  زا  دعب  ترـضح و  نآ  تایح  لاح  رد  دشاب  هدرکن 
اَهُّیَأ ای  هکلب  تسا  هدومرفن  ادن  مانب  ار  ترـضح  نآ  عضوم  چیه  رد  نآرق  رد  زین  یلاعت  قح  دنیوگب و  دـمحا  ای  دـمحم و  ای  هک  دـننک  ادـن 
نتفگ نخـس  رد  ار  ادـص  هک  ار  مدرم  دوب  مارح  مهدـفه ) هصاخ   ) تسا هدومرف  ُرِّثَّدُْـملا  اَهُّیَأ  ای  ُلِّمَّزُْملا و  اَهُّیَأ  ای  ُلوُسَّرلا و  اَهُّیَأ  اـی  ُِّیبَّنلا و 
رگید رایـسب  صیاصخ  دننک و  ادن  ار  ترـضح  نآ  اههرجح  تشپ  زا  هک  دوب  مارح  مهدجیه ) هصاخ   ) دننک ترـضح  نآ  يادص  زا  رتدنلب 
تایح باـتکب  هلاوح  اذـهل  تسین  بساـنم  دوبن و  راوازـس  هلاـسر  نیا  رد  اـهنآ  رکذ  تسین و  تباـث  ریقف  دزن  اـهنآ  رثکا  هک  دـناهدرک  رکذ 

میدومن بولقلا 

تسا تماما  رد  مجنپ  باب 

هراشا

درکیم ربـمغیپ  هک  يوحنب  نید  اـیند و   36 ص : نیقیلا ، قح  روما  عـیمج  رد  دـشاب  تما  ياوـشیپ  ادـتقم و  هک  تسا  یـسک  ماـما  زا  دارم  و 
: تسا دصقم  دنچ  نآ  رد  لالقتسا و  لیبس  رب  هن  ربمغیپ  ینیشناج  تباینب و 

تسا ماما  بصن  بوجو  رد  لوا  دصقم 

هراشا

رب بوجو  ریدقت  رب  هن و  ای  تسا  بجاو  رورـض و  وا  ندرک  بصن  دـش  روکذـم  هک  ینعمب  ماما  هکنآ  رد  دـناهدرک  فالخ  تما  هک  نادـب 
ناشیا ياهفالخ  رکذ  تسا و  هدـش  مولعم  عرـشب  ای  شبوجوب  دـنکیم  مکح  لقع  هک  تسا  فالخ  اضیا  تما  رب  ای  تسا  بجاو  یلاعتقح 

- ماما ندرک  بصن  اعمـس  القع و  ملاع  راگدرورپ  رب  تسا  بجاو  هک  تسنآ  دـناهدرک  قافتا  نآ  رب  هیماما  هیجان  هقرف  هچنآ  درادـن و  هرمث 
: هجو نیدنچب  القع  اما 

دنکیم زین  ماما  بصن  رب  دنکیم  ناربمغیپ  نداتسرف  بوجو  رب  تلالد  هک  یلیلد  ره  هکنآ  لوا  هجو 
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تسا هارب  ار  ناشیا  هفلتخم  روما  رد  هک  هدرک  رس  یسیئر و  زا  تسا  راچان  ناشیا  يایند  نید و  روما  راظتنا  رد  ار  مدرم  هک  تسا  مولعم  هچ 
قح هجو  رب  دهدیمور  ناشیا  تارشاعم  تالماعم و  رد  ةرورضلاب  هک  ار  ناشیا  هبلاغم  هلداجم و  هعزانم و  همصاخم و  عفر  دیامن و  تیاده 
زا دـعب  اصوصخ  تسا  وا  نیـشناج  هک  ماما  اـی  تسا  یبن  اـی  یـسک  نینچ  دـنروطفم و  ینعم  نیا  رب  لوقع  همه  دـنکب و  ناـشیا  زا  باوث  و 

. تسین رگید  ربمغیپ  تثعب  دیما  وا  زا  دعب  تسناربمغیپ و  متاخ  هک  تلاسر  ترضح 

القع تسبجاو  ادخ  رب  فطل  تسا و  فطل  ماما  بصن  هکنآ  میود  هجو 

یمکاح سیئر و  دوجو  نامز  زا  لاوحا و  عیمج  رد  دابع و  لاحب  حلـصا  هکنآ  رد  تسین  یکـش  تسا و  بجاو  یلاـعتقح  رب  حلـصا  اـضیا 
دـشابن ربمغیپ  هک  ینامز  رد  ماما و  ای  تسا  ربمغیپ  ای  یـسیئر  نینچ  دـشاب و  وا  تسدـب  ناشیا  يایند  نید و  رایتخا  هک  قـالطالا  یلع  تسا 

. ماما رب  تسا  رصحنم 

[ تعیرش ناظفاح  بصن   ] میس هجو 

زور ات  قلخ  هفاک  رب  تسا  ثوعبم  هکلب  دوبن  ترضح  نآ  نامز  صوصخم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تثعب  نوچ  هکنآ 
عامج ندـیماشآ و  ندروخ و  یتح  يرما  ره  رد  ننـس  بادآ و  دـش و  ررقم  ادـخ  بناج  زا  یتعیرـش  دروآ و  یباتک  ناشیا  يارب  زا  تمایق 
ررقم یهلا  یحوب  هقح  هعقاو  ماکحا  تـالماعم و  اـیاضق و  ثیراوم و  ضئارف و  رد  درک و  ررقم  ناـشیا  يارب  زا  نتفر  ـالخلا  تیب  ندرک و 
دندوب قفانم  نطاب  رد  زین  اهنآ  رثکا  هک  دندرک  ناعذا  ارهاظ  یلیلق  عمج  تدم  نآ  رد  دوب و  یلیلق  تدم  ترـضح  نآ  تثعب  تدم  دومن و 

، نیقیلا قح  تعیرـش  تلم و  نیا  رب  یظفاح  دـنراذگب و  مامتان  ار  میظع  نینچ  يرما  لوسر  ادـخ و  هک  دـنکیم  نیا  زیوجت  لقاع  چـیه  سپ 
هوجو و وذ  ضماغ  لمجم  باتک  دننکن و  ررقم  دـشاب  لیدـبت  رییغت و  وهـس و  بذـک و  زا  نومأم  موصعم و  هک  تنـس  باتک و  37 و  ص :

سک ره  دشاب و  لامجا  تیاغ  رد  دـشاب  نآ  رد  هچنآ  دـشاب و  هتفاین  بیترت  عمج و  باتک  نآ  زونه  هک  دـنراذگب  ناشیا  نایم  رد  یلماحم 
تیاهن رد  تنس  ثیداحا  دشابن و  نآ  رهاظ  رد  هیرورض  ماکحا  کی  رازه  زا  هکنآ  ای  دنیامرفن  نییعت  نآ  يارب  زا  يرـسفم  دمهف و  يوحنب 
یلطاب ره  هک  دننادرگ  تما  رایتخا  بحاص  دنشاب  هتشاد  هدساف  ضارغا  عاونا  کی  ره  هک  ار  دنچ  یناملسم  ون  دشاب و  شیوشت  فالتخا و 

دشاب و هدنام  لگ  رد  رخ  دننام  دوخ  دنک و  عمج  ار  هباحـص  دهد  ور  هک  يرما  ره  لطاب  لهاج  نآ  دنیامن و  نییعت  دوخ  يارب  دنهاوخ  هک 
رب ار  یعینـش  رما  نینچ  دشاب  هتـشاد  لقع  زا  یلیلق  هرهب  هک  ره  دهد  حیجرت  ار  یکی  دوخ  هلطاب  ضارغا  ياضتقمب  ات  دسرپ  نآ  زا  نیا و  زا 
قح رد  تقفـش  ینابرهم و  نآب  يربمغیپ  تما . نیا  رب  اصوصخ  دابعب  تبـسن  تمحر  فطل و  نآـب  دـنوادخ  درادـیمن و  اور  لوسر  ادـخ و 

فیطل سفن  فیرـش و  ندب  رب  اهرازآ  همه  نآ  هک  يراوگرزب  ربمغیپ  دـنوشب  ناشیاب  تبـسن  تلالـض  تریح و  نیاب  یـضار  هنوگچ  تما 
رد هک  یناقهد  دادـن و  رارق  ناشیا  يارب  یـسیئر  تشاد و  رب  ناـشیا  زا  تسد  هبترم  کـی  هک  دـش  نوچ  داد  رارق  تما  تیادـه  يارب  دوخ 

يارب یطباض  دـنکیم و  ناـشیا  يارب  تیـصو  دـنکیم و  نییعت  ار  یـسک  کـی  دوخ  عرازم  دوخ و  تیعر  رب  تقفـش  يارب  دوش  راـمیب  یهد 
نییعت ار  یسک  دوخ  تما  تیعر و  تنس و  باتک و  تلم و  نید و  يارب  دوریم و  ایند  زا  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  دیامنیم  نییعت  دوخ  تاکورتم 

. درک دهاوخن  مکح  یهیدب  چیه  رد  دنکن  مکح  لقع  باب  نیا  رد  رگا  دنکیمن 

[ ءایبنا عیمج  رد  هفیلخ  نییعت  تداع   ] مراهچ هجو 

نییعت ناشیا  يارب  زا  ياهفیلخ  ات  هک  دوب  نآ  متاخ  ات  مدآ  زا  ع )  ) ءاـیبنا عیمج  رد  یلاـعتقح  هررقم  تداـع  هک  دـنفرتعم  زین  ناـفلاخم  هکنآ 
هک یئزج  ياهرفس  تاوزغ و  عیمج  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تنـس  دومرفیمن و  تلحر  ایند  زا  ار  ناشیا  درکیمن 
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بـصن یمکاح  هتبلا  زین  مالـسا  يارق  دـالب و  عیمج  رد  دومرفیم و  هفیلخ  سیئر و  نییعت  هک  دوب  نآ  دومرفیم  هفرـشم  هنیدـم  زا  باـنج  نآ 
لطعم ار  ناشیا  روما  لمهم و  ار  ناشیا  لاوحا  اهتنمیب  رفـس  يربک و  تقرافم  نیا  رد  نوچ  سپ  تشاذگیمن  دوخب  ار  ناشیا  رما  دومنیم و 

. تشاذگیم

تستوبن لیلج  بصنم  ریظن  یتسناد  هکنانچ  تماما  هبترم  مجنپ  هجو 

هراشا

دابع هماع  حـلاصم  رب  اضیا  قافتاب و  تسا  لطاب  نیا  درک و  دـنناوت  رایتخا  زین  ار  یبن  مدرم  هک  دـیاب  درک  راـیتخا  دـنناوت  مدرم  ار  ماـما  رگا 
نییعت یتـموکح  اـی  ياهیرق  قسن  يارب  زا  ار  یـسک  هک  تسا  رایـسب  ریبدـت  بحاـص  ءـالقع  درک و  مکح  دـناوتیم  یک  تما  هصقاـن  لوـقع 

قلخ هماع  يایند  نید و  تسایرب  سپ  دـنهدیم  رییغت  دـناهدرک و  اطخ  هک  دوشیم  رهاـظ  تقو  كدـنا   38 ص : نیقیلا ، قح  رد  دـنیامنیم و 
دش و دهاوخن  علطم  نآ  رب  یلاعتقح  ریغب  یسک  دش و  دهاوخ  مولعم  هچنانچ  تسطرش  نآ  رد  تمـصع  اضیا  دنک  افو  مدرم  لوقع  هنوگچ 

یلاعتقح بناج  زا  ماما  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایآ  اما  درادـن  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  هیلقع  هلدا 
میئامنیم افتکا  هیآ  نیدنچب  هلاسر  نیا  رد  ام  تسا و  بوصنم 

یِتَمْعِن ْمُکْیَلَع  ُتْمَمْتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمُکَل  ُتْلَمْکَأ  َمْوَیْلا  هیاده  یفاو  هیآ  لوا ) )

ناکرا مظعم  زا  ماما  هکنآ  رد  تسین  کش  ار و  دوخ  تمعن  امش  رب  مدینادرگ  مامت  ار  امش  نید  امش  يارب  زا  مدینادرگ  لماک  زورما  ینعی 
دـشاب هدرک  تما  يارب  زا  ماما  بصن  یلاعتقح  هک  دیاب  سپ  تسین  ماما  زا  مظعا  تما  يایند  نید و  حالـص  يارب  یتمعن  چیه  تسا و  نید 

ریدغ رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  زا  زا  دعب  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  هماع  هصاخ و  قرط  زا  هضیفتسم  ثیداحا  هکنآ  اب 
. دش لزان  مخ 

یِف ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَنْیَب  انْمَسَق  ُنْحَن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  ٍمیِظَع  ِنْیَتَیْرَقْلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُقْلا  اَذه  َلِّزُن  ْوَل ال  اوُلاق  َو  همیرک  هیآ  رد  میود  لیلد 
َیِل ٍتاجَرَد  ٍضْعَب  َقْوَف  ْمُهَضْعَب  انْعَفَر  َو  ایْنُّدلا  ِةایَحْلا 

دننام فئاط  هکم و  لها  زا  میظع  درم  ودب  نآرق  نیا  دشن  هداتسرف  ارچ  هک  دنتفگیم  شیرق  رافک  ینعی  هک  دناهتفگ  هماع  هصاخ و  نارسفم 
لطاب لوق  در  رد  یلاعتقح  دـنراد  رایـسب  نیتاسب  لاوما و  ناشیا  هک  دوب  فئاط  رد  هک  دوعـسم  نب  ةورع  دوب و  هکم  رد  هک  هریغم  نب  دـیلو 

نایم میدرک  میـسقت  ام  دنهدیم  دـنهاوخ  سک  رهب  ارت  يربمغیپ  ینعی  ار  تراگدرورپ  تمحر  دـننکیم  تمـسق  ناشیا  ایآ  هک  دومرف  ناشیا 
جاتحم رگیدـکیب  هکنآ  ات  رایـسب  تاجردـب  ایند  بسحب  یـضعب  زا  میدرک  رتدـنلب  ار  یـضعب  ایند و  یناگدـنز  رد  ار  ناشیا  تشیعم  ناشیا 

رتهب وت  راگدرورپ  تمحر  هکنآ  لاح  ددرگ و  مظنم  ملاع  لاوحا  ببس  نیاب  دنرادب و  دوخ  ياهراکب  ار  یضعب  ناشیا  زا  یـضعب  دنـشاب و 
درادن يرابتعا  يردـق و  ام  دزن  هک  ار  ایند  فراخز  لاوما و  تمـسق  ام  هاگره  ینعی  ایند  هیناف  لاوما  زا  دـننکیم  عمج  ناشیا  هچنآ  زا  تسا 
یتسناد هاگره  میراذگ و  ناشیا  رایتخاب  نأش  تعفر  نیاب  ار  تسا  توبن  تمـسق  هنوگچ  سپ  مینک  میـسقت  دوخ  هکلب  میراذـگیمن  ناشیاب 

مدرم راـیتخاب  زین  ار  نآ  هک  دـیاب  سپ  دـسریمن  تماـماب  یتـمعن  تمحر و  چـیه  توبن  زا  دـعب  تسا و  توبن  هجرد  ریظن  تماـما  هبترم  هک 
تریـصب هدـید  داـنع  بصعت و  دـمر  رگا  همیرک  تاـیآ  نیا  زا  دراد  ار  حوضو  تیاـهن  ینعم  نیا  دـیامن و  نییعت  بصن و  دوخ  دراذـگن و 
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. دناشوپن ار  نافلاخم 

نوُکِرْشُی اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناحْبُس  ُةَرَیِخْلا  ُمُهَل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُقُلْخَی  َکُّبَر  َو  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  میس  لیلد 

دننادرگیم و وا  کیرـش  ناشیا  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هزنم  يرایتخا  ار  ناشیا  تسا  هدوبن  دنهاوخیم  ار  هچ  ره  دنیرفآیم  وت  راگدرورپ  ینعی 
رب هیآ  نیا  هک  دناهدرک  تیاور  هماع  نارـسفم  قلخ و  هن  تسادخ  ایند  نید و  روما  يارب  هدـیزگرب  هکنآ  رب  تسا  رهاظ  زین  هیآ  نیا  تلالد 

. دادن يرگیدب  ار  يربمغیپ  ادخ  ارچ  دناهتفگ  هک  دش  لزان  اهنآ  در 

تسا هدومرف  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  زیچ  همه  ادخ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  رایسب  تایآ  مراهچ  لیلد 

میاهداد لیصفت  ار  يزیچ  ره  اًلیِصْفَت و  ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َو  زیچ  چیه  زا  باتک  رد  میدرکن  ریصقت  ینعی  ٍءْیَش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  لثم 
هاگره سپ  تسه  هدننکرهاظ  باتک  رد  هکنآ  رگم  تسین  يرت  کشخ و  چیه  ٍنِیبُم و  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ینداد  لیـصفت 

. دشاب هدومرفن  نایب  تسا  روما  مها  هک  ماما  نییعت  هک  دوب  دناوت  نوچ  دشاب  هدومرف  نایب  ار  زیچ  همه  دیجم  نآرق  رد  یلاعتقح 

مُکْنِم ِرْمَأْلا  یِلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک  تسا  هدومرف  مجنپ  لیلد 

دیاب تسا  ماع  لوسر  ادخ و  تعاطا  هکنانچ  اهامـش و  زا  دنرما  نابحاص  هک  اهنآ  ار و  لوسر  دینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  ینعی 
بحاص يرما و  بحاص  ره  تعاطا  روما  همه  رد  مدرم  هک  دـنکیمن  رما  یلاعتقح  هک  تسا  مولعم  دـشاب و  ماع  زین  رمالا  یلوا  تعاـطا  هک 

مزال الا  دوشن و  رداص  وا  زا  وهـس  هانگ و  غورد و  اطخ و  طلغ و  هکنآ  رد  دـشاب  لوسر  لـثم  زین  رمـالا  یلوا  هک  دـیاب  سپ  دـننکب  یمکح 
تـسا هدرک  بصن  یلاعتقح  هک  تسا  ماما  یـسک  نینچ  تسا و  هدرک  یهن  هک  اهنآ  زا  دنچ  يزیچب  دنک  رما  ار  مدرم  یلاعتقح  هک  دیآیم 

. دنتسین هبترم  نیا  بحاص  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  رشع  ینثا  همئا  ریغ  قافتاب  تسا و  موصعم  و 

نیملکتم لوق  ربانب  تسا  تماما  طیارش  نایب  رد  میود  دصقم 

الا ملع و  رد  اـصوصخ  تاـهج  عـیمج  رد  تما  همه  زا  دـشاب  لـضفا  دـیاب  ماـما  هکنآ  لوا ) : ) تسا ربـتعم  طرـش  هس  هک  تسنآ  روهـشم  و 
ْنَأ ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم . یلاعتقح  اضیا  تسا  حیبق  لقع  بسحب  نآ  دیآیم و  مزال  حوجرم  حیجرت  لوضفم و  لیـضفت 

هکنآب تسا  رتراوازـس  یلاعتقح  يوسب  دـنکیم  تیادـه  هک  یـسک  ایآ  ینعی  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی 
دوشیم هچ  سپ  دنک  تیاده  ار  وا  يرگید  هکنآ  رگم  تفای  دـناوتیمن  تیادـه  مه  دوخ   40 ص : نیقیلا ، قح  هک  یـسک  ای  دننک  وا  يوریپ 

َنیِذَّلا ال َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  هک  تسا  هدومرف  زاب  ماـما و  تیلـضفا  مدـع  زیوجتب  دـینکیم  مکح  هنوگچ  دـیمهفیمن و  هک  ار  اـمش 
رکذتم دنتسین  ملع  بحاص  هک  اهنآ  دناییأر و  ملع و  بحاص  هک  اهنآ  مه  اب  دنـشابیم  يواسم  ایآ  ینعی  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی 

لها ملع و  لها  زا  دـینک  لاؤس  ینعی  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  تسا  هدومرف  اضیا  اـهلقع و  ناـبحاص  رگم  ار  نیا  دـنوشیمن 
هفیلخ و نیمز  رد  مهاوخیم  نم  هک  یتسردب  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  هک  هکئالمب  درک  باطخ  یلاعتقح  نوچ  دـینادیمن و  رگا  نآرق 

سیدـقت حـیبست و  ام  ار و  مدرم  ياهنوخ  دزیرب  نیمز و  رد  دـنک  داسف  هک  ار  یـسک  یهدـیم  رارق  ایآ  دـنتفگ  هکئالم  مهد  رارق  ینیـشناج 
مامت هکئالم  رب  تجح  نآب  دومن و  مدآ  میلعت  ار  ءامسا  یلاعتقح  سپ  دینادیمن  امش  هک  ار  يزیچ  منادیم  نم  دومرف  یلاعتقح  ار  وت  مینکیم 
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اـضیا تسا و  تفـالخ  قاقحتـسا  بجوم  ندوب  ملعا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  رتراوازـس  تفـالخب  تسا  رتملعا  امـش  زا  وا  نوچ  هک  درک 
هک دش  مولعم  سپ  مسج  ملع و  یتدایزب  میاهداد  لیضفت  ار  وا  هک  دومرف  یلاعتقح  دندرکیمن  ار  تولاط  یهاشداپ  لوبق  لیئارسا  ینب  نوچ 

ندـب یگرزب  هن  دـشاب  تعاجـش  هوـق و  مسج  یتداـیز  هک  تسنآ  رهاـظ  هچ  تـسا  تعاجـش  مـلع و  یتداـیز  یهاـشداپ  تساـیر و  طاـنم 
زا تسا  موصعم  ربمغیپ  لثم  زین  ماما  هکنآ  رب  تسا  دـقعنم  هیماما  ياملع  عامجا  تسا و  تمـصع  تماـما  طیارـش  زا  مود  لـیلد  تسطرش .

نید رب  تسادخ  نیما  ماما  اضیا  تسا و  رایسب  نومـضم  نیا  رب  هرتاوتم  ثیداحا  هریغـص و  هریبک و  ناهانگ  عیمج  زا  رمع  رخآ  ات  رمع  لوا 
هک ادخ  لوقب  دوب  دـهاوخ  تمالم  لحم  هکلب  دوب  دـهاوخ  تماما  لباق  یک  دـنک  تنایخ  یهلا  ماکحا  رد  دوخ  هاگره  سپ  مدرم  يایند  و 

شومارف یکینب و  ار  مدرم  دـینکیم  رما  ایآ  ینعی  َنُولِقْعَت  الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَت  َأ  تسا  هدومرف 
هورگ يا  تسا  هدومرف  زاب  دـیمهفیمن و  ار  رما  نیا  تحابق  دـیرادن و  لقع  ایآ  دـیناوخیم  ار  ادـخ  باتک  هکنآ  اب  ار  دوخ  ياهـسفن  دـینکیم 

هک یـسک  تسا  مولعم  دینکیمن و  هک  ار  يزیچ  دـیئوگب  هک  درادـیم  نمـشد  رایـسب  یلاعتقح  دـینکیمن  هک  ار  يزیچ  دـیئوگیم  ارچ  نانمؤم 
يارب زا  ماما  ار  وت  مدینادرگ  نم  هک  میهارباب  درک  باطخ  یلاعتقح  نوچ  اضیا  تسین و  تماما  تفالخ و  لباق  دـشاب  اهتمالم  نیا  قحتـسم 

هد رارق  ناماما  زین  نم  هیرذ  زا  تفگ  درک و  بلط  دوخ  نادنزرف  يارب  زا  دـش و  داش  رایـسب  لیلج  بر  ياطع  نیا  زا  لیلج  ترـضح  مدرم 
دوخ و سفن  رب  تسا  راک  متـس  یتیـصعم  بحاص  ره  ناملاظب و  نم  تماما  دهع  دسریمن  ینعی  َنیِِملاَّظلا  يِدـْهَع  ُلانَی  دومرف ال  یلاعتقح 

هدمع اضیا  دسریمن و  واب  تماما  دهع  هک  دوب  دهاوخ   41 ص : نیقیلا ، قح  قداص  وا  رب  دنک  تیصعم  هک  دوخ  رمع  تاقوا  زا  تقو  ره  رد 
دیاب رگید  ماما  دشاب  اور  وا  رب  اطخ  تیصعم و  هاگره  دشاب  تعیرش  ظفاح  دنکب و  تعیرـش  سومان  ظفح  هک  تسنآ  ماما  بصن  رد  هدئاف 

بجاو تما  رب  اضیا  لوا  هن  دوب  دـهاوخ  لک  ماما  وا  سپ  دزاس  لـیاز  وا  دوش  رداـص  وا  زا  هک  یئاـطخ  دـیامن و  عنم  تیـصعم  زا  ار  وا  هک 
دشاب و بجاو  دیاب  مه  رما  کی  دننکن  تعاطا  رگا  سپ  دش  مولعم  رمالا  یلوا  هیآ  رد  هچنانچ  لعف  لوق و  رد  دننکب  ماما  تعاطا  هک  تسا 

هدرک بجاو  كرت  دـننکن  رگا  دراد و  ماـما  تیاـعر  تعاـطا و  اـب  تفلاـخم  دـننکب  رگا  تسبجاو  ناـشیا  رب  رکنم  زا  یهن  اـضیا  مارح  مه 
سپ دـننک  ذـخا  وا  زا  ار  مارح  لالح و  هک  دـشاب  رگید  ماما  ار  ناـشیا  دـیاب  سپ  دـشاب  مارح  ریغ  رد  تعاـطا  بوجو  رگا  دوب و  دـنهاوخ 
ماماب یهتنم  ای  دـیآیم  مزال  لسلـست  ای  سپ  دوب  دـنهاوخ  رگید  ماماب  جاتحم  دـشابن  موصعم  مه  وا  رگا  دوب و  دـنهاوخ  ماما  ود  هب  جاتحم 

یمـشاه هیماما  دزن  تماما  طیارـش  زا  میـس ) طرـش  . ) دوشیم مولعم  لمأت  زا  دـعب  ددرگیم و  رب  لیلد  نیدـنچب  لـیلد  نیا  دوشیم و  موصعم 
هب ناینـس  یلاـعت و  هَّللا  ءاـش  نا  دـش  دـهاوخ  مولعم  تسا  هدـش  دراو  همئا  زا  کـی  ره  صوصخ  رب  هک  یـصوصنب  نآ  تسا و  ماـما  ندوـب 
رد دش  روکذم  ناربمغیپ  رد  هک  یتافص  دیاب  دناهتفگ  دناهدرک و  رکذ  ناملکتم  ار  تفص  هس  نیا  دنتسین و  لئاق  طرش  هس  نیا  زا  کیچیه 
اربم تسا  قلخ  رفنت  بجوم  هک  یبویع  زا  دـشابن و  هفیفع  ریغ  ناشیا  ردام  یند و  ناشیا  ردـپ  دـشابن و  شبـسن  رد  ههبـش  هکنآ  ای  دـشاب  وا 

یماجح یئالوج و  دننام  تعنص  تئاند  سفن و  تئاند  لخب و  یقلخ و  جک  یئوختشرد و  یگنگ و  يروک و  یسیپ و  هروخ و  دننام  دشاب 
هتفگ شلئاسر  زا  یـضعب  رد  هَّللا  ۀمحر  نیدلا  ۀلملا و  ریـصن  نیققحملا  ناطلـس  و  اهنیا . لاثما  دـنک و  لقع  فعـض  رب  تلالد  هک  یلاعفا  و 

روکذم هک  ینعمب  هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  تسا  وا  ندوب  موصعم  لوا ) طرـش   ) تسا ربتعم  طرـش  تشه  مالّـسلا  هیلع  ماما  رد  هک  تسا 
هیندم و تاسایـس  هیعرـش و  ماکحا  لثم  يویند  ینید و  مولع  زا  تسا  نآب  جاتحم  تماما  رد  هچ  رهب  دـشاب  ملاع  هکنآ  میود ) طرـش   ) دـش

عفد يارب  تعاجـش  میـس )  ) دوشیمن لصاح  اهنیا  نودب  تماما  زا  ضرغ  هک  اریز  ناشیا  تاهبـش  عفر  نید و  نانمـشد  عفد  هنـسح و  بادآ 
دروخیم نیدب  میظع  ررـض  دزیرگب  تسا  هدرک  رـس  هک  وا  رگا  هک  اریز  قح  ندینادرگ  بلاغ  لطاب و  لها  نتخادـنارب  اههنتف و  نانمـشد و 

زا هچ  ره  ملع و  مرک و  تورم و  تواخس و  تعاجـش و  دننام  لامک  تافـص  عیمج  رد  هکنآ  مراهچ )  ) ایاعر زا  یـضعب  نتخیرگ  فالخب 
زا دشاب  كاپ  هکنآ  مجنپ )  ) القع تسا  حیبق  نآ  دیآ و  مزال  لوضفم  لیـضفت  الا  دـشاب و  رتلماک  دوخ  تیعر  همه  زا  دـشاب  لامک  تافص 

لخب و دننام  قلخ  رد  هاوخ  یـسیپ و   42 ص : نیقیلا ، قح  هروخ و  يروک و  دـننام  تقلخ  رد  هاوـخ  ددرگ  مدرم  ترفن  ثعاـب  هک  یبوـیع 
ياهتعنص لثم  عرف  رد  هاوخ  وا و  ناردپ  ای  وا  بسن  رد  تمهت  ندوب و  انزلا  دلو  بسن و  تئاند  دننام  لصا  رد  هاوخ  یقلخ و  جک  صرح و 
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( متفه  ) دـشاب رتشیب  سک  همه  زا  یلاعتقح  دزن  وا  تلزنم  برق و  هکنآ  مشـش )  ) دـنراد فطل  اـب  تاـفانم  اـهنیا  هک  یکیکر  لاـعفا  تسپ و 
وا تماما  هکنآ  متشه )  ) دشاب وا  تقیقح  لیلد  ترورـض  تقو  رد  هکنآ  ات  دنـشاب  زجاع  وا  زا  نارگید  هک  دوش  رهاظ  وا  زا  اههزجعم  هکنآ 

. تسیلوا هرتاوتم  ثیداحا  عامجاب و  اعدم  نیا  تابثا  ددرگ و  تیعر  هنایم  داسف  بجوم  الا  دشاب و  وا  رد  رصحنم  تماما  دشاب و  ماع 

تسا ماما  صیاصخ  تافص و  نایب  رد  میس  دصقم 

داریا ار  یـضعب  هلاسر  نیا  رد  تسا و  روکذـم  بولقلا  ةویح  رد  تسا و  رایـسب  ام  ثیداحا  رد  اهنآ  دوشیم و  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  زا  هک 
هنتخ هدـیرب و  فان  هزیکاپ و  تستمالع : هد  ار  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  میئاـمنیم .

تثابخ دوشیمن و  ملتحم  دنکیم و  دنلب  نیتداهشب  ادص  دراذگیم و  نیمز  رب  ار  اهتسد  دیآیم  ریزب  ردام  مکـش  زا  نوچ  دوشیم  دلوتم  هدرک 
هزاـیمخ و دـنادیم و  لاـح  نآ  رد  دوشیم  عقاو  هچنآ  ینعی  دوریمن  باوخب  شلد  دوریم و  باوـخب  شاهدـید  دـسریمن و  مهب  وا  رد  تباـنج 
ار نیمز  دیآیم و  نآ  زا  کشم  يوب  دوشیم  ادج  وا  زا  هک  هلـضف  دنیبیم و  ور  شیپ  زا  هچنانچ  دنیبیم  رـس  تشپ  زا  دنکیمن و  شکنامک 

تسرد شتماق  رب  دشوپیم  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هرز  نوچ  درب  ورف  ار و  وا  دناشوپب  هک  تسا  هدرک  لکوم  ادخ 
مایا رخآ  ات  دیوگیم  نخـس  وا  اب  کلم  دـیآیم و  دایز  شتماق  زا  ربش  کی  هاتوک  هاوخ  زارد و  هاوخ  دـشوپب  هک  رگید  سک  ره  دـیآیم و 
روما قیاقدب  ملع  تمکح و  رد  تسا و  مدرم  نیرتاناد  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هیوباب  نبا  و  شرمع .

درادن و هیاس  تسا و  رتشیب  همه  زا  شتادابع  تسا و  سک  همه  زا  رتعاجـش  رتیخـس و  رترابدرب و  رتراکزیهرپ و  تسا و  شیپ  رد  همه  زا 
یسک ار  وا  طیاغ  لوب و  دشاب و  یمئاد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا و  نینچ  یهاگ  هک  دشاب  نآ  دارم  هک  دیاش 
تـسا یلوا  تسا و  رتوبـشوخ  کشم  زا  شیوب  دوشن و  رهاظ  مدرم  رب  هک  درب  ورف  دـیآ  نوریب  وا  زا  هچنآب  تسا  لـکوم  نیمز  دـنیبیمن و 

نیا رایتخایب  مدرم  هکنآ  ای  دـننک  وا  يادـف  ار  دوخ  ناج  باـب و  ره  رد  دوخ  سفن  رب  دـنراد  مدـقم  ار  وا  دـیاب  هک  ناـشیا  ناـج  زا  مدرمب 
قح ادخ  دزن  وا  ینتورف  عضاوت و  ناشیا و  ناردام  ناردپ و  زا  ناشیا  رب  تسا  رتنابرهم  رتقفـشم و  دـنناسریم و  مهب  واب  تبـسن  ار  تلاح 
نآ زا  ار  مدرم  هچنآ  دیامنیم و  لمع  نآب  نارگید  زا  هدایز  دوخ  دنکیم  رما  نآب  ار  مدرم  هچنآ  تسا و  رتشیب  سک  همه  زا   43 ص : نیقیلا ،

دوشیم مینودب  هنیآره  دنک  اعد  یگنسب  رگا  هکنآ  یتح  تسباجتـسم  وا  ياعد  دیامنیم و  نآ  كرت  رد  مامتها  نارگید  زا  شیب  دنکیم  یهن 
وا دزن  دمآ و  ریزب  نامسآ  زا  هک  راقفلا  وذ  ریشمش  اصوصخ  تسا  وا  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هحلـسا  اههبرح و  و 

ياـهمان هک  تسه  وا  دزن  رگید  هماـن  تسا و  هتـشون  نآ  رب  تماـیق  زور  اـت  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  نایعیـش  عیمج  ياـهمان  هک  تسه  هماـن 
تـسوپ ضرع  رد  تسا  عرز  داتفه  نآ  لوط  هک  تسیاهمان  نآ  هعماج و  دـشابیم  ماما  دزن  و  تسا - هتـشون  نآ  رد  تمایق  زور  ات  نانمـشد 

وا دزن  دوش و  جاتحم  نآب  مدآ  دنزرف  هک  یمکح  ره  تسا  هتشون  نآ  رد  دوشیم و  رتش  نار  یگدنگ  هب  دوشیم  هدیچیپ  نوچ  يدنفـسوگ و 
تـسه اهنآ  ریغ  دودـح و  ماکحا  اهنآ  رد  دنفـسوگ و  تسوپ  زا  يرگید  تسا و  زب  تسوپ  زا  یکی  کـچوک  رفج  گرزب و  رفج  دـشابیم 

ار نآ  تسا و  هناـیزات  ثلث  اـی  هناـیزات  مین  اـی  تسه  هناـیزات  کـی  نآ  ریزعت  هک  یهاـنگ  دـنکب و  یـسک  ندـب  رد  هک  یـشارخ  شرا  یتح 
همطاف ترضح  فحصم  تسا و  هتشون  دوخ  طخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدومرف و  ءالما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح 
دنهدیم تبسن  ترضح  نآب  ار  نآ  نیا  يارب  زا  تسا و  هتشون  تمایق  زور  ات  ناهاشداپ  لاوحا  اهمان و  نآ  رد  تسا و  ماما  دزن  مالـس  اهیلع 
ترضح نآ  تقرافم  زا  یمیظع  هودنا  ار  ع )  ) همطاف ترضح  درک  تقرافم  ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک 

رکذ ترضح  نآ  يارب  ار  هدنیآ  ياهربخ  هک  داتسرف  ترـضح  نآ  یلـست  يارب  ار  لیئربج  یلاعت  قح  دش  ضراع  تما  ناقفانم  ياهافج  و 
دومرف رگید  ثیدح  رد  و  تمایق - زور  ات  تسه  هدـنیآ  ياهربخ  باتک  نآ  رد  تشونیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  درکیم و 

رظن نآ  رد  دوش  هبتـشم  وا  رب  هچنآ  دنیبیم و  ار  ادـخ  ناگدـنب  تالاوحا  دومع  نآ  رد  هک  تسه  رون  زا  يدومع  یلاعتقح  ماما و  نایم  هک 
هکنآ لوا ) تلصخ   ) تخانش ناوتیم  تلصخ  دنچب  ار  ماما  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـسب  دنادیم . دنکیم و 
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مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  فالخ  رب  صن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنانچ  دنکیم  وا  رب  تماما  صن  وا  زا  شیپ  ماما 
مدرم دهدیم  ربخ  میس ) تلصخ   ) دیامنیم ادتبا  دوخ  دنسرپن  رگا  دیامرفیم و  یفاش  باوج  دنسرپ  وا  زا  هچ  ره  هکنآ  میود ) تلـصخ   ) درک
مالک هکنآ  مجنپ ) تلـصخ   ) دیامرفیم باوج  دوخ  تغلب  ار  سک  ره  دنادیم و  ار  اهنابز  اهتغل و  عیمج  هکنآ  مراهچ ) تلـصخ   ) هدـنیآب ار 

راهظا يارب  زا  ناـشیا  هک  دوشیم  رهاـظ  هرتاوتم  هکلب  هضیفتـسم  ثیداـحا  زا  دـمهفیم . ار  همه  تسین و  یفخم  وا  رب  یناویح  یغرم و  چـیه 
ترضح درک و  هدنز  هدرم  ررکم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هکنانچ  درکیم  هدنز  هدرم  تسا  هدوب  تحلـصم  هک  یتقو  رد  هزجعم 

رد و  دنداد . افش  ار  یسیپ  44 و  ص : نیقیلا ، قح  هروخ  بحاص  دندرک و  انیب  ار  ریصب  وبا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  مالّـسلا و  هیلع  رقاب 
رداق تسا و  هدرک  اطع  يده  همئا  ادـخ و  لوسر  رب  ار  همه  دوب  هداد  يربمغیپ  هب  ادـخ  هک  هزجعم  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا 

ایند رود  رد  هبترم  نیدـنچ  رتمک  زور  کـی  رد  هکلب  دـناهدرکیم  یط  یلیلق  ناـمز  رد  ار  يدـیعب  رایـسب  تفاـسم  هک  ضرا  یط  رب  دـناهدوب 
یـسوم حاولا  میهاربا و  سیردا و  ثیـش و  فحـص  مدآ و  فحـص  روبز و  لیجنا و  ۀیروت و  دننام  ار  ناربمغیپ  عیمج  ياهباتک  دـندرگب و 
هدزاود هک  یـسوم  گنـس  فسوی و  میهاربا و  نهاریپ  یـسوم و  ياصع  دـننام  ناربمغیپ  عیمج  راثآ  دوب و  ناشیا  دزن  رد  همه  مالّـسلا  هیلع 
مالّـسلا هیلع  رمالا  بحاص  دزن  همه  نونکا  دوب و  ناشیا  دزن  ءاـیبنا  راـثآ  ریاـس  طاـسب و  نامیلـس و  رتشگنا  دـشیم و  يراـج  نآ  زا  همـشچ 

مـسا مان و  ود  داتفه و  دندرگب و  ار  نیمز  نامـسآ و  توکلم  هک  دش  دنناوت  راوس  نآ  رب  هک  هدرک  ناشیا  رخـسم  ار  ربا  یلاعتقح  دشابیم و 
نآب هک  تسنادیم  ایخرب  نب  فصآ  ار  ءامـسا  نآ  زا  یکی  دـشیم و  باجتـسم  هتبلا  دـندناوخیم  هچ  ره  يارب  هک  دـننادیم  ار  یلاعتقح  مظعا 
دوب عون  نیدـنچ  ناشیا  مولع  درک و  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  دزن  ندز  مه  مشچ  کیب  هار  ههاـمود  زا  ار  سیقلب  تخت  مسا 

یهاگ درکیم و  اقلا  ناشیاب  ۀهفاشم  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسیقلخ  هک  سدـقلا  حور  یهاگ  دندینـشیم و  ار  کلم  يادـص  یهاگ 
دیآ و دورف  یتشط  رب  هک  يریجنز  يادص  دننام  دیسریم  ناشیا  ياهشوگب  کلم  يادص  یهاگ  دشیم و  ءاقلا  ناشیا  لد  رد  یلاعتقح  ماهلاب 

ضیاف ام  رب  یهلا  ملع  یهانتمان  يایرد  زا  تعاس  ره  نآ و  ره  رد  هک  تسا  یملع  اـم  ملع  هدـمع  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداـحا  رد 
دنکیم و مالس  ترـضح  نآ  رب  دوشیم و  لزان  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  رب  ردق  بش  رد  تسا  هکئالم  زا  مظعا  هک  حور  هکئالم و  دوشیم و 
زا هک  یملع  ره  تسا و  ناشیا  دزن  همه  هدنیآ  هتـشذگ و  مولع  دنکیم و  ضرع  وا  رب  تسا  هدش  ررقم  بش  نآ  رد  لاس  نآ  روما  زا  هچنآ 

نامیا وا  نیبج  زا  دننکیم  رظن  هک  سک  رهب  هک  دننومسوتم  ناشیا  دنناربمغیپ و  عیمج  مولع  ثراو  تسه و  ناشیا  دزن  هدمآ  نیمزب  نامـسآ 
نآرق مامت  دوشیم و  رهاظ  وا  رب  یملع  نآ  زا  دنکیم  رظن  ماما  هک  یگنـس  یگیر و  یگرب و  یتخرد و  ره  رد  دننادیم و  ار  قافن  رفک و  و 
عیمج اهرتشگنا و  اهبکرم و  اههرز و  اههبرح و  اـههماج و  مالّـسلا و  هیلع  ماـماب  تسا  صوصخم  نطب  داـتفه  اـت  نآ  نطاـب  رهاـظ و  ملع  و 

تسا و طوبـضم  همئا  ریاس  دزن  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هنطاب  هرهاظ و  بابـسا 
دنیوگیم ضیبا  رفج  ار  نآ  تسا و  طوبضم  نآ  رد  همه  هتشذگ  ءاملع  ءایـصوا و  ربمغیپ و  ملع  هک  تسه  ناشیا  دزن  تسوپ  زا  یقودنص 

رفج ار  نآ  تسا و  طوبـضم  نآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هحلـسا  عیمج  هک  تسه  ناـشیا  دزن  رگید  یقودنـص  و 
بش ره  رد  هک  تسلوقنم  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  و  دوشگ . دهاوخ  ار  نآ  رمالا  بحاص  ترضح  45 و  ص : نیقیلا ، قح  دنیوگیم  رمحا 

هک دنهدیم  تصخر  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  حوتفرپ  حور  هتـشذگ و  ناماما  رهطم  حاورا  و  ص )  ) لوسر ترـضح  سدـقم  حور  هعمج 
تعکر ود  شرع  مئاوق  زا  همئاق  ره  دزن  دننکیم و  فاوط  طوش  تفه  نآ  رود  رب  دنـسریم و  یهلا  مظعا  شرعب  ات  دنیامن  جورع  اهنامـسآب 

رد نادب  ناکین و  زا  ار  تما  نیا  زا  کی  ره  لامعا  نایاپیب و  مولع  ناوارف و  رورس  اب  دندرگیمرب  دوخ  ياهندب  يوسب  سپ  دننکیم  زامن 
نامز ماما  رب  هتشذگ و  همئا  حاورا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  حورب  دننکیم و  ضرع  هام  هتفه و  ره  ماش و  حبـص و  ره 
علطم نآ  رب  دوـش  عـقاو  ملاـع  برغم  قرـشم و  رد  هچنآ  دوـشیمن و  ناـشیا  ملع  عناـم  اـههوک  اـههرد و  اـهراوید و  اـهرد و  مالّـسلا و  هیلع 

هیلع نینمؤملا  ریماب  ار  دوخ  مولع  عیمج  تافو  ماگنه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  یلاعتقح و  بناج  زا  دندرگیم 
باب رازه  یباب  ره  زا  هک  درک  نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  تقو  نآ  رد  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  درک و  میلست  مالّسلا 
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مدرک و نانچ  نم  نک  لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  زا  ناـشنب و  ارم  ینک  طونح  نفک و  یهد و  لـسغ  ارم  نوچ  هک  دومرف  دـشیم و  حوتفم  رگید 
عیمج تافو  تقو  رد  یماما  ره  نینچمه  دشیم و  هدوشگ  رگید  باب  رازه  باب  ره  زا  هک  درک  نم  میلعت  ملع  زا  باب  رازه  زین  تقو  نآ  رد 

زا قرـشم  رد  یماما  رگا  دنکیمن و  زامن  نفک و  نفد و  یـسک  ماما  ریغب  ار  ماما  دیامنیم و  میلعت  میلـست و  دوخ  زا  دعب  ماماب  ار  دوخ  مولع 
بـسک ار  وا  مولع  دوشیم و  رـضاح  وا  دزن  ضرالا  یط  تماما و  زاجعا  هب  تقو  نآ  رد  هتبلا  دـشاب  برغم  رد  وا  زا  دـعب  ماما  دورب و  اـیند 

دـش و رـضاح  دادـغب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هکناـنچ  دـنوشیمن  علطم  مدرم  رثکا  هک  يوحنب  دـیامنیم  وا  زیهجت  دـنکیم و 
دراو هرثاکتم  ثیداحا  رد  و  ماهدومن . داریا  نویعلا  ءالج  رد  ار  لیـصفت  دش و  رـضاح  ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح 
نوچ تسا  هدش  هدـیرفآ  شرع  تنیط  زا  ناشیا  ياهلد  اهندـب و  تسا و  هدـش  قلخ  یلاعتقح  هسدـقم  راونا  زا  ناشیا  حاورا  هک  تسا  هدـش 

وا هک  دروآیم  ماـما  ردـپ  دزن  درادـیم و  رب  شرع  ریز  زا  یبآ  تبرـش  هک  دـنکیم  رما  ار  یکلم  دـنک  قلخ  ار  ماـما  هک  دـهاوخیم  یلاـعتقح 
تسا رتدرـس  فرب  زا  تسا و  رتدیفـس  ریـش  زا  تسا و  رتنیریـش  لسع  زا  تسا و  رتمرن  هکـسم  زا  تسا و  رتقیقر  بآ  زا  نآ  دماشآیم و 

تیاورب دوشیم  هدـیمد  وا  رب  حور  محر  رد  درذـگیم  زور  لـهچ  نوچ  دوشیم و  دـقعنم  نآ  زا  ماـما  هفطن  عاـمجب و  ار  وا  دـنکیم  رما  سپ 
َو ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  ار  هیآ  نیا  دسیونیم  وا  يوزاب  رب  یکلم  سپ  دمهفیم  دونـشیم و  ار  مدرم  نخـس  سپ  هام  راهچ  زا  دعب  رگید 

ریاس هانلزنا و  انا  هروس  توالت  دـنکیم و  یلاعتقح  رکذ   46 ص : نیقیلا ، قح  ردام  مکـش  رد  ُمِیلَْعلا و  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَـع ال 
نیمز رب  ار  اهتـسد  دـنکیم و  هلبقب  ور  دـیآیم  نیمزب  نوچ  دـیآیم  ریزب  اـپ  بناـج  زا  هتـسشن  عبرم  دوشیم  دـلوتم  نوچ  دـیامنیم  تاـیآ 
نامه شفتک  ود  شاهدید و  ود  نایم  رد  کلم  سپ  دنکیم  دنلب  تداهش  هملک  نتفگب  ادص  دنکیم و  دنلب  نامـسآ  بناجب  رـس  دراذگیم و 

زا ینم  هدیزگرب  وت  ماهدرک  قلخ  یمیظع  رما  يارب  ارت  هک  قح  رب  شاب  تباث  هک  دسریم  واب  شرع  نایم  زا  یئادـن  سپ  دـنکیم  شقن  ار  هیآ 
بجاو ارت  درادـیم  تسود  هک  ره  وـت و  يارب  نم و  نیمز  رد  ینم  هفیلخ  نـم و  یحو  رب  ینم  مـلع  قودنـص  نـم و  زار  لـحم  نـم و  قـلخ 

ار وا  دنک  ینمـشد  وت  اب  هک  ره  هک  منکیم  دای  دنگوس  دوخ  لالج  تزعب و  واب و  ار  دوخ  تشهب  ماهدیـشخب  ار و  دوخ  تمحر  ماهدینادرگ 
رد رخآ  ات  ار  هَّللا  دهـش  هیآ  دوش  مامت  يداـنم  يادـن  نوچ  ماهدرک  خارف  ار  وا  يزور  اـیند  رد  دـنچ  ره  منازوسب  دوخ  باذـع  نیرتدـب  رد 

ردق بش  رد  سدقلا  حور  هک  دوش  نآ  قحتـسم  دنک و  اطع  واب  ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع  یلاعتقح  تقو  نآ  رد  سپ  دناوخب  يدانم  باوج 
هک دـنک  دـنلب  وا  يارب  رون  زا  یملع  يرانم و  يرهـش  ره  رد  یلاعتقح  ددرگ  زیاف  تماما  لیلج  هبترب  نوچ  دـنکیم  تراـیز  ار  وا  نآ  ریغ  و 

ار نآ  شرداـم  ردـپ و  ددرگ  عطاـس  هناـخ  نآ  رد  يرون  دوشیم  دـلوتم  هک  یبش  نآ  رد  یتیاورب  دـنیبب و  نآ  رد  ار  ادـخ  ناگدـنب  لاـمعا 
دیایب و هدرک  هنتخ  هدیرب و  فان  دنک و  دنلب  دیمحتب  تشگنا  دنک و  هسطع  هبترم  هس  دنک و  هلبقب  يور  دـیآ  نیمزب  نوچ  دـنیامن  هدـهاشم 
هک تسا  هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد  و  دشاب . عطاس  وا  ياهتسد  زا  الط  دننام  يدرز  رون  زور  هنابش  کی  دشاب و  هدیئور  همه  شیاهنادند 
اب هکئالم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوشیم و  لزان  ررکم  ناشیا  ياههناخ  رد  تسا و  هکئالم  لوزن  لـحم  ناـشیا  ياـههناخ 

رایـسب هکئالم و  اهنیاب  دـندرک  هیکت  رایـسب  هک  دومرف  دوخ و  هناخ  ياهـشلاب  زا  یـشلابب  ترـضح  دز  تسد  ام و  زا  دـنرتنابرهم  اـم  لاـفطا 
جاوفا نج و  عیمج  رب  دـنیادخ  تجح  ناشیا  میئامنیم و  دوخ  لافطا  ذـیوعت  مینکیم و  عمج  مینیچیمرب و  ار  ناشیا  ياهرپ  ام  هک  دـشابیم 

دـندومرفیم و تامدـخ  ار  ناشیا  همئا  دـنریگیم و  ارف  ناـشیا  زا  ار  دوخ  نید  ماـکحا  مارح و  لـالح و  دـنیآیم و  ناـشیا  تمدـخب  ناـینج 
رد دـمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخب  هفوک  دجـسم  رد  یمیظع  ياهدژا  تروصب  نج  زا  یکی  دنداتـسرفیم و  اهتلاسرب 
رد وا  يدوب و  هدرک  هفیلخ  نج  رب  ار  مردـپ  هک  نامثع  نب  ورمع  تفگ  یتسیک  هک  دیـسرپ  دـش  دـنلب  دوب و  ربنم  رب  ترـضح  نآ  هک  یتقو 

رثکا لقع  هک  ناشیا  رهاظ  لاوحا  زا  تسا  یلمجم  اهنیا  دینادرگ  هفیلخ  دوخ  ردـپ  ياجب  ار  وا  ترـضح  یئامرفیم  هچ  دـش  توف  تقو  نیا 
47 ص : نیقیلا ، قح  کلم  رگم  درادن  ار  اهنآ  ندینش  بات  دنادیمن و  ار  ناشیا  رارـسا  يایافخ  لاوحا و  بیارغ  دیـسر و  دناوتیم  نآب  قلخ 

دراو رابخا  رد  و  دـشاب . هدـینادرگ  رونم  نامیا  رونب  دـشاب و  هدرک  ناحتما  ار  وا  لد  یلاعتقح  هک  یلماک  نمؤم  ای  یلـسرم  ربمغیپ  ای  یبرقم 
ام يارب  زا  تالامک  لئاضف و  زا  هچنآ  اهنیا  ریغ  دـیوشن و  لئاق  اـم  يارب  زا  يراـگدرورپ  دـینادرگم و  ادـخ  کیرـش  ار  اـم  هک  تسا  هدـش 
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َو یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دوب و  دیهاوخ  هتفگ  مک  دـینک  تابثا 
هنیآره نم  راگدرورپ  تاملک  نتشون  يارب  دادم  ایرد  دشاب  هدوب  رگا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يا  وگب  ینعی  ًادَدَم  ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول 

هک تسا  هدش  دراو  ثیداحا  رد  اهدادـم و  ایرد  نآ  لثم  میروایب  دـنچ  ره  نم  راگدرورپ  تاملک  دوش  مامت  هکنآ  زا  شیپ  ایرد  دوش  رخآ 
منک رت  هک  تسین  یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک  دـناهتفگ : هکنانچ  ندرک  ناوتیمن  ءاصحا  ار  ام  لیاضف  هک  راـگدرورپ  تاـملک  میئاـم 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس 

: تخانش ناوتیم  هجو  دنچب  ار  وا  تسا و  ماما  نتخانش  قیرط  رد  مراهچ  دصقم 

[ هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  صن   ] لوا هجو 

لوسر ترـضح  صن  یتسناد  هچنانچ  هک  تسنآ  تسا  یهلا  تمکح  تمحرم و  فطل و  بساـنم  تسا و  رتناـسآ  رترهاـظ و  همه  زا  هکنآ 
رـشع ینثا  همئا  هک  دش  دهاوخ  مولعم  هکنانچ  قحال  ماما  رب  قباس  ماما  صن  تما و  زا  يدـحا  تماما  رب  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. قباس ماما  لوسر و  ادخ و  بناج  زا  تماما  هب  دنصوصنم  همه  مهیلع  هَّللا  تاولص 

تما عیمج  زا  تسا  ماما  ندوب  لضفا  میود  هجو 

. تسین نوریب  ناشیا  زا  تماما  تما  عامجاب  دناهدوب و  تماما  یعدم  هک  یعمج  زا  ای 

دشاب تماما  يوعد  نراقم  هک  هزجعم  میس  هجو 

رمع تعیب  هب  رکب  یبا  هکنانچ  دـشاب  سک  کی  هچ  رگا  دوشیم  لصاح  یلیلق  دودـعم  تعیب  هب  تماـما  هک  دـننکیم  يوعد  ناینـس  هچنآ  زا 
جنپ زا  هداـیز  درک و  اـفتکا  سک  جـنپ  عاـمجاب  يروش  رد  رمع  هکناـنچ  دـنک  تعیب  سک  جـنپ  دـیابیم  دـناهتفگ  یـضعب  دـیدرگ و  هفیلخ 

ای رفن  جنپ  هکنیمه  قلخ  هدـساف  تالایخ  هلطاب و  ضارغا  دوجو  اب  هک  دـنکیمن  نآ  زیوجت  فصنم  لقاع  چـیه  هک  تسیرما  نیا  دـناهتفگن 
دـشاب بجاو  هکلب  لالح  ناشیا  لتق  دننکن  رگا  دننکب و  وا  تعاطا  ایند  نید و  روما  رد  قلخ  عیمج  هک  دیاب  دنک  تعیب  یلهاج  اب  رفن  کی 

مدرم رب  دشاب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ای  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هدـننکتفلاخم  نآ  هچ  رگا 
تشهب ناناوج  دیس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هشوگرگج  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتق  دشاب و  بجاو  دیلپ  دیزی  تعاطا 

یتعیب نینچ  دشاب و  بجاو  هکلب  زیاج  هتـسارآ  بویع  عاوناب  رمخلا  براش   48 ص : نیقیلا ، قح  يانزلا  دـلو  رباج  ملاظ  نآ  تفلاخم  يارب 
نیسح مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  روضح  نودب  دوش  عقاو  نینمؤملا  ریما  نمـشد  قفانم  رفن  دنچ  قافتاب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هیفخ  هک 
عامجا ار  نآ  دوش  عقاو  هباحـص  ریاس  هماسا و  ریبز و  رامع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  ربخ  نودب  مشاه و  ینب  زا  يدحا  مالّـسلا و  هیلع 

دوخ ياهباتک  رد  دننک و  مان  دقع  لح و  لها  قافتا  ار  نیا  دنروآ و  تعیب  هب  دنشک و  ار  هباحـص  ریاس  نینمؤملا و  ریما  ربج  هب  دننک و  مان 
یسیئر رگا  دراذگ و  انب  هچیزاب  نینچ  رب  تستوبن  هبتر  یلات  هک  ار  ایند  نید و  تسایر  یلاعتقح  هک  دنکیم  زیوجت  یلقاع  لقع  ایآ  دنـسیون 

دعب هَّللا  ءاش  نا  نیا  لیصفت  دندنـسپیمن و  القع  ار  وا  نییعت  یـصخش  رب  دننکن  قافتا  هیرق  نآ  لها  رثکا  ات  دنیامن  نییعت  دنهاوخ  یهد  رد 
ره باب  رد  رما  هس  نیا  زا  کی  ره  دش و  روکذم  هک  تسا  رما  هس  نآ  زا  یکیب  طونم  ماما  نییعت  هک  دش  مولعم  سپ  دوشیم  روکذم  نیا  زا 

هدش تباث  ام  رب  میراد  ناشیا  تناید  حالـص و  قدصب و  ملع  هک  هیماما  هعیـش  تاور  نیدمتعم  تاقث و  زا  هرتاوتم  رابخاب  ع )  ) همئا زا  کی 
ناشیا رب  ار  ناشیا  هربتعم  بتک  ثیداحا  دیاب  مینک  مامت  تجح  نافلاخم  رب  میهاوخ  رگا  اما  مینادیم و  ار  اهنآ  تقیقح  نیقیلا  نیعب  تسا و 
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رب ار  بتک  رابخا  ام  رگا  سپ  ناشیا  رب  دناهدروآ  تجح  ناشیا  هربتعم  بتک  ثیداحا  زا  هتسویپ  هَّللا  مهمحر  ام  ءاملع  اذهل  مینادرگ  تجح 
روج ياـفلخ  يـالیتسا  ناـمز  رد  هک  ار  دوخ  بتک  هعوـضوم  ثیداـحا  ناـشیا  رگا  درک و  دـنهاوخ  راـکنا  ناـشیا  مینادرگ  تجح  ناـشیا 
سپ دوب  دـهاوخن  مزال  ام  رب  اهنآ  لوبق  دـننادرگ  تجح  ام  يارب  دـناهدرک  عضو  ناشیا  يارب  زا  لام  بصنم و  عمط  يارب  هباحـص  ناـقفانم 

لالدتـسا دوخ  قح  بهذـم  تقیقح  رب  تسا  روکذـم  ناشیا  هربتعم  بتک  رد  ای  تسا  نیفرطلا  لوبقم  رتاوتم و  هک  یثیداحا  زا  اـم  هک  دـیاب 
هک هعوضوم  ثیداحا  زا  هن  دـننک  لالدتـسا  تسا  روکذـم  ام  هربتعم  بتک  رد  اـی  تسا  رتاوتم  هک  یثیداـحا  زا  هک  دـیاب  زین  ناـشیا  مینک و 

بـصعت تدـش  زا  نوچ  دـننک و  لالدتـسا  عوضوم  هک  دـناهدرک  مکح  زین  ناـشیا  ءاـملع  زا  یعمج  هکلب  تسا و  ناـشیا  بتک  صوصخم 
ناشیا يافلخ  بلاثم  نعاطم و  تیب و  لها  لیاضف  رب  هدوب و  لوادـتم  ناشیا  هنایم  هقباـس  راـصعا  رد  هک  یبتک  رثکا  اـهنامز  نیا  رد  ناـشیا 

دننام دومن  دـنناوتن  راکنا  هک  میامنیم  داریا  ناشیا  نایم  هلوادـتم  هربتعم  بتک  زا  هلاسر  نیا  رد  ریقف  تسکورتم  ناـشیا  ناـیم  رد  تسا  هدوب 
عیمج تسا و  ناشیا  ياملع  مظاعا  زا  هک  ریثالا  نبا  لوصـالا  عماـج  دـننادیم و  دـیجم  نآرق  یلاـت  هک  ملـسم  حیحـص  يراـخب و  حـیحص 

یبا ننس  يدمرت و  عماج  یئاسن و  ننـس  کلام و  إطوم  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  زا  ترابع  هک  ار  ناشیا  هتـس  حاحـص  ثیداحا 
49 ص : نیقیلا ، قح  یبیبط  تسناشیا و  ياملع  ریهاشم  زا  شفلؤم  هک  ةاکشم  لثم  تسا و  هدرک  عمج  باتک  نآ  رد  تسا  یناتسجس  دواد 
ار ثیداحا  نیا  نم  هک  دیوگیم  شباتک  لوا  رد  دنناوخیم  تسلوادتم و  ناشیا  دالب  عیمج  رد  لاحلا  دناهتـشون و  نآ  رب  اهحرـش  نارگید  و 

تبسن مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  هک  تسنانچ  مهد  تبـسن  ناشیا  هب  ار  ثیدح  هاگره  هک  ماهدرک  لقن  دنچ  یباتک  زا 
یبا نبا  حرـش  باتک  تسلوادـتم و  ناشیا  نایم  رد  شباـتک  تسا و  ناـشیا  ءاـملع  ریهاـشم  زا  هک  ربلا  دـبع  نبا  باـعیتسا  باـتک  ماهداد و 

هک یبلعث  ریـسفت  تسا و  ناشیا  ءالـضف  ریهاشم  زا  هک  یطویـس  روثنم  رد  باتک  تسا و  ناشیا  ءاملع  مظاعا  زا  هک  هغالبلا  جهن  رب  دیدحلا 
لاثما يدحاو و  يواضیب و  يروباشین و  فاشک و  ریسفت  تسا و  ناشیا  ماما  هک  يزار  رخف  ریـسفت  تسنآ و  زا  لقن  رب  ناشیا  ریـسافت  رادم 
داریا بولقلا  ةویح  باـتک  رد  ار  ع )  ) تیب لـها  ثیداـحا  تسا و  دـمتعم  لوادـتم و  ناـشیا  دزن  تسا و  دوجوم  اـم  دزن  هک  یبـتک  زا  اـهنیا 

ادخ و صنب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هانپ  تلاسر  ترضح  زا  دعب  هطـساویب  هفیلخ  هک  تسنآ  هیجان  هقرف  بهذم  هک  نادب  و  ماهدومن .
لوسر ترضح  زا  دعب  ار  رکب  وبأ  مدرم  هک  دنیوگیم  ناینـس  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 

تسوا و میود  هفیلخ  دینادرگ و  هفیلخ  دوخ  زا  دـعب  ار  رمع  رکب  وبأ  تسا و  وا  لوا  هفیلخ  دـناهدرک و  بصن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ای هک  درک  ریبدـت  درک و  لخاد  رفن  شـش  نآ  نایم  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داد و  رارق  سک  شـش  نایم  يروش  ندرم  تقو  رد  رمع 

نبا نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  اب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  اریز  دنک  تعیب  نامثع  اب  راچانب  ای  دوش  هتـشک  نینمؤملا  ریما 
فرط کی  رگا  دـننک  فالتخا  رگا  دـشاب و  هفیلخ  وا  دـننک  قافتا  سک  کی  اب  همه  رگا  تفگ  درک و  مض  صاقو  یبا  نب  دعـس  فوع و 
رایتخا يرفن  هس  نآ  رب  ار  يرگید  رگید  رفن  ود  دـننک و  رایتخا  ار  سک  کی  رفن  ود  دـشاب و  يواـسم  رگا  دنـشکب و  ار  رتمک  دـشاب  رتشیب 

ریما ترـضح  دـندمآ  نوریب  نوـچ  دنـشکب و  ار  اـهنآ  دـننکن  قاـفتا  رگا  ار  رگید  رفن  هس  تسا و  اـهنآ  ناـیم  رد  نمحرلا  دـبع  هـک  دـننک 
داماد نامثع  تسا و  دعس  مع  رسپ  نمحرلا  دبع  هک  اریز  درک  مامت  نم  ندرک  مورحم  يارب  ار  دوخ  ریبدت  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
فرط نآ  رد  نمحرلا  دـبع  نوچ  دنـشاب  نم  اب  ریبز  هحلط و  هک  تسنآ  شتیاهن  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  رفن  هس  نیا  هک  تسا  نمحرلا  دـبع 
عیمج نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب  يروش  زور  رد  دـش  نانچ  رخآ  منک و  تعیب  اهنآ  زا  یکی  اب  ای  موش  هتـشک  نم  ای  دـیاب  تسا 

وت اب  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  نمحرلا  دـبع  نآ  دوجو  اب  دـندرک  قیدـصت  همه  درمـش و  ناشیا  رب  ار  دوخ  بقانم 
لوسر تنس  ادخ و  باتکب  نم  هک  دومرف  ترـضح  رمع و  رکب و  وبأ  تریـس  تنـس و  ادخ و  باتکب  ینک  لمع  هک  یطرـشب  منکیم  تعیب 

ترضح هک  تسنادیم  هک  تفگ  ار  نخس  نیا  نآ  يارب  منکیمن و  لمع  نیخیش  تریـسب  منکیم و  لمع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 
نمحرلا و دـبع  سپ  درک  لوبق  تفگ و  نامثع  اب  ار  نخـس  نامه  سپ  دـنکیمن  لوبق  ار  قساف  عدـتبم  ود  نآ   50 ص : نیقیلا ، قـح  تریس 
قوسف و نوچ  رمع و  ریبدـت  ضحمب  دـننادیم  ار  وا  میـس  هفیلخ  سپ  دـندرک  تعیب  ربجب  زین  مدرم  دـندرک و  تعیب  ناـمثع  اـب  ود  ره  دـعس 
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دندرک و تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رب  هفیلخ  رب  دنتـشک و  ار  وا  هدرک  قافتا  هباحـص  تشذگ  دح  زا  نامثع  ياهتعدـب  اهملظ و 
زا دـعب  هک  دـناهدرک  عارتخا  یـسابع  ياـفلخ  دـمآشوخب  ناـقفانم  زا  یـضعب  رگید  لوق  دـننادیم و  مراـهچ  هفیلخ  ار  ترـضح  نآ  اذـهل 

رهاظ یسب  لوق  نیا  نالطب  تسا و  هفیلخ  وا  درک  تفالخ  يوعد  لوسر  ترضح  مع  سابع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
نیا نالطب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تفالخ  تابثاب  تسا و  هدنامن  یـسک  دناهدش و  ضرقنم  هَّللا  دـمحب  نآ  باحـصا  تسا و 

. تسا رهاظ  زین  لوق 

دنکیم مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  تماما و  رب  تلالد  هک  تستایآ  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  دصقم 

نوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنوُتْؤُی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیِقُی  َنیِذَّلا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُهُلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُّیِلَو  امَّنِإ  هیاده  یفاو  هیآ  لوا ) )

ةاکز دنهدیم  ار و  زامن  دنرادیم  اپرب  هک  دناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  لوسر  ادخ و  رگم  امـش  روماب  یلوا  رایتخا و  بحاص  تسین  ینعی 
عماـج رد  یتح  تسا  هدـش  لزاـن  ترـضح  نآ  نأـش  رد  هیآ  نیا  هکنآ  رب  دـناهدرک  قاـفتا  هصاـخ  هماـع و  دـنعوکر ؛ رد  هک  یلاـح  رد  ار 

ام نوچ  متفگ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تمدخب  مدمآ  هک  مالس  نبا  هَّللا  دبع  زا  هدرک  تیاور  یئاسن  حیحـص  زا  لوصالا 
سپ دنیوگن  نخـس  ام  اب  هک  دـناهدرک  دای  دـنگوس  دـننکیم و  ینمـشد  ام  اب  دـننکیم و  هرانک  ام  زا  مدرم  میاهدرک  لوسر  ادـخ و  قیدـصت 

یضعب دوجس و  رد  یضعب  دندش و  زامن  لوغشم  دنتساخرب و  مدرم  تفگ و  ناذا  رهظ  زامن  يارب  زا  لالب  سپ  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح 
داد واـب  ار  دوخ  رتـشگنا  عوکر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  درک  لاؤس  یلئاـس  هاـگان  دـندرکیم  لاؤس  یـضعب  دـندوب و  عوـکر  رد 
رب دـعب  هیآ  اـب  ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  داد  نمب  ار  رتشگنا  نیا  عوکر  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  داد  ربـخ  ادـخ  لوسر  رب  لـئاسو 

یضر رذ  یبا  هاگان  درکیم  لقن  ثیدح  دوب و  هتسشن  مزمز  هاچ  رانک  رب  سابع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  شریـسفت  رد  یبلعث  دناوخ و 
رگا الا  شوگ و  ود  نیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  يرافغ  رذ  یبا  منم  سانلا  اهیأ  تفگ  دـش و  رـضاح  هنع  هَّللا 

تسا و ناراکوکین  ياوشیپ  دـئاق و  یلع  دومرفیم  هک  دوش  روک  ود  ره  الا  مشچ و  ود  نیاـب  مدـید  دوش و  رک  مشوگ  ود  ره  میوگب  غورد 
رد مدرک  زامن  نم  هک  یتسردب  دنکن  يرای  ار  وا  هک  ره  تسلوذخم  دنک و  يرای  ار  وا  هک  ره  تسا  هدـش  هدرک  يرای  تسنارفاک  هدنـشک 

تسد لئاس  دادن  واب  يزیچ  یسک  درک  لاؤس  دجسم  رد  یلئاس  سپ  رهظ  زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  اهزور  زا  يزور 
نمب يزیچ  یسک  ادخ و  لوسر  دجسم  رد  مدرک   51 ص : نیقیلا ، قح  لاؤس  نم  هک  شاب  هاوگ  ادنوادخ  تفگ  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب 
تسد نآ  رد  ار  رتشگنا  هتسویپ  شتـسار و  تسد  کچوک  تشگناب  لئاس  يوسب  درک  هراشا  سپ  دوب  عوکر  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادن و 
غراف زامن  زا  نوچ  درک  هدهاشم  ار  نآ  دوب  زامن  رد  زین  لوسر  ترضح  تفرگ و  ترضح  نآ  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  لئاس  درکیم و 
ناسآ نادرگ و  هداشگ  ارم  هنیـس  اراگدرورپ  تفگ  درک و  لاؤس  وت  زا  یـسوم  مردارب  ادنوادخ  تفگ  درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  رـس  دش 
تسا نوراه  نآ  هک  نم  لها  زا  يریزو  نم  يارب  زا  نادرگب  ارم و  نخس  دنمهفب  هک  نم  نابز  زا  یهرگ  اشگب  ارم و  راک  نم  يارب  نادرگ 

يدوزب هک  يدرک  باطخ  واب  يدـینادرگ و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  سپ  نم  راک  رد  ار  وا  نادرگ  کیرـش  ارم و  يوزاب  نآب  نادرگ  مکحم 
سپ وت  هدیزگرب  وت و  ربمغیپ  دـمحم  منم  ادـنوادخ  مهدـب و  یئالیتسا  یتنطلـس و  ود  ره  امـش  يارب  وت و  رداربب  ارت  يوزاب  منادرگ  مکحم 

مکحم تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  هک  نم  لها  زا  يریزو  نم  يارب  زا  نادرگب  ارم و  راـک  نم  يارب  نک  ناـسآ  ارم و  هنیـس  نم  يارب  اـشگب 
لیلج و دنوادخ  بناج  زا  دش  لزان  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  ترـضح  نآ  نخـس  زونه  تفگ  رذ  یبا  ارم  تشپ  واب  نادرگ 
دنس و ودب  يزار  رخف  رایسب و  ياهدنسب  یطویس  دناوخ و  ترضح  نآ  رب  ار  هیآ  نیا  ناوخب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ای  تفگ 

نارسفم رئاس  حیباصم و  فلؤم  ةاکشم و  بحاص  يرظن و  یقهیب و  یناعمس و  يدحاو و  عبطلا و  نبا  يروباشین و  يواضیب و  يرـشخمز و 
ۀیابع هعیبر و  نب  سیق  هَّللا و  دبع  نبا  بلاغ  مکح و  یبا  نب  ۀبتع  شمعا و  يرصب و  نسح  دهاجم و  يدس و  زا  هماع  هصاخ و  ناثدحم  و 
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رب شتلالد  هجو  هچنآ  دـناهدروآ و  رد  مظنب  وا  ریغ  رعاش و  ناسح  دـناهدرک و  تیاور  ناشیا  ریغ  رباج و  رذ و  وبا  سابع و  نبا  یعبر و  نب 
یلوا رایتخا و  بحاص  تسود و  روای و  تسا  هدمآ  ینعم  دـنچ  هب  تغل  رد  یلو  تسا و  رـصح  هملک  امنا  هک  تسنآ  ترـضح  نآ  تماما 

ناـنمؤم تسود  رواـی و  هک  اریز  تسین  دارم  هیآ  نیا  رد  هـک  تـسا  موـلعم  لوا  ینعم  رد  رگیدـکیب و  دـنکیدزن  رخآ  ینعم  ود  فرـصتب و 
هچنانچ دنرگیدکی  تسود  روای و  نینمؤم  همه  هکلب  تسین  دنشاب  تفص  نیاب  فوصوم  هک  نانمؤم  زا  یـضعب  لوسر و  ادخ و  صوصخم 

ُنَْحن تسا  هدومرف  هچنانچ  دننانمؤم  روای  بحم و  زین  هکئالم  ٍضَْعب و  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح 
هنوگچ هدش  دراو  عمج  ظفلب  هیآ  هک  دنیوگ  رگا  دنشابیم  نانمؤم  زا  یضعب  روای  بحم و  رافک  زا  یـضعب  هکلب  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ 

رد رگید  تاـکن  اـی  میظعت  راـبتعاب  تسا  عیاـش  دـحاو  رب  عمج  قـالطا  مجع  برع و  رد  هک  میئوگ  باوج  دـشاب  ترـضح  نآ  صوصخم 
هیآ نیا  رد  زین  همئا  ریاس  هک  تسا  هدـش  دراو  ام  ثیداحا  رد  هک  اریز  مینکیمن  صاصتخا  يوعد  ام  هکنآ  اب  تسا  رایـسب  زین  همیرک  تایآ 
دنچ ره  هیآ  نیا  زا  دارم  هتفگ  فاشک  بحاص  ددرگیم و  زیاف  تلیضف  نیاب  هتبلا  تماما  برق   52 ص : نیقیلا ، قح  رد  یماما  ره  دنلخاد و 

تسا و ترضح  نآ  نأش  رد  هیآ  هکنیا  دیؤم  دننکب و  ترضح  نآ  تعباتم  زین  نارگید  هک  تسا  هدروآ  عمج  ظفلب  اما  تسا  ترـضح  نآ 
تیاور نیـصح  نب  رمع و  زا  يذـمرت  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد  هکنآ  تسا  تماما  تیالوب  دارم  تسا و  ترـضح  نآ  هیآ  نیا  زا  دارم 

درک رکشل  نآ  ریما  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  داتـسرف و  يرکـشل  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک 
دندرک قافتا  هباحص  زا  رفن  راهچ  دماین و  شوخ  ینعم  نیا  ار  رکـشل  تشادرب و  دوخ  يارب  تمینغ  زا  زینک  کی  درک  حتف  ترـضح  نوچ 

هک دوب  نانچ  هدعاق  دننک و  ضرع  ترضحب  ار  بلطم  نیا  دنوش  فرشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخب  نوچ  هک 
دنتفریم دوخ  ياههناخب  نآ  زا  دعب  دندرکیم و  مالس  دندشیم و  فرشم  ترـضح  نآ  تمدخب  لوا  دنتـشگیم  رب  گنج  زا  ناناملـسم  نوچ 
ترضح درک  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ  تساخرب و  رفن  راهچ  زا  یکی  دندرک  مالـس  دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخب  نوچ 
دینادرگ وا  زا  ور  ترضح  نآ  تفگ  زین  یمیس  دینادرگ  ور  ترضح  زاب  تفگ  ار  نخـس  نامه  تساخرب  یمیود  دینادرگ  وا  زا  ور  لوسر 

یلع زا  دـیهاوخیم  هچ  هک  دومرف  هبترم  هس  دوب  رهاـظ  شکراـبم  يور  زا  بضغ  درک و  ناـشیاب  يور  ترـضح  تفگ  زین  یمراـهچ  نوـچ 
نبا زا  تسا  هدرک  تیاور  باـعیتسا  رد  ربـلا  دـبع  نبا  تسا و  هنمؤـم  نمؤـم و  ره  یلو  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نـم  زا  یلع  هـک  یتسردـب 
سپ نم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  یلو  وت  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  ساـبع 

هک تسمولعم  لوا  ثیدح  رد  لوا  هرقف  زا  تسوا و  نأش  رد  تسا  هیآ  رد  هک  یلو  تسواب  صوصخم  هک  تسیرما  تیالو  هک  دـش  مولعم 
رب لـیلد  ود  ره  رد  دوـخ  زا  دـعب  ندوـب  یلو  هب  صیـصخت  ًاـضیا  هدوـبن و  ار  يرگید  هدوـب  باـنج  نآ  هب  ار  ترـضح  نآ  هـک  یـصاصتخا 

ناـمثع و رمع و  رکب و  وـبأ  تیعر  یـسک  نینچ  هک  دـنادیم  یلقاـع  ره  دوـب و  زین  تاـیح  لاـح  رد  ترـصن  تبحم و  هک  اریز  تستفـالخ 
. دوب دناوتیمن  ناشیا  مکح  موکحم 

نیِقِداَّصلا َعَم  اوُنوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  همیرک  هیآ  میود ) )

رادرکب و نامیا  يوعد  رد  ًاصوصخ  زیچ  همه  رد  نایوگتسار  ناقداص و  اب  دیشاب  ادخ و  زا  دیـسرتب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  ینعی 
نآ هک  اریز  دنـشاب  ناشیا  اب  دـسج  ندـبب و  هکنآ  هن  رادرک  راتفگ و  رد  تسا  ناشیا  تعباتم  ناشیا  اب  ندوب  دارم  هک  تسا  رهاـظ  راـتفگ و 

تـسه ناـمز  همه  تما و  عیمج  لـماش  تسا و  ماـع  دـیجم  نآرق  ياـهباطخ  نوچ  تسا و  نیمه  تماـما  ینعم  هدـیافیب و  تسا و  لاـحم 
نیا دارم  هلمجلا  یف  قداص  هک  تسا  مولعم  دنـشاب و  وا  اب  تما  هک  دـشاب  هدوب  یقداص  نینچ  اـهنامز  عیمج  رد  هک  دـیاب  سپ  تما  قاـفتاب 

قداص هک  دیاب  سپ  تسلطاب  قافتاب  نیا  دشاب و  بجاو  وا  تعباتم  دـیوگب   53 ص : نیقیلا ، قح  تسار  سک  ره  هک  دـیآ  مزال  الا  تسا و 
ریغ قافتاب  ناشیا و  تعباتم  دوجو  ناـمز و  ره  رد  موصعم  دوجو  دـش  تباـث  سپ  تسا  موصعم  نآ  دـشاب و  دارم  لاوقا  لاـعفا و  عیمج  رد 

روثنم ریسفت  رد  یطویس  هکنآ  اب  دش  تباث  ناشیا  همئا  تماما  ناشیا و  بهاذم  تقیقح  سپ  دنتسین  موصعم  ماما  هدزاود  لوسر و  ترضح 
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یبا نب  یلع  ترضح  هیآ  رد  نوقداص  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  سابع و  نبا  زا  روهشم  ریـسفت  رد  یبلعث  و 
هیلع رقاب  ترـضح  زا  وا  دنـسب  یعمـصا  زا  یبنلا  فرـش  باـتک  رد  یـشوگرخ  یفقثلا و  دـمحم  نب  میهاربا  زا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط 

دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  تسا و  یلع  دمحم و  نیقداص  زا  دارم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا 
زا دارم  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  دنادمحم و  لآ  نوقداص  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  میئام و  نوقداص 
ْنَم ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ناشیا  نأش  رد  تسا  هدومرف  ادـخ  هک  دـنیاهنآ  نیقداص 

دندوب هتـسب  نآ  رب  نامیپ  دهع و  ادخ  اب  هک  ار  اهنآ  دناهتفگ  تسار  هک  دنتـسه  دنچ  ینادرم  نانمؤم  هلمج  زا  ینعی  اًلیِْدبَت  اُولََّدب  ام  َو  ُرِظَْتنَی 
دننکب نابز  لدب و  ترـضح  نآ  تعباتم  دنوش و  هتـشک  ات  دنزیرگن  دننکب و  لاتق  نید  نانمـشد  اب  دـنزروب و  مدـق  تابث  نیما  لوسر  اب  هک 

دوخ نید  ار و  دوخ  دهع  دندرکن  لیدبت  دنشکیم و  تداهش  راظتنا  یضعب  دندش و  دیهـش  ات  دندرک  دوخ  دهعب  افو  ناشیا  زا  یـضعب  سپ 
رفعج هزمح و  دارم  تسا  هدش  لزان  ع )  ) تیب لها  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  رد  یندرکلدـب و  چـیه  ار 

افو دنرادن و  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يرای  زا  تسد  دنوشن  هتـشک  ات  هک  دندوب  هدرک  دهع  هک  دنانینمؤملا  ریما  و 
زا دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیـشکیم  تداهـش  راظتنا  هک  نآ  دندوب و  رفعج  هزمح و  دـندش  هتـشک  هک  اهنآ  دـندرک و  دـهع  نیا  هب 

قرط زا  لوزنلا  بابـسا  رد  ناشیا و  لثم  دـندرکن  ادـخ  نید  رد  لیدـبت  رییغت و  ناشیا و  لاثما  نامثع و  رکب و  وبأ  دـننام  دـنتخیرگن  گنج 
اب ار  دوخ  دهع  ماهدرکن  لیدبت  مشکیم و  تداهـش  راظتنا  هکنآ  منم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  هماع 

ياملع مظاعا  زا  یکی  هماع و  ياملع  ریهاشم  زا  یکی  اعدم  نیا  دییـشت  يارب  منکیم  لقن  هیآ  نیا  رد  لالدتـسا  ود  و  یندرکلیدبت . ادـخ 
نانمؤم تسا  هدرک  رما  هیآ  نیا  رد  یلاعتقح  هک  تسا  هدرک  رکذ  شریسفت  رد  تسناینس  ماما  هک  يزار  رخف  ماما  هک  تسنآ  لوا ) . ) هصاخ

رد هک  تسا  راچان  سپ  زیچ  نآ  ندوب  هب  تسطورشم  يزیچ  اب  ندوب  هک  اریز  دنشاب  دوجوم  ناقداص  هک  دیاب  سپ  دیشاب  ناقداص  اب  هک  ار 
تجح عامجا  هکنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  دننکن و  لطاب  رب  یعامتجا  تما  عیمج  هک  دیاب  سپ  دنـشاب  ناقداص   54 ص : نیقیلا ، قح  نامز  ره 

ات تسا  نیفلکم  عیمج  هجوتم  نآرق  ياـهباطخ  هک  تسا  هدـش  تباـث  رتاوتب  هک  اریز  تسین  لوسر  ترـضح  ناـمز  صوصخم  نیا  تسا و 
هیآ مکح  لیطعت  بجوم  تسین  مولعم  هیآ  زا  هک  هنمزا  زا  یـضعبب  صیـصخت  تسه و  تاقوا  عیمج  لـماش  هیآ  ظـفل  اـضیا  تماـیق و  زور 

وا رب  باطخ  دشابن و  یقتم  هک  دوب  دناوت  هک  تسه  یسک  ره  لماش  رما  نیا  يوقتب و  ار  ناشیا  تسا  هدرک  رما  لوا  یلاعتقح  اضیا  تسا و 
زا وا  تمـصع  هک  ار  یـسک  دـنک  يوریپ  هک  تسبجاو  تساطخلا  زیاج  یـسک  هاگره  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  همیرک  هیآ  سپ  دـشاب  زیاج 

نیا يارب  زا  هکنآ  رب  دـنک  تلالد  باب  نیا  رد  مکح  بترت  دـنقداص و  هک  اهنآب  تسا  هدرک  مکح  ادـخ  هک  دـنیاهنآ  دـشاب و  بجاو  اطخ 
هک دیاب  سپ  تسه  اهنامز  همه  رد  ینعم  نیا  وا و  ياطخ  زا  وا  دشاب  عنام  هک  ار  قداص  دـنک  يوریپ  ادـتقا و  هک  ءاطخلا  زیاج  رب  تسبجاو 

کی هک  دـنیوگیم  هعیـش  تسا و  تما  عیمج  موصعم  هک  میئوگیم  اـم  اـما  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـشاب و  هدوب  اـهنامز  همه  رد  زین  موصعم 
ات تسیک  صخـش  نآ  هک  میـسانشب  ام  هک  تسیاـب  دوب  نینچ  رگا  هک  اریز  تسا  لـطاب  لوق  نیا  هک  میئوگیم  اـم  تسا و  تما  زا  صخش 

نابز تسدب و  یلاعتقح  تستلالض و  لها  ياوشیپ  مالک  همجرت  اجنیا  ات  تما  نایم  رد  ار  یسک  نینچ  میسانشیمن  هک  ام  مینک و  وا  تعباتم 
رگا هدینادرگ و  رهاظ  نایملاع  رب  ار  دوخ  دانع  تیبصع و  هک  هتفگ  یتسس  باوج  نینچ  قافتا  تیاهن  اب  لیلد  مامتا  زا  دعب  هدرک  يراج  وا 

هاگره هکنآ  لوا ) : ) میئوگیم باوج  ار  وا  هجو  دـنچب  حیـضوت  يارب  زا  اما  دوب . دـهاوخن  هدیـشوپ  باوج  نیا  یفیعـض  لـقاع  چـیه  رب  هچ 
ترـضح تلم  هک  راصعا  نیا  رد  هک  دـنکیم  زیوجت  لقاع  چـیه  اطخ  زا  ظفحت  يارب  زا  تسه  موصعمب  جایتحا  نامز  ره  هک  درک  حیرـصت 
سکچیه هک  دناسر  مهب  تما  ياملع  عیمج  لاوقاب  ملع  هک  دشاب  نکمم  ار  يدـحا  تسا  هتفرگ  ورف  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  هانپ  تلاسر 

دنکیم يوعد  هک  لضاف  نیمه  تسا  هدیسر  مهب  تما  نایم  رد  هک  ءاوها  ءارآ و  تتشت  نیاب  اصوصخ  تسا  هدرکن  تفلاخم  هلأسم  نیا  رد 
لاحم ضرف  رب  رگا  قرف و  ریاس  لئاسم  ياج  هچ  دـناد  ار  هیماما  بهذـم  هلأسم  ود  هک  تسین  مولعم  تسا  رتشیب  ءاملع  همه  زا  وا  رحبت  هک 

رد هکنانچ  دنـشاب  هدرک  هیقت  هک  دـشاب  هاگ  دـناهتفگ  واـب  ار  دوخ  یعقاو  داـقتعا  هک  دوش  مولعم  اـجک  زا  دونـشب و  همه  زا  دـنیبب و  ار  همه 
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طرـش رثکا  لوق  رب  انب  زین  نیا  دـناهدنام و  یقاب  بهذـم  نیا  رب  ندرم  ات  هک  دـش  دـناوتیم  مولعم  اجک  زا  اضیا  تسا و  زیاج  هیماـما  بهذـم 
دناسر  55 ص : نیقیلا ، قح  دناوتیم  مهب  نآ  ققحتب  ملع  تسا و  نکمم  یعامجا  نینچ  هک  میلـست  ریدقت  رب  مود ) . ) عامجا ققحت  رد  تسا 

َعَم اُونوُک  هب  نیرومأم  هک  تسنآ  حیرـص  هکلب  هیآ  رهاظ  هکنآ  میـس ) . ) دوشیم یک  هیلکلاب  اطخ  عفر  سپ  دوب  دـهاوخ  لـئاسم  زا  یلیلق  رد 
رگا هک  هتفگ  هعیـش  بهذـم  یفن  رد  هچنآ  هکنآ  مراهچ ) . ) دـنرگیدکی نیع  هک  دوشیم  رهاظ  هجو  نیا  زا  دـشاب و  نیقداص  ریغ  َنِیقِداَّصلا 

ار وا  ام  تسیاب  دوب  قح  رگا  هک  اریز  تسا  لطاب  لوسر  توبن  هک  باتک  لها  دنیوگ  هک  تسنآ  لثم  تسیک  هک  مینادب  ام  تسیابیم  دوبیم 
عجار نیا  هک  تسنآ  شقح  مینادـب و  ار  وا  تقیقح  ام  تسیاـب  دوب  ربمغیپ  یـسیع  رگا  هک  دـنیوگ  دوهی  اـی  مینادـب  وا  تقیقح  میـسانشب و 

اوُدَهاج َنیِذَّلا  َو  ياضتقمب  ات  فاصنا  يور  زا  دننکب  راثآ  رابخا و  لئالدب و  عوجر  دنراذگ و  رانک  رب  ار  بصعت  دیاب  تسا  ناشیا  ریصقتب 
رب قح  هک  تسنآ  قداص  نظب  نونظم  هدیدرگن و  رهاظ  ناشیا  رب  قح  هک  دنیوگ  تسار  رگا  دوش  رهاظ  ناشیا  رب  قح  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدـْهََنل  انِیف 

یتفگ عامجا  ققحت  مدع  رد  هک  یهوجو  دنیوگ  رگا  دـننکیمن و  راهظا  یناسفن  ياوه  تعباتم  ایند و  بح  يارب  زا  هدـیدرگ  رهاظ  ناشیا 
هک دـننک  قافتا  رفن  ود  رگا  دـننادیم و  تجح  موصعم  لوخد  رابتعاب  ار  عامجا  ناشیا  هک  میئوگ  باوج  دـیآیم  دراو  زین  امـش  ياـملع  رب 

تجح دـشابن  لخاد  اهنآ  نایم  رد  موصعم  هک  دـننک  قاـفتا  سک  رازه  دـص  رگا  دـننادیم و  تجح  تسا  موصعم  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنناد 
هعیـش ءاملع  لاوقا  رد  ع )  ) موصعم لوخدب  ملع  تسا و  زیاج  زین  عومجم  رب  تسا  زیاج  طلغ  اطخ و  کی  ره  رب  هچنانچ  هک  اریز  دـننادیمن 

. تسین نخـس  نیا  ققحت  لحم  هلاسر  نیا  دـشاب و  هدـش  لـصاح  ناـشیا  يارب  زا  تسا  نکمم  نآـب  برق  مالـسلا و  مهیلع  همئا  راـصعا  رد 
هحور هَّللا  سدق  دیدس  خیش  تسا  هدش  لزان  یک  نأش  رد  هکنآ  همیرک و  هیآ  نیا  ریسفت  زا  دندرک  لاؤس  هر )  ) دیفم دیدس  خیش  زا  مود ) )

نایاوشیپ هک  وا  داجما  دالوا  رد  شمکح  دش و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نأش  رد  هلالدـلا  ۀـلیلج  هیآ  نیا  هک  دومرف  باوج  رد 
یهلا سدقم  بانج  هک  دوشیم  رهاظ  زین  هیآ  قایـس  زا  تسا و  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  باب  نیا  رد  دش و  يراج  دنانیقداص  همئا  نید و 

دناهدومرف رما  دناهدرک و  ادن  هک  ار  اهنآ  دیاب  دیوشن و  ادج  ناشیا  زا  ار و  ناقداص  دـیئامن  تعباتم  هک  تسا  هدرک  رما  ار  مدرم  هیآ  نیا  رد 
دنک دوخ  رما  تعباتم  دشاب و  دوخ  اب  هک  دننک  رما  اریسک  هک  تسا  لاحم  اریز  دنشاب  اهنآ  اب  هک  هتخاس  رومأم  ار  ناشیا  هک  دنشاب  اهنآ  ریغ 

تسقداص و نامیا  رابتعاب  ینمؤم  ره  هک  اریز  تسا  لطاب  لوا  ناشیا و  زا  یضعب  ای  دننایوگتـسار  عیمج  ای  ناقداص  زا  دارم  هک  میئوگ  سپ 
ص: نیقیلا ، قح  یضعب  رگا  تسا و  لاحم  نیا  دوخ و  تعباتمب  دنشاب  رومأم  نانمؤم  همه  هک  دیآ  مزال  سپ  تسا  وگتـسار  يوعد  نآ  رد 

دارم يدوهعم  ریغ  ضعب  هکنآ  ای  دشاب  یجراخ  دهع  يارب  زا  مال  فلا و  هک  تسا  دارم  یمولعم  دوهعم و  ضعب  ای  تسا  دارم  ناشیا  زا   56
دشاب و هدش  دراو  ناشیا  بسن  مساب و  تایآ  دنسانش و  ار  ناشیا  نابطاخم  دنـشاب و  فورعم  مولعم و  تعامج  نیا  هک  دیاب  لوا  ربانب  تسا 

قح رد  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  تسا  لطاب  مینکیم  يوعد  ام  هک  تعامج  نآ  ریغب  ار  يدـحا  دـنک  يوعد  هک  ره  دنـشاب و  هدینـش  ناـشیا 
ناشیا نییعت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  هک  دنفرتعم  دوخ  دناهدوبن و  دوهعم  هدشن و  ققحتم  بتارم  نیا  يرگید 

فیلکت الا  دوشب و  ضعب  نآ  صیصخت  نییعت و  هتبلا  نآ  زا  دعب  هک  دیاب  سپ  دشاب  دارم  دوهعم  ریغ  ضعب  هک  میود  ربانب  هدشن و  تفالخب 
هدرکن نییعت  صیصخت و  ياعدا  یـسک  ام  همئا  ریغ  رد  هک  تسمولعم  تسلاحم و  نآ  درک و  دناوتن  نآب  نایتا  هک  دوب  دهاوخ  لوهجم  رماب 

هیآ نیا  رد  هک  اریز  یلقع ) لیلد  اما   ) دـنناشیا دارم  هک  میراد  یلقن  یلقع و  لیلد  اضیا  دـنناشیا  دارم  هک  دـش  تباث  سپ  درک  دـناوتیمن  و 
موصعم ناشیا  هک  دیاب  سپ  تسا  هدشن  يرما  نود  يرماب  صیصخت  قالطالا و  یلع  دنیامن  ناشیا  تعباتم  تما  هک  تسا  هدش  رما  همیرک 

ینطاب تسیرما  تمصع  نوچ  تسا  لاحم  نآ  دننک و  ناشیا  تعباتم  تیصعم  اطخ و  رد  هک  دنـشاب  رومأم  تما  هک  دیآ  مزال  الا  دنـشاب و 
هدشن ناشیا  ریغ  رب  صن  قافتاب  دشاب و  هدش  ناشیا  تمـصع  تماما و  رب  صن  هک  دـیاب  سپ  درادـن  عالطا  نآ  رب  یلاعتقح  ریغب  یـسک  هک 

ریغ رد  هک  هدوتـس  دـنچ  یفاصواب  ار  ناقداص  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  تسنآ  یلقن ) لـیلد  اـما  و   ) دـندارم ناـشیا  هک  دـش  تباـث  سپ  تسا 
َو ِقِرْـشَْملا  َلَِـبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوـُت  ْنَأ  َِّربـْلا  َْسَیل  تسا  هدوـمرف  هک  اریز  هدـیدرگن  عـمج  فاـصوا  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 
َو ِۀَِکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  برغم  قرـشم و  بناجب  ار  دوخ  ياهور  دـینادرگب  هکنیا  یکین  تسین  ینعی  ِبِْرغَْملا 
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َلاْملا یَتآ  َو  ناربمغیپ  ادخ و  ياهباتک  هکئالمب و  تمایق و  زور  ادـخب و  دروایب  نامیا  هک  تسا  یـسک  راکوکین  نکیل  َنیِِّیبَّنلا و  َو  ِباتِْکلا 
ای نآب  جایتحا  ینعی  لام  تبحم  اب  ار  لام  دـنک  اطع  ِباقِّرلا و  ِیف  َو  َنِیِلئاَّسلا  َو  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکاسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 
هب جاتحم و  نانیکـسم  ردـپیب و  نامیتی  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ناـشیوخب  اـی  دوخ  ناـشیوخب  ادـخ  تبحم  اـی  اـطع  تبحم 

ْمِهِدْهَِعب َنُوفوُْملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ناگدنب  ندرک  دازآ  هدننکلاؤس و  نایادگ  هب  تشگرب و  دـنناوتن  دوخ  هناخب  هک  نارفاسم 
تاقوا رد  ار  زامن  دـنراد  اپرب  َنوُقَّتُْملا و  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاـسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  اوُدَـهاع  اذِإ 

دناهدرک و مدرم  ادخ و  اب   57 ص : نیقیلا ، قح  هک  دوخ  دهع  هب  دننکیم  افو  هک  دنیاهنآ  ار و  ةاکز  دننک  ادا  طیارش و  بادآ و  اب  تلیضف 
دناهتفگ و تسار  هک  اهنآ  دنناشیا  نید  نانمـشد  داهج  تقو  رد  رازآ و  درد و  ضرم و  رد  یلاحدب و  رقف و  رب  دننکیم  ربص  هک  دـنیاهنیا 

هدرک عمج  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  یلاعتقح  هک  تسا  هتفگ  هر )  ) خیـش سپ  ناراکزیهرپ  دـنناشیا  دوهعب و  يافو  نامیا و  ياوعد  رد  دـنقداص 
هدرک رـصح  هکلب  قالطالا  یلع  يوقت  قدـصب و  دـشاب  لماک  وا  رد  اهنیا  هک  یـسک  يارب  تسا  هداد  تداهـش  سپ  ار  اهتلـصخ  نیا  تسا 

نیا ناشدافم  دننکیم  مض  نیاب  هک  ار  یلوا  هیآ  سپ  تسا  ررقم  نایب  یناعم و  ملع  رد  هک  یتش  تاهجب  ناشیا  رد  ار  يوقت  قدـص و  تسا 
یّلص لوسر  ترضح  هباحص  هنایم  رد  ام  تسا و  هدیدرگ  عمتجم  لماک و  ناشیا  رد  اهتلصخ  نیا  هک  ار  یناقداص  دینک  تعباتم  هک  دوشیم 

زا دارم  هک  دیاب  سپ  دشاب  هدش  عمتجم  وا  رد  اهتلصخ  نیا  هک  میباییمن  ار  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ریغب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هدـشن يرما  نود  يرماب  صیـصخت  هیآ  رد  هک  اریز  روما  عیمج  رد  وا  تعباتمب  دنـشاب  رومأم  تما  عیمج  دـشاب و  وا  یلوا  هیآ  رد  نیقداص 

ناربمغیپ اهباتک و  هکئالم و  تمایق و  زور  ادخب و  نامیا  هیآ  لوا  هک  تسنآ  ترضح  نآ  رد  فاصوا  نیا  لامک  عامتجا و  نایب  اما  تسا و 
وا هماع  هصاخ و  نایم  هرتاوتم  رابخاب  هدروآ و  اهنیاب  نامیا  سک  همه  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هکنآ  رد  تسین  یکـش  تسا و  هدـش  روکذـم 

ار وت  هک  تفگ  همطافب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هچنانچ  درک  ترضح  نآ  توعد  تباجا  هک  نادرم  زا  دوب  یسک  لوا 
نینمؤملا ریما  هک  تسا  رتاوتم  وا و  ملع  تسا  رتشیب  سک  همه  زا  داـیقنا و  مالـسا و  رد  رتمیدـق  هباحـص  همه  زا  هک  یـسکب  مدرک  جـیوزت 

نم زا  دعب  تفگ  دهاوخن  يدحا و  نم  زا  شیپ  ار  نخس  نیا  تسا  هتفگن  وا و  ربمغیپ  ردارب  ادخ و  صلاخ  هدنب  منم  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع 
زا يدحا  رب  منکیمن  رارقا  نم  ادنوادخ  هک  دومرفیم  لاس و  تفه  نارگید  زا  شیپ  مدرک  زامن  هدننکارتفا و  يوگغورد  رایـسب  رگم  يدحا 

یلع هک  دـنیوگیم  ات  دیـسر  ترـضح  نآب  جراوخ  زا  ینخـس  هک  یتقو  رد  تفگ  نم و  زا  شیپ  ار  وت  وا  دـشاب  هدرک  تداـبع  هک  تما  نیا 
رب ار و  ادـخ  مدرک  تداـبع  هک  متـسه  یـسک  هکنآ  لاـح  میوگیم و  غورد  ادـخ  رب  هک  مدـنبیم  غورد  یک  رب  نم  دومرف  دـیوگیم  غورد 

نـسح ماما  ترـضح  مدومن و  وا  يرای  مدرک و  وا  قیدصت  ماهدروآ و  نامیا  واب  همه  زا  شیپ  نم  هکنآ  لاح  ماهتـسب و  ارتفا  یک  وا  لوسر 
دناهتفرگن و یشیپ  وا  رب  ناینیشیپ  هک  تسا  هتفر  ایند  زا  یسک  بش  نیا  رد  تفر : ایند  زا  ترضح  هک  یبش  نآ  حبص  رد  دومرف  مالّسلا  هیلع 

نامیا زا  دـعب  یلاعتقح  سپ  ددرگیم  مالک  لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  تسا  رایـسب  نیا  رب  لئالد  دنـسریمن و  نآب  تالامک  رد  ناگدـنیآ 
رد یلاعتقح  تسا و  شیپ  رد  همه  زا  تفـص  نیا  رد  ترـضح  نآ  هرتاوتم  ثیداحا  ینآرق و  صوصنب  دومرف و  ار  تاقدصت  لاوما و  نداد 

یگنسرگ و اب  ار  ماعط  دنناروخیم  ینعی  ًاریِسَأ  َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   58 ص : نیقیلا ، قح  دیامرفیم  یتا  له  هروس 
هکلب هیآ  نیا  هکنآ  رب  هصاـخ  هماـع و  ناـیوار  نارـسفم و  دـناهدرک  قاـفتا  ریـسا و  میتی و  نیکـسمب و  ادـخ  تبحم  يارب  زا  اـی  نآ  تبحم 

ارِس ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  تسا  هدومرف  زاب  تسا و  هدش  لزان  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  نأش  رد  هروس  عومجم 
ناهنپ زور و  بش و  رد  ار  دوخ  ياهلام  دننکیم  قافنا  هک  اهنآ  ینعی  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو 

رد ینعی  دـنوشیم  كانهودـنا  ناشیا  هن  ناشیا و  رب  یفوخ  تسین  ناشیا و  راگدرورپ  دزن  ناـشیا  رجا  تسا  ناـشیا  يارب  زا  سپ  اراکـشآ  و 
تـسین یفالخ  تسا و  هدش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناش  رد  هیآ  نیا  هک  هدش  دراو  هضیفتـسم  تیاور  تسا  هتفگ  خیـش  ترخآ -
ياهغاب نیتاسب و  عرازم و  دومن  فقو  درک و  ناوتن  ءاصحا  هک  درک  دازآ  نامالغ  زا  ار  يریثک  عمج  دوخ  دی  دـکب  ترـضح  نآ  هکنآ  رد 

نأش رد  زین  نآ  دومرف و  ار  ةاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  نآ  زا  دعب  یلاعتقح  سپ  دوب  هدرک  ءایحا  دوخ  تسرپقح  تسدـب  هک  ار  رایـسب 
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داد ةاکز  عوکر  لاح  رد  ترـضح  نآ  نوچ  هکنآ  رب  لقن  لها  دناهدرک  قافتا  هک  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  همیرک  هیآ  تلالدـب  تسا  ترـضح  نآ 
یلاح واو  ار  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  واو  هکنآ  اب  دشاب  هدرک  ینعم  نآ  رب  لمح  ار  هیآ  نیا  خیـش  هک  دوب  دناوت  هک  دـیوگ  فلؤم  دـش  لزان  هیآ  نیا 

هدومرف ادخ  نیا  زا  دعب  هک  هتفگ  خیش  سپ  دیکأت  زا  تسیلوا  سیـسأت  دش و  روکذم  هیآ  نیا  رد  اقباس  لام  ءاتیا  هکنآ  هنیرقب  دشاب  هتفرگ 
یسک هک  ترضح  نآ  رگم  دنـشاب  هدادن  واب  نیا  تبـسن  ای  دشاب  هدرکن  رهاظ  دهع  ضقن  هک  تسین  هباحـص  زا  سکچیه  ار و  دهعب  يافو 

نیا سپ  ترضح  نآ  تیامح  یناشفناج و  يرای و  رد  دشاب  هدرک  لوسر  ترـضح  اب  هک  ار  يدهع  دشاب  هدرک  ضقن  هک  دهدیمن  لامتحا 
اهگنج و رد  ترضح  نآ  ریغب  یـسک  تسا  مولعم  دومرف و  ار  اهگنج  دیادش و  اهالب و  رب  ربص  یلاعتقح  سپ  تسوا  صوصخم  زین  تفص 

ادخ هکنآ  زا  دعب  سپ  دیـسرتن  یمـصخ  چـیه  زا  درکن و  تشپ  یگنج  چـیه  رد  نمـشد  تسود و  قافتاب  هک  تسوا  درکن و  ربص  اهتدـش 
ام هک  یقداص  نآ  ینعی  دنناراکزیهرپ  هک  دنناشیا  ناشیا و  ریغ  هن  دنیوگتسار  قداص و  هک  دنناشیا  دومرف  درک  رکذ  ار  اهتلـصخ  نیا  عیمج 
زا عمج  ظفلب  وا  زا  ریبعت  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا  دشاب و  عمتجم  وا  رد  همه  تافـص  نیا  هک  تسنآ  میاهدرک  وا  تعباتمب  رما 
وا تلزنم  ولع  تعفرب و  هراشا  دنهاوخ  هک  یتقو  رد  دـننکیم  قالطا  دـحاو  رب  ار  عمج  ظفل  برع  هک  اریز  تسا  وا  فیرـشت  میظعت و  يارب 

دناوتیم دارم  زین  نیا  اجنیا  رد  دنکیرـش و  رما  نیا  رد  زین  رگید  عمج  هکنیاب  هراشا  يارب  زا  دـنروآیم  عمج  ظفلب  هک  تسه  هاـگ  دـننک و 
رد یبلعث  هک  دیوگ  فلؤم  دنکیرش . ترـضح   59 ص : نیقیلا ، قح  نآ  اـب  هلیلج  تافـص  نیا  رد  هبترم و  نیا  رد  همئا  ریاـس  هک  اریز  دوـب 

ریغب دوبن  يزیچ  کلام  تشاد و  مهرد  راهچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  شریسفت 
نأش رد  هیآ  نیا  سپ  درک  قدـصت  بش  ار  مهرد  کی  زور و  مهرد  کی  هینالع و  ار  نآ  مهرد  کی  ناهنپ و  ار  نآ  مهرد  کـی  سپ  نآ 

تیاور نایور  نب  دیز  زا  تشذگ و  دیفم  خیـش  مالک  رد  هک  هیآ  رخآ  ات  ًۀَِینالَع  َو  ارِـس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  دـش  لزان  وا 
. دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هک  هدشن  لزان  ردق  نآ  نآرق  تایآ  سکچیه  نأش  رد  هک  تسا  هدرک 

[ مالسلا هیلع  ترضح  نآب  قیدص  قدص و  تایآ  ریسفت  ( ] میس )

میعن وبا  ظفاح  هیودرم و  نبا  هچنانچ  تسا  هدش  ترضح  نآب  قیدص  قدص و  تایآ  ریـسفت  فلاخم  فلؤم و  قیرط  زا  رایـسب  ثیداحا  رد 
َقَّدَص َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  یلاعتقح  لوق  ریسفت  رد  دناهدرک  تیاور  دهاجم  سابع و  نبا  زا  نارگید  روثنم و  رد  رد  یطویس  هیلح و  رد 

ار قدـص  هک  یـسک  نآ  دـناهتفگ  ناراکزیهرپ  دـنناشیا  درک  نآـب  قیدـصت  دروآ و  ار  یتسار  هک  یـسک  نآ  ینعی  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهب 
نیارباـنب تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  درک  نآـب  قیدـصت  هکنآ  تسا و  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  دروآ 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  زاب  دـناهدرک و  لوصوم  فذـح  زیوجت  تیبرع  لـها  زا  ناـیفوک  تسا و  ررقم  قدـص  وا  رد  لوصوم 
تیاور ساـبع  نبا  زا  رگید  عمج  لـبنح و  نب  دـمحا  ْمُهُروـُن  َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ُءادَـهُّشلا  َو  َنوـُقیِّدِّصلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب 

نایوگتسار رایسب  دنناشیا  نالوسر و  ادخب و  دندروآ  نامیا  هک  تسا  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دناهدرک 
لوسر ترـضح  قیدصت  رب  ناشیا  دزم  تسناشیا  يارب  زا  دـناهدرک  تلاسر  غیلبت  ناشیا  هکنآ  رب  ناربمغیپ  ناهاوگ  ناگدـننک و  قیدـصت  و 

ُهَّللا َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  زاـب  طارـص و  رب  ناـشیا  رون  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رد ناشیا  سپ  ار  لوسر  ادـخ و  دـننک  تعاـطا  هکنآ  ینعی  ًاـقِیفَر  َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع 

مولعم سپ  ناشیا  دنناقیفر  وکین  ناحلاص و  نادیهش و  ناقیدص و  ناربمغیپ و  زا  ناشیا  رب  تسا  هدرک  ماعنا  ادخ  هک  دنیاهنآ  اب  تمایق  زور 
هماع هصاخ و  تسا و  تیاصو  تماما و  قادصم  نیا  تسا و  رتدنلب  ناحلاص  نادیهش و  زا  ناشیا  هجرد  ناربمغیپ  زا  دعب  ناقیدص  هک  دش 

رد لـبنح  نب  دـمحا  یبـلعث و  يزار و  رخف  تسا و  تما  نیا  قیدـص  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هک  دـناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قرطب 
هس ناقیدص  هک  دناهدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  نارگید  یلزاغم و  نبا  سودرف و  رد  هیوریش  نبا  دنسم و 

مالّـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تسا و  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  لیبزح   60 ص : نیقیلا ، قح  تسا و  سی  لآ  نمؤم  هک  راـجن  بیبح  دـنرفن 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


مهب مشچ  کی  ادخب  دندوبن  رفاک  هک  دنرفن  هس  اهتما  ناگدنریگتقبس  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنسب  یبلعث  تسا و  ناشیا  لضفا  هک 
مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ناقیدـص و  دـنناشیا  سپ  نوعرف  لآ  نمؤم  سی و  لآ  بحاـص  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ندز 

قیدص منم  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مدینش  هک  هَّللا  دبع  نب  دابع  زا  تسا  هدرک  تیاور  میعن  وبا  ظفاح  ناشیا و  زا  تسلضفا 
فدارم فرع  تغل و  رد  قیدـص  مدرک و  زاـمن  نارگید  زا  شیپ  لاـس  تفه  یئوگغورد و  رگم  نم  زا  دـعب  ار  نخـس  نیا  دـیوگیمن  ربکا 

ار دوخ  راتفگ  دـنک  قیدـصت  هک  تسیـسک  تسا و  قیدـصتلا  مئاد  قیدـص  تسا  هتفگ  حاحـص  بحاص  نآـب و  کـیدزن  اـی  تسا  موصعم 
اِیبَن و ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  تسا  هتفگ  مالّـسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  نأش  رد  تسا و  هدرک  فصو  نیاب  ار  ناربمغیپ  یلاعتقح  دوخ و  رادرکب 
تماـماب و هتبلا  دـشاب  تافـص  نیا  بحاـص  تاـیآ و  نیا  قادـصم  هک  یـسک  ُقیِّدِّصلا و  اَـهُّیَأ  ُفُسُوی  تسا  هدومرف  ع )  ) فـسوی قـح  رد 

. روفاک یگنز  مان  دنهن  سکع  رب  هچنانچ  دنیوگ  قیدص  ارتفاب  ار  وا  دشاب و  هتشادن  اهنیا  زا  هرهب  هک  یسک  زا  تسا  قحا  تفالخ 

هْنِم ٌدِهاش  ُهوُلْتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنِّیَب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم  یلاعت  قح  مراهچ ) )

نینچ هک  تسا  یـسک  لثم  وا  زا  یهاوگ  دـشاب  وا  یپ  زا  دـشاب و  دوخ  راگدرورپ  بناج  زا  یناـهرب  یتجح و  رب  هک  یـسک  سپ  اـیآ  ینعی 
هدـش دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا و  فـالخ  دـهاش  رد  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تسا  هنیب  رب  هکنآ  دـشابن 

یلزاـغم و نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  تسا و  ترـضح  نآ  تقیقح  رب  هاوـگ  هک  تسا  ع )  ) نینمؤـملا ریما  ترـضح  دـهاش  زا  دارم  هـک  تـسا 
ترضح يزور  هک  ثراحلا  نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  دبع  نب  ةدابع  زا  دناهدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  هماع  رثکا  يربط و  روثنم و  رد  رد  یطویس 
دیـسرپ يدرم  سپ  هدش  لزان  وا  تمذم  ای  وا  حدم  رد  هیآ  ود  ای  هیآ  کی  هکنآ  رگم  تسین  شیرق  زا  یـسک  هک  دومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما 

هنیب رب  ادخ  لوسر  هک  ار  هیآ  نیا  نآ  هدـناوخن  دوه  هروس  رد  دومرف  دـش  بضغ  رد  ترـضح  تسا  هدـش  لزان  وت  نأش  رد  هیآ  مادـک  هک 
يارب زا  یلاـعتقح  هک  تسا  هتفگ  تسا  هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  نوـچ  يزار  رخف  میوا و  هاوـگ  نم  دوـخ و  راـگدرورپ  بناـج  زا  تـسا 

ریما ترضح  هک  دیاب  ریـسفت  نیاربانب  تسا و  وا  نت  هراپ  هلزنمب  تسا و  وا  صوصخم  ینعی  تسا  وا  زا  هک  تسا  هدومرف  هاوگ  نیا  تفارش 
دشاب دارم  لضف  رد  یلات  رگا  دشاب و  هفیلخ  هلـصافالب  وا  زا  دعب  دشاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  یلات  ع )  ) نینمؤملا
کی یهاوگب  هک  اریز  دـنکیم  زین  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  تلالد  اضیا  تسا  حـیبق  لوضفم  لیـضفت  هک  اریز  دراد  تماما  رب  تلـالد  زاـب 

. دوشیمن تباث  اعدم  دشابن  موصعم  هاگره  سک 

داه ٍمْوَق  ِّلُکِل  َو  ٌرِذْنُم  َتْنَأ  امَّنِإ  هیآ  مجنپ ) )

وت ینعی  دناهتفگ  یـضعب  تسه و  هدننک  تیادـه  یموق  ره  يارب  یهلا و  باذـع  زا  ار  هورگ  نیا  هدـنناسرت  رگم  دـمحم  ای  وت  یتسین  ینعی 
هضیفتسم ثیداحا  نآ  رب  تسا و  رترهاظ  لوا  ینعم  هک  دباییم  دنکیم  رکفت  هیآ  قایس  رد  هک  یـسک  یتسه و  یهورگ  ره  هدننک  تیاده 

دناهدرک تیاور  یملسا  هدرب  یبا  زا  لیزنتلا  دهاوش  رد  هچنانچ  دناهدرک  تیاور  هددعتم  قیرطب  زین  هماع  تسا و  هدش  دراو  هعیـش  قیرط  زا 
قیاقح هنیـسب  هتفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  دش  غراف  نآ  زا  نوچ  دیبلط  وضو  بآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک 

سپ ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  تفگ  تشاذـگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیکـس  اب  هنیـس  رب  تسد  سپ  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  تفگ  سپ  دینابـسچ  دوخ  هنیفد 
زا هک  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  و  ینینچ ، وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نآرق و  نایراق  ریما  تیاده و  هار  تمالع  قیالخ و  شخبرون  یئوت  تفگ 
هک تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دنـس  نیدـنچب  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  تسا  هماـع  ناثدـحم  ریهاـشم 

تشاذگ و مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  شود  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 
وبا و  تسا . هدرک  تیاور  سابع  نبا  ریـسفت  رد  زین  یبلعث  نم . زا  دـعب  ناگتفای  تیادـه  دـنباییم  تیادـه  وتب  يداه و  یلع  ای  یئوت  تفگ 
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یلع ای  تسیداه  یلع  رذنم و  منم  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  رگید  دنـسب  میعن 
لوسر ترضح  رذنم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  رگید  تیاورب  ناگتفای و  تیاده  دنباییم  تیاده  وتب 

زا دنـس  ودـب  ار  تیاور  نیا  هکنآ  زا  دـعب  یبـلعث  هچناـنچ  هدومرف  هدارا  ار  دوخ  هک  تسا  موـلعم  مشاـه و  ینب  زا  تسیدرم  يداـه  تسا و 
دمحا نب  هَّللا  دبع  هدرک و  هدارا  ار  دوخ  مشاه  ینب  زا  يدرمب  ترضح  ینعی  هسفن  یف  هتفگ  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

هماع هصاخ و  هضیفتسم  تایاور  رد  هک  يریسفت  ربانب  همیرک  هیآ  نیا  ار و  ثیدح  نیا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  زین  لبنح  نبا  و 
بناج زا  یتجح  زا  دشابیمن  یلاخ  يرـصع  چـیه  هک  دـنلئاق  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هیماما  هیجان  هقرف  هچنآ  رب  دـنکیم  تلالد  تسا  هدـش  دراو 

زا ار  مدرم  دراد  هاگن  یگدنب و  قیرط  ادـخ و  نیدـب  ار  مدرم  دـیامن  تیادـه  هک  یماما  ای  يربمغیپ  یـصو  ای  يربمغیپ  ای  ناگدـنب  رب  ادـخ 
. ُهَّللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  تسلدع  دهاش  نیا  رب  زین  لقع  هچنانچ  یهارمگ  تلالض و 

دابِعْلاِب ٌُفَؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاغِتْبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  مشش ) )

دوخ و ناگدـنب  رب  تسا  نابرهم  ملاع  دـنوادخ  ادـخ و  يدونـشوخ  بلط  يارب  ار  دوخ  ناج  دـشورفیم  هک  تسیـسک  مدرم  هلمج  زا  ینعی 
دش لزان  نانمؤم  يالوم  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو   62 ص : نیقیلا ، قح  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  هکلب  هضیفتسم  ثیداحا 

رومأم ملاع  دنوادخ  بناج  زا  ترضح  نآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  لتق  رب  دندرک  قافتا  شیرق  رافک  هک  یبش  رد 
رما دندیـشکیم و  حبـص  راظتنا  دندمآ و  رب  ترـضح  نآ  هناخ  درگ  رد  بش  نآ  رد  شیرق  رافک  دور  راغب  دوش و  ناهنپ  ناشیا  زا  هک  دـش 

هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دننک  نامگ  رافک  هک  دناباوخب  دوخ  ياج  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دش  یلاعتقح 
دش و داش  داد  ریما  ترضحب  ار  تراشب  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نوچ  دور و  نوریب  ترـضح  تسا و  مّلـس  هلآ و 
دیباوخ و ترضح  نآ  شارف  رب  دروآ و  ياجب  رکش  هدجـس  دنکیم  نایملاع  رورـس  ناج  يادف  ار  دوخ  نیریـش  ناج  هک  تمعن  نیا  رکـشب 
رد نافلاخم  رثکا  ترضح  نآ  نأش  رد  ار  هیآ  لوزن  دش و  لزان  هیآ  نیا  تقو  نآ  رد  دیرخ و  دوخ  ناج  رب  ار  ناکرشم  هنهرب  ریـشمش  دص 
وبا ظفاح  ریـسفت و  رد  یبلعث  ریـسفت و  رد  يروباشین  ریبک و  ریـسفت  رد  يزار  رخف  دننام  دناهدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  دوخ  ریـسفت  بتک 

هلاسر نیا  رد  ام  و  ارعـش . نیثدحم و  نیخروم و  ریاس  ءایحا و  رد  یلازغ  لئاضف و  رد  یناعمـس  دنـسم و  رد  دـمحا  تایآ و  لوزن  رد  میعن 
رد هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  يدـس  زا  دوخ  روهـشم  ریـسفت  رد  یبلعث  میئاـمنیم : اـفتکا  میعن  وبا  یبلعث و  تیاور  دـنچب 
نآ شارف  رد  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  تفر و  راـغب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  یبـش  رد  دـش  لزاـن  ع )  ) یلع نأـش 

دومن هنیدـم  يوـسب  ترجه  هدارا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  دـیباوخ و  ترـضح 
دنک و در  ناشیاب  دوب  ترضح  نآ  دزن  هک  ار  مدرم  ياهتما  دنک و  ادا  ار  ترضح  نآ  ياهضرق  هک  تشاذگ  هکم  رد  ار  ع )  ) ریما ترـضح 

درک رما  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  ترـضح  نآ  هناخ  ناکرـشم  دور  راغب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تساوخ  هک  یبش  رد 
دوخ رب  اهبـش  رد  مشوپیم  دوخ  رب  نم  هک  يزبس  یمرـضخ  درب  هک  دومرف  دـباوخب و  ترـضح  نآ  شارف  رب  هک  ار  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع 
یحو یلاعتقح  درک و  نینچ  ترـضح  سپ  دیـسر  دهاوخن  وتب  یهورکم  دهاوخ  ادخ  رگا  باوخب  نم  باوخ  باوختخر  نایم  رد  شوپب و 

کیمادک ماهدینادرگ  يرگید  زا  رتزارد  ار  امش  زا  یکی  رمع  ماهداد و  رارق  يردارب  امـش  نایم  نم  هک  لیئاکیم  و  ع )  ) لیئربج يوسب  درک 
ةویح لوط  رایتخا  دنتـشادنرب و  دوخ  یناگدنز  لوط  زا  تسد  کی  چـیه  سپ  یناگدـنز  لوطب  دـینکیم  رایتخا  دوخ  رب  ار  يرگید  امـش  زا 
هَّللا یّلـص  دـمحم  اب  ار  وا  نم  هک  دـیدوبن  بلاط  یبأ  نب  یلع  لثم  امـش  ارچ  هک  ناشیا  هب  درک  یحو  یلاـعت  قح  دـندرکن  دوخ  رب  يرگید 
درک رایتخا  دوخ  یناگدنز  رب  ار  دمحم  یناگدنز  دینادرگ و  وا  يادف  ار  دوخ  ناج  دیباوخ و  وا  شارف  رب  مدرک و  ردارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رـس کیدزن  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دـندمآ و  نیمز  يوسب  ود  ره  سپ  دـیئامن  تظفاحم  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  نیمز و  يوسب  دـیورب  نونکا 
يا وت  لثم  تسیک  هب  هب  هک  درک  ادـن  لیئربج  وا و  ياهاپ  دزن  لیئاکیم  تسـشن و   63 ص : نیقیلا ، قح  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رورپقح 
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هیلع یلع  نأش  رد  دوب  هبیط  هنیدم  هجوتم  هک  یتقو  رد  داتسرف  ترـضح  رب  ار  هیآ  نیا  هکئالم  سپ  دنکیم  تاهابم  وتب  ادخ  بلاط  وبا  رـسپ 
. تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ترضح  نآ  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  زین  میعن  وبا  ظفاح  مالّسلا و 

تسا ریهطت  همیرک  هیآ  متفه ) )

امـش زا  دـنک  فرط  رب  هکنآ  رگم  یلاعتقح  تسا  هدرکن  هدارا  ینعی  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ 
هماع و قیرط  زا  هربتعم  ثیداحا  هک  نادـب  یندرکكاپ  ار  امـش  دـنادرگ  كاپ  ربمغیپ و  تیب  لها  يا  ار  يدـب  ره  کش و  هانگ و  كرش و 
هماع و حاحـص  عیمج  رد  هدش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  دراو  هصاخ 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یبلعث  هکنانچ  تسا  روکذـم  ناشیا  هربتعم  ریـسافت 
تیاور هملـس  ما  زا  وا  ریغ  یبلعث و  اضیا  هدـش  لزان  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  یلع و  نم و  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دومرف 

رد ترـضح  دروآ  ترـضح  نآ  يارب  زا  هریرح  همطاف  دوب  نم  هناخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تفگ  هک  دناهدرک 
ترـضح سپ  مدرکیم  زاـمن  هرجح  رد  نم  دـندوب و  هدرتسگ  يربیخ  ياـبع  شریز  رد  دوب و  ترـضح  نآ  هاـگباوخ  هک  دوب  هتـسشن  هفص 

هریرح لوغـشم  دنتـسشن و  همه  دـندمآ و  ع )  ) نیـسح نسح و  یلع و  سپ  ار  دوخ  ياهرـسپ  دوـخ و  رهوـش  بلطب  تفگ  همطاـفب  لوـسر 
كرابم تسد  دیناشوپ و  ناشیا  رب  تفرگ و  ار  ابع  یتدایز  لوسر  ترـضح  سپ  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  تقو  نیا  رد  دندش  ندروخ 

ناشیا نادرگ  كاپ  نادرگ و  رود  ار  سجر  ناشیا  زا  سپ  دنانم  ناصوصخم  تیب و  لها  اهنیا  ادنوادخ  تفگ  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب 
تبقاع هک  دومرف  هبترم  ود  هَّللا  لوسر  ای  میامـش  اب  زین  نم  متفگ  مدرک و  هناخ  لخاد  ار  دوخ  رـس  نم  تفگ  هملـس  ما  یندینادرگ  كاپ  ار 

وا جورخ  ببس  مردام  هشیاع  دزن  متفر  مردام  اب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  عمجم  زا  یبلعث  اضیا  درکن . اهنآ  لخاد  ارم  تسا و  ریخب  وت 
هک یـسک  زا  ینکیم  لاؤس  تفگ  یئوگیم  هچ  یلع  باب  رد  تفگ  مردام  ادـخ  ردـق  اـضق و  زا  دوب  يرما  تفگ  دیـسرپ  لـمج  گـنجب  ار 

نسح و همطاـف و  یلع و  مدـید  هک  قیقحتب  ترـضح  نآ  دزن  دوب  ناـنز  نیرتـبوبحم  رهوش  لوسر و  ترـضح  دزن  دوب  نادرم  نیرتبوبحم 
تـیب و لـها  اـهنیا  ادـنوادخ  تـفگ  درک و  عـمج  هماـج  ریز  رد  ار  ناـشیا  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هـک  ار  نیـسح 

موش لخاد  متـساوخ  نم  یندـینادرگ  كاپ  ار  ناـشیا  نادرگ  كاـپ  نادرگ و  رود  ار  سجر  ناـشیا  زا  سپ  دـننم  ناتـسود  ناـصوصخم و 
تـساوخ ترـضح  هجوز  بنیز  هکنآ  تسا و  هدرک  تیاور  رایطلا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  زا  ناشیا  نأش  رد  ار  هیآ  لوزن  اضیا  وش . رود  تفگ 

ینعی دنقحا  نم  تیب  لها  هک  دومرف  ترضح  هکنآ  تسا  هدرک  تیاور  عقـسا  نب  ۀلثاو  زا  دشن و  یـضار  دوش  لخاد   64 ص : نیقیلا ، قح 
هک تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  تسا و  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  يزیچ و  ره  تفالخب و  دـنرتراوازس 

تسا ریخب  وت  تبقاع  هک  دومرف  متسین  تیب  لها  زا  نم  متفگ  مدوب  هتسشن  رد  شیپ  رد  نم  دش و  لزان  نم  هناخ  رد  هیآ  نیا  تفگ  هملس  ما 
نسح و  ع )  ) همطاف مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هیآ  لوزن  تقو  اجنآ  رد  یلوسر و  جاوزا  زا  وت  و 

ار و سجر  ناشیا  زا  نک  رود  دننم  تیب  لها  اهنیا  ادـنوادخ  تفگ  دـیناشوپ و  ناشیاب  ار  ابع  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع 
ناصوصخم تیب و  لها  اهنیا  دومرف  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  رگید  تیاورب  لوصالا  عماج  رد  یندـینادرگ و  كاپ  ار  ناشیا  نادرگ  كاـپ 

وت تبقاع  دومرف  دومرفن و  لوبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناشیا  رد  دوش  لخاد  هک  درک  اعدتـسا  هملـس  ما  سپ  دننم 
ةاکشم بحاص  لوصالا و  عماج  بحاص  تسا و  هدرک  تیاور  نومضم  نیمهب  هملس  یبا  نب  رمع و  زا  يدمرت  حیحص  زا  زاب  تسا و  ریخب 
یهایـس شقنم  يابع  دمآ و  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هشیاع  زا  دـناهدرک  تیاور  ملـسم  حیحـص  زا 

دناوخ و ار  هیآ  نیا  درک و  ابع  لخاد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  مالـس و  اهیلع  همطاف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دوب و  هدیـشوپ 
هتفگ هقرحم  قعاوص  باتک  رد  تسا  ناـشیا  ياـملع  نیرتبصعتم  هک  رجح  نیا  تسا و  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  ار  ثیدـح  نیا  زین  یبلعث 
هیلع نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  و  ع )  ) همطاف مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأش  رد  هکرابم  هیآ  نیا  هک  تسنآ  داـقتعا  ار  نارـسفم  رثکا  هک  تسا 
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نیصح هک  تسا  هدش  تیاور  لوصالا  عماج  ملـسم و  حیحـص  رد  تسا و  رکذم  عمج  مکنع  ریمـض  هکنآ  رابتعاب  تسا  هدش  لزان  مالّـسلا 
نوچ دشابیم  رهوش  اب  یتدم  نز  دنگوس  ادخب  هن  تفگ  دیز  دنیوا  تیب  لها  زا  ترضح  نآ  نانز  ایآ  هک  دیسرپ  مقرا  نب  دیز  زا  هرمس  نب 

رد تسا و  مارح  ناشیا  رب  هقدـص  هک  دـنیوا  ناـشیوخ  وا  تیب  لـها  هکلب  دوشیم  قحلم  دوخ  موقب  دوریم و  شردـپ  هناـخب  تفگ  شقـالط 
هب بیرق  ات  دـش  لزان  تیب  لها  نأش  رد  ریهطت  هیآ  نوچ  تفگ  کلام  نب  سنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماـج 

لها ای  ةالـصلا  تفگیم  داتـسیایم و  همطاف  هناخ  رد  رب  دمآیم  نوریب  زامنب  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هام  شش 
يردخ دیعس  وبا  زا  رایسب  قیرطب  هماع  هصاخ و  هیآ و  رخآ  ات  دومنیم  توالت  ار  ریهطت  هیآ  سپ  نم  تیب  لها  يا  دیوش  رـضاح  زامنب  یتیب 

سپ دش  لزان  ابع  لآ  نأش  رد  هکرابم  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  عقـسا و  نب  ۀـلثاو  هملـس و  ما  هشیاع و  کلام و  نب  سنا  و 
مّلـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نانز  تسا و  رفن  جنپ  نیا  صوصخم  هیآ  نیا  هک  دـش  رهاظ  هماع  هصاخ و  هرتاوتم  رابخاب 

قح دنموصعم  یهانگ  ره  كرـش و  کش و  قافن و  رفک و  زا  ناشیا  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  سپ  دنتـسین  لخاد  ترـضح  نآ  ناشیوخ 
یلاعتقح هکنانچ  دوش  لصاح  هلصافالب  دارم  نآ  زا  دعب  هک  یئهدارا  لوا )  ) دننکیم قالطا  ینعم  نیدنچب  ار  هدارا  هک  اریز   65 ص : نیقیلا ،

ار نآ  رم  دیوگب  هکنآ  ار  يزیچ  دنک  هدارا  هاگره  هکنآ  رگم  ادخ  رما  تسین  ینعی  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  هدومرف 
تسا حیرص  زین  هقباس  هیآ  دشابن و  هک  تسا  لاحم  یلاعتقح  رد  نآ  تسا و  مزع  ینعمب  هدارا  میود )  ) دسریم مهب  دشابیم و  نآ  سپ  شاب 

( لوا  ) هجو دـنچب  درادـن  لاـمتحا  هیآ  رد  ینعم  نیا  تسا و  فـیلکت  ینعمب  هدارا  میـس )  ) دـنکیمن وا  دارم  زا  فـلخت  یهلا  هدارا  هکنآ  رد 
نیفلکم عیمج  هکلب  درادن  تیب  لها  هب  یتیـصوصخ  سجر  باهذ  فیلکت  دـنکیم و  رـصح  رب  تلالد  تیبرع  لها  قافتاب  امنا  هملک  هکنآ 

زا هکنآ  میود )  ) دننک تدابع  ارم  هکنآ  يارب  رگم  ار  سنا  نج و  ماهدیرفاین  نم  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  رما و  نیاب  دـنفلکم  رافک  یتح 
ار ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اذهل  دوب  فیرـشت  حدم و  يارب  هیآ  نیا  لوزن  هک  تسا  مولعم  هرتاوتم  رابخا  قایس 

لزان همیظع  تادیکأتب  دکؤم  هیآ  سپ  دننم  ناصوصخم  تیب و  لها  ناشیا  هک  دومرف  دیناشوپ و  ناشیا  يور  رب  ابع  دـینادرگ و  صوصخم 
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  دنادرگ  لیاز  امـش  زا  ار  ناهانگ  عیمج  ینعی  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هک  تسا  هتفگ  بصعت  نآب  يزار  رخف  هچنانچ  دش 

هچ دنکیرـش و  نآ  رد  همه  قاسف  رافک و  هک  دـشاب  ناـهانگ  كرتب  فیلکت  دارم  رگا  دـناشوپب و  امـش  رب  ار  دوخ  تمارک  ياـهتعلخ  ینعی 
نآ ءاعدتسا  ءاعد و  زا  دعب  هیآ  نیا  هک  دش  روکذم  تایاور  رثکا  رد  هکنآ  میس )  ) دوب دهاوخ  نآ  رد  یتمارک  هچ  یفیرشت و  هچ  یحدم و 
هیآ دـشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  دـشابن و  لوصح  عبتتم  هک  هدارا  هن  دوب  سجر  باهذا  دومن  ءاعدتـسا  ترـضح  هچنآ  دـش و  لزان  ترـضح 

درکیم هغلابم  ردق  نیا  ارچ  هملـس  ما  دوب  دارم  ینعم  نیا  رگا  هکنآ  مراهچ )  ) نآ تباجا  هن  دوب  دهاوخ  ترـضح  نآ  ياعد  در  رب  نمـضتم 
زا یـضعب  هکنآ  دنلخاد و  نآ  رد  سک  همه  هک  ینعم  نیا  رد  وا  لوخد  رد  دومرفیم و  هقیاضم  ارچ  ترـضح  دنک و  ابع  لخاد  ار  دوخ  هک 

دیاب ناشیا  زین  هیآ  نیا  رد  سپ  تسا  هدش  ترضح  نآ  نانزب  باطخ  تایآ  نآ  رد  هک  تسا  یتایآ  نایم  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  نافلاخم 
هک یـسک  تسین و  ناشیاب  باطخ  هکنآ  رب  تسا  لیلد  رکذم  هب  ثنؤم  ریمـض  رییغت  هکنآ  لوا  هجو  هجو : دـنچب  تسلطاب  دنـشاب  بطاخم 

باطخ رییغت  دوشیم و  روکذـم  رگید  هصق  هصق  نایم  رد  هک  تسا  رایـسب  لـیبق  نیا  زا  تاـیآ  رد  هک  دـنادیم  دـیامنیم  ینآرق  تاـیآ  عبتت 
دعب زاب  تسا و  هدش  نانمؤم  اب  باطخب  لودع  تاجوز  اب  باطخ  نایم  رد  هک  هدش  عقاو  نیا  لثم  زین  هروس  نیا  رد  هچنانچ  دوشیم  رایـسب 
نیا رد  هک  اریز   66 ص : نیقیلا ، قح  دنک  ربدت  یـسک  رگا  تسه  مامت  مات  بسانم  اجنیا  رد  هکنآ  اب  تسا  هدـش  ناشیا  هبطاخمب  رما  نآ  زا 
لثم امش  ارچ  تسا  رتشیب  امش  ترشاعم  هکلب  دیروشحم  ترـضح  نآ  اب  همه  تیب  لها  امـش و  هک  تسه  نانزب  تبـسن  يرییغت  مالک  رییغت 
مسق نیا  هاگره  صاصتخا  نیا  اب  نانز  هک  دنک  مهوت  یسک  ادابم  هکنآ  ای  ترشاعم  بادآ  تیاعر  تهازن و  تراهط و  رد  دیشابیمن  ناشیا 

ناشیا تمصع  لیذ  تراهط  نایب  يارب  زا  دوش و  رداص  هّللاب  ذایعلا  اهنیا  لثم  مه  تیب  لها  زا  هک  تسا  نکمم  دوش  رداص  ناشیا  زا  لامعا 
رتحضاو و دنیوگیم  مظن  طبر و  رد  نارسفم  هک  یهوجوب  تبسن  هدیسر  ریقف  رطاخب  هک  هجو  ود  نیا  دشاب و  هدرک  لخاد  نایم  رد  ار  نیا 

دـشاب هدـشن  طقاس  يزیچ  فحـصم  زا  هک  دوشیم  تجح  یتقو  دـشاب  هتـشادن  یتروص  نخـس  نیا  رگا  هکنآ  میود ) هجو   ) تسا رتناسآ 
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ام اُوقَدَـص  ٌلاجِر  هیآ  میدرک  عمج  ار  نآرق  هکنآ  زا  دـعب  هک  هدرک  لقن  تباـث  نب  دـیز  زا  لوصـالا  عماـج  بحاـص  هک  اریز  تسین  مولعم 
هیآ نیا  قحال  قباس و  رد  دشاب  هداتفا  رگید  رایـسب  تایآ  تسا  نکمم  سپ  میدرک  قحلم  میتفای و  تباث  نب  ۀمیزخ  اب  ار  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاع 

زا رتگرزب  دوب و  رایـسب  شیرق  ناـنز  نادرم و  لـیاضف  بازحا  هروس  رد  هک  تسلوقنم  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  دنـشاب و  هدرکن  قحلم  هک 
زا يرایـسب  رد  هک  اریز  دشاب  لوزن  قفاوم  نآرق  مظن  تسین  مولعم  هکنآ  میـس ) هجو   ) دنداد فیرحت  دندرک و  مک  ناشیا  دوب و  هرقب  هروس 
رد دشاب و  هدش  لزان  رگید  تقو  رد  هک  تسا  نکمم  سپ  سکعلاب  تسیندم و  شتایآ  زا  یـضعب  هک  دـناهدرک  حیرـصت  هیکم  ياههروس 

دشاب هدش  مولعم  هصاخ  هماع و  هرتاوتم  هحیحص  ثیداحاب  هاگره  هکنآ  مراهچ ) هجو   ) دنـشاب هدرک  قاحلا  هتـسنادن  ای  هتـسناد  عضوم  نیا 
رد ار  ناشیا  رگید  تاضارتعا  باوج  درادـن و  يررـض  دـشابن  مولعم  ام  رب  تایآ  طـبر  تهج  رگا  تسا  تیب  لـها  صوصخم  هیآ  نیا  هک 

دیاب دشاب  هدینادرگ  لیاز  ار  ناشیا  سجر  یلاعتقح  هاگره  درادن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  ماهدومن و  داریا  دوخ  هطوسبم  بتک 
زا دـیاب  سپ  تسا  مومع  رب  هحـضاو  هنیرق  هک  دـشاب  هدـش  عقاو  ریهطت  رد  هک  هغلابم  زا  دـعب  هاگره  اـصوصخ  ددرگ  یفتنم  شدارفا  عیمج 
یف تمصع  هکنیمه  میئوگ  هدنیآ  تمـصع  رب  دنکیمن  تلالد  هک  دنیوگ  رگا  دنموصعم و  هک  دش  تباث  سپ  دنـشاب  رهطم  ناهانگ  عیمج 
قرخ نیا  دناهدوبن و  یضعب  رد  دناهدوب و  موصعم  تاقوا  یضعب  رد  هک  تسین  لئاق  تما  زا  یسک  هک  اریز  تسا  یفاک  دیـسر  مهب  هلمجلا 

لعفلاب و لوصح  نآ  زا  دارم  هدـش  دراو  هغیـص  نیاب  هدارا  دـیجم  نآرق  رد  هک  اج  ره  هکنآ  اب  دـننادیمن  زیاج  ناشیا  هک  تسیبکرم  عامجا 
ْنَأ ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  ِهَّللا و  َمالَک  اُولِّدَُبی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ْمُْکنَع و  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  َرْسُْعلا و  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  لثم  تسا  ماود 
رد هک  یلئالدب  ناشیا  لاجر  رد   67 ص : نیقیلا ، قح  دوشیم  تباث  زین  تماما  دش  تباث  تمصع  هاگره  تسا و  رایـسب  نیا  لثم  ْمُهَّلُِـضی و 

. دنتسین موصعم  ناشیا  ریغ  تما  قافتاب  هک  اریز  دش  روکذم  ناماما  تمصع 

تسا هلهابم  هیآ  متشه ) )

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
زا وت  يوسب  تسا  هدمآ  هچنآ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  رما  رد  وت  اب  دنک  هلداجم  هک  یـسک  سپ  ینعی  َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

سپ ار  امـش  ياهناج  ار و  ام  ياهناج  ار و  ار  امـش  نانز  ار و  ام  نانز  ار و  امـش  نارـسپ  ار و  ام  نارـسپ  میناوخب  اـت  دـیئایب  وگب  سپ  ملع 
هدـش دراو  هماع  هصاخ و  قیرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  و  نایوگغورد ؛ رب  ار  ادـخ  تنعل  مینادرگب  سپ  ادـخ  دزن  مینک  عرـضت  مینک و  هلهاـبم 

دناهدرک تیاور  ملـسم  حیحـص  زا  نارگید  لوصالا و  عماج  ةاکـشم و  بحاص  هچنانچ  تسا  هدش  لزان  ابع  لآ  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا 
نـسح و  س )  ) همطاف مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  لزان  هلهابم  هیآ  نوچ  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا 
هشیاع زا  لوصالا  عماج  ملـسم و  حیحـص  ةاکـشم و  رد  اضیا  یتیب  لهأ  ءالؤه  مهللا  تفگ  دیبلط و  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع 

ار وا  دمآ  مالّسلا  هیلع  نسح  سپ  دوب  ینولم  يابع  وا  رب  دمآ و  يدادماب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور 
دمآ مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  درک  ابع  لخاد  ار  وا  دمآ  ع )  ) همطاف سپ  درک  ابع  لخاد  ار  وا  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  سپ  درک  ابع  لخاد 

دـندمآ و نارجن  لها  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  نارگید  میعن و  وبا  ظفاح  دـناوخ و  ار  هیآ  نیا  سپ  درک  ابع  لـخاد  ار  وا  و 
نم هاگره  تفگ  ناشیاب  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  و  ع )  ) همطاف یلع و  اب  دمآ  ادخ  لوسر  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح 

هک تسا  هدرک  تیاور  فاشک  بحاص  و  هیزج ؛ رب  دـندرک  حلـص  هنعالم و  زا  دـندرک  ابا  نارجن  لـها  سپ  دـیئوگب  نیمآ  امـش  منک  اـعد 
مینکب يرکف  میدرگرب و  ات  ار  ام  هد  تلهم  دنتفگ  هلهابم  يوسب  درک  توعد  ار  يراصن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ 

هک دنگوس  ادخب  تفگ  ینیبیم  تحلـصم  هچ  حیـسملا  دبع  يا  دوخ  يأر  بحاصب  دنتفگ  دـندرک  تولخ  رگید  کی  اب  نوچ  میئایب  ادرف  و 
امش يارب  هعطاق  ۀجح  مالّسلا  هیلع  یـسیع  باب  رد  تسلـسرم و  ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هک  يراصن  هورگ  يا  دیتسناد 
رگا دوش و  گرزب  ناشیا  كدوک  دنامب و  هدـنز  ناشیا  گرزب  هک  دوخ  ربمغیپ  اب  یهورگ  چـیه  دـندرکن  هلهابم  هک  دـنگوس  ادـخب  دروآ 
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دینک حلـص  وا  اب  سپ  دیوشن  ادج  نآ  زا  دیهاوخیم  دیراد و  دوخ  نید  اب  تفلا  هتبلا  رگا  دیوشیم و  كاله  همه  تعاس  نیمه  دینک  هلهابم 
دادماب و رد  دندوب  هدـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزنب  دـندمآ  سپ  دـیدرگرب  دوخ  دالب  هب  و 

تشپ رد  ع )  ) همطاف ترضح  دوب و  هتفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  تسد  تشاد و  رب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تفریم و  ع )  ) همطاف رـس  تشپ  رد   68 ص : نیقیلا ، قح  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفریم و  وا  رس 
ار دنچ  یئور  منیبیم  نم  يراصن  هورگ  يا  تفگ  ینارجن  فقـسا  سپ  دیئوگب  نیمآ  امـش  منک  اعد  نم  هاگره  هک  دومرفیم  ناشیا  اب  مّلس 

یقاب ینارـصن  کی  نیمز  يور  رب  دیوشیم و  كاله  هک  دینکن  هلهابم  سپ  دنکیم  اهور  نیاب  دنکب  ياج  زا  ار  یهوک  دهاوخ  ادخ  رگا  هک 
دوخ نید  رب  ار  وت  مینکن و  هلهاـبم  وت  اـب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رب  اـم  يأر  مساـقلا  وبأ  يا  دـنتفگ  ناـشیا  سپ  تماـیق  زور  اـت  دـنامیمن 

زا دشاب  هدوب  هک  دیوش  ناناملسم  سپ  ندرک  هلهابم  زا  دینکیم  ابا  هاگره  هک  دومرف  ترضح  میـشاب  تباث  دوخ  نید  رب  مه  ام  میراذگب و 
منکیم گنج  امـش  اب  دومرف  ترـضح  دندرک  ابا  سپ  تسا  ناناملـسم  رب  هچنآ  دـشاب  امـش  رب  تسا و  ناناملـسم  يارب  زا  هچنآ  امـش  يارب 

رب دوخ  نید  زا  ار  اـم  یناـسرتن و  ار  اـم  ینکن و  گـنج  اـم  اـب  هک  وت  اـب  مینکیم  حلـص  نکیل  تسین و  برع  گـنج  تقاـط  ار  اـم  دـنتفگ 
يداع هرز  یـس  بجر و  هاـم  رد  هلح  رازه  رفـص و  هاـم  رد  هلح  رازه  هیزج  يارب  میهدـب  هلح  رازه  ود  لاـس  ره  رد  هکنآ  طرـشب  ینادرگن 

هتخیوآ ندش  كاله  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  يدنوادخ  قحب  دومرف  درک و  حلص  ناشیا  اب  وحن  نیاب  ترـضح  سپ  میهدب  هیدف 
دـشیم و شتآ  ناشیا  يارب  يداو  نیا  كوخ و  هنیزوب و  تروصب  دـندشیم  خـسم  یگمه  دـندرکیم  هلهابم  رگا  نارجن و  لها  رب  دوب  هدـش 

عیمج دوش  مامت  ددرگب و  لاس  هکنآ  زا  شیپ  ناتخرد و  رـس  رب  ناغرم  یتح  ار  نآ  لها  نارجن و  درکیم  لصأتـسم  ملاـع  دـنوادخ  هنیآره 
هدرک رکذ  ار  هشیاع  تیاور  فاشک  بحاص  سپ  اهنیعب  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  زین  ریسفت  رد  یبلعث  دندشیم و  كاله  يراصن 

هیـضق نومـضم  َسْجِّرلا و  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  تفگ  درک  ابع  لـخاد  ار  ناـشیا  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هتفگ  رخآ  رد  تسا و 
یفالتخا نآ  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  ناشیا  ریغ  نیخروم و  نیثدـحم و  نیرـسفم و  زا  هماع  هصاخ و  نایم  تسا  رتاوتم  هلهابم 

لوسر تقیقح  رب  دنکیم  تلالد  لاح  يا  یلع  دوبن و  ابع  لخاد  یسک  ناشیا  ریغ  دش و  ابع  لآب  هلهابم  هکنآ  رد  تسین  یفالخ  دناهدرک و 
هوجوب ءانثلا  ۀیحتلا و  ةالصلا و  فلا  فلا  مهیلع  ابع  لآ  عومجم  تلیضف  مالّسلا و  هیلع  یضترم  یلع  تماما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هلهاـبم رب  مادـقا  تأرج  نآـب  تشادیمن  دوخ  تیقح  رب  ماـمت  قوـثو  رگا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هکنآ  لوا  یتـش 
دادیم ناشیا  تیقح  لامتحا  ای  تشاد  ناشیا  تیقح  نظ  هک  یهورگ  ریثأتلا  عیرـس  ءاعد  ریـشمش  مد  هب  ار  دوخ  لـها  نیرتزیزع  دومنیمن و 

رگا هلهابم  ققحت  رد  دومنیم  هغلابم  دوشیم و  لزان  امـش  رب  یلاعتقح  باذع  دینک  هلهابم  نم  اب  رگا  هک  داد  ربخ  هکنآ  میود  دروآیمن  ردب 
هکنآ اب  دـنکیمن  يراک  نینچ  یلقاـع  چـیه  دوب و  دوخ  بذـک  راـهظا  رد  یعـس  نمـضتم  ندرک  هغلاـبم  نیا  تشادیمن  دوخ  تیقحب  مزج 

رگا دندومن و  هلهابم   69 ص : نیقیلا ، قح  زا  عانتما  يراصن  هکنآ  میـس  دوب  نامز  ره  ءالقع  لقعا  ترـضح  نآ  للم  بابرا  عیمج  قاـفتاب 
دوخ هبتر  ظفح  دننکن و  ترضح  نآ  تیب  لها  زا  دنچ  يدودعم  ترضح و  نآ  نیرفن  زا  اورپ  تسیاب  دنتـشادن  ترـضح  نآ  تیقحب  ملع 

رسا و ضرعم  رد  ار  دوخ  لاوما  نادنزرف و  نانز و  دندومنیم و  هکلهم  بورح  رب  مادقا  ینعم  نیا  يارب  هچنانچ  دننکب  دوخ  موق  نایم  رد  ار 
کی يراصن  هک  تسا  روکذـم  رابخا  رثکا  رد  هکنآ  مراهچ  دـننکن  لوبق  ار  هیزج  يراوخ  تلذـم و  تسیاب  دـندروآیم و  رد  بهن  لـتق و 

تسنیا و دوعوم  ربمغیپ  نآ  هک  ام  رب  دش  مولعم  دیدرگ و  رهاظ  ام  رب  وا  تیقح  هک  دـنتخاسیم  روکذـم  دـندومنیم و  عنم  هلهابم  زا  ار  رگید 
نسح و  ع )  ) همطاف مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دوشیم  رهاظ  هفیرـش  هیـضق  نیا  زا  مجنپ  دندومن  عانتما  هلهابم  زا  ببـس  نیاب 

هچنانچ دناهدوب  ترـضح  نآ  دزن  مدرم  نیرتزیزع  ادخ و  قلخ  فرـشا  ص )  ) تلاسر ترـضح  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع 
همه زا  هک  يرـشخمز  دـناهدومن و  فارتعا  نیاب  ناشیا  ریغ  يزار و  رخف  يواضیب و  يرـشخمز و  دـننام  ناشیا  نابـصعتم  نافلاخم و  عیمج 

ای تسبذاـک  وا  هک  دوشب  رهاـظ  هک  دوب  نآ  يارب  هلهاـبم  رب  مصخ  ندرک  توعد  یئوـگ  رگا  هک  تسا  هتفگ  فاـشک  رد  تسا  رتبصعتم 
ندرک مض  هک  میئوگ  باوج  هلهابم  رد  نانز  نارسپ و  ندرک  مض  تشاد  هدیاف  هچ  سپ  دوب  وا  مصخ  وا و  صوصخم  رما  نیا  وا و  مصخ 
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ناشیا ندرک  مض  اـب  هک  اریز  دـیامن  هلهاـبم  یئاـهنتب  دوخ  هکنآ  زا  دوب  هداـیز  وا  تیقح  رب  داـمتعا  قوثو و  رب  شتلـالد  هلهاـبم  رد  ناـشیا 
افتکا دروآ و  رد  كاله  نیرفن و  ضرعم  رد  دوخ  دزن  ار  مدرم  نیرتبوبحم  ار و  دوخ  رگج  ياـههراپ  دوخ و  هزعا  هکنآ  رب  دومن  تأرج 

شاهبحا هزعا و  اـب  وا  مصخ  تساوخ  هک  تشاد  دوخ  مصخ  ندوب  وگغورد  رب  ماـمت  داـمتعا  هکنآ  رب  درک  تلـالد  یئاـهنتب و  دوخب  دومنن 
نیرتزیزع ناشیا  هک  اریز  ار  نانز  نارـسپ و  هلهابم  يارب  دـینادرگ  صوصخم  دوش و  عقاو  هلهاـبم  رگا  دـندرگ  لصأتـسم  دـنوش و  كـاله 

دسرن و ناشیاب  یبیـسآ  هکنآ  يارب  دروآیم  رد  كاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  یمدآ  هک  دشاب  اسب  دنبـسچیم و  نارگید  زا  شیب  لدب  دنلها و 
دوخ سفن  رب  ار  ناشیا  هلهابم  هیآ  رد  یلاعت  يادخ  تهج  نیاب  دنزیرگن و  هک  دـندربیم  دوخ  اب  ار  نادـنزرف  نانز و  اهگنج  رد  ببـس  نیاب 

رب دشابیمن  یلیلد  رتیوق  نیا  زا  هک  تسا  یلیلد  نیا  هک  تسا  هتفگ  نیا  زا  دعب  سپ  دنامدقم  ناج  رب  ناشیا  هک  دیامن  مالعا  ات  تشاد  مدقم 
نآ دزن  دـناهدوب  قلخ  زعا  بحا و  ناشیا  هک  دـش  مولعم  هاگره  میئوگ  سپ  يرـشخمز  مالک  دـش  مامت  ابع  باحـصا  تیب و  لـها  تلیـضف 
زا ترـضح  نآ  تبحم  هک  تسا  رهاظ  نیدتم  لقاع  ره  رب  هچ  ترـضح  نآ  زا  دعب  نامز و  نآ  رد  دنـشاب  قلخ  نیرتهب  دیاب  سپ  ترـضح 

دشابن و نینچ  نوچ  تشادیم و  رتتـسود  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب  رتبوبحم  ادخ  دزن  هک  ره  هکلب  دوبن  تیرـشب  طباور  ۀـهج  زا  نارگید  تباب 
اـضیا تسا و  هدش  دراو  ینید  تبحم  نودب  ریاشع  ءابآ و  دالوا و  تبحم   70 ص : نیقیلا ، قح  تمذم  رایـسب  رابخا  تایآ و  رد  هکنآ  لاح 
تیاعر ار  نارود  دـناهدوبن و  ادـخ  تسود  هکنآ  ببـسب  درکیم  رود  دوخ  زا  ار  کـیدزن  ناـشیوخ  هک  دوب  مولعم  ترـضح  نآ  تریـس  زا 
ترـضح نآ  فصو  رد  نیدجاسلا  دیـس  هچنانچ  ناشیا  ناوخا  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  دننام  دندوب  ادـخ  تسود  هکنآ  تهجب  درکیم 

دنـشاب تما  نیرتهب  ادـخ و  دزن  دنـشاب  قلخ  نیرتبوبحم  ناشیا  هاگره  نیبرقـالا و  کـیف  يداـع  نیدـعبالا و  کـیف  یلاو  تسا و  هدومرف 
تسا روهشم  بصعتب  تسا و  تنس  لها  ياملع  مظاعا  زا  هک  يزار  رخف  مشـش  دوب  دهاوخ  حیبق  القع  تماما  رد  ناشیا  رب  نارگید  میدقت 
لضفا نامزلا  رخآ  ربمغیپ  زا  ریغب  ناربمغیپ  عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هک  دنکیم  لالدتـسا  هیآ  نیا  زا  هعیـش  هک  تسا  هتفگ 
سدقم سفن  اهسفن  زا  دارم  ار  امش  ياهسفن  ار و  دوخ  ياهسفن  میناوخب  تسا  هدومرف  یلاعتقح  اریز  تسا  لضفا  هباحـص  عیمج  زا  تسا و 
يرگید دیاب  سپ  دناوخیمن  ار  دوخ  یمدآ  دنکیم و  تریاغم  ياعدا  ياضتقا  توعد  هک  اریز  تسین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم 
مالّـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغب  دنـشاب  هدرک  ریبعت  انـسفنا  هب  هک  یـسک  نارـسپ  نانز و  زا  ریغ  فلاؤم  فلاخم و  قافتاب  دـشاب و  دارم 

نایم یقیقح  داحتا  تسا و  هتفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  سفن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سفن  یلاعت  قح  هک  دش  مولعم  سپ  دوبن 
رب لمح  زا  تسا  یلوا  تقیقحب  تازاجم  برقا  رب  ظفل  لمح  هک  لوصا  رد  تسا  ررقم  نیا  دشاب و  زاجم  هک  دیاب  سپ  تسلاحم  سفن  ود 

هتفر نوریب  عاـمجاب  هچنآ  دورردـب و  لیلدـب  هچنآ  رگم  تستـالامک  عیمج  رد  تکرـش  روـما و  عـیمج  رد  ءاوتـسا  تازاـجم  برقا  دـعبا و 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  تالامک  هلمج  زا  دنشاب و  کیرش  مه  اب  رگید  تالامک  رد  دیاب  سپ  تسین  کیرـش  وا  اب  یلع  هک  تسیربمغیپ 
اهنآ زا  لضفا  هک  دیاب  زین  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  هباحص  عیمج  زا  ناربمغیپ و  ریاس  زا  تسا  لضفا  وا  هک  تسنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و 
هَّللا یّلـص  دمحم  هک  تسا  هدش  دقعنم  عامجا  هچنانچ  هک  تسا  هتفگ  باوج  تسا  هدرک  لقن  مامت  لیـصفتب  ار  لیلد  هکنآ  زا  دعب  دشاب و 

رب تیلـضفا  باب  رد  ناربمغیپ و  ریغ  زا  دنلـضفا  ناربمغیپ  هکنآ  رب  تسا  دقعنم  عامجا  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  لضفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
اریز تسا  رهاظ  شنالطب  زین  دـناهتفگ  ناربمغیپ  باب  رد  هک  یباوج  تسا و  هتـشادن  یباوج  اـجنآ  رد  هک  اریز  تسا  هتفگن  یباوج  هباـحص 
اریز تسا  رهاظ  شنالطب  هکلب  تسین  ملـسم  دناهدرک  عامجا  تما  عیمج  هک  دنیوگ  رگا  دنیوگیم  دـنرادن و  لوبق  ار  عامجا  نیا  هعیـش  هک 
هَّللا یّلص  نامز  رخآ  ربمغیپ  ياوس  ناربمغیپ  زا  دنلضفا  همئا  ریاس  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسنآ  داقتعا  ار  یعیـش  ءاملع  رثکا  هک 

هتـشاد حوضو  هکـسب  زا  تامدقم  ریاس  دناهدرک و  تیاور  باب  نیا  رد  دوخ  همئا  زا  هرتاوتم  هکلب  هضیفتـسم  ثیداحا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
هیلع ریما  ترـضح   71 ص : نیقیلا ، قح  تماما  سپ  ندرک  تسا  هتـسناوتن  یفرـصت  ار  وا  دـنیوگیم  نیککـشملا  ماـما  هک  لـضاف  نیا  تسا 

ریغ نآ  تستعاطا و  بوجو  تماـما و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تـالامک  هلمج  زا  هک  اریز  دـش  تباـث  لـیلد  نیاـب  زین  مالّـسلا 
حیجرت هکنیا  زا  رظن  عطق  ار  تماما  بتارم  العا  دراد  مزال  ءایبنا  ریاس  زا  ندوب  لضفا  اضیا  دـشاب  ماما  ترـضح  نآ  دـیاب  سپ  تسیربمغیپ 
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رگید زاجم  زا  يزاجم  ازاجم و  دشاب  دارم  سفن  توعد  تسا  نکمم  هک  دیوگ  دـنک و  هشقانم  یبصعتم  دـناعم  رگا  تسا و  حـیبق  حوجرم 
زا رتعیاش  سفن  قالطا  رد  زاجم  هکنآ  لوا  میئاـمنیم  اـفتکا  باوج  ودـب  هلاـسر  نیا  رد  اـم  تفگ و  ناوتیم  باوج  هجو  دـنچب  تسین  یلوا 

نیا مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  صوصخ  رد  ینم و  ناج  هلزنمب  وت  هک  دنیوگیم  هک  تسا  عیاش  مجع  برع و  نایم  رد  تسا و  رگید  زاجم 
هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسلوقنم  هماع  حاحـص  رد  هچنانچ  تسا  هدش  دراو  هماع  هصاخ و  قرط  زا  رایـسب  تایاور  رد  ینعم 

تیاور رابخالا  سودرف  رد  ماوت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع  ای  ینعی  کـنم  اـنا  ینم و  تنا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  مّلـس  هلآ و 
ناـقفانم زا  یهورگب  نم و  ندـب  زا  تسا  نم  حور  هلزنمب  رگید  تیاورب  نم و  ندـب  زا  تسا  نم  رـس  هـلزنمب  یلع  هـک  تـفگ  تـسا  هدرک 

زا مالّـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  تسا  نم  سفن  هلزنمب  هک  ار  يدرم  امـش  يوسب  متـسرفیم  هکنآ  ای  دیهدب  ةاکز  دـینک و  زامن  هک  درک  باطخ 
تلیـضف و رب  دنکیم  تلالد  یلامتحا  ره  رب  همیرک  هیآ  نیا  هکنآ  میود )  ) تسا زاجم  نآ  هنیرق  همه  اهنیا  تسا و  رایـسب  ثیداحا  باب  نیا 

تـسا میظعت  يارب  زا  ای  تسا  نابطاخم  لوخد  رابتعاب  ای  تسا  هدومرف  ریغلا  عم  ملکتم  هغیـصب  یلاعتقح  عدـن  هک  اریز  ترـضح  نآ  تماما 
عدن انئانبا و  عدن   » هک دوب  دـهاوخ  نیا  مالک  ریدـقت  رخآ  لامتحا  ود  ربانب  تستما و  ندوب  لخد  يارب  زا  ای  تسا  عیاش  تاماقم  نیا  رد  هک 
کی ره  میناوخب  هک  دشاب  نآ  دارم  هکنآ  لوا  دراد  لامتحا  ود  زین  نیا  تستالامتحا و  رهظا  لوا  لامتحا  هکنآ  رد  تسین  کش  و  مکئانبا »
تسا رهظا  لوا  میناوخب و  ار  نیبناج  سفنا  ءاسن و  ءانبا و  امـش  ام و  زا  کی  ره  هکنآ  میود  ار  دوخ  سفنا  نانز و  نادنزرف و  امـش  ام و  زا 

تالامتحا يافیتسا  يارب  زا  اما  درادن  هیف  نحن  ام  رد  یلخد  هوجو  رثکا  هچ  رگا  دناهدومن و  نآب  حیرـصت  نارـسفم  رثکا  يواضیب و  هچنانچ 
هک نیبطاخم  يارب  زا  ای  تما  لوخد  يارب  زا  ای  دـشاب  میظعت  يارب  زا  هک  تسا  لـمتحم  سفنا  ءاـسن و  ءاـنبا و  تیعمج  اـما  دـش و  روکذـم 

هداعا زین  دنرورجم و  ریمـض  رب  فطع  نوچ  دشاب  یظفل  تیاعر  يارب  زا  ءانبا  هداعا  هک  مکئانبا » انئانبا و  عدـن   » هک دـشاب  نآ  مالک  ریدـقت 
هلهابم رد  هک  دـنراد  تیحالـص  اهنآ  هک  دوب  لمتحم  لاح  رهاظب  رظن  ادـتبا  هک  دـشاب  نآ  رابتعا  ای  تیبرع  لـها  ناـیم  تسا  حوجرم  راـج 

دندروآ و ار  تعامج  نیا  ناشیا  ریغ  هب  دشاب  هتـشاد  رما  نیا  تیحالـص  هک  ار  یـسک  دنتفاین  نوچ  یتعامج و  فنـص  ره  زا  دنـشاب  لخاد 
« انسفنا انءاسن و  انءانبا و   » ریمـض تیعمج  نینچمه  دوبن و  رورـض  هلهابم   72 ص : نیقیلا ، قح  ققحت  زا  لـبق  تعاـمج  نآ  صوصخ  نییعت 

صوصخم کی  ره  توعد  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  تسا  دـعب  تیاـهن  رد  زین  لوا  رد  نآ  میـس و  لاـمتحا  ریغ  هب  دراد  ار  تـالامتحا  همه 
هک تسا  هدـش  هلهابم  يدـصتم  هک  دـشاب  صخـش  نآ  سفن  دارم  دـشاب و  میظعت  يارب  تیعمج  رگا  هک  میئوگیم  سپ  دوب  دوخ  تعاـمج 

ریما ترـضح  لاوقا  تایاور و  قافتاب  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  بناج  نیا  زا  هلهاـبم  يدـصتم  هک  تسا  مولعم 
ار وا  ارچ  هک  تفگ  دنتـسناوتیم  يراـصن  دوـب و  دـهاوخ  تروـصیب  ترـضح  نآ  لوـخد  سپ  دوـب  هلهاـبم  ناـیم  رد  لـخاد  مالّـسلا  هیلع 

دوب وا  سفن  هلزنمب  بسانت  صاصتخا و  تدش  يارب  زا  ترضح  نآ  هک  دنیوگ  هکنآ  رگم  دوبن  لخاد  ام  طرش  رد  هکنآ  لاح  ياهدروآ و 
دهاوخ لخاد  ام  بولطم  رد  دراد  دعب  تیاهن  ماقم  نیا  رد  هکنآ  اب  هجو  نیا  دروآ و  ار  وا  اذهل  دـندوب  صخـش  کی  هلزنمب  ود  ره  ایوگ  و 

رضاح هک  ره  القا  ارچ  دندوب  هلهابم  رد  لخاد  هباحص  ای  تما  رگا  هک  میئوگیم  میود ) هجو   ) اما تشاد  دهاوخ  رتشیب  ناشیاب  ررض  دوب و 
مهوم دیدرگیم و  تاوصا  طالتخا  ماع و  ياغوغ  بجوم  عیمج  ندرک  رضاح  میئوگ  هکنآ  رگم  تخاسن  رـضاح  هلهابم  رد  ناشیا  زا  دوب 

رد ای  دناسرتب  دوخ  تکوش  ناشیا و  ترثکب  ار  ام  هک  تسا  هدروآ  دوخ  اب  ار  هوبنا  هورگ  نیا  هک  درادـن  دوخ  تیقح  رب  داقتعا  هک  دوب  نآ 
نینمؤملا ریما  همهب و  تبـسن  دوب  سفنب  یلوا  دوب و  همه  ماقم  مئاق  هک  دش  رـضاح  دوخ  نوچ  تسا  هدرک  مدرم  ياعدب  يدامتعا  باب  نیا 

ربمغیپ رتخد  هچنانچ  همطاف  دـندوب و  وا  يانبا  ربمغیپ  يانبا  اضیا  دـشاب  ناشیا  يادـتقم  اوشیپ و  ماـما و  هکنآ  يارب  زا  دروآ  ار  مالّـسلا  هیلع 
دوخ و بناج  زا  ود  ره  داد و  رما  نیاب  صاصتخا  هباحـص  دوخ و  تما  ریاس  ناـیم  زا  ار  ترـضح  نآ  بابـسا  نیاـب  سپ  دوب  وا  هجوز  دوب 

هجو نیا  سپ  دندوب  هدش  رضاح  همه  بناج  زا  دندوب و  يراصن  عیمج  هدرک  رس  زین  تعامج  نآ  هچنانچ  دندش  رضاح  هلهابمب  تما  ریاس 
نآ لـضف  تیاـهن  رب  تلـالد  زین  عبار  هجو  نینچمه  اـم و  بولطم  تاـبثا  رد  دوب  دـهاوخ  يوقا  اـم و  دوـصقم  رد  دوـب  دـهاوخ  حرـصا  زین 

ترـضح و نآ  ریغب  دشاب  هتـشاد  هلهابم  رد  لوخد  تیلها  هک  یـسک  هباحـص  تما و  عیمج  نایم  رد  هاگره  هکنآ  ببـسب  دـنکیم  ترـضح 
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سپ دش  روکذم  هک  یهجوب  دنرادن  تماما  تیحالـص  ناشیا  ریغ  هکنآ  رب  دوب  دهاوخ  لیلد  نیمه  دـشاب  هدوبن  ترـضح  نآ  الوا  هجوز و 
دنیوگ رگا  یتسناد و  هچنانچ  دـشاب  هدوب  نیبناج  هربتعم  رابخاب  دـیؤم  ینعم  نآ  هکنآ  اب  دـناسریمن  ناـشیاب  هدـئاف  ار  لوا  ینعم  ناـشیا  عنم 

تبحم و تیاهن  راهظا  ماقم  رد  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  مولعم  نیا  دشابن و  عیاش  رگید  ینعم  هک  دوشیم  نیعم  یتقو  تازاجم  برقا  رب  لمح 
ضحم هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  رثکا  میدرک  هراشا  اقباس  هک  ثیداحا  نآ  دـنچ  ره  هک  میئوگ  باوج  دـنیامنیم  لامعتـسا  رایـسب  صاصتخا 

هک تفالخب  ندوب  قحا  تماما و  تاـبثا  يارب  زا  تسین و  رورـض  نیا  رد  هشقاـنم  ار  اـم  اـما   73 ص : نیقیلا ، قـح  تسین  دارم  ینعم  نـیمه 
. دش روکذم  ررکم  هک  يریرقتب  تسیفاک  ینعم  نیا  لوصح  ماقم  نیا  رد  تسام  یلصا  بلطم 

ۀَیِعاو ٌُنذُأ  اهَیِعَت  َو  مهن ) )

قرطب هماع  هصاخ و  تسا  هدـنرادهاگن  هدـننکظفح و  هک  یـشوگ  ار  ینابر  قیاقح  ینآرق و  تایآ  دـیامنیم  ظفح  دـنکیم و  طبـض  ینعی و 
هیلح و رد  میعن  وبا  ظفاح  ریسفت و  رد  یبلعث  هچنانچ  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دناهدرک  تیاور  هضیفتـسم 

رثکا بقانم و  رد  هیودرم  نبا  بقانم و  رد  یلزاغم  نبا  تارضاحم و  رد  یناهفصا  بغار  صیاصخ و  رد  يربط  لوزن و  بابسا  رد  يدحاو 
دناهدرک و تیاور  رایسب  تعامج  كاحض و  یملسا و  هدیرب  سابع و  نبا  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  زا  هماع  هصاخ و  ناثدحم  نارـسفم و 

تفگ تفرگرب و  رد  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  ظفل  نیاب  یضعب 
تعاـطا هک  تسا  مزـال  نم  رب  میاـمن و  میلعت  وـتب  ار  دوـخ  موـلع  منادرگ و  کـیدزن  دوـخب  ار  وـت  هک  نم  راـگدرورپ  ارم  تـسا  هدرک  رما 

هک دومرف  رگید  تیاورب  دـش  لزان  هیآ  نیا  سپ  ینکن  شومارف  یئامن و  ظفح  هک  تسا  راوازـس  ار  وت  وت و  قح  رد  میامن  دوخ  راگدرورپ 
ادخ دنادرگ و  وت  ياهشوگ  ار  نیا  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 

شومارف زگره  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  نآ  زا  دـعب  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  سپ  ارم  ياـعد  درک  باجتـسم 
لقن ار  تیاور  نیا  ناشیا  بصعت  تیاهن  اب  يزار  رخف  يرـشخمز و  ترـضح  نآ  ياـعد  زا  دـعب  منک  شومارف  هک  دوب  دـناوت  نوچ  مدرکن 

دنک و ظفح  دونـشب  ار  هچ  ره  هک  دـشاب  نآ  وا  نأش  زا  هک  تسیـشوگ  هیعاو  نذاب  دارم  هک  تسا  هتفگ  فاشک  رد  يرـشخمز  دـناهدرک و 
هدرک ادا  هرکن  درفم و  ظفلب  ار  نذا  ادخ  ارچ  یئوگ  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  ریخا  تیاور  نیا  سپ  نآب  لمع  كرتب  دـنادرگن  عیاض 

رب تلالد  يارب  زا  رما و  نیا  رب  ار  مدرم  تسا  یـشنزرس  تسا و  مک  رایـسب  هدننکظفح  هک  تسنآب  راعـشا  يارب  زا  هک  میئوگ  باوج  تسا 
ملاع مامت  دنچ  ره  رگید  تعامجب  تسین  یئاورپ  تسا و  رایـسب  هورگ  هلزنمب  ادخ  دزن  تسا و  سب  دـنک  ظفح  هک  شوگ  کی  هک  تسنآ 

صوصخ رد  تایآ  لوزن  تثعب و  هدئاف  هک  تسا  هدرک  فارتعا  هدرک و  يراج  وا  ملق  رب  یلاعت  قح  يرشخمز و  مالک  دش  مامت  دنک  رپ  ار 
رد هک  دشاب  دنچ  یلهاج  مکح  موکحم  وا  هک  دوب  دـناوت  نوچ  یهلا  مولع  ظفاح  تسوا  تسا و  هدـمآ  لمعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح 

ریاس اب  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دندومنیم و  راسفتـسا  وا  زا  دـندوب و  واب  جاتحم  ماکحا  همه 
قعاوص رد  یبصان  رجح  نبا  هکنآ  نآرق  ینعم  ظـفلب و  دوب  ساـن  ملعا  ترـضح  نآ  هکنآ  دـیؤم  دـش و  روکذـم  اـقباس  هک  هلدا  تاـیآ و 

رما هچ  رد  منادیم  هکنآ  رگم  دشن  لزان  هیآ  چـیه  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  زا  هقرحم 
یلد نم  راگدرورپ  ارم  تسا  هدرک  اطع  هک  یتسردـب  تسا  هدـش  لزاـن  یک  رب  هدـش و  لزاـن   74 ص : نیقیلا ، قح  اجک  رد  هدـش و  لزاـن 
دینک لاؤس  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  لیفطلا  یبا  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  دعس و  نبا  هک  تسا  هتفگ  اضیا  ایوگ  ینابز  هدنمهف و 

رد ای  هدش  لزان  ارحـص  رد  ای  زور  رد  ای  تسا  هدش  لزان  بش  هچ  رد  مینادیم  هکنآ  رگم  تسین  هیآ  چـیه  هک  یتسردـب  ادـخ  باتک  زا  ارم 
ملاـعب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیریـس  نب  دـمحم  زا  دواد  یبا  نبا  تسا  هتفگ  هوـک و 

يارب رگم  مزادنین  شود  رب  ادر  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  هک  دومرف  دـشن و  رـضاح  رکب  وبأ  تعیب  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومن  لاحترا  سدـق 
نآ رگا  دوب  هچ  تفگیم  نیریـس  نبا  درک  عمج  دوب  هدـش  لزان  هک  یبیترت  هب  ار  نآرق  عیمج  هک  دـیوگیم  سپ  منک  عمج  ار  نآرق  ات  زاـمن 
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تسنآ و رقاب  یلع  هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  همیلس  ما  زا  يربط  تسا  هدرک  تیاور  تسه و  اجنآ  رد  ملع  هک  میتفاییم  ار  نآرق 
هیلع هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  تسا  یلع  اب  نآرق 
امش اب  رتشیب  دنربب و  امش  نایم  زا  ارم  دنیامن و  ضبق  يدوزب  ارم  حور  هک  تسکیدزن  سانلا  اهیأ  دومرف  دوخ  توم  ضرم  رد  مّلـس  هلآ و  و 

هک ار  دوخ  ترتع  ار و  دوخ  راگدرورپ  باتک  مراذگیم  امـش  نایم  رد  هک  یتسردب  منکیم  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  رذع  میوگیمن و  نخس 
ادج رگید  کی  زا  تسا  یلع  اب  نآرق  تسنآ و  رقاب  یلع  نیا  تفگ  درک و  دـنلب  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  دـننم  تیب  لها 

هک دیوگ  فلؤم  دـناهدرک  اهنآ  قح  رد  نم  تیاعر  هنوگچ  هک  منک  لاؤس  ناشیا  زا  سپ  دـنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـنوشیمن 
تـسا هدرکن  درو  ار  ثیداحا  نیا  تسا  هدرک  لقن  بصعت  تیاهن  زا  تسا  هدرک  حدق  هرتاوتم  ثیداحا  رثکا  رد  هک  یبصعتم  نینچ  هاگره 
دیامرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تلحر  ماگنه  رد  هاگره  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و  ملع  يارب  زا  تسا  سب  نیمه 

نیا هک  دیامرف  دریگب و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - ترضح  تسد  سپ  مراذگیم  امـش  نایم  رد  زیچ  ود  دوخ  ضوعب  موریم و  نم  هک 
رب تداهـش  نآرق  تسوا و  نآرق  رـسفم  تسوا و  اب  نآرق  ینعم  ظفل و  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  تسنآ و  رقاب 

مهاوخ لاؤس  ناشیا  زا  تمایق  رد  هک  دیامرف  دیکأت  لیبس  رب  نآ  زا  دـعب  تسین و  اور  وا  تعباتم  نودـب  نآرق  تعباتم  دـهدیم و  وا  تیقح 
رب تسا  حیرـص  صن  نیا  هک  دنادیم  دزرون  بصعت  دـیامن و  لمأت  ثیدـح  نیا  رد  هک  لقاع  ره  دـیاهدرک  ناشیا  تیاعر  هنوگچ  هک  درک 

. تماما هب  تیولوا  يارب  زا  تسا  یفاک  نآ  دوشیم و  تباث  تیملعا  هک  نآ  زا  رظن  عطق  تفالخ 

ادُو ُنمْحَّرلا  ُمُهَل  ُلَعْجَیَس  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهد ) )

نابرهم دنوادخ   75 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  يارب  زا  دـهدیم  رارق  يدوزب  دـناهدرک  هتـسیاش  ياـهلمع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  ینعی 
اهنامسآ و لها  زا  دزادنایم  نمؤم  ناگدنب  لد  رد  ار  ناشیا  یتسود  درادیم و  تسود  ار  ناشیا  ینعی  هک  تسا  هتفگ  یبلعث  ار و  یتسود 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  درک  باطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  براغ  نب  ءارب  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـسب  سپ  اهنیمز 
یلاعتقح سپ  یتدوم  تبحم و  نانمؤم  ياههنیـس  رد  نم  يارب  زا  نادرگب  يدهع و  دوخ  دزن  رد  نم  يارب  زا  نادرگب  ادنوادخ  دـیوگب  هک 

براغ نب  ءارب  زا  دوخ  ياهدنـسب  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  تسا  هدرک  ار  تیاور  نیمه  میعن  وبا  ظـفاح  داتـسرف و  ار  هیآ  نیا 
دش لزان  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  كاحض  زا  دوخ  دنـسب  اضیا  تسا  هدرک  تیاور 

مالّـسلا هیلع  یلع  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دـنکفایم  نانمؤم  ياهلد  رد  ار  وا  تبحم  ینعی 
تفگ درک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  یلع  سپ  ینک  لاؤس  هچنآ  ارت  دـنک  اطع  ات  نک  لاؤس  دوخ  راـگدرورپ  زا  نک و  دـنلب  رـس  هک  تفگ 

ریـسفت رد  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نبا  اضیا  دروآ  ار  هیآ  نیا  لـیئربج  سپ  یتسود  دوخ  دزن  نم  يارب  زا  نادرگب  ادـنوادخ 
تسین ینمؤم  چیه  ینعی  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیفنح  نب  دمحم  زا  تسه و  ینمؤم  ره  لد  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  تبحم  ینعی  هک  هیآ  نیا 

هیلع هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  میدوب  هکم  رد  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  اضیا  تسه  یلع  تبحم  وا  لد  رد  هکنآ  رگم 
اهتسد هک  تفگ  ار  یلع  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب  رس  سپ  ردب  هوک  رد  درک  زامن  تعکر  راهچ  سپ  تفرگ  ار  یلع  تسد  مّلـس  هلآ و  و 

درک دنلب  نامسآ  يوسب  ار  دوخ  ياهتسد  یلع  سپ  دنکب  اطع  يوب  هک  نک  لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  نک و  اعد  نک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار 
داتـسرف و ار  هیآ  نیا  یلاـعتقح  سپ  یتدوـم  دوـخ  دزن  نـم  يارب  زا  نادرگب  يدـهع و  دوـخ  دزن  نـم  يارب  زا  نادرگب  ادـنوادخ  تـفگ  و 
هچ زا  دومرف  ترضح  دندرک  بجعت  رایسب  هعقاو  نیا  زا  ناشیا  دناوخ  دوخ  باحصا  رب  ار  هیآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

باب رد  یعبر  ام  نانمشد  تمذم  یعبر  تسا و  هدش  لزان  صوصخب  تیب  لها  ام  نأش  رد  یعبر  تسا  عبر  راهچ  نآرق  دینکیم  بجعت  زیچ 
هداتسرف وا  حدم  یلع و  نأش  رد  ار  نآرق  تایآ  نیرتهب  یلاعتقح  هک  یتسردب  تسا  ماکحا  ضیارف و  باب  رد  یعبر  تسا و  مارح  لالح و 

نبا دوخ و  روهـشم  ریـسفت  رد  يروباشین  دننام  دناهدرک  تیاور  نیرـسفم  نیثدـحم و  رثکا  ترـضح  نآ  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تسا و 
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تیاور دوـخ  بتک  رد  ناـشیا  ریغ  قـعاوص و  رد  رجح  نبا  صیاـصخ و  رد  يربـط  نآرقلا و  بـیارغ  رد  یناتـسجس  بقاـنم و  رد  هـیودرم 
تسا مولعم  میئامنیمن و  داریا  ار  اهنآ  هلاسر  نیا  رد  ام  تسا و  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  هعیـش  هضیفتـسم  ثیداحا  زا  رظن  عطق  دناهدرک 
رگید کی  اب  نانمؤم  ریاس  هک  تسیتدوم  نآ  ریغ  دـشاب  هدوب  وا  صوصخم  دـشاب و  هدـش  لزان  ترـضح  نآ  ياـعد  زا  هک  یتدوم  نیا  هک 
اـضیا تستماـما  مزاول  زا  نآ  دوشیم و  لـصاح  قاـفن  رفک و  نآ  كرتب  تسناـمیا و  ءزج  هک  تسیتبحم  هکلب  دـنراد   76 ص : نیقیلا ، قـح 

رگا اضیا  تستماما  مزلم  تمـصع  دـنکیم و  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  تلالد  سپ  دـنکیم  مومع  هدافا  تسا و  مالب  فرعم  عمج  تاحلاص 
نانمؤم هماع  تدوم  دارم  هکنآ  دیؤم  تستدوم و  بوجو  یفانم  نآ  ۀهج و  نیا  زا  دوب  مزال  وا  ضغب  دـشیم  رداص  وا  زا  یقـسف  هَّللاب  ذایعلا 
ناـنمؤم همه  رب  وا  تبحم  نآ  ۀـهجب  اـت  نک  اـطع  یتلزنم  ار  وا  هک  تسنآ  دارم  هکلب  تسا  ناـمیا  نید و  ناـکرا  زا  هک  تسیتبحم  تسین و 

هک تسا  هدرک  تیاور  لبنح  نبا  دمحا  دنسم  يدمرت و  حیحص  زا  ةاکشم  رد  هک  تسنآ  دشاب  ناشیا  نامیا  لیلد  وا  تبحم  دشاب و  بجاو 
دنـسم زا  اضیا  ینمؤم  ار  وا  درادـیمن  نمـشد  یقفاـنم و  ار  یلع  درادیمن  تسود  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

ربلا دبع  نبا  تسا و  هداد  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  یلع  هک  ره  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هیلع ریما  ترـضح  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  هباحـص  زا  ياهفیاط  هک  تسا  هتفگ  باعیتسا  رد 

هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یقفانم و  رگم  ار  وت  درادـیمن  نمـشد  ینمؤم و  رگم  ار  وت  درادـیمن  تسود  تفگ  مالّـسلا 
لوسر ترضح  یقفانم و  رگم  ارم  درادن  نمـشد  ینمؤم و  رگم  ارم  درادیمن  تسود  هک  نم  يوسب  یما  ربمغیپ  درک  دهع  هک  دنگوس  ادخب 
تسا هتشاد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  هک  قیقحتب  ار  یلع  دراد  تسود  هک  ره  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هدرک رازآ  ار  ادخ  قیقحتب  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  رازآ  ارم  قیقحتب  دنک  رازآ  ار  یلع  هک  ره  تسا و  هتشاد  نمشد  ارم  قیقحتب 
ات یلع  ضغبب  رگم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  ار  ناقفانم  میتخانشیمن  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  تسا و 

هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  هک  ریما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  دوب و  ربلا  دبع  نبا  ثیداحا  اجنیا 
دراد تسود  ار  ات  ود  نیا  دراد  تسود  ارم  هک  ره  هک  دومرف  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّسلا و  هیلع  نسح  تسد  مّلس  هلآ و  هیلع و 

تیاور هناجد  یبا  زا  يدمرت  حیحـص  زا  اضیا  تمایق  زور  رد  نم  هجرد  رد  دوب  دـهاوخ  نم  اب  دراد  تسود  ار  ناشیا  ردام  ناشیا و  ردـپ  و 
هدرک تیاور  هملس  ما  زا  يدمرت  حیحص  ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ضغبب  ار  ناقفانم  متخانـشیم  راصنا  هورگ  ام  تفگ  هک  تسا  هدرک 

هناد هک  يدنوادخ  نآب  منکیم  دای  دنگوس  تفگ  ع )  ) ریما ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یئاسن  يدمرت و  ملسم و  حیحص  زا  اضیا  تسا 
ینمؤم رگم  ارم  درادیمن  تسود  هک  نم  يوسب  یما  یبن  درک  دهع  هک  تسا  هدیرفآ  ار  قیالخ  تسا و  هدینایور  ار  هایگ  تسا و  هتفاکش  ار 

هک تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هقرحم  قعاوص  رد  رجح  نبا  یقفانم و  رگم  ارم  درادیمن  نمـشد  و 
ار وت  هکنآ  زا  ادخب  مربیم  هانپ  هک  تفگ  ورمع  يدرک  رازآ  ارم  هک  دومرف  ترضح  درک  ار  ع )  ) ریما ترضح  تیاکش  یملـسا  ورمع  نوچ 
هک تسا  هدرک  تیاور  رجح  نبا  اـضیا  تسا  هدرک  رازآ   77 ص : نیقیلا ، قح  ارم  دـنک  رازآ  ار  یلع  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح  منک  رازآ 
درک فرـصت  سمخ  زا  ار  هیراج  ع )  ) ریما ترـضح  هک  تفگ  دوخ  هباحـص  اب  تشگرب  نوچ  دوب  هتفر  نمی  هب  ع )  ) ریما ترـضح  اب  هدیرب 

لوسر ترـضح  دتفیب  وا  مشچ  زا  یلع  دیاش  وگب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  ار  بلطم  نیا  دنتفگ  واب  هباحـص  ناقفانم 
ار یعمج  تسا  هدش  ثعاب  هچ  هک  دومرف  دمآ و  نوریب  دش و  كانبضغ  سپ  دینش  رد  سپ  زا  ار  نانخس  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

یلع زا  هک  ره  تسا و  هتشاد  نمشد  ارم  هک  قیقحتب  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  دننکیم  وا  یئوجبیع  ای  دننکیم  ینمـشد  ع )  ) یلع اب  هک 
قلخ میهاربا  تنیط  زا  نم  تسا و  هدـش  قلخ  نم  تنیط  زا  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسا  هدرک  تقراـفم  نم  زا  دـنک  تقراـفم 

رد یلع  قح  هک  ینادـیمن  رگم  هدـیرب  يا  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  میهاربا  زا  رتـهب  نم  ماهدـش و 
هدرک تیاور  يراخب  يدـمرت و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  ار  نومـضم  نیا  تسا و  هتـشادرب  ار  وا  هک  تسا  هیراج  نآ  زا  هدایز  سمخ 

دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  رایـسب  قرطب  نارگید  ةاکـشم و  بحاص  يدـمرت و  ریثا و  نبا  رجح و  نبا  اضیا  تسا 
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رفن هس  نآ  تبحم  هک  تسا  مولعم  و  ضر )  ) دادـقم رذ و  وبا  ناملـس و  یلع و  سک  راهچ  تبحمب  تسا  هدرک  رما  ارم  ادـخ  هک  یتسردـب 
تسا هدرک  تیاور  ص )  ) لوسر ترضح  زا  دنس  نیدنچب  رجح  نبا  اضیا  دندشن  ادج  ع )  ) ریما ترضح  زا  لاح  چیه  رد  هک  دوب  نآ  يارب 

هدرک بس  ارم  دـنک  بس  ار  یلع  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اـضیا  تسا  هدرک  رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  یلع  هک  ره  هک 
ره تسا و  هتشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ما  زا  اضیا  تسا 

ار ادخ  دراد  نمشد  ارم  هک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد  ارم  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک 
ع)  ) یلع تبحم  نمؤم  لامعا  هفیحـص  ناونع  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  اضیا  تسا  هتـشاد  نمـشد 

مدوب باوخ  رد  هنیدـم  ياـهغاب  زا  یغاـب  رد  هک  دومرف  ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  لـبنح  نب  دـمحا  بقاـنم  زا  اـضیا  تسا 
رد هک  ره  درک  یهاوخ  گنج  نم  تنس  رب  نم  زا  دعب  ینم و  نادنزرف  ردپ  ینم و  ردارب  وت  دومرف  درک و  رادیب  ارم  ص )  ) لوسر ترـضح 

دریمب وت  تبحمب  وت  گرم  زا  دعب  هک  ره  تسا و  هدرک  دوخ  دهعب  افو  دریمب  وت  دهع  رب  هک  ره  تسا و  تشهب  جنک  رد  وا  دریمب  نم  دـهع 
عمج مدرم  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  دـنک و  بورغ  عولط و  باتفآ  هکیمادام  دـنکب  ناـمیا  نم و  اـب  ار  وا  متخ  یلاـعتقح 

نیفلاـخم زا  رگید  بتک  یملید و  راـبخالا  سودرف  رد  درکیمن و  قلخ  ار  منهج  یلاـعت  قح  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  تبحم  رب  دـندشیم 
ررض هک  تسیاهنـسح  یلع  تبحم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر   78 ص : نیقیلا ، قح  ترـضح  زا  رمع  نبا  زا  دـناهدرک  تیاور 
یلع تبحم  هک  دناهدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  اضیا  ياهنسح و  نآب  دشخبیمن  عفن  هک  تسیاهئیس  یلع  ضغب  ياهئیـس و  نآب  دناسریمن 
تفگ هک  تماصلا  نب  ةدابع  زا  تسا  هدرک  تیاور  نیبیرغ  رد  يوره  دروخیم و  ار  همیه  شتآ  هچنانچ  دروخیم  ار  ناهانگ  مالّسلا  هیلع 

تـسود ار  ترـضح  نآ  هک  میدـیدیم  هک  ار  کی  ره  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  تبحمب  ار  دوخ  دـالوا  میدرکیم  ناـحتما  اـم 
نیا قایـس  زا  تسا و  اصحا  دح و  قوفام  قفاوم  فلاخم و  قیرط  زا  باب  نیا  رد  رابخا  تسین و  هداز  لالح  نآ  هک  میتسنادیم  دـنرادیمن 
دراد مزال  دـشاب و  تماما  قوف  هک  ياهبترم  ای  تسا  تماما  ای  رابخا  نیاب  دارم  هک  تسا  مولعم  ریبخ  ملاـع  ره  ریـصب و  لـقاع  ره  رب  راـبخا 

يدـبا و تداعـس  تسا و  یگدازلالح  نامیا و  تمـالع  شتبحم  هکنآ  اـب  تما  عیمج  ناـیم  رد  یـصخش  ندوب  زاـتمم  هک  اریز  ار  تماـما 
باذـع يدـبا و  تواقـش  یگدازمارح و  قاـفن و  هناـشن  وا  ینمـشد  دـشاب و  لوـسر  ادـخ و  تبحم  وا  تبحم  ینادواـج و  تـشهب  لوـخد 

نامیا و وزج  وا  تیالو  دشاب و  ادخ  لوسر  نیشناج  ادخ و  هفیلخ  اوشیپ و  هکنآ  رگم  دوب  دناوتیمن  دشاب  لوسر  ادخ و  ینمشد  ینادواج و 
يربک توبن  هبترم  یلات  هک  تماما  هلیلج  هبترم  نودب  ینعم  نیا  دشاب و  نامیا  مالـسا و  ناکرا  ریاس  لوصح  مزلتـسم  هکلب  دـشاب و  مالـسا 

نانچ اما  ددرگیم  رب  نامیا  تبحمب  نآ  تسا و  باوث  ثروم  نامیا  ۀـهج  زا  ناـشیا  تبحم  دـنچ  ره  ناـنمؤم  ریاـس  تسین و  روصنم  تسا 
شتیاهن اما  تسا  دب  هچ  رگا  تیـصعم  تهج  زا  هن  ناشیا  ضغب  دشاب و  نامیا  لوصح  مزلتـسم  بجاو و  هسفن  یف  ناشیا  تبحم  هک  تسین 

هک دـش  مولعم  سپ  تسین  يدـبا  باذـع  قاقحتـسا  نامیا و  زا  جورخ  قافن و  بجوم  اـما  دـشاب  هریبک  هاـنگ  دـننک  راـهظا  رگا  هک  تسنآ 
كرت هکلب  تیالو  راکناب  دنوریم  ردب  مالسا  نامیا و  زا  تلاسر  دیحوت و  راکناب  هکنانچ  مه  تسا و  نیتداهش  یلات  ترـضح  نآ  تیالو 

زا رتالاب  ترـضح  نآ  هبتر  هک  دیآ  مزال  یتفگ  هچنآ  رب  انب  دیوگ  یـسک  رگا  دـنوریم  ردـب  مالـسا  زا  هکلب  نامیا  زا  ترـضح  نآ  تبحم 
باوج تسین  تشهب  لوخد  نامیا و  لوصح  مزلتسم  نآ  هب  رارقا  اما  دوشیم  ران  لوخد  مزلتسم  توبن  راکنا  هچ  رگا  اریز  دشاب  توبن  هبتر 

هب رارقا  درادن  مزال  توبنب  رارقا  ار و  توبنب  رارقا  دراد  مزال  تماماب  رارقا  نوچ  اما  تسلصا  نآ  تسا و  لضفا  توبنب  رارقا  دنچ  ره  میئوگ 
تاجن بجوم  یئاهنتب  توبنب  رارقا  تسا و  تاجن  بجوم  تماما  هب  رارقا  ۀـهج  نیا  زا  تسنامیا  ءازجا  هلمج  زا  تماما  هب  رارقا  ار و  تماما 

هک تسین  مزال  تسه  ناویح  هک  اج  ره  الثم  تسین  صاـخ  مزلتـسم  ماـع  ققحت  تسا و  ماـع  ققحت  مزلتـسم  صاـخ  ققحت  هک  اریز  تسین 
هب رارقا  درادـن  مزال  اما  تلاسرب  رارقا  زا  تسفرـشا  دـیحوت  هملکب  رارقا  هچنانچ  تسه  ناویح  هتبلا  تسه  ناسنا  هک  اج  ره  دـشاب و  ناـسنا 

تـسین تاجن  بجوم  یئاهنتب  ود  رهب  رارقا  ار و  وا  دیحوت  عناص و  دوجوب  رارقا  دراد  مزال   79 ص : نیقیلا ، قح  تلاسرب  رارقا  ار و  تلاسر 
ار و نیتداهـشب  رارقا  دراد  مزال  يو  تعباتم  وا و  تیالو  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماـماب  رارقا  دوشن و  مض  اـهنآب  تماـما  هب  رارقا  اـت 
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رهاظ قلخ  رب  نامیا  ءازجا  همه  وا  ناینبب  تسا و  نایملاع  نامیا  لمکم  وا  هک  اریز  ار  نید  تایرورض  ریاس  داعمب و  رارقا  همئا و  ریاسب  رارقا 
. تستابوقع زا  صالخ  تاجرد و  عفر  تاجن و  بجوم  ترضح  نآ  تیالو  تهج  نیا  زا  هدیدرگ 

َنوُحِلْفُت ْمُکَّلَعَل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اهِباوْبَأ  ْنِم  َتوُیُبْلا  اوُتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َّرِبْلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتوُیُبْلا  اوُتْأَت  ْنَأِب  ُّرِبْلا  َسْیَل  مهدزای ) )

لخاد دیامن و  يراکزیهرپ  هک  تسیـسک  راکوکین  نکیل  اهنآ و  تشپ  زا  دیوش  اهنآ  لخاد  ار و  اههناخ  دـیورب  هکنآ  هب  یکین  تسین  ینعی 
هک تسنآ  دارم  هک  دناهتفگ  نارـسفم  ناققحم و  دیدرگ  راکتـسرد  دیاش  وا  باذع  ادخ و  زا  دیزیهرپب  اهنآ و  ياهرد  زا  ار  اههناخ  دـیوش 
دنا ع )  ) همئا نآ  هاـگرد  ملع و  هار  دوـمن و  ذـخا  دـیاب  شندـعم  زا  ار  تمکح  ملع و  درک و  بـلط  دـیاب  شهار  زا  ار  یبـقع  اـیند و  روـما 

يوسب دنناگدنشک  ناگدننک و  توعد  دنیوا و  هلیسو  دنیادخ و  ملع  باوبا  دمحم  لآ  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هچنانچ 
تیاور ملـسم  حیحـص  زا  يدمرت  لوصالا  عماج  رد  هکنآ  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  تمایق و  زور  ات  تشهب  هار  رب  دنناگدننکتلالد  تشهب و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  يدمرت  زا  ةاکـشم  رد  اهباب و  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  دومرف  ادخ  لوسر  هک  هدرک 
بقانم رد  هباب  نم  اهتأیلف  ملعلا  دارا  نم  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  دـناهدرک  تیاور  باـعیتسا  رد  اـهباب و  یلع  ۀـمکحلا و  راد  اـنا  دومرف 

دیاب دهاوخ  ملع  هک  ره  سپ  تسنآ  هاگرد  یلع  تمکح و  ملع و  رهـش  منم  هک  تسنآ  همه  نومـضم  هدرک و  تیاور  نیا  لثم  یمزراوخ 
دیاب همیرک  هیآ  ياضتقمب  درادـن و  تواقـش  بصعت و  ریغب  یهار  نیا  رد  کـش  تستارتاوتم و  زا  ثیدـح  نیا  دـیایب و  هاـگرد  نآ  يوسب 

هب تسا  تفرعم  ملع و  لیـصحت  تهج  زا  ماما  هب  جایتحا  هدمع  دنیایب و  ترـضح  نآ  يوسب  تسا  ملع  رب  فوقوم  هچنآ  ملع و  بلط  يارب 
تماما یموق  نایم  رد  ترضح  نآ  ندوب  دوجو  اب  هک  دش  مولعم  سپ  تسا  ملع  رب  فوقوم  اهنآ  يارجا  هک  ماکحا  ایاضق و  زا  دنچ  يرما 
رتنشور باتفآ  زا  رورس  نآ  تیملعا  ترضح و  نآ  ندوب  ملعا  لیالد  زا  تسا  لیلد  کی  ثیدح  نیا  هک  نادب  تسا و  اطخ  نیع  نارگید 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  باعیتسا  باتک  رد  تسا  نیفلاخم  ياملع  مخافا  زا  هک  ربلا  دبع  نبا  تسا 
تسا و ترـضح  نآ  مدرم  نایم  رد  مکح  اضق و  ملعب  هباحـص  نیرتاناد  ینعی  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مهاضقا  تفگ  هباحـص  قح 

یلع اضقب  ام  ملعا  تفگ  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  اضیا  دـباییمن  رما  نیا  رد  تراهم  دـشابن  رهام  مولع  عیمج  رد  ات  یـسک 
زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  باحصا  رد  یسک  ایآ  هک  دندیسرپ  اطع   80 ص : نیقیلا ، قح  زا  هک  تسا  هتفگ  تسا و  مالّسلا  هیلع 

هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  اضیا  تسناشیا  نیثدـحم  املع و  رباکا  زا  اطع  منادـیمن و  رتاناد  وا  زا  ار  یـسک  هَّللا  هن و  تفگ  دوب  رتاـناد  یلع 
اب یقاب  رـشع  کی  رد  هک  دنگوس  ادخب  دوب و  وا  صوصخم  هک  ملع  رـشع  هن  ع )  ) یلعب دوب  هدـش  هداد  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ  هک  تسا 

یلع دوش و  رورض  ار  وا  هک  یلکشم  هلئسم  زا  ادخب  دربیم  هانپ  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  بیـسم  نب  دیعـس  زا  دوب و  کیرـش  مدرم  ریاس 
زا تسا  هتفگ  نیعبرا  باتک  رد  تسنافلاخم  ماما  هک  يزار  رخف  دشیم و  كاله  رمع  دوبیمن  یلع  رگا  تفگیم  ررکم  دـشابن و  رـضاح  (ع )

اکذ و تیاغ  رد  تقلخ  لصا  رد  هکنآ  رد  تسین  یعازن  ار  سکچیه  هکنآ  يارب  الامجا  اما  تسا  هباحـص  ملعا  ع )  ) یلع هک  هعیـش  بناج 
دوب و وا  داشرا  تیبرت و  رد  صرح  تیاهن  رد  املع  ملعا  الضف و  لضفا  لوسر  دوب و  ملع  بلط  رد  صرح  تیاغ  ملع و  دادعتسا  تناطف و 

یعناـم وا  تمدـخ  زا  ار  وا  زگره  تفریم و  وا  شیپ  تاـقوا  همه  رد  دوب و  وا  داـماد  یگرزب  رد  دوب و  وا  تیبرت  رجح  رد  تیلوفط  رد  یلع 
وبأ اما  دسریم و  لامک  لضف و  جراعم  ءاهتناب  لاوحا  تایـصوصخ  نینچ  اب  يداتـسا  نینچ  تمدـخ  رد  يدرگاش  نینچ  تسا  مولعم  دوبن و 

تمدخ رد  رتشیب  ینامز  كدنا  مه  نآ  دیسریم و  هبترم  کی  يزور  هنابش  مه  تقو  نآ  رد  دیسر و  ترـضح  نآ  تمدخب  یگرزب  رد  رکب 
یکدوک رد  ملع  ینعی  ردملا  یف  شقنلاک  ربکلا  یف  ملعلا  رجحلا و  یف  شقنلاک  رغصلا  یف  ملعلا  هک  تسا  روهـشم  دوبیمن و  ترـضح  نآ 

زا سپ  ددرگیم  لیاز  یبیـسآ  كدناب  هک  تسا  خولک  رب  شقن  دـننام  یگرزب  رد  ملع  دوشیمن و  فرط  رب  هک  تسا  گنـس  رب  شقن  دـننام 
هدرک ریرقت  هعیـش  بناج  زا  وا  هک  بلطم  نیا  دـیؤم  هک  دـیوگ  فلؤم  تسملعا  تسلـضفا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـش  تباث  لـمجم  نیا 

رد مدوـب  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـمرت  حیحـص  زا  لوصـالا  عماـج  رد  هک  تسنآ  تسا 
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تکاس رگا  دومرفیم و  باوج  ینعی  درکیم  اطع  لوسر  ترضح  زا  مدرکیم  لاؤس  هاگره  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تمدخ 
هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هب  تبسن  ارم  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یئاسن  حیحص  زا  اضیا  دومرفیم  ادتبا  مدشیم 

مالـسلا متفگیم  ترـضح و  نآ  هناخ  ردب  دوز  ینعی  دنلب  رحـس  رد  متفریم  دوبن  تلزنم  نآ  ار  قیالخ  زا  يدحا  هک  دوب  یتلزنم  مّلـس  هلآ و 
هک هیطع  ما  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  ةاکـشم  رد  مدشیم و  لخاد  الا  متـشگیم و  رب  دومرفیم  حنحنت  رگا  هَّللا  یبن  ای  کیلع 

هدرک دنلب  نامسآ  يوسب  ار  كرابم  ياهتسد  هک  مدید  داتسرف  یگنجب  ار  ریما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تفگ 
نآ تاقالم  ترثک  رب  تلالد  هک  ثیداحا  عون  نیا  زا  یئامنن و  نمب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  ربم  ایند  زا  ارم  ادـنوادخ  هک  درکیم  اـعد  دوب و 
هیلع ریما   81 ص : نیقیلا ، قح  ترضح  تیبرت  رد  لوسر  ترضح  مامتها  تدش  رگیدکیب و  راوگرزب  ود  نآ  صاصتخا  تدش  ترـضح و 
هیلع یلع  نأش  رد  هک  ٌۀَـیِعاو  ٌنُذُأ  اـهَیِعَت  َو  لوا )  ) دوشیم لـیلد  دـنچب  نآ  لیـضفت  اـما  تسا و  هتفگ  رخف  سپ  تسا  رایـسب  دـنکیم  مالّـسلا 

لوسر ترـضح  هکنآ  میود ) لیلد   ) ملع یتدایزب  دوب  دهاوخ  صوصخم  مهف  یتدایزب  دشاب  صوصخم  هاگره  تسا و  هدـش  لزان  مالّـسلا 
سک همه  رب  اضق  رد  وا  هاگره  سپ  مولع  عیمجب  تسا  جاتحم  اضق  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  مکاضقا  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

تیادـه ار  وا  ترـضح  نآ  دومن و  طلغ  مکح  رد  هبترم  نیدـنچ  رمع  هکنآ  میـس )  ) دوب دـهاوخ  قئاـف  همه  رب  مولع  همه  رد  دـشاب  حـجار 
ار یلع  ریغ  اهاطخ  اـیاضق و  نیا  لاـثما  تسا و  هتفگ  سپ  تسلیوطت  بجوم  اـهنآ  رکذ  هک  هدومن  داریا  هیـضق  دـنچ  تباـب  نیا  زا  دومرف و 

تفالخ بصنم  رگا  دنگوس  ادخب  دومرفیم  دوخ  ترضح  نآ  هکنآ  مراهچ )  ) داتفین قافتا  اهنیا  لثم  زگره  ترـضح  نآ  زا  دوبیم و  رایـسب 
لیجناب لیجنا  لها  نایم  ناشیا و  ۀـیروتب  ۀـیروت  لها  يارب  منک  مکح  هنیآره  ددرگ  هدامآ  نم  يارب  تفالخ  دنـسم  ددرگ و  ایهم  نم  يارب 

هوک و تشد و  ایرد و  ارحـص و  رد  هدـشن  لزان  هیآ  چـیه  هک  هَّللا  ناشیا و  ناقرفب  ناقرف  لها  نایم  ناشیا و  روبزب  روبز  لها  نایم  ناـشیا و 
لوصا ملع  مولع  لضفا  هکنآ  مجنپ )  ) هدمآ هچ  يارب  هدمآ و  یک  نأش  رد  هک  منادیم  ار  همه  هکنآ  رگم  زور  بش و  رد  نیمز و  نامسآ و 

نآ داعم  لاوحا  ردق و  اضق و  توبن و  لدع و  دیحوت و  رارـسا  رب  تسا  لمتـشم  ترـضح  نآ  تاملک  بطخ و  تسادـخ و  تفرعم  نید و 
باستنا هعیـش  اما  ملع  نیا  رد  واب  دنبوسنم  نیملکتم  قرف  همه  اضیا  دوشیمن  تفای  نآ  زا  ياهمـش  هباحـص  زا  کی  چـیه  مالک  رد  هک  ردـق 

تباث سپ  دنیوا  نادرگاش  ناشیا  دـندوخ و  رباکا  وریپ  همه  دـنراد  وا  زا  هک  يرود  لامک  اب  جراوخ  اما  تسا و  رهاظ  ترـضح  نآب  ناشیا 
نآ درگاش  تسنارـسفم  سیئر  هک  سابع  نبا  ریـسفت  ملع  اما  دـنیوا و  نادرگاش  دنمالـسا  قرف  لضفا  هک  نیملکتم  ياههقرف  همه  هک  دـش 
ملع هلمج  نآ  زا  یلع و  مکاـضقا  هک  دوـمرف  وا  نأـش  رد  ربـمغیپ  هک  دوـب  هدیـسر  ياهجردـب  ملع  نیا  رد  هـقف  مـلع  اـما  تـسا و  ترـضح 

تسا وحن  ملع  هلمج  نآ  زا  دناهدیسرن و  وا  هجرد  زا  یکدناب  دندوب  وا  زا  دعب  هک  یئاحصف  زا  کی  چیه  هک  تسا  مولعم  تسا و  تحاصف 
هک تسا  مولعم  تسا و  نطاب  هیفـصت  ملع  هلمج  نآ  زا  دومن و  ملع  نیا  نیودـت  وا  داـشراب  ملع  نیا  نودـم  دوسـألا  وبأ  هک  تسا  مولعم  و 

تاماقم هیـضر و  تافـص  همه  رد  تسا  ملاع  همه  داتـسا  وا  ربمغیپ  ترـضح  زا  دـعب  هک  دـش  تباث  سپ  تسا  یهتنم  واـب  ملع  نیا  تبـسن 
ْلَه تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  ملاع  همه  زا  دشاب  لضفا  هک  تسا  بجاو  سپ  ملاع  همه  زا  تسا  ملعا  وا  هک  دش  تباث  نوچ  هفیرش و 
سپ دیوگ  فلؤم  ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  تسا  هدومرف  اضیا  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی 

نامیا و تاـجرد  عفر  لاـمک و  فرـش و   82 ص : نیقیلا ، قـح  طاـنم  هک  دـش  موـلعم  تشذـگ  هک  یتاـیآ  ریاـس  اـب  همیرک  هیآ  ود  نیا  زا 
. تسویپ دهاوخ  حوضوب  زین  نیا  زا  دعب  دش و  مولعم  تفص  ود  نیا  رد  ترضح  نآ  یتدایز  تسلمع و 

نینمؤملا حلاص  ییربج و  هیلوم و  وه  هّللا  ناف  هیلع  ارهاظت  ناف  مهدزاود ) )

لیئربج و تسوا و  روای  ادخ  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  رازآ  ءاذیا و  رد  دننک  رگیدکی  تنواعم  هصفح  هشیاع و  رگا  ینعی 
لیزنتلا دهاوش  رد  تسا  نینمؤملا  ریما  نینمؤم  حلاص  هک  دناهدرک  تیاور  رایـسب  قرطب  هماع  هصاخ و  ناشیا  هتـسیاش  ینعی  نانمؤم  حـلاص 

ار مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  ترـضح  زا 
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هیودرم نبا  ریـسفت و  رد  یبلعث  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  نینمؤم و  حلاص  تسنیا  سانلا  اهیأ  تفگ  تفرگ و 
نینمؤم و حـلاص  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  وا  ریغ  سیمع و  تنب  ءامـسا  زا  بقانم  رد 

تیاور وا  ریغ  سیمع و  تنب  ءامـسا  زا  بقانم  رد  هیودرم  نبا  ریـسفت و  رد  یبلعث  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باـتک  رد  میعن  وبا  ظـفاح 
رد يزار  رخف  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نانمؤم  حلاص  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک 
هک ینعم  هک  اریز  تسا  رواـی  اـجنیا  ـالومب  دارم  تسا و  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ناـنمؤم  حـلاص  هک  دـناهتفگ  نارـسفم  هک  تسا  هتفگ  نیعبرا 

ودب ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  سپ  دوب  دناوتیمن  نیا  زا  ریغب  نینمؤملا  حلاص  لیئربج و  ادـخ و  نایم  دـشاب  كرتشم 
تسین يروای  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  ینعم  سپ  دنکیم  رـصح  رب  تلالد  وه  ظفل  هکنآ  لوا )  ) هجو

ادتبا هکنآ  مود )  ) تستعاط بتارم  مظعا  دـمحم  ترـصن  هک  تسا  مولعم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  نینمؤم  حـلاص  لیئربج و  ادـخ و  ریغب 
مامت دنلب  رایـسب  تسا  یبصنم  نیا  درک و  رکذ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دعب  درک و  رکذ  ار  لیئربج  نآ  زا  دعب  دوخ و  رکذـب  ادـخ  درک 
حلاص هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  مـالک  قایـس  هک  اریز  دـنکیم  ترـضح  نآ  لـضف  رب  تلـالد  زین  رگید  تهج  زا  میئوگ  يزار و  مـالک  دـش 

ای حالـص  زا  دارم  سپ  دندوب  هباحـص  نایم  رد  رگید  ءاحلـص  هک  تسا  مولعم  دوخ  نیا  دوب و  ترـضح  نآب  رـصحنم  نامز  نآ  رد  نانمؤم 
حوضو تیاهن  ینعم  نیا  تسا و  تماما  اهنآ  هلمج  زا  هک  ریخ  روما  زا  يرما  ره  تیحالـص  ای  تماما  تیحالـص  اـی  دوب  دـهاوخ  تمـصع 

. تسین یکش  هباحص  ریاس  رب  ترضح  نآ  لضف  تابثا  رد  مینک  لزنت  بتارم  نیا  عیمج  زا  رگا  دراد و 

ُهَّللا ال َو  ِهَّللا  َدْنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلیِبَس  یِف  َدَهاج  َو  ِرِخآْلا  ِمْوَیْلا  َو  ِهَّللاِب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَحْلا  ِدِجْـسَمْلا  َةَرامِع  َو  ِّجاحْلا  َۀَیاقِـس  ْمُتْلَعَج  َأ  مهدزیـس ) )
َو اوُرَجاه  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َنیِمِلاَّظلا  َمْوَقْلا  يِدْهَی 

ادخب دشاب  هدروآ  نامیا  هک  یسک  لامعا  لثم  ار  مارحلا  دجسم  ندرک  ترامع  مزمز و  هاچ  زا  ار  نایجاح  نداد  بآ  دینادرگیم  ایآ  ینعی 
تـشهب هارب  دنکیمن  تیادـه  ادـخ  لضف و  رد  ناشیا  دنتـسین  يواسم  ادـخ  هار  رد  تسا  هدرک  داهج  تمایق و  زور   83 ص : نیقیلا ، قـح  و 
ياهناج دوخ و  ياهلامب  ادخ  هار  رد  دـناهدرک  داهج  مالـسا و  رادـب  دـناهدرک  ترجه  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  ار  ناراکمتـس  هورگ 
ناثدحم نارـسفم و  دناهدرک  قافتا  هک  نادب  دوخ - دوصقمب  دناهدیـسر  ناراگتـسر و  دنناشیا  ادخ و  دزن  ناشیا  هجرد  تسا  رتگرزب  دوخ 

تیاهن اب  يواضیب  یـضار و  رخف  فاشک و  بحاـص  یتح  هدـش  لزاـن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نأـش  رد  تاـیآ  نیا  هک  هماـع  هصاـخ و 
باب رد  دش  لزان  تایآ  نیا  هک  یطرق  بعک  نب  دمحم  یبعـش و  يرـصب و  نسح  زا  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  دـناهدرکن و  راکنا  بصعت 

شدیلک ما و  هبعک  هناخ  بحاص  نم  تفگ  هحلط  دـندرکیم  ترخافم  ناشیا  هک  یماگنه  رد  هبیـش  نب  ۀـحلط  سابع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
رد مهاوخ  رگا  تسنم  اب  نایجاح  نداد  بآ  مزمز و  تفگ  سابع  دـیباوخ و  مناوتیم  هبعک  نایم  رد  بش  مهاوخ  رگا  تسا و  نم  تسد  رد 
رد مدرکیم و  زامن  هلبقب  ور  سک  همه  زا  شیپ  هام  شش  نم  دیئوگیم  هچ  امش  منادیمن  تفگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مباوخیم  دجـسم 

بعک نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  یئاسن  ننـس  زا  ار  تیاور  نیمه  لوصالا  عماج  رد  دش و  لزان  هیآ  نیا  سپ  مدرکیم  داهج  ادخ  هار 
نبا یبعش و  زا  رگید  رایسب  تعامج  هیودرم و  نبا  ریرج و  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  رایسب  ياهدنسب  روثنم  رد  رد  یطویس  یطرق و 

دجـسملا ةرامع  جاحلا و  ۀیاقـس  یئوا  مع  رـسپ  وت  مربمغیپ و  مع  نم  تفگ  سابع  دـش  هعزانم  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نایم  هک  ساـبع 
سابع نبا  ۀباحـصلا و  لئاضف  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  داتـسرف و  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  سپ  تسا  نم  اب  مارحلا 

ترـضح مع  نم  وت و  زا  مفرـشا  نم  تفگ  سابع  دـندرکیم  ترخافم  رگید  کی  اـب  هبیـش  ساـبع و  هک  کـلام  نب  سنا  زا  رکاـسع  نبا  و 
ارم هچنانچ  میوا  راد  هنیزخ  وا و  هناخ  رب  میادخ  نیما  مفرشا و  وت  زا  نم  تفگ  هبیش  منایجاح  یقاس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
نم هک  دومرف  ترضح  دنتخاس  روکذم  ار  نانخس  نیا  ناشیا  دش و  رضاح  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  تسا  هدرکن  نیما  ارت  هدرک  نیما 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  دزن  دنتفر  هس  ره  سپ  هدرک  داهج  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  متسه  یسک  لوا  ود و  ره  امش  زا  مفرـشا 
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لزان هیآ  هد  ات  هیآ  نیا  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  سپ  دنتـشگرب  دومرفن و  یباوج  ترـضح  دندرک  رکذ  ار  نانخـس  نیا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
نیدـنچب یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » باتک رد  میعن  وبا  ظـفاح  دـناوخ و  ناـشیا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـش و 

رد هک  دـناهدرک  تیاور  یبعـش  زا  دـش و  لزان  هبیـش  سابع و  یلع و  ترخاـفم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نارگید  ساـبع و  نبا  زا  قیرط 
قح يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدـیرب  زا  یناکـسح  مساقلا  وبأ  ِهِْرمَِأب و  ُهَّللا  َِیتْأَـی  یَّتَح  اـت  دـش  لزاـن  هبیـش  ساـبع و  یلع و  ترخاـفم 
ادخ تفگ  سابع  دینکیم  رخف  زیچ  هچب  دومرف  تشذگ و  ناشیا  رب  یلع  سپ  دـندرکیم  رخافت  رگیدـکی  اب  سابع  هبیـش و   84 ص : نیقیلا ،
ریما هدش  هداد  نمب  مارحلا  دجـسم  ةرامع  تفگ  هبیـش  تسا  نایجاح  نداد  بآ  نآ  تسا و  هدادـن  يرگیدـب  هک  تسا  هداد  نمب  یتیلـضفا 

دومرف تسا  هدـش  هداد  وتب  هک  تسا  مادـک  دـنتفگ  تسا  هدادـن  امـشب  هچنآ  تیلوفط  رد  هداد  نمب  ادـخ  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
دیـشکیم و نیمز  رب  ار  دوخ  نماد  تساخرب و  دش و  كانبـضغ  سابع  سپ  وا  لوسر  ادخب و  دـیدروآ  نامیا  ات  امـش  ینیب  رب  مدز  ریـشمش 
ار یلع  دومرف  ترضح  دیوگیم  نخس  هچ  نم  يورب  یلع  هک  ینیبیمن  تفگ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزنب  دمآ  تیاکشب 

متفگ یتشردب  ار  قح  فرح  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  یتفگ  دوخ  مع  يورب  نخس  نینچ  هک  دش  هچ  ثعاب  هک  دومرف  دش  رـضاح  نوچ  دیبلطب 
دیامرفیم دناسریم و  مالس  تراگدرورپ  دمحم  ای  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  سپ  دوش  یضار  دهاوخ  هک  ره  دیآ و  بضغب  دهاوخ  هک  ره 

نآ نأش  رد  تایآ  نیا  هکنآ  دـیؤم  میدـش و  یـضار  ام  تفگ  هبترم  هس  سابع  دـش  هدـناوخ  ناشیا  رب  نوچ  ناوخب  ناشیا  رب  ار  تایآ  نیا 
زا ۀباحـصلا  لـئاضف  باـتک  رد  هماـع  ءاـملع  زا  یناعمـس  و  نوزئاـف - دـنناشیا  تسا  هدومرف  اـجنیا  رد  یلاـعتقح  هک  تسنآ  تسا  ترـضح 
زا دندیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هجوز  هملـس  ما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح 

دنناشیا وا  نایعیش  یلع و  هک  یتسردب  تفگیم  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاح 
مالّسلا هیلع  ریما  ترضح  نأش  رد  تایآ  نیا  هک  دش  مولعم  فلاخم  فلاؤم و  لقنب  هک  دیوگ  فلؤم  ناشیا . ریغ  هن  تمایق  زور  رد  نوزئاف 

زوف لـضف و  رخف و  طاـنم  هک  تسویپ  حوضوب  تاـیآ  نیا  زا  هک  اریز  تماـماب  تسا  قحا  یلوا و  وا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  هدـش  لزاـن 
تقبـس هبتر  نامز و  بسحب  هباحـص  همه  رب  تافـص  نیا  رد  ترـضح  نآ  لـک  قاـفتاب  تسا و  داـهج  ترجه و  ناـمیا و  نیراد  تداـعس 

نب دـیز  يردـخ و  دیعـس  وبا  رباج و  هبابح و  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  زا  تسا  هدرک  تیاور  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  هچنانچ  تشاد 
نب دـمحم  زا  هباحـص و  ریاس  رب  ار  وا  دـنهدیم  لیـضفت  تعاـمج  نیا  همه  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک  لوا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مقرا 
هتفگ نینچ  زین  باهـش  نبا  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  دروآ  وا  لوسر  ادـخب و  ناـمیا  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  هدرک  لـقن  قاحـسا 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  ناملس  زا  رایـسب  دنـسب  تسا  هدش  تیاور  هک  تسا  هتفگ  اضیا  هجیدخ  وا  زا  دعب  دوب و  وا  نادرم  زا  تسا 
هیلع یلع  وا  تسا و  هدروآ  نامیا  نمب  همه  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  رثوک  ضوح  رد  نم  رب  ندش  دراو  رد  امش  لوا  هک  تفگ  مّلس  هلآ و 
راهچ ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  اضیا  تسا و  روکذم  رایسب  تایاور  رد  نیا  هک  تسا  هتفگ  تسا و  مالّـسلا 

درک زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  اب   85 ص : نیقیلا ، قح  هک  دوب  یمجع  برع و  لوا  وا  دوبن  وا  ریغ  ار  يدحا  هک  دوب  تلصخ 
هَّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  وا  دـنام و  مدـق  تباث  وا  تخیرگ و  دوب  وا  ریغ  هک  ره  دـحا  زور  رد  دوب و  وا  اب  ترـضح  ملع  یگنج  ره  رد  و 

نارگید رابخالا و  سودرف  رد  یملید  ۀباحصلا و  لیاضف  رد  یناعمس  رفظملا  وبأ  درک و  ربق  لخاد  ار  وا  هداد و  لسغ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
یلع رب  هکئالم  دنداتسرف  تاولـص  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  يراصنا  بویا  وبا  رذ و  وبا  زا 

تیاور سودرف  رد  دوش و  ناملسم  يرشب  هکنآ  زا  شیپ  رگید  تیاورب  درکیمن و  زامن  نم  اب  یسک  وا  ریغ  هک  اریز  لاس  تفه  مالّسلا  هیلع 
لبنح نب  دمحا  نب  هَّللا  دبع  تسا و  رتاوتم  ترضح  نآ  نامیا  قبس  دوب و  مالّسلا  هیلع  یلع  درک  زامن  نم  اب  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  هدرک 

دهاوخ زین  نیا  زا  دعب  ثیداحا  تسلیوطت و  بجوم  اهنآ  رکذ  هدرک و  رکذ  ار  ترـضح  نآ  نامیا  قبـس  رایـسب  ياهدنـسب  دوخ  دنـسم  رد 
یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  هچنانچ  تسا  رهاظ  دراد  نامیا  زا  ياهرهب  هک  ره  رب  ترضح  نآ  نامیا  لامک  دمآ و 

نآ فیرش  ریما و  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  رگم  ار  نآرق  زا  ياهروس  تسا  هداتـسرفن  ادخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  مالّـسلا  هیلع 
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زا هتفگن  نآرق و  زا  رایسب  عضاوم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  باحصا  تسا  هدرک  باتع  یلاعتقح  هک  قیقحتب  تسا و  هروس 
باحـصاب باطخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک  دـنتفگیم  مدرم  زا  یعمج  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  یکین و  ریخ و  رگم  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب 

تسا و ع )  ) یلع يارب  شبابل  بل و  تسا  هدش  دراو  نآرق  رد  باطخ  نیا  اج  ره  هتفگ  یفیذح  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم 
رد اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هدشن  لزان  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دهاجم  زا  اضیا 

رگید تیاورب  تسا و  هیآ  نآ  ریما  فیرـش و  دیـس و  یلع  هکنآ  رگم  رگید  تیاور  هب  تسنآ و  ریما  هدرک و  رـس  یلع  هکنآ  رگم  هیآ  چیه 
ياهدنـسب نارگید  ظفاح و  ار  نیماـضم  نیا  تسا و  هیآ  نآ  فیرـش  دیـس و  رگید  تیاورب  تسا و  هیآ  نآ  دـئاق  سیئر و  یلع  هکنآ  رگم 

درادـن ار  وا  تیالو  هک  یـسک  هک  تسنآ  دارم  هک  تسا  مولعم  دـناهدرک و  تیاور  ناـشیا  ریغ  ساـبع و  نبا  دـهاجم و  شمعا و  زا  رایـسب 
تـسا وا  صوصخم  مالـس  اب  تقبـس  نامیا و  لامک  هکنآ  تسا و  هدرک  سک  همه  زا  شیپ  هیآ  نآ  هب  لمع  هکنآ  تسین و  نانمؤم  لـخاد 

يارب زا  نآ  هقباس  هکنآ  رگم  تسین  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نآرق  زا  عضوم  چیه  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  دـهاجم  زا  نارگید  ظفاح و  هچنانچ 
یبلعث و دـننام  هماع  هصاـخ و  نیثدـحم  نیرـسفم و  رثکا  هکنآ  تسنیا  دـیؤم  همه و  رب  مالـسا  يوسب  هتفرگ  تقبـس  وا  هک  اریز  تسا  یلع 

نامثع يردام  ردارب  هبقع  نب  دیلو  یلع و  هنایم  هک  دناهدرک  تیاور  رایـسب  ياهدنـسب  ناشیا  ریغ  میعن و  وبا  ظفاح  هیودرم و  نبا  يدـقاو و 
ماهزین رتهداشگ و  وت  زا  مناـبز  هَّللا  نم و  یکدوک و  وت  هک  یتسردـب  وش  تکاـس  هک  تفگ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضحب  دـیلو  دـش  یعازن 

ًانِمُْؤم َناک  ْنَمَف  َأ  داتسرف  ار  ترضح  نآ  راتفگ  قیدصت  یلاعتقح  سپ  قساف  يا  وش  تکاس  دومرف  ترضح  مرت  عاجـش  گنج  رد  رتدنت و 
سپ دنتسین  يواسم  دشاب  قساف  هک  تسیسک  دننام  دشاب  نمؤم  هک  یسک  سپ  ایآ  ینعی  َنوُوَتْسَی  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک   86 ص : نیقیلا ، قح 
هچنآ ببـسب  تسنانمؤم  یمئاد  ياوأم  هک  یئاهتـشهب  تسناشیا  يارب  زا  سپ  دـندرک  هحلاص  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اما  دومرف 

زا نارگید  میعن و  وبا  ظفاح  رایسب  ياهدنـسب  تسا و  منهج  ناشیا  ياوأم  سپ  دندوب  قساف  هک  اهنآ  اما  هحلاص و  لامعا  نامیا و  زا  دندرک 
رب هیآ  نیا  تلالد  رد  تسا و  هبقع  نب  دیلو  قساف  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نمؤم  هک  دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  دهاجم و  سابع و  نبا 

تنج لوخد  هب  مزج  دش و  عقاو  قساف  ربارب  رد  نوچ  دنکیم  ترضح  نآ  تمصع  رب  تلالد  هکلب  تسین  یکـش  ترـضح  نآ  نامیا  لامک 
تسیفاک ماقم  نیا  رد  ار  ام  ترضح  نآ  نامیا  لضف و  رب  تلالد  دور  ینخس  نیا  رد  رگا  تسا و  هدش  وا 

ۀَّیِرَبْلا ُرْیَخ  ْمُه  َکِئلوُأ  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  مهدراهچ ) لیلد  )

ُتاَّنَج ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُؤازَج  تسا  هدومرف  نآ  زا  دعب  سپ  قیالخ  نیرتهب  دـنناشیا  دـناهدرک  هتـسیاش  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  ینعی 
راگدرورپ دزن  ناشیا  يازج  ینعی  ُهَّبَر  َیِـشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع 

زا تسا  یـضار  ادـخ  دوب  دـنهاوخ  اهنآ  رد  دابآلا  دـبا  هشیمه  هک  اهرهن  اهنآ  ریز  رد  دوشیم  يراج  هک  تسا  تماقا  اب  ياهناتـسغاب  ناـشیا 
هصاخ و قرط  زا  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  هک  نادب  دوخ  راگدرورپ  زا  دسرت  هک  تسیـسک  يارب  زا  نیا  ادخ  زا  دنایـضار  ناشیا  ناشیا و 

نبا زا  دوخ  دنـسب  میعن  وبا  ظفاح  هچنانچ  هدش  لزان  وا  نایعیـش  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  نأش  رد  تایآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  هماع 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  سابع و 

یضار و وت  نایعیش  وت و  دمآ  دیهاوخ  تمایق  زور  رد  وت  نایعیش  یئوت و  هیآ  نیا  قادصم  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب 
تسا هدرک  تیاور  روعا  ثراح  زا  دوخ  دنسب  اضیا  ندرگ  رد  لغ  كانبضغ و  وت  نانمشد  دمآ  دنهاوخ  یضار و  امش  زا  ادخ  هدیدنـسپ و 

نیا تفر و  سابع  نبا  دزنب  يدرم  درک  ناوتیمن  ساـیق  اـمب  ار  یـسک  هک  میتیب  لـها  اـم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک 
سپ درک  ناوتیمن  سایق  نارگیدـب  ار  وا  هکنآ  رد  تسین  ربمغیپ  لثم  یلع  رگم  تفگ  سابع  نبا  درک  لقن  واب  بارغتـسا  لـیبس  رب  ار  نخس 

زا تسا  هدرک  تیاور  لیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  مساقلا  وبا  ِۀَّیِرَْبلا و  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  هک  تسا  هدـش  لزان  یلع  نأش  رد  هیآ  نیا  تفگ 
هک یتلاح  رد  دش  حور  ضبق  ادخ  لوسر  دومرف  هک  ترضح  نآ  زا  مدینش  تفگ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بتاک  لیحارـش  نب  ةدیرب 
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ْمُه َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک  ار  ادخ  لوق  ياهدینـش  یلع  ای  دوب  هتفگ  تلاح  نآ  رد  سپ  دوب  هدرک  هیکت  نم  هنیـسب 
دنوش عمج  هاگره  تسا  رثوک  ضوح  دزن  رد  امـش  نم و  دـعوم  دـناوت و  نایعیـش  ناشیا  هک   87 ص : نیقیلا ، قح  دوـمرف  سپ  ِۀَّیِرَبـْلا  ُْریَخ 
لها یلع و  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  اضیا  ینارون  دیفس و  ياهیور  اب  ار  امـش  دید  دنهاوخ  باسح  يارب  اهتما 
رخف هک  تسنآ  نیا  دـیؤم  دـناهدرک و  تیاور  ار  نومـضم  نیا  هددـعتم  قرطب  هماع  نیثدـحم  ریاس  هیودرم و  نبا  تسا  هدـش  لزان  وا  تیب 

« رفک دقف  یبا  نم  رشبلا  ریخ  یلع   » دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  وا  ریغ  يزار و 
باب رد  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  نافلاخم  زا  وا  ریغ  يزار و  رخف  اضیا  تسا و  رفاک  دنک  ابا  هک  ره  تسا و  رـشب  نیرتهب  یلع  ینعی 

زا يراـصنا  رـشبلا  یبا  زا  هیودرم  نبا  تما و  زا  نیرتـهب  ار  وا  دـشکیم  رگید  تیاورب  قـلخ و  نیرتـهب  ار  وا  دـشکیم  هـک  دوـمرف  هیدـثلا  وذ 
عناـم تفگ  ار  ناـشیا  تشک  یلع  متفگ  ار  جراوـخ  ینعی  ار  ناـشیا  تشک  یک  دیـسرپ  هشیاـع  دزنب  متفر  تفگ  هک  هدرک  تیاور  شردـپ 

نیرتهب ار  ناشیا  دـشکیم  دومرفیم  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  میوگب  ار  قح  هکنآ  یلع  رب  تسنم  سفن  رد  هک  یتوادـع  نآ  ارم  دوشیمن 
ار هشیاع  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قورـسم  زا  اضیا  تسقح و  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  دومرفیم  هک  مدینـش  نم و  زا  دعب  نم  تما 

دشکیم دناهقیلخ و  قلخ و  نیرتدب  ناشیا  هک  دومرفیم  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ  وگب  ناشیا  باب  رد  ياهدینش  هچنآ  هک  مداد  دنگوس 
تیاور قورـسم  زا  رگید  دنـس  نیدـنچب  اضیا  هلیـسو و  برق و  ۀـهج  زا  ادـخ  دزن  ناشیا  نیرتگرزب  هقیلخ و  ادـخ و  قلخ  نیرتهب  ار  ناشیا 

رتکیدزن همه  زا  ادخ  دزن  وا  هلیـسو  تمایق  رد  هک  یـسک  قلخ و  نیرتهب  ار  ناشیا  دشکیم  هک  تسا  نینچ  تیاور  یـضعب  رد  تسا و  هدرک 
نیا زا  سپ  تسا  هدرک  تیاور  میود  تیاور  لـثم  زین  لـبنح  نبا  دنـسم  زا  تما و  نیرتـهب  ار  ناـشیا  دـشکیم  تاـیاور  یـضعب  رد  تـسا و 

اما تماماب و  تسا  قحا  یلوا و  سپ  دنقیالخ  نیرتهب  شنایعیـش  ترـضح و  نآ  هک  دش  رهاظ  تسا  هماع  هصاخ و  هیلع  قفتم  هک  ثیداحا 
بهل نانمؤم و  ياهلد  شخبینـشور  تماـیق  اـت  رارک  ردـیح  رابـشتآ  ریـشمش  قرب  درادـن و  ناـیبب  جاـیتحا  داـهج  رد  ترـضح  نآ  تقبس 

. دش دهاوخ  نایب  نآ  زا  یلمجم  نیا  زا  دعب  تسناقفانم و  زوسناج 

باتِکْلا ُمْلِع  ُهَدْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَنْیَب  َو  یِنْیَب  ًادیِهَش  ِهَّللاِب  یفَک  ْلُق  مهدزناپ ) )

ثیداحا ظوفحم و  حول  ملع  ای  نآرق  ینعی  باـتک  ملع  تسا  وا  دزن  هکنآ  هاوگ و  ادـخ  امـش  نم و  ناـیم  تسا  سب  دـمحم  يا  وگب  ینعی 
تسا و مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  باـتک  ملع  تسوا  دزن  هک  یـسک  نآـب  دارم  هـک  تـسا  هدـش  دراو  هماـع  هصاـخ و  قرط  زا  هضیفتـسم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ادخ  باتکب  دوبن  ملعا  سکچیه  تفگ  هک  یبعش  زا  دناهدرک  تیاور  هماع  هچنانچ  دنیوا  نادنزرف 
، نیقیلا قح  مدیدن  تفگ  هک  دوعسم  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  یملس  نمحرلا  دبع  زا  مصاع  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  مّلـس  و 
هک دوعـسم  نبا  زا  هدرک  تیاور  نمحرلا  دـبع  اضیا  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  زا  رتهب  ار  نآرق  دـنک  تئارق  هک  ار  یـسک   88 ص :

نوچ ینعی  متفر  وا  دزنب  تفگ  دوبن  رتملعا  وت  زا  یلع  متفگ  متفریم  وا  دزنب  هتبلا  متسنادیم  دوخ  زا  رتاناد  ادخ  باتکب  ار  یـسک  رگا  تفگ 
رد مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تمدخ  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  اطع  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  یبلعث  متفر و  وا  دزنب  دوب  ملعا  وا 

ناینس متفگ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضحب  سپ  دوب  هتـسشن  دجـسم  زا  ياهیحان  رد  هک  مدید  ار  مالـس  نب  هَّللا  دبع  رـسپ  مدوب  هتـسشن  دجـسم 
دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دومرف  ترضح  تسا  مالس  نب  هَّللا  دبع  دوب  وا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  نآ  هک  دننکیم  نامگ 

دوب و یلع  ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  هک  دناهدرک  تیاور  هیفنح  دمحم  زا  دوخ  ياهدنـسب  میعن  وبا  یبلعث و  اضیا  دوب و  وا  دزن  باتک  ملع  هک 
لاح دشاب و  وا  هنوگچ  تفگ  تسا  مالس  نب  هَّللا  دبع  ایآ  باتکلا  ملع  هدنع  نم  هک  دندیـسرپ  ریبج  نبا  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یطویس 

زا تسا  ملعا  دیجم  نآرق  ملعب  ترـضح  نآ  هک  دـش  مولعم  سپ  دـش  ناملـسم  هنیدـم  رد  مالـس  نبا  دـش و  لزان  هکم  رد  هروس  نیا  هکنآ 
هکلب تما  عـیمج  زا  ملعا  ترـضح  نآ  سپ  تسا  نآرق  رد  نآ  ملع  هکنآ  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  چـیه  دـیامرفیم  یلاـعتقح  نارگید و 

روکذم ررکم  هکنانچ  ندوب  ملعا  لوا  دـنکیم : ترـضح  نآ  تماما  تلیـضف و  رب  تلالد  تهج  هس  زا  هیآ  نیا  سپ  دوب . دـهاوخ  زین  ءایبنا 
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رتـالاب هبترم  نیا  زا  دـینادرگ و  دوخ  نیرق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تیقح  رب  تداهـش  رد  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  میود )  ) دـش
اعدم موصعم  ریغب  هاوگ  کی  تداهشب  هک  اریز  ترضح  نآ  تمصع  رب  دنکیم  تلالد  یئاهنتب  ترضح  نآ  تداهشب  افتکا  میس )  ) دشابیمن

تشذگ هچنانچ  تسا  تماما  لیلد  تمصع  دوشیمن و  تباث 

تسا يوجن  هیآ  مهدزناش ) )

رایـسب لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  باحـصا  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هماع  هصاخ و  ناثدـحم  نارـسفم و  هک 
ماقم رد  کی  مادـک  هک  ددرگ  رهاظ  هک  هباحـص  ناحتما  يارب  زا  ببـس  نیاب  یلاـعتقح  دـیدرگیم  ترـضح  نآ  لـالم  ببـس  دـندومنیم و 
ینعی ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  دـنمدقتباث  لام  ناج و  لذـب  صالخا و 

ریاس يواضیب و  هک  زور  هد  ات  هباحص  زا  یسک  سپ  دینکب  یقدصت  نتفگ  زار  زا  شیپ  سپ  دیئوگ  نخس  رسب  لوسر  اب  هاگره  نانمؤم  يا 
دـش و خوسنم  هیآ  هکنآ  ات  فلاـخم  قفاوم و  قاـفتاب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ریغب  درکن  ضرع  یبلطم  تفگن و  زار  دـناهتفگ  نارـسفم 

اوُعیِطَأ َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  َأ  دومرف  یلاعتقح 
دیهدب  89 ص : نیقیلا ، قح  اههقدـص  لوسر  اـب  نتفگ  فرح  زا  شیپ  هکنآ  زا  دیدیـسرت  اـیآ  ینعی  َنُولَمْعَت  اـِمب  ٌرِیبَـخ  ُهَّللا  َو  َُهلوُـسَر  َو  َهَّللا 
هچنآب تسا  ملاع  ادخ  ار و  وا  لوسر  ادخ و  دینک  تعاطا  ار و  ةاکز  دیهدب  ار و  زامن  دیراد  اپرب  سپ  دیـشخب  ار  امـش  ادخ  دـیدرکن  نوچ 

نارـسفم و قافتاب  دومن  رما  نیاب  لمع  هک  ترـضح  نآ  ریغب  دش  هباحـص  همه  هجوتم  تایآ  نیا  تابتاعم  هک  دش  مولعم  سپ  دـینکیم  امش 
نآب لمع  هک  تسه  نآرق  رد  ياهیآ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  دهاجم  زا  نارـسفم  ریاس  میعن و  وبا  ظفاح 

مهرد هدـب  متـشاد و  رانید  کی  نم  تسا  يوجن  هیآ  نآ  نم و  زا  دـعب  يدـحا  درک  دـهاوخن  نآب  لمع  نم و  زا  شیپ  یـسک  تسا  هدرکن 
ادخ نم  تکربب  هک  دومرف  رگید  تیاور  رد  دش و  خوسنم  هیآ  هکنآ  ات  مدومن  قدصت  مهردـکی  میوگب  يزار  متـساوخ  هاگره  متخورف و 

دنتفگیم زار  ص )  ) لوسر ترضح  اب  تولخ  رد  مدرم  هک  سابع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدس  تما و  نیا  زا  ار  مکح  نیا  داد  فیفخت 
يزار ناهنپ  رد  دـهاوخ  هک  سک  ره  رب  دـینادرگ  بجاو  یلاعتقح  سپ  دـش  راوشد  لوسر  ترـضح  رب  رما  نیا  دنتـشاد و  یتجاح  هاـگره 

نم لزن  ام  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  دش و  راوشد  ناشیا  رب  دنتـشادرب و  نتفگ  زار  زا  تسد  مدرم  سپ  هقدصب  دـنک  قدـصت  هکنآ  دـیوگب 
ترـضح اب  هک  تشادن  تردق  یـسک  دش  لزان  همیرک  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دنـس  نیدـنچب  یلع  یف  نآرقلا 
ترـضح اب  زار  هد  تخورف و  مهرد  هدـب  ار  يرانید  دوب  یلع  درک  قدـصت  هک  یـسک  لوا  سپ  دـنکب  یقدـصت  رتشیپ  هکنآ  ات  دـیوگ  زار 

دـش لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  رگید  تیاورب  درک و  قدصت  مهرد  کی  يزار  ره  رد  تفگ و  ص )  ) لوسر
یسک تفگ و  زار  درک و  قدصت  ع )  ) ریما ترضح  ندرک و  قدصت  زا  دندیزرو  لخب  ار و  ترـضح  نآ  اب  نتفگ  زار  دندرک  كرت  مدرم 

هک نادـب  دـهد  جاور  ار  شمع  رـسپ  راک  هکنآ  يارب  رگم  درکن  ار  راک  نیا  یلع  دـنتفگ  ناـقفانم  سپ  درکن  قدـصت  ناناملـسم  زا  وا  ریغ 
دناهدرک عضو  نافلاخم  هچنآ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  ترضح و  نآ  بقانم  زا  میظع  تسا  یتبقنم  تلیضف  نیاب  ترـضح  نآ  صاصتخا 

نید رماب  یئانتعا  رگا  هک  تسا  مولعم  تسارتفا و  ضحم  دناهدرک  نید  هار  رد  همیظع  لاوما  لذب  ناشیا  روج  يافلخ  هک  هلطاب  ثیداحا  زا 
. دندرگن تابتاعم  نیا  دروم  ات  دننک  قدصت  امرخ  هنادکی  هکلب  مهردکی  هکنآ  زا  دندوبن  زجاع  زور  هد  ضرع  رد  دنتشادیم 

اوُقَّرَفَت َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِلْبَحِب  اوُمِصَتْعا  َو  هیآ  مهدفه ) )

تما نیا  تاـجن  ببـس  یلاـعتقح  هک  يزیچ  زا  تسا  هیاـنک  ادـخ  لـبح  دـیوشم  هدـنکارپ  یگمه و  ادـخ  نامـسیر  رد  دـینز  گـنچ  ینعی 
زا تسا  هدرک  تیاور  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  هچنانچ  دنا  ص )  ) لوسر تیب  لها  دارم  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هدـینادرگ و 
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ظفاح تسا و  هدومرف  هیآ  نیا  رد  یلاعت  قح  هک  هّللا  لـبح   90 ص : نیقیلا ، قح  میئام  دومرف  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماـما  زا  بلغت  نب  ناـبا 
هک دناهدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  هماع  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  غیاص  صفح  وبا  زا  ار  نومـضم  نیا  زین  میعن  وبا 
نم زا  دعب  دیوشیمن  هارمگ  زگره  اهنآب  دیوش  کسمتم  رگا  هک  ماهتشاذگ  لبح  ود  امـش  نایم  رد  نم  سانلا  اهیأ  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

زا ات  ود  نیا  هک  یتسردب  نم  تیب  لها  نم و  ترتع  نیمز و  يوسب  نامسآ  زا  هدیشک  تسا  ینامسیر  ادخ  باتک  يرگید  زا  رتگرزب  یکی 
. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی 

یِنَعَبَّتا ِنَم  َو  اَنَأ  ٍةَریِصَب  یلَع  ِهَّللا  یَلِإ  اوُعْدَأ  یِلیِبَس  ِهِذه  ْلُق  مهدجیه ) )

تعباتم هک  یسک  نم و  یئانیب  تریصب و  رب  ادخ  يوسب  ار  مدرم  مناوخیم  نم  هار  تسنیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ای  وگب  ینعی 
تـسا هدرک  ترـضح  نآ  تعباتم  سک  همه  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  نآ  دارم  هک  تسلوقنم  تیب  لها  زا  رایـسب  ثیداحا  تسا  هدرک  نم 

رقاب دـمحم  ماما  زا  رگید  تیاورب  تسا و  هدرک  تیاور  زین  رقاب  ترـضح  زا  هماـع  ناثدـحم  زا  هیودرم  نبا  تسبلاـط و  یبأ  نب  یلع  وا  هک 
یسک نآ  ادخ  ینعی  َنِینِمْؤُْملِاب  َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  تسا  هدومرف  یلاعتقح  اضیا  تسا و  دمحم  لآ  دارم  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع 

دارم ای  تسا  یلع  نینمؤمب  دارم  هک  تسا  هدـش  دراو  نیبناـج  هربتعم  راـبخا  رد  نینمؤمب  دوخ و  يراـیب  ار  وت  تسا  هدرک  تیوقت  هک  تسا 
تسا یلع  اهنآ  هدرک  رس  هدمع و  هک  تسنآ  دارم  لوا  ربانب  تسا و  هدرک  يراج  نینمؤملا  ریما  تسد  رب  ادخ  هک  تسیترصن  ادخ  ترصنب 
شرع رب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  دوخ  دنـسب  روثنم  رد  رد  یطویـس  هچنانچ  دناهدروآ  یلعب  نامیا  هک  دنیاهنآ  نانمؤمب  دارم  ای 
يِذَّلا َوُه  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنآ  تسنیا  و  یلعب » هتدیا  یلوسر  يدبع و  دمحم  یل  کیرش  يدح ال  انا و  الا  هلا  ال   » تسا هدش  هتشون 

هدرک و تیاور  ار  نومـضم  نیمه  هریره  وبا  زا  حـلاص  وـبا  زا  ینیلک  زا  نآ  ریغ  هیلح و  رد  میعن  وـبا  ظـفاح  َنِینِمْؤُْملاـِب و  َو  ِهِرْـصَِنب  َكَدَّیَأ 
ترـضح نآ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مداـخ  ءارمحلا  وبا  زا  ریبج  نبا  زا  ریـسفت  رد  یبـلعث 

ینعی هب  هترـصن  یلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  دوب ال  هتـشون  شرع  تسار  قاس  رب  هک  مدید  جارعم  بش  رد  تفگ  هک  مدـینش 
نیا هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دنس  ودب  میعن  وبا  ظفاح  واب و  ار  وا  مدرک  يرای  یلعب و  ار  دمحم  مدرک  تیوقت 

ادخ و ار  وت  تسا  سب  راوگرزب  ربمغیپ  يا  ینعی  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا  هدـش  لزان  یلع  نأش  رد  هیآ 
یلع وا  تسا  هتفگ  یلبنح  ثدـحم  زع  هدرک و  تعباـتم  ار  وا  سک  همه  زا  شیپ  هک  تسا  یلع  وا  ناـنمؤم و  زا  هدرک  ار  وت  تعباـتم  هکنآ 

هدیدرگ نهربم  نیفرطلا  ۀلوبقم  رابخا  تایآ و  نیا  زا  هک  دیوگ  فلؤم   91 ص : نیقیلا ، قح  تسا . نانمؤم  هدرک  رس  هک  تسا  مالّسلا  هیلع 
قاقحتسا يارب  زا  تسا  سب  نیمه  مالّـسلا و  هیلع  ترـضح  یعقاو  لماک  يرای  یقیقح و  تعباتمب  تسا  صوصخم  ع )  ) ریما ترـضح  هک 

تماما سپ  تسا  ترـضح  نآ  صوصخم  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  دـعب  ادـخ  يارب  توعد  هک  دـش  رهاـظ  اـضیا  ترـضح و  نآ  میدـقت 
. تسا وا  صوصخم 

نوُلُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُفِق  َو  مهدزون ) )

دهاوش رد  یناکـسح  مساقلا  وبأ  رگید و  باتک  دـنچ  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  دـنوشیم  هدرک  لاؤس  ناشیا  هک  ار  نارفاک  دـیرادزاب  ینعی 
تیاور يردخ  دیعس  وبا  سابع و  نبا  زا  رایسب  ياهدنـسب  ناشیا  ریغ  بقانم و  رد  هیودرم  نبا  رابخالا و  سودرف  رد  هیوریـش  نبا  لیزنتلا و 

ریغ هدیرب و  زا  دنس  دنچب  نیرهطملا  ۀبقنم  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تبحم  زا  ناشیا  دنوشیم  هدرک  لاؤس  هک  دناهدرک 
ياـج زا  هک  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  يدـنوادخ  قحب  دومرف  میدوب  ص )  ) لوـسر تمدـخ  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  وا 

زا تسا و  هدرک  یناف  زیچ  هچ  رد  هک  وا  رمع  زا  زیچ  راهچ  وا  زا  دننکیم  لاؤس  هکنآ  ات  تمایق  زور  رد  هدنب  ياپ  ود  دـنکیمن  تکرح  دوخ 
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ام تبحم  زا  تسا و  هدرک  فرـص  فرـصم  هچ  رد  تسا و  هدرک  بسک  اجک  زا  هک  شلام  زا  تسا و  هدرک  هنهک  لمع  هچ  رد  هک  شندب 
تشاذـگ و مالّـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  وت  زا  دـعب  امـش  تبحم  تمالع  تسیچ  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ  رمع  سپ  تیب  لـها 
ام دراد  نمشد  ار  وا  هک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ام  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  هک  تسا  نیا  تبحم  تیب  لها  ام  تبحم  تمالع  تفگ 

. تشاذگ ثیداحا  نیا  زا  لالدتسا  هجو  تسا و  هتشاد  نمشد  ار 

انْسُح اهیِف  ُهَل  ْدِزَن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُقْلا  یِف  َةَّدَوَمْلا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِهْیَلَع  ْمُکُلَئْسَأ  ْلُق ال  متسیب ) )

رگم يدزم  دوخ  تلاـسر  غیلبت  رب  امـش  زا  منکیمن  لاؤس  نم  ص )  ) دـمحم اـی  وـگب  هک  تسنیا  هیآ  ینعم  هماـع  هصاـخ و  ثیداـحا  قـفاوم 
رگید ياج  رد  ار و  دوخ  باوث  یکین و  نآ  رد  وا  يارب  زا  مینادرگیم  دایز  ام  تدوم  رد  دنک  هنسح  باستکا  هک  ره  نم و  ناشیوخ  تدوم 
امـشب شعفن  تسا و  امـش  يارب  زا  سپ  نآ  دزم  زا  منکیم  لاؤس  هچنآ  دمحم  ای  وگب  ینعی  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  تسا  هدومرف 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  ءاـبرق  هیآ  نیا  رد  یبرق  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریبج  نبا  زا  ملـسم  حیحـص  رد  ددرگیم و  دـیاع 
راـصنا دومرف  ترجه  هبیط  هنیدـمب  ص )  ) لوسر ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  ریـسفت  رد  یلاـمث  هزمح  وبا  تسا و 

نیا سپ  تساور  یئامرفیم  هک  یمکح  ره  ام  لاوما  رد  دوشیم  دراو  اهجرخ  امـش  رب  هک  دندرک  ضرع  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخب 
تدوم هنـسح  فارتقا  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  یبلعث  يدـس و  زا  یلامث   92 ص : نیقیلا ، قح  هزمح  وبا  زا  اضیا  دـش و  لزاـن  هیآ 

هبطخ رد  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  هماع  هصاخ و  تیاورب  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  لآ 
اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هک  هیآ  نیا  رد  تسا  هدرک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  ناشیا  تدوم  ادخ  هک  میتیب  لها  نآ  ام  هک  دومرف  دوخ 
هک تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  لیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  مساقلا  وبأ  تستیب و  لها  ام  تدوم  هنـسح  فارتقا  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا 

نادنزرف همطاف و  یلع و  هک  دومرف  ناشیا  تدومب  میاهدـش  رومأم  هک  اهنآ  دنتـسیک  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  هباحـص  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ 
دهاوش رد  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیا  سابع  نبا  زا  ریـسفت  رد  زین  یبلعث  ناشیا و  نارـسپ  ود  میعن و  وبا  تیاورب  دنناشیا و 

نم تسا و  هدرک  قلخ  قرفتم  ياهتخرد  زا  ار  ناربمغیپ  یلاعتقح  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلهاب  هماما  وبا  زا  لیزنتلا 
نایعیش اههویم و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  تسنآ و  عرف  یلع  متخرد و  نآ  لصا  نم  میاهدش  قلخ  تخرد  کی  زا  یلع  و 

دتفا و منهج  رد  دنک  رگید  بناجب  لیم  نآ  زا  هک  ره  دـبای و  تاجن  دـنز  گنچ  نآ  ياههخاش  زا  هخاش  کی  رد  هک  ره  دـننآ  ياهگرب  ام 
دباین رد  ار  ام  تبحم  دوش و  هدیسوپ  کشم  لثم  هکنآ  ات  لاس  رازه  سپ  لاس  رازه  هورم  افـص و  نایم  رد  ار  ادخ  دنک  تدابع  ياهدنب  رگا 
لوسر هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  رایـسب  ياهدنـسب  میعن  وبا  ظفاح  دـناوخ - ار  هیآ  نیا  سپ  دزادـنا  منهج  رد  ورب  ار  وا  ادـخ 

ار رد  هداضع  ود  سپ  دندوب  هناخ  نآ  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  تفر و  ع )  ) همطاف هناخ  يوسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 
وبا هملـس و  ما  زا  ار  نومـضم  نیا  اضیا  دنک و  حلـص  امـش  اب  هک  ره  اب  محلـص  دـنک و  گنج  امـش  اب  هک  ره  اب  مگنج  نم  تفگ  تفرگ و 

یلع و يوسب  درک  رظن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس 
دوب و تافرع  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  تفگ و  ار  نخـس  نیا  و  ع )  ) نیـسح نسح و 

قلخ تخرد  کـی  زا  وت  نم و  تفگ  تفرگ و  تسدـب  ار  وا  تسد  سپ  اـیب  نم  کـیدزن  هب  یلع  اـی  تفگ  سپ  دوـب  وا  ربارب  رد  ع )  ) یلع
لخاد ار  وا  ادخ  دبسچب  نآ  زا  هخاش  کیب  هک  ره  دننآ  ياههخاش  ع )  ) نیسح و  ع )  ) نسح ینآ و  عرف  وت  متخرد و  نآ  لصا  نم  میاهدش 

رب نک  تنعل  ادـنوادخ  دـیوگیم  دـنکیم  هک  يدایرف  هربق  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریطلا  قطنم  هاـنملع  ریـسفت و  رد  یبلعث  دـنادرگ و  تشهب 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  ریرج  زا  يزار  رخف  فاشک و  بحاص  یبلعث و  دمحم و  لآ  نانمـشد 

تبحم رب  هک  ره  تسا و  هدرم  هدیزرمآ  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  تسا و  هدرم  دیهـش  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  دومرف 
قح دمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  تسا و  هدرم  لماک  نامیا  اب  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  تسا و  هدرم  هدرک  هبوت  دریمب  دـمحم  لآ 
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تـشهب يوسب  ار  وا  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  تشهب و  ریکن  رکنم و  توملا و  کلم  ار  وا  دـنهد  تراشب  دریمب   93 ص : نیقیلا ،
لآ تبحم  رب  هک  ره  دنیاشگب  رد  ود  تشهب  يوسب  شربق  زا  دریمب  دـمحم  لآ  تبحمب  هک  ره  دـنرب  داماد  هناخب  هک  یـسورع  دـننام  دـنرب 
ره تسا و  هدرم  تعامج  تنس و  رب  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  رب  هک  ره  دتسرفب  وا  ربق  ترایزب  تمحر  اب  ار  هکئالم  یلاعتقح  دریمب  دمحم 
هک ره  ادخ - تمحر  زا  تسا  دیماان  هک  دشاب  هتشون  شاهدید  ود  نایم  رد  دوش  رـضاح  تمایق  زور  نوچ  دریمب  دمحم  لآ  ینمـشد  رب  هک 

جهن حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دونـشن و  ار  تشهب  يوب  دریمب  دـمحم  لآ  ضغب  رب  هک  ره  تسا - هدرم  رفاک  دریمب  دـمحم  لآ  ینمـشد  رب 
تیصو سانلا  اهیأ  دومرف  دناوخ و  هبطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  لبنح  نبا  دنـسم  زا  هغالبلا 
تسود قفانم ، رفاک و  رگم  تسین  وا  نمـشد  نمؤم و  رگم  تسین  وا  تسود  بلاط  یبا  نب  یلع  ممع  نبا  مردارب و  تبحمب  ار  امـش  منکیم 

تسا هدرک  تیاور  یبلعث  ریسفت  رد  تسا و  منهج  باذع  وا  ءازج  دشاب  نم  نمشد  هک  ره  تسنم و  نمـشد  وا  نمـشد  تسنم و  تسود  وا 
امش هک  امن  لاؤس  ناربمغیپ  زا  هک  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  دمآ  یلاعت  قح  بناج  زا  یکلم  جارعم  بش  رد  هک 

ناوت اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  بلطم  نیا  رد  ثیداحا  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیـالو  وت و  تیـالو  رب  دـنتفگ  دـیتشگ  ثوعبم  رما  هچ  رب 
نآب ندـش  لـیآ  هک  ره  دوشیم و  عجار  ترـضح  نآـب  ناـشیا  رما  هک  دـنیاهنآ  دـمحم  لآ  هک  تسا  هتفگ  شریـسفت  رد  يزار  رخف  دومن و 
نایم قلعت  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  و  ع )  ) همطاف مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  تسین  کش  دناترضح و  نآ  لآ  ناشیا  دشاب  رتشیب  ترـضح 

رد دناهدرک  فالخ  اضیا  دنـشاب و  لآ  ناشیا  هک  تسا  بجاو  سپ  تسا  رتاوتم  مولعم  دننام  نیا  دوب و  تاقلعت  دشا  ترـضح  نآ  ناشیا و 
هک یتما  رب  مینک  لمح  رگا  دـنلآ و  ناشیا  مینک  تبارق  رب  لمح  رگا  تما و  دـناهتفگ  یـضعب  ترـضح و  نآ  براقا  دـناهتفگ  یـضعب  لآ 

سپ تسا  هیف  فلتخم  ناشیا  ریغ  لوخد  اما  دنلآ و  ناشیا  ریدقت  ره  رب  هک  دش  تباث  سپ  دنلآ  ناشیا  دـناهدرک  ترـضح  نآ  توعد  لوبق 
تدوم ام  رب  تسا  بجاو  هک  وت  تبارق  نیا  دنتـسیک  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  فاشک  بحاص  زا 
بجاو سپ  دـنربمغیپ  براقا  رفن  راهچ  نیا  هک  دـش  تباث  سپ  ناشیا  رـسپ  ود  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف  ناـشیا 

هدش تباث  نوچ  هکنآ  میود )  ) ناشیا نأش  رد  هیآ  لوزن  لوا ) : ) تسا زیچ  دـنچ  نیا  رب  لیلد  و  میظعت - دـیزمب  دنـشاب  صوصخم  هک  تسا 
هدش تباث  دنکیم و  ءاذیا  ار  وا  هچنآ  ارم  دنکیم  ءاذـیا  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  تفگ  تشادـیم و  تسود  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  هک  تسا 

ص: نیقیلا ، قح  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  یلع و  تشادیم  تسود  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  زا  رتاوتم  لقنب  تسا 
َنیِذَّلا ِرَذْـحَْیلَف  َنوُـمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  اوـُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَـف  هک  تسا  هدوـمرف  یلاـعتقح  اریز  دـنراد  تسود  ار  ناـشیا  هک  تما  همه  رب  تسبجاو   94
تلـالد همه  تاـیآ  نیا  ٌۀَنَـسَح و  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاـُخی 
دهـشت همتاخ  تهج  نیا  زا  تسا و  میظع  بصنم  لآ  يارب  زا  ندرک  اـعد  هکنآ  میـس )  ) ترـضح نآ  تعباـتم  یـسأت و  بوجو  رب  دـنکیم 

تسا بجاو  دمحم  لآ  تبحم  هکنآ  رب  درک  تلالد  همه  اهنیا  سپ  تسا  هدشن  دراو  لآ  ریغ  قح  رد  میظعت  نیا  اهزامن و  رد  دناهدینادرگ 
ار و ترهوش  روایب  تفگ  همطافب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدـس  زا  فاشک  بحاص  اضیا  و 

لآ اـهنیا  ادـنوادخ  تفگ  ناـشیا و  يور  رب  تشادرب  ار  تـسد  سپ  تخادـنا  ناـشیا  يور  رب  یئاـبع  دروآ  ار  ناـشیا  نوـچ  ار  ترـسپ  ود 
هک متـشادرب  ار  ابع  نم  تفگ  هملـس  ما  يدیجم  دـیمح  وت  هک  یتسردـب  دـمحم  لآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  تاولـص و  نادرگب  سپ  دـنادمحم 

تسا ریخب  وت  تبقاع  تفگ  دیشک و  نم  تسد  زا  ناشیاب  موش  لخاد 

بآَم ُنْسُح  َو  ْمُهَل  یبوُط  ِتاحِلاَّصلا  اوُلِمَع  َو  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  مکی ) تسیب و  )

سابع نبا  زا  یبلعث  ترخآب  ناشیا  تشگزاب  یکین  تسناشیا و  يارب  زا  یبوط  دـناهدرک  هتـسیاش  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  هک  اـهنآ  ینعی 
تسه تخرد  نآ  زا  ياهخاش  نمؤم  ره  هناخ  رد  تشهب و  رد  تسا  یلع  هناخ  رد  شلصا  هک  تسا  یتخرد  یبوط  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هک دومرف  یبوط  زا  دندرک  لاؤس  ص )  ) لوسر ترضح  زا  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اضیا  و 
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تـشهب رد  تسا  یتخرد  دومرف  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  رگید  هبترم  تشهب  لها  رب  شعرف  تسنم و  هناخ  رد  شلـصا  هک  تسا  یتخرد 
رد شلـصا  هک  دـیدومرف  هبترم  کی  امـش  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  رگید  هبترم  تشهب  لها  رب  شعرف  تسا و  یلع  هناخ  رد  شلـصا 

نادـب تسا و  ناکم  کی  رد  تسیکی و  تشهب  رد  یلع  نم و  هناخ  دومرف  تسیلع  هناخ  رد  شلـصا  دـیدومرف  رگید  راب  تسا و  نم  هناـخ 
ماهدومن و داریا  بولقلا  ةویح  باتک  رد  تسا و  رایـسب  تیب  لها  ریاس  ریما و  ترـضح  نأش  رد  دناهدرک  تیاور  ناملکتم  زا  هک  یتایآ  هک 

. میامنیم افتکا  نیمهب  هلاسر  نیا  رد 

تسا هرتاوتم  ثیداحا  نایب  رد  مشش  دصقم 

هراشا

دنچ نآ  رد  ترضح و  نآ  يدادعا  بلاثم  بیاعم و  دنکیم و  ترضح  نآ  تلالج  تلیـضف و  تفالخ و  تماما و  رب  تلالد  هک  نیبناج  زا 
: تسا لصف 

تسا مخ  ریدغ  ثیدح  رد  لوا  لصف 

نآ تماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زور  نآ  رد  هک  تماـما  حیرـص  صن  و 
95 ص : نیقیلا ، قح  هکم  دوجو  رتاوت  راـکنا  دـیامن  نآ  رتاوت  راـکنا  هک  یـسک  تستارتاوتم و  زا  ریدـغ  هصق  هک  نادـب  دـندومن  ترـضح 

نآ یحاون  فارطا و  لحم و  نآ  لها  تسیقاب و  دجـسم  نآ  رثا  لاح  ات  تسا و  رتاوتم  هنیدـم  هکم و  دوجو  هچنانچ  هک  اریز  دومن  دـناوتیم 
تاوزغ ریاس  عادولا و  ۀجح  هکنانچمه  دنهدیم  ناشن  ار  ص )  ) لوسر ترـضح  مایق  لحم  دوخ و  ناردـپ  زا  دـننکیم  لقن  ار  هصق  نیا  همه 

باحـصا مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لزانم  زا  هلیلج  ۀلزنم  نایب  يارب  زا  ریدغ  رد  ترـضح  نآ  لوزن  تسا  رتاوتم  ص )  ) لوسر ترـضح 
یـضعب رد  دـناهدرک  هـک  یفـالخ  تـسا و  هدرکن  فـالخ  روـما  نـیا  رد  یــسک  تـسا و  رتاوـتم  ندـناوخ  هـبطخ  ندرک و  عـمج  ار  دوـخ 

دومن ناوت  ءاصحا  رصتخم  نیا  رد  هک  تسنآ  زا  هدایز  بلطم  نیا  ثیداحا  نوچ  تسا و  فالخ  رب  تالالد  هبطخ و  هعقاو و  تایـصوصخ 
تـسا هتفگ  لابقا  باتک  رد  سواط  نب  دیـس  میامنیم  داریا  تسا  روکذم  هماع  هروهـشم  حاحـص  رد  هک  یثیداحا  اب  ار  هصق  نیا  زا  یلمجم 
جایتحا هک  تسا  رتحضاو  نآ  زا  تماماب  ریدغ  زور  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  صن  هک 

نآ زا  دناهدومن  داریا  ار  بلطم  نیا  ثیداحا  دناهدرک و  فیناصت  باب  نیا  رد  هک  ار  یتعامج  ءامسا  منکیم  رکذ  نکیل  دشاب و  هتشاد  نایبب 
دص زا  ار  ریدغ  ثیدح  تسا  وزج  هدفه  هک  تیالو  باتک  رد  تسا  نافلاخم  ءاملع  تاقث  زا  هک  تسا  یناتسجس  رـصان  نب  دوعـسم  هلمج 

قیرط جنپ  داتفه و  هب  هیـصوقرخلا  یلع  در  باتک  رد  خیرات  بحاص  يربط  ریرج  نب  دـمحم  تسا و  هدرک  تیاور  هباحـص  زا  رفن  تسیب  و 
تیاور قیرط  جنپ  دصب و  ۀیالولا  باتک  رد  ظفاح  هدقع  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  رایسب  قرطب  یناکسح  مساقلا  وبأ  تسا و  هدرک  تیاور 

زا تسا  هدرک  تیاور  نافلاخم  هربتعم  باتک  زا  وا  تسا و  هدرک  لقن  یطلا  رـشنلا و  باتک  فلؤم  زا  ار  هصق  نیا  لیـصفت  سپ  تسا  هدرک 
اوـُلوُأ َو  ْمُُهتاـهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  ار  هیآ  نیا  شربـمغیپ  رب  داتـسرف  یلاـعتقح  تفگ  هک  ناـمیلا  نـب  ۀـفیذح 

وا ياهنز  ناشیا و  ياـهناج  زا  نینمؤمب  تسا  یلوا  ربمغیپ  ینعی  َنیِرِجاـهُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا 
دنتفگ هباحـص  سپ  نارجاهم  نانمؤم و  زا  ادـخ  باتک  رد  یـضعبب  دـنایلوا  ناـشیا  زا  یـضعب  یمحر  ناـشیوخ  تسا و  ناـشیا  ياـهردام 
میتفگ ام  دـیهاوخن  دـیهاوخ و  هچنآ  رد  تسندرک  تعاطا  ندینـش و  هک  دومرف  ام  ياهناجب  ام  زا  دـیقحا  نآب  امـش  هک  یتیالو  نآ  تسیچ 
انْعَطَأ َو  انْعِمَس  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  هک  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  سپ  میدرک  تعاطا  میدینش و 
هنیدم رد  اهنیا  میدرک و  تعاطا  میدینش و  دیتفگ  هک  یتقو  رد  امـش  رب  میدرک  مکحم  هک  ینامیپ  امـش و  رب  ار  ادخ  تمعن  دینک  دای  ینعی 
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تفگ دـش و  لزاـن  لـیئربج  سپ  عادولا  ۀـجح  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اـب  هکم  يوـسب  میتـفر  نوریب  سپ  دوـب 
هک تسیرگ  ردـق  نآ  ترـضح  دـشاب  ناشیا  ياوشیپ  مدرم و  يداه  هک  نک  بصن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ارت  دـناسریم  مالـس  راگدرورپ 

ریـشمش برـضب  تسا و  کیدزن  رفک  تیلهاج و  هب  ناشیا  دـهع  نم  موق  لیئربج  ای  تفگ  96 و  ص : نیقیلا ، قح  دـش  رت  شکرابم  شیر 
طلـسم ناشیا  رب  ار  يرگید  رگا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  ناشیا  لاح  سپ  دـندرک  نم  تعاطا  اـت  مدروآ  رد  نیدـب  ار  ناـشیا  یهاوخن  یهاوخ 

ار مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  عادو  جح  زا  شیپ  تفر و  الاب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  سپ  منادرگ 
یلئاس تفر  عوکرب  نوچ  درکیم  زامن  هکم  کیدزن  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  يزور  دیدرگ  قحلم  ترـضح  نآب  هکم  رد  دوب و  هداتـسرف  نمیب 

تـشذگ وا  نأش  رد  تایآ  قایـس  رد  هچنانچ  دـش  لزان  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  سپ  داد  واـب  ار  دوخ  رتشگنا  عوکر  رد  ترـضح  درک  یلاؤس 
ادخ هک  یتافص  نیا  هک  مینیبب  ات  دیزیخرب  تفگ  دناوخ و  ام  رب  ار  هیآ  تفگ و  ربکا  هَّللا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  سپ 

یئآیم اجک  زا  دیـسرپ  تفر  نوریب  دجـسم  زا  یلئاس  دش  دجـسم  لخاد  ص )  ) لوسر ترـضح  نوچ  تسا  هدیدرگ  رهاظ  یک  رد  هدومرف 
هناور ریما  ترضح  بناجب  تفگ و  ربکا  هَّللا  ترضح  سپ  داد  نمب  زامن  عوکر  رد  ار  رتشگنا  نیا  دنکیم  زامن  هک  يدرم  نیا  دزن  زا  تفگ 

ناقفانم سپ  تفگ  ربکا  هَّللا  میـس  هبترم  ترـضح  درک  رکذ  ار  رتشگنا  قدصت  مالّـسلا  هیلع  یلع  ياهدرک  ریخ  راک  هچ  زورما  تفگ  دش و 
نوچ دنک  لدب  يرگیدب  ار  وا  هک  مینکیم  لاؤس  میوریم و  دشاب  طلسم  ام  رب  وا  هک  دروآیمن  نیا  بات  ام  لد  دنتفگ  دندرک و  رظن  رگیدکیب 

هیآ نیا  نومـضم  یِـسْفَن و  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  دـندرک  راهظا  لوسر  ترـضحب  ار  نخـس  نیا 
نیا زا  ریغ  ینآرق  روایب  دنرادن  تمایقب  داقتعا  هک  اهنآ  دنیوگ  ام  تاحـضاو  تایآ  دوش  هدناوخ  ناشیا  رب  نوچ  هک  تسنآ  ریـسفت  نیاربانب 
شیپ زا  ار  نآ  منک  لدب  هکنآ  نم  يارب  زا  دوب  دناوتیمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ای  وگب  نآ  زا  ار  یلع  رکذ  نک  لدـب  ای  نآرق 

باذـع زا  ار  دوخ  راـگدرورپ  منک  تیـصعم  رگا  مسرتـیم  نم  هک  یتسردـب  نم  يوسب  تسا  هدرک  یحو  هچنآ  رگم  منکیمن  تعباـتم  دوخ 
ناقفانم ياهریبدت  يدینش  ایآ  لیئربج  يا  دومرف  ترضح  ار و  یلع  تفالخ  رما  نک  مامت  دمحم  ای  تفگ  دمآ و  لیئربج  سپ  گرزب  زور 

تفگ دمآ و  رب  ربنم  رب  ینم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هفیذح  ریغ  تیاورب  تفر و  الاب  لیئربج  سپ  باب  نیا  رد  ار 
تیب لها  ادخ و  باتک  دیوشیمن  هارمگ  زگره  دینکب  اهنآ  تعباتم  رگا  مراذگیم  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  نم  نامدرم  هورگ  يا 

نم و تشگنا  ود  نیا  دننام  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  اهنیا  هک  ارم  داد  ربخ  ریبخ  فیطل  دنوادخ  هک  یتسردب  نم 
سانلا اهیأ  دوشیم  كاله  دنک  اهنآ  تفلاخم  هک  ره  دباییم و  تاجن  اهنآ  رد  دنز  گنچ  هک  ره  دینابـسچ و  رگیدـکیب  ار  دوخ  هبابـس  ود 
هّجحلا يذ  رهـش  مهدزیـس  هک  دش  قیرـشت  مایا  رخآ  شاب  هاوگ  ادنوادخ  دومرف  هَّللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ  مدرک  ادـخ  تلاسر  غیلبت  نم  ایآ 
تلالد نوچ  دناهداد  نمب  هک  تسنم  گرم  ربخ  نیا  هک  دومرف  ترـضح  داتـسرف و  ار  ءاج  اذا   97 ص : نیقیلا ، قح  هروس  یلاعت  هَّللا  دـشاب 

هک ار  مدرم  دننک  ادن  دومرف  دش و  فیخ  دجسم  لخاد  ینم  رد  سپ  دش  سدق  ملاع  هجوتم  دیاب  مدرک  مامت  ار  نید  راک  هک  نآ  رب  دنکیم 
رتگرزب یکی  مراذگیم  نیگنـس  گرزب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  سانلا  اهیأ  دومرف  دناوخ و  ياهبطخ  دـندش  رـضاح  نوچ  دـنوش  رـضاح 

نآ و رد  دینز  گنچ  سپ  تسا  امـش  تسدب  نآ  رگید  فرط  تسادخ و  تسدـب  نآ  فرط  کی  هک  تسادـخ  باتک  یکی  نآ  هک  تسا 
ادج رگیدـکی  زا  ات  ود  نیا  هک  یئاناد  فطل و  بحاص  دـنوادخ  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحتب  دـننم و  تیب  لها  هک  تسنم  ترتع  نآ  رتکچوک 
نیا دننام  میوگیمن  دوخ  تداهـش  تشگنا  ود  نایم  درک  عمج  نم و  تشگنا  ود  نیا  دننام  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دـنوشیمن 

دنتفگ دـندش و  عمج  ناقفانم  زا  یهورگ  سپ  دـشاب  هدایز  يرگید  رب  یکی  هک  تداهـش  تشگنا  نایم و  تشگنا  نایم  درک  عمج  ات و  ود 
نوریب مدرم  نایم  زا  ناشیا  رفن  هدراهچ  سپ  دهد  رارق  دوخ  تیب  لها  نایم  رد  ار  تماما  دهاوخیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هک 

ای دریمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  رگا  هک  دندرک  دهع  رگیدکی  اب  دنتـشون و  دوخ  نایم  رد  ياهمان  دندش و  هبعک  لخاد  دنتفر و 
ُعَمْسَن اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  َنُومِْربُم  اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  داتـسرف  ار  تایآ  نیا  یلاعتقح  سپ  دسرب  وا  تیبلهاب  تفالخ  هک  دنراذگن  دوش  هتـشک 
ناـمگ هکلب  ار  دوخ  راـک  مینکیم  مکحم  زین  اـم  سپ  ار  دوخ  رما  دـندرک  مکحم  اـیآ  ینعی  َنُوُبتْکَی  ْمِْهیَدـَل  اُنلُـسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس 
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ار ناشیا  ياههدرک  اههتفگ و  دنـسیونیم  دـنناشیا و  دزن  هکئالم  زا  ام  نالوسر  میونـشیم و  هکلب  ار  ناـشیا  رـس  میونـشیمن  اـم  هک  دـننکیم 
دنوش هنیدـم  هجوتم  دـننک و  راب  هک  ار  مدرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  داد  تصخر  سپ  تفگ  دوخ  ثیدـح  رد  هفیذـح 

مدرمب هینالع  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  هک  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک  رما  یلاعتقح  دندیـسر  نانحـصب  نوچ 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تفگ  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دنتفرگ  رارق  دوخ  ياهاج  رد  نوچ  دمآ و  دورف  هفحج  رد  سپ  دیوگب 

رـسپ تیاـعر  تفگ  دـنهاوخ  منادرگ  رهاـظ  ار  رما  نیا  رگا  دنناملـسم  ون  نم  موق  هک  یتسردـب  اراـگدرورپ  تفگ  ترـضح  نادرگ  رهاـظ 
دـش لزاـن  لـیئربج  هفحج  رد  نوـچ  هک  ساـبع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  تیـالو  باـتک  رد  یناتـسجس  رـصان  نب  دوعـسم  درک و  شمع 

يالوم نم  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح  هَّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ  ناشیا  ياهناج  زا  نانمؤمب  متـسین  یلوا  نم  ایآ  هک  تفگ  مدرمب  ترـضح 
ار وا  هک  ره  نک  يرای  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ره  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  راد  تسود  ادـنوادخ  تسوا  يالوم  یلع  میوا 

سپ دش  بجاو  مدرم  ندرگ  رب  زور  نآ  رد  وا  تعاطا  دـنگوس  ادـخب  تفگ  سابع  نبا  دـنک  تناعا  ار  وا  هک  ره  نک  تناعا  دـنک و  يرای 
َلِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هک  دروآ   98 ص : نیقیلا ، قح  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  دندرک  راب  مدرم  نوچ  هک  تفگ  لوا  تیاور  رد 

ناسرب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يا  ینعی  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ 
زا ار  وت  درادیم  هاگن  ادخ  ار و  وا  تلاسر  ياهدیناسرن  سپ  ینکن  رگا  وت و  راگدرورپ  بناج  زا  وت  يوسب  تسا  هدش  هداتسرف  هچنآ  مدرمب 

نیمز رب  ار  تشوـگ  رگا  هک  دوـب  مرگ  ياهبترمب  اوـه  میدوـب و  هدیـسر  مخ  ریدـغب  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  یتـقو  تـفگ  هفیذـح  مدرم  رش 
ار راخ  ناتخرد  ریز  هک  درک  رما  ار  رامع  رذ و  وبا  ناملس و  دادقم و  دنوش و  عمج  مدرم  هک  دننک  ادن  دومرف  سپ  دشیم  نایرب  دندنکفایم 

هماج ار و  ربنم  دنتخاس  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تماق  ردقب  ربنم  لکـشب  دنراذگب  رگیدکی  يور  رب  اهگنـس  دنبورب و 
ادا تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  ینـالوط  ياهبطخ  تفر و  ـالاب  ربنم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندنکفا و  شیورب 

یحو هچنآ  منکیم  ادا  يدنوادخب و  وا  يارب  زا  مهدیم  یهاوگ  یگدنب و  هب  دوخ  سفن  رب  ادـخ  يارب  زا  منکیم  رارقا  تفگ  هکنآ  ات  دومرف 
ْغَِّلب ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  نم  يوسب  ادخ  تسا  هدرک  یحو  ددرگ  لزان  نم  رب  یمیظع  يالب  منکن  رگا  هکنآ  سرت  زا  نم  يوسب  ادخ  تسا  هدرک 

زا منکیم  نایب  تسا و  هداتسرف  نم  يوسب  ادخ  هچنآ  ندیناسر  رد  مدرکن  ریصقت  نم  مدرم  هورگ  يا  تفگ  سپ  هیآ  رخآ  ات  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام 
روضح رد  میوگب  هک  لیلج  دنوادخ  بناج  زا  ارم  درک  رما  دش و  لزان  نم  رب  ررکم  لیئربج  هک  یتسردب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببس  امش  يارب 
سانلا اهیأ  نم  زا  دعب  تسا  ماما  تسنم و  هفیلخ  تسنم و  ردارب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  ار  هایس  دیفس و  ره  منک  مالعا  مدرم و 

دزن دنراگنایم و  ناسآ  لهس و  ار  نیا  ناشیا و  ياهلد  رد  تسین  هچنآ  دوخ  ياهنابزب  دنیوگیم  هک  یناقفانم  رب  تسا  هدرک  هطاحا  نم  ملع 
لوبق وا  دیوگیم  هچ  ره  ینعی  تسا  شوگ  وا  دنتفگ  هبترم  کی  رایـسب  رازآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  باب  رد  دندرک  رازآ  ارم  تسا و  میظع  ادخ 
َِّیبَّنلا َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو  داتسرف  یلاعتقح  هکنآ  ات  میوا  هجوتم  هتسویپ  نم  تسا و  نم  اب  هشیمه  یلع  هک  دندیدیم  هکنآ  ببـسب  دنکیم 

وا دـمحم  ای  وگب  تسا  مدرم  فرحب  وا  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  ربمغیپ  رازآ  هک  دنتـسه  یعمج  ناقفانم  هلمج  زا  ینعی  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو 
ار ناگدنیوگ  رگا  هک  دومرف  بانج  نآ  سپ  نانمؤم  يارب  زا  دروآیم  نامیا  ادخ و  يارب  زا  دروآیم  نامیا  امـش  يارب  زا  تسیکین  شوگ 

یماما رایتخا و  بحاص  یلو و  امـش  يارب  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا  هدرک  بصن  یلاعتقح  هک  دـینادب  تفگ و  مناوتیم  مربب  مان  مهاوخ 
هدـنب و دازآ و  رب  یبرع و  یمجع و  ره  نایرهـش و  نانیـشنارحص و  رب  ناعبات و  راصنا و  رجاهم و  رب  وا  تعاـطا  تسا  هدـیدرگ  بجاو  هک 

ذفان همه  رب  شراتفگ  تساور و  همه  رب  شمکح  وا  سپ  دراد  دـنوادخ  یگناگیب  رارقا  هک  ره  رب  دیفـس و  هایـس و  رب  کچوک و  گرزب و 
مدرم هورگ  يا  دنک  وا  قیدصت  هک  ره  تسا  موحرم  دنک و  وا  تفلاخم  هک  ره   99 ص : نیقیلا ، قح  تسنوعلم  تسا  يراج  شرما  تسا و 

حـضاو هک  دنگوس  ادخب  سپ  ار  نآ  تاهباشتم  دینکم  عبتت  اهنآب و  دـینک  لمع  ار و  نآ  تامکحم  تایآ  دـیمهفب  نآرق و  رد  دـینک  ربدـت 
مهب وا  بلص  زا  هک  نم  هیرذ  زا  نیبیط  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  یتسردب  مدرم  هورگ  يا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم  ار  نآرق  ریـسفت  دنادرگیمن 

تراما و تسین  لـالح  دـنیآ و  نم  دزنب  رثوک  ضوح  رد  اـت  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  تسا  رتگرزب  لـقث  نآرق  دـنرتکچوک و  لـقث  دنـسریم 
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دوـخ زا  رتنیئاـپ  هجرد  کـی  درب و  ـالاب  تفرگ و  ار  یلع  يوزاـب  دز و  تسد  سپ  وا  ریغب  نم  زا  دـعب  يدـحا  يارب  زا  ناـنمؤم  یهاـشداپ 
هباحـص امـش  ياهناج  زا  امـشب  امـش  رب  یلوا  تسیک  سانلا  اهیأ  تفگ  درک و  دـنلب  ار  وا  تسد  سپ  دوخ  تسار  تسدـب  لیام  تشادزاب 
ینمشد دنک و  یتسود  وا  اب  هک  ره  اب  نک  یتسود  ادنوادخ  تسوا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  تفگ  سپ  وا  لوسر  ادخ و  دنتفگ 

ادخ درک  لماک  هک  یتسردب  دراذگاو  ار  وا  هک  ره  راذگاو  ادنوادخ  دنک  يرای  ار  وا  هک  ره  نک  يرای  دنک و  ینمـشد  وا  اب  هک  ره  اب  نک 
هدرک واب  ادـتبا  هکنآ  رگم  دـشاب  هدرک  نانمؤم  اب  باطخ  هک  تسا  هدـشن  لزان  هیآ  چـیه  وا و  تماما  تیالوب و  ار  امـش  نید  امـش  يارب  زا 
بلـص زا  يربمغیپ  ره  هیرذ  وا و  يارب  رگم  ار  یتا  له  هروس  تسا  هداتـسرفن  وا  يارب  زا  رگم  یتا  له  هروس  تسا  هدادن  تداهـش  تسا و 

یقتم و رگم  ار  یلع  درادیمن  تسود  یتخبدـب و  یقـش و  رگم  ار  یلع  درادـیمن  نمـشد  تسا و  یلع  بلـص  زا  نم  هیرذ  تسه و  شدوخ 
نانمشد ینعی  ناسنا  هک  تمایق  رصعب  منکیم  دای  دنگوس  هک  تسنآ  شریـسفت  تسا و  هدش  لزان  یلع  نأش  رد  رـصع  هروس  يراکزیهرپ و 

تناعاب و دندرک  هحلاص  لامعا  یلع و  تیالوب  دناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  رگم  دـنايراکنایز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ 
رب ربصب  ار  رگیدکی  دندرک  تیـصو  دنیوا و  دالوا  یلع و  تیالو  هک  قح  نید  ظفحب  ار  رگیدکی  دـندرک  تیـصو  دوخ و  ناردارب  تیاعر 
ادخ هک  يرون  وا و  لوسر  ادخب و  دیروایب  نامیا  مدرم  هورگ  يا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مئاق  تبیغ  رد  اهتدـش  اههنتف و 

زا ار  ادخ  قح  هک  ع )  ) يدهم ات  وا  نادنزرف  ناماما  رد  تسا و  یلع  رد  هک  تسا  تماما  رون  نآ  تسا  هدرک  دای  نآرق  رد  تسا و  هداتسرف 
نم دناهتشذگ و  ناربمغیپ  نم  زا  شیپ  امـش و  يوسب  ادخ  لوسر  منم  سان  رـشاعم  يا  ار  تیب  لها  همه  ام  ياهقح  تفرگ و  دهاوخ  مدرم 

هارمگ سان  رشاعم  يا  دنسرمهب  وا  بلص  زا  ناماما  نم  زا  دعب  ربص و  رکشب و  تسا  فوصوم  یلع  هک  یتسردب  مناشیا  هقیرط  تنـس و  رب 
زا دینک  لاؤس  هک  دمح  هروس  رد  ار  امش  تسا  هدرک  رما  هک  ادخ  تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  منم  ناگتـشذگ  رثکا  امـش  زا  شیپ  دندش 

یتسار قحب و  ار  مدرم  دـننکیم  تیادـه  هک  دـنناماما  وا  بلـص  زا  نم  نارـسپ  یلع  زا  دـعب  یلع و  نم  زا  دـعب  ار  نآ  يوسب  تیادـه  ادـخ 
زا  100 ص : نیقیلا ، قح  دعب  نم  دنامهفیم و  امـشب  نم  زا  دعب  یلع  امـشب و  ار  قح  مدینامهف  امـش و  يارب  زا  مدرک  نایب  نم  هک  یتسردب 

تعیب نم  هک  دـینادب  تماـماب و  وا  يارب  زا  رارقا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تعیب  رب  نم  اـب  دـینک  هحفاـصم  هک  ار  امـش  منکیم  توعد  هبطخ  نیا 
َو ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ادـخ  بناج  زا  وا  يارب  زا  مریگیم  تعیب  نم  نم و  يارب  زا  دریگیم  تعیب  یلع  ادـخ و  يارب  زا  مریگیم 

دیاع واب  شررـض  تسا و  هتـسکش  دوخ  رب  سپ  ار  تعیب  نیا  دنکـشب  هک  ره  سپ  ینعی  ًامیِظَع  ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم 
زا هدایز  امش  مدرم  هورگ  يا  دنکیم  اطع  واب  گرزب  دزم  ادخ  يدوزب  سپ  نآ  رب  تسا  هدرک  دهع  ادخ  اب  هچنآب  دنک  افو  هک  ره  ددرگیم و 

دیاهدرک داقتعا  هک  مریگب  رارقا  امـش  ياهنابز  زا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ادخ  هک  قیقحتب  دینک  هحفاصم  نم  اب  دوخ  فک  اب  همه  هک  دـینآ 
سپ دنـسریم  مهب  وا  بلـص  زا  نم  هیرذ  هک  متفگ  هچنانچ  دـنیوا  لسن  نم و  لسن  زا  دـنیآیم  نم  زا  دـعب  هک  ناـماما  و  ع )  ) یلع تراـماب 

اب دنکیم  تعیب  ادخ  بناج  زا  امب  يدیناسر  هچنآب  میدش  یضار  میدرک و  تعاطا  میدینش و  ام  هک  دیئوگب  سپ  دیناسرب  نابیاغب  نارـضاح 
ثوعبم تمایق  رد  لاح  نیا  رب  میریمیم و  داقتعا  نیا  رب  مینکیم و  یناگدنز  هدـیقع  نیا  رب  ام  ياهتـسد  اهنابز و  ام و  ياهلد  رما  نیا  رد  وت 

هیلع نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  وتب و  ادـخب و  میداد  میرادـن  یبیر  کـش و  مینکیمن و  لیدـبت  رییغت و  میوشیم و 
هچنآ مینکیمن و  بلط  رگید  رما  داقتعا  نامیپ و  نیا  لدب  دوخ و  ياهلد  زا  یتفگ  هک  ینامیپ  يدـهع و  ره  يدرک  دای  هک  اهماما  مالّـسلا و 

رما ادخ و  رما  میدرک  تعاطا  میدینـش و  یلب  یلب  دندرک  دنلب  ادـص  فرط  همه  زا  مدرم  سپ  مینیبیم  هک  ره  هب  دـیناسر  میهاوخ  يدومرف 
و ع )  ) ریما ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رب  دندروآ  موجه  سپ  دوخ  ياهلدب  نآب  میدروآ  نامیا  ار و  وا  لوسر 

هکنآ ات  دـش  تعیب  لوغـشم  زور  یقاب  دروآ و  اجب  تقو  کی  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ترـضح  هکنآ  اـت  ندرک  تعیب  هب  دـندوشگ  تسد 
هیماما ياملع  هچنآ  زا  تسا  يرصتخم  هبطخ  نیا  تقو  یگنت  تعیب و  لغـش  ترثک  زا  دندروآ  اجب  تقو  کی  رد  زین  ار  نتفخ  ماش و  زامن 

رثکا رب  تسلمتـشم  هبطخ  نآ  ماهدومن و  داریا  راونالا  راحب  رد  دـناهدرک و  تیاور  وا  ریغ  و  ع )  ) رقاـب دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ناـفلاخم  و 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسا  روکذـم  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدـش  لزان  ترـضح  نآ  نأش  رد  هک  یتایآ 
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مالـس ار  وت  ملاع  دنوادخ  تفگ  ترـضح و  نآ  دزنب  دـمآ  لیئربج  ترجه  مهن  لاس  رد  تیالو  جـح و  ریغب  دـیناسر  مدرمب  ار  نید  عیمج 
قلخ رب  ار  وا  تجح  ماهدرک و  ماـمت  ار  وا  نید  هکنآ  زا  دـعب  رگم  ماهدربن  اـیند  زا  ار  یلوسر  يربمغیپ و  چـیه  نم  هک  دـیوگیم  دـناسریم و 

وت زا  دعب  تفالخ  تیالو و  هضیرف  يرگید  جح و  هضیرف  یکی  ياهدیناسرن  مدرمب  هک  تسا  هدنام  میظع  رما  ود  وت  نید  زا  ماهدرک و  مزال 
ص: نیقیلا ، قح  هک  دـنکیم  رما  ارت  ادـخ  تشاذـگ و  مهاوخن  یلاخ  مهنیا  زا  دـعب  ماهدـینادرگن و  یلاخ  تجح  زا  ار  نیمز  زگره  هک  اریز 
دنریگارف و وت  زا  ار  جح  ضئارف  عیارـش و  دـنیایب و  جـحب  وت  اب  هک  نانیـشنهیداب  فارطا و  اهرهـش و  لها  زا  ینک  ربخ  ار  مدرم  عیمج   101

ترضح نآ  اب  همه  سپ  دنونـشب  همه  ار  تیالو  تماما و  تجح و  فرط و  همه  زا  دنوش  رـضاح  جح  يارب  زا  هک  دوب  نآ  یلـصا  دوصقم 
داتفه تفرگ و  ناشیا  زا  ار  نوراه  تعیب  هک  یسوم  باحـصا  ددع  لثم  دندوب  سک  رازه  داتفه  زا  هدایز  ناشیا  ددع  دندش و  جح  هجوتم 

هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نینچمه  دندرک و  يرماس  هلاسوگ و  تعباتم  دنتسکش و  ار  تعیب  سپ  دندوب  یسوم  باحصا  سک  رازه 
دنتشگرب و دنتسکش و  ترضح  نآ  زا  دعب  ار  تعیب  ناشیا  تفرگ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تفالخ  تعیب  ددع  نیا  لثم  زا  مّلس  هلآ و 

لیئربج تافرعب  دندیـسر  نوچ  هنیدـم و  هکم و  نیب  ام  زا  هیبلت  يادـص  دـش  لصتم  سپ  دـندرک  يرماس  رمع  هلاـسوگ و  رکب  یبا  تعباـتم 
تسا و کیدزن  وت  لجا  دـیوگیم  دـناسریم و  مالـس  ار  وت  لیلج  زیزع  دـنوادخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ای  تفگ  دـش و  لزان 
ار و دوخ  تیصو  راد  مدقم  تسا  رورض  هتبلا  تسین و  نآ  زا  ياهراچ  هک  يرماب  میامنیم  فیلکت  ار  وت  نم  تسا و  هدیسر  رخآ  هب  ترمع 

تازجعم تاـمالع و  زا  تست  دزن  هچنآ  عیمج  توباـت و  حالـس و  وـت  زا  شیپ  ناربـمغیپ  موـلع  ثاریم  یهلا و  ملع  زا  تسه  وـت  دزن  هچنآ 
اپرب ار  وا  سپ  تسا  ع )  ) یلع وا  هک  نم  قلخ  رب  تسنم  هلماـک  تجح  هک  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  دوخ و  یـصوب  نک  میلـست  ار  همه  ناربمغیپ 

زا تسلا  زور  رد  هک  ار  ینامیپ  روایب  ناشیا  دایب  ار و  وا  تعیب  ناـمیپ و  دـهع و  نک  هزاـت  دـشاب و  تیادـه  هار  هناـشن  هک  قلخ  يارب  زا  راد 
چیه هک  اریز  ع )  ) یلع ینعی  تسا  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  ره  يالوم  ناـشیا و  يـالوم  نم و  یلو  تیـالو  هک  میدوب  هتفرگ  قیـالخ  حاورا 
دوخ نانمشد  ینمـشد  دوخ و  ناتـسود  یتسودب  دوخ  تمعن  ندرک  مامت  دوخ و  نید  ندرک  لماک  زا  دعب  رگم  ماهدربن  ایند  زا  ار  يربمغیپ 

منادرگیم لماک  زورما  سپ  ارم  یلو  دنیامن  تعاطا  دننک و  تعباتم  هک  نم  قلخ  رب  تسنم  تمعن  مامت  تسنم و  یتسرپهناگی  لامک  نیا  و 
نمؤم و ره  يالوم  دوخ و  یلوب  ار  مالسا  نید  امـش  يارب  زا  مدیدنـسپ  ار و  دوخ  تمعن  امـش  رب  منکیم  مامت  ار و  امـش  نید  امـش  يارب  زا 
وا تعاـط  تسنورقم  نم  قلخ  رب  نم  هغلاـب  تجح  وا  زا  دـعب  نم  هفیلخ  نم و  ربـمغیپ  یـصو  نم و  صلاـخ  هدـنب  تسا  یلع  وا  هک  هنمؤـم 

تعاطا ارم  دـنک  تعاطا  ار  یلع  هک  ره  نم  تعاـطب  ود  ره  تعاـط  تسنورقم  نم و  ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تعاـطب 
دسانشب تماماب  ار  وا  هک  ره  نم  قلخ  نایم  نم و  نایم  ماهداد  رارق  هناشن  ار  وا  تسا  هدرک  تیصعم  ارم  ار  وا  دنک  تیـصعم  هک  ره  هدرک و 
تاقالم ارم  هک  ره  تسکرـشم و  دـنادرگ  کیرـش  ار  يرگید  تماما  رد  هک  ره  تسا و  رفاک  دـنک  راکنا  ار  وا  تماـما  هک  ره  تسنمؤم و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ای  سپ  دوش  منهج  لخاد  دنک  تاقالم  ارم  وا  توادع  اب  هک  ره  دوش و  تشهب  لخاد  وا  تیالو  اب  دنک 
نآ سپ  دوخ  يوسب  مربـیم  يدوزب  ار  وـت  هک  نادرگ  هزاـت  ناـشیا  رب  ارم   102 ص : نیقیلا ، قح  ناـمیپ  دـهع و  ناسانـشب و  مدرمب  ار  یلع 

تـسنادیم ع )  ) نینمؤملا ریماب  تبـسن  ار  ناشیا  ياههنیک  هک  اریز  دنوش  هدـنکارپ  دـننک و  رهاظ  ار  دوخ  رفک  هک  ناقفانم  زا  دیـسرت  بانج 
لیئربج زاب  فیخ  دجـسم  ات  ار  بانج  نآ  تماما  راهظا  درک  ریخأت  سپ  درادـهاگن  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  ادـخ  هک  لـیئربج  زا  درک  لاؤس 

دـمآ و لیئربج  زاب  دندیـسر  میعنلا  عارکب  هنیدـم  هکم و  نیب  ام  رد  نوچ  درواین  ار  ناشیا  رـش  زا  نتـشادهاگن  ربخ  اما  درک  دـیکأت  دـمآ و 
درک راب  نوچ  دننکن  لوبق  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ارم  نخـس  دننک و  نم  بیذـکت  هک  مسرتیم  لیئربج  يا  دومرف  بانج  نآ  درک  هغلابم 

يدنت تدش و  اب  دوب  هتشذگ  زور  زا  تعاس  جنپ  هک  یماگنه  رد  دش  لزان  لیئربج  تسا  هفحج  زا  شیپ  خسرف  کی  هک  دیـسر  مخ  ریدغب 
اَهُّیَأ ای  دیامرفیم  دناسریم و  مالس  ار  وت  ادخ  دمحم  ای  تفگ  باحصا و  ناقفانم  رش  زا  وا  تمـصع  ندش  نماض  باتعب و  نورقم  باطخ  و 
هماع هصاخ و  ثیداحا  زا  ِساَّنلا و  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  یلع ) یف   ) َکِّبَر ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا 

رب ار  هلفاـق  شیپ  هک  دوـمرف  سپ  دوـب  هدیـسر  هفحج  هب  کـیدزن  هلفاـق  لوا  تقو  نآ  رد  تسا و  هدوـب  هیآ  رد  یلع  یف  هـک  دوـشیم  رهاـظ 
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بتک ریاس  رد  هک  ینـالوط  هبطخ  دـمآ و  دورف  ریدـغ  رـس  رب  درک و  لـیم  هار  تسار  بناـجب  دنتـشادهاگن و  ار  هلفاـق  بقع  دـندینادرگ و 
تعیب هک  یـسک  لوا  تعیب و  يارب  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  ادـخ و  لوسر  رب  دـندروآ  موجه  مدرم  سپ  دـناوخ  تسا  روکذـم 

رکذ ار  هبطخ  هصق و  نیا  يارجا  ناـفلاخم  رثـکا  دـندرکیم و  تعیب  یلاوتم  زور  هس  اـت  دوب  ریبز  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وـبا  درک 
هبطخ زا  هملک  دنچ  اب  ار  هعقاو  نیا  زا  یلمجم  دراد  یئایحیب  تیاهن  هیلکلاب  هصق  نیا  راکنا  هک  دناهدید  نوچ  ناشیا  نابـصعتم  دناهدرک و 

نآ رد  تادیکأت  تایآ و  ردق  نیا  هک  ياهیـضق  رد  هک  دنادیم  یلقاع  ره  دناهدرک و  لقن  تسین  تماما  رد  حیرـص  ناشیا  لطاب  داقتعاب  هک 
هملک هس  ود  نیاـب  دـناهدیمهف و  ناـشیا  هک  بلطم  نیاـب  اـفتکا  دـنروآ  دورف  یئاـج  نینچ  رد  یتقو  نینچ  رد  ار  مدرم  دـشاب و  هدـش  لزاـن 

نیا هک  اریز  میئامنیم  داریا  هدـش  روکذـم  باب  نیا  رد  ناشیا  هروهـشم  هربتعم  بتک  ناـشیا و  حاحـص  رد  هچنآ  زا  یلیلق  نونکا  دـنکیمن و 
تفگ هک  مقرا  نب  دیز  زا  نانح  نب  دیزی  زا  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  درادن و  ار  همه  رکذ  شیاجنگ  هلاسر 
هنیدم هکم و  نایم  رد  دنتفگیم  مخ  ار  نآ  هک  یبآ  رس  رب  دناوخ  هبطخ  داتسیا و  ام  نایم  رد  يزور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
دیایب هک  تسکیدزن  يرـشب و  رگم  متـسین  نم  سانلا  اهیأ  تفگ  سپ  دروآ  ام  دایب  ار  ادـخ  درک و  هظعوم  درک و  یهلا  ياـنث  دـمح و  سپ 

مراذـگیم امـش  نایم  رد  گرزب  زیچ  ود  نم  سدـق و  ملاعب  مورب  منک و  تباجا  ار  وا  نم  دـناوخب و  ارم  نم و  راـگدرورپ  لوسر  نم  يوسب 
سپ نآب  دیوش  کسمتم  ار و  ادخ  باتک  دیریگب  سپ  تسه  رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  تسا   103 ص : نیقیلا ، قح  ادخ  باتک  اهنآ  لوا 

نیـصح سپ  دومرف  ار  نیا  هبترم  ود  مروآیم و  امـش  دایب  ار  ادخ  نم  تیب  لها  تفگ و  سپ  ادخ  باتک  باب  رد  دومن  صیرحت  بیغرت و 
نکیل دنتسه و  وا  هناخ  لها  زا  وا  نانز  تفگ  دنتسین  وا  تیب  لها  زا  وا  نانز  ایآ  دیز  يا  وا  تیب  لها  دنتـسیک  هک  دیـسرپ  دیز  زا  هریـس  نب 

تفگ سابع  لآ  رفعج و  لآ  لیقع و  لآ  یلع و  لآ  دننام  تسا  مارح  ناشیا  رب  قدـصت  بانج  نآ  زا  دـعب  هک  دـنیاهنآ  اجنیا  رد  تیب  لها 
رد ادخ  باتک  هک  ار  نیا  تسا  هدرک  دایز  رگید  تیاور  رد  هک  تسا  هتفگ  لوصالا  عماج  رد  یلب و  تفگ  تسا  مارح  هقدص  همه  اهنیا  رب 
رد تسهارمگ و  دـنک  زواجت  نآ  زا  هک  ره  تسا و  تیادـه  رب  نآب  دـنک  لمع  نآ و  رد  دـنز  گنچ  هک  ره  هک  تسه  رون  تیادـه و  نآ 
رب دنک  نآ  تعباتم  هک  ره  تسادخ  نامسیر  نآ  هک  ادخ  باتک  ماهتشاذگ  گرزب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  هک  تسا  هتفگ  رگید  تیاور 
اب یهاگ  دنچ  نز  مسق  ادخب  هن  دنیوا  نانز  وا  تیب  لها  دنتـسیک  دنتفگ  نم  تیب  لها  تلالـض و  رب  ار  نآ  دنک  كرت  هک  ره  تستیادـه و 

ناـشیا رب  تسمارح  هک  دـنیوا  هبـصع  ناـشیوخ و  وا  تیب  لـها  دوریم و  شموق  شردـپ و  هناـخب  دـنیوگیم و  شقـالط  دـشابیم و  رهوش 
هتفگ دوخ  شیپ  زا  تسا  هتفگ  دـیز  هچنآ  تسا و  ابع  لآ  صوصخم  هک  میدرک  نایب  اـقباس  ار  تیب  لـها  ینعم  هک  دـیوگ  فلؤم  هقدـص .

نآ رد  هک  تسا  یـسک  بانج  نآ  ناشیوخ  دنجراخ و  هتبلا  هثلث  يافلخ  هک  اریز  تسه  ام  بلطم  نمـضتم  هکنآ  ای  درادن  يرابتعا  تسا و 
دـناهدش و ضرقنم  نآب  نالئاق  دـشاب  هدرک  يوعد  یـسک  رگا  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  تفالخ  رب  قافتا  همه  درکن و  تماما  يوعد  ناـمز 

تسا هدرک  تیاور  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  ریـسفت  رد  یبلعث  تمایق  زور  ات  دشاب  تما  نایم  رد  دیابیم  قح  بهذم  قافتاب 
هک گرزب  نیگنس  رما  ود  ینعی  مراذگیم  لقث  ود  امش  نایم  نم  سانلا  اهیأ  تفگ  هک  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  يردخ  دیعس  وبا  زا 

تـسینامسیر نآ  تسادخ و  باتک  يرگید  زا  تسا  رتگرزب  اهنآ  زا  یکی  ره  نم و  زا  دعب  دیوشن  هارمگ  اهنآب  دینک  ذخا  رگا  دـننم  هفیلخ 
نبا دنیآ و  نم  دزنب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  هک  یتسردب  دننم  تیب  لها  نم  ترتع  نیمز و  يوسب  نامسآ  زا  هدیشک 

رد نم  تفالخ  هنوگچ  دینک  رظن  هک  دناهدرک  رکذ  شرخآ  رد  دناهدرک و  تیاور  رایسب  ياهدنـسب  ار  نومـضم  نیا  زین  نارگید  یلزاغم و 
هَّللا دبع  دناهدرک و  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  يدمرت  حیحص  یناتـسجس و  دواد و  یبا  حیحـص  رد  ار  نومـضم  نیمه  دینکیم و  ناشیا  قح 

رد میدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  تفگ  هک  براغ  نب  ءارب  زا  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  نب 
نآ يارب  ار  تخرد  ود  نایم  ۀعماج و  ةالـصلا  مدرم   104 ص : نیقیلا ، قح  نایم  رد  دندرک  ادن  میدـمآ و  دورف  مخ  ریدـغ  رد  سپ  يرفس 

ناـشیا ياـهناج  زا  ناـنمؤمب  ما  یلوا  نم  هک  دـینادیمن  اـیآ  تفگ  تفرگ و  ار  یلع  تـسد  سپ  درک  ادا  ار  رهظ  زاـمن  سپ  دـنتفور  باـنج 
نم هک  ره  تفگ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  یلب  دـنتفگ  وا  سفن  زا  ینمؤـم  رهب  مایلوا  نـم  هـک  دـینادیمن  اـیآ  تـفگ  سپ  یلب  دـنتفگ 
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وا اب  هک  ره  اب  نک  ینمـشد  دـنک و  یتسود  وا  اب  هک  ره  اب  نک  یتسود  ادـنوادخ  تفگ  سپ  تسوا  يالوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  میوا  يـالوم 
تیاور مقرا  نب  دـیز  اضیا  هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  يدـیدرگ  بلاط  وبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  یلع  اـی  تفگ  رمع  سپ  دـنک  ینمـشد 
ياهبطخ درک و  زامن  سپ  دنتفگیم  مخ  يداو  ار  نآ  هک  يداو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  میدمآ  دورف  هک  تسا  هدرک 

هک دیهدیمن  یهاوگ  ایآ  هک  دومرف  سپ  دناسرن  ترـضح  نآب  تیذا  باتفآ  هک  دـنتخادنا  تخرد  يور  رب  ار  ياهماج  ام و  يارب  زا  دـناوخ 
نبا دنـسم  رد  اضیا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ  یلب  دـنتفگ  وا  ناج  زا  ینمؤم  رهب  مایلوا  نم 

دنگوس هفوک و  هبحر  رد  درک  عمج  ار  مدرم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  لضفلا  وبأ  زا  دـناهدرک  تیاور  میعن  وبا  ظفاح  باتک  لبنح و 
دیوگب تفگ  هچ  نم  قح  رد  هک  دشاب  هدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  مخ  ریدغ  رد  هک  ره  هک  ادخب  ار  ناشیا  داد 
تعامج زا  رایسب  ياهدنس  زا  دنسم  رد  دنداد و  هاداع  نم  داع  ات  ثیدح  نیا  نومـضم  رب  تداهـش  عمجم  نآ  رد  هباحـص  زا  رفن  رازه  یس 

مدرم و دندش  قرفتم  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  یلزاغم  نبا  یبلعث و  دـناهدرک و  تیاور  ار  نومـضم  نیا  هباحـص  زا  يریثک 
ار ناشیا  هک  درک  رما  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندرک  رایتخا  ترـضح  نآ  زا  يرود 

نم زا  هک  یفلخت  دـیدرک  نم  هورکم  ساـنلا  اـهیأ  تفگ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تسد  رب  داد  هیکت  داتـسیا و  دـندش  عمج  نوـچ  دـنک  عـمج 
تسا هدینادرگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ادخ  نکیل  نم و  ناشیوخ  دننام  دیرادیمن  نمـشد  ار  ياهرجـش  چیه  هک  مدرک  نامگ  هکنآ  ات  دیدرک 

چیه نم  تبحم  نم و  برق  رب  وا  هک  اریز  میـضار  وا  زا  نم  هچنانچ  تسا  یـضار  وا  زا  ادخ  مراد و  ادـخب  تبـسن  نم  هک  ياهلزنمب  تبـسن 
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  تسوا  يالوم  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  ره  تفگ  درک و  دـنلب  ار  اهتـسد  سپ  دـنکیمن  راـیتخا  ار  زیچ 
ادخب میربیم  هانپ  میشاب و  نارگ  وت  رطاخ  رد  ادابم  هکنآ  يارب  میدش  رود  وت  زا  ام  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دندرک و  عرـضت  هیرگ و  مدرم  سپ 

وبا هدیرب و  هک  هتفگ  باعیتسا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  دش و  یضار  ناشیا  زا  ترـضح  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  بضغ  زا 
رد دناهدرک و  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  همه  مقرا  نب  دیز  براغ و  نب  ءارب  رباج و  هریره و 
قح سپ  تشذـگ  اـقباس  هک  يوحنب  ار  ریدـغ  ثیدـح  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  براـغ و  نب  ءارب  زا  يدـمرت  حیحـص  زا  ةاکـشم 

يالوم يدرک  ماش  يدرک و  حبـص  تلزنم  نیا  وتب  داب  اراوگ  تفگ  درک و  تاـقالم  ار  یلع  رمع  نآ  زا  دـعب  تسا  هتفگ   105 ص : نیقیلا ،
هک تسا  هدرک  تیاور  هیطع  زا  شمعا  زا  ع )  ) یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم  باـتک  رد  میعن  وبا  ظـفاح  هنمؤـم و  نمؤـم و  ره  يـالوم  نم و 
رد يدقاو  هیآ و  رخآ  ات  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  مالّسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  دش  لزان 

دناهدرک تیاور  سابع  نبا  زا  ینابزرم  يزاریش و  رکب  وبأ  تسا و  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  ار  ثیدح  نیمه  لوزن  بابـسا  باتک 
هک شردـپ  زا  تسا  هدرک  تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یمزراوـخ  بقاـنم  رد  تسا و  هدرک  تیاور  دوـخ  ریـسفت  رد  زین  یبـلعث  و 
زور رد  درک و  يزور  ار  حتف  ادخ  وا  تسد  رب  داد و  مالّسلا  هیلع  یلعب  ربیخ  زور  رد  ار  ملع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تفگ 

رب وت  تفگ  واب  ینم و  زا  وت  ماوت و  زا  نم  تفگ  واب  تسا و  هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  وا  هک  ار  مدرم  درک  مـالعا  تشادزاـب و  ار  وا  ریدـغ 
محلص نم  یسوم و  زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  واب  تفگ  مدرک و  گنج  نآرق  لیزنت  رب  نم  هچنانچ  درک  یهاوخ  گنج  نآرق  لیوأت 
ناشیا رب  دوشیم  هبتشم  هچنآ  مدرم  يارب  زا  ینکیم  نایب  وت  هک  واب  تفگ  تسا و  گنج  وت  اب  هک  ره  اب  مگنج  تسا و  حلـص  وت  اب  هک  ره  اب 

واب تفگ  نم و  زا  دعب  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  ره  یلو  هنمؤم و  نمؤم و  ره  ماما  یئوت  واب  تفگ  یقثولا و  ةورع  یئوت  تفگ  نم و  زا  دـعب 
تفگ يدناوخ و  مدرم  رب  ار  تایآ  نیا  وت  ِرَبْکَْألا و  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  تسا  هدـش  لزان  وا  نأش  رد  هکنآ  یئوت 

تماـیق رد  هک  مایـسک  لوا  نم  هک  واـب  تفگ  درک و  یهاوخ  نم  تلم  زا  ررـض  عـفد  درک و  یهاوـخ  ذـخا  نم  تنـسب  هک  یئوـت  هک  واـب 
لوا نم  دوب  یهاوخ  نم  اـب  وت  دوب و  مهاوخ  رـضاح  رثوک  ضوح  دزن  نم  هک  واـب  تفگ  دوب و  یهاوخ  نم  اـب  وت  دـش و  مهاوـخ  روـشحم 
لخاد س )  ) همطاـف مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  نم  زا  دـعب  دوب و  یهاوخ  نم  اـب  وت  موـشیم و  تشهب  لـخاد  هک  مایـسک 

نأش رد  ادخ  هچنآ  مدرک و  منک و  نایب  ار  وت  لضف  مدرم و  نایم  رد  متسیاب  هک  نم  يوسب  داتـسرف  یحو  ادخ  هک  واب  تفگ  دش و  دنهاوخ 
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رگم درک  دنهاوخن  رهاظ  وت و  زا  تسه  یتعامج  هنیـس  رد  هک  اههنیک  زا  زیهرپب  سرتب و  هک  دومرف  مدرک و  نایب  منک  نایب  هک  دوب  هتفگ  وت 
ای ییرگیم  ارچ  دـنتفگ  تسیرگ - ترـضح  سپ  ناگدـننک - تنعل  ار  اهنآ  دـننکیم  تنعل  ادـخ و  ار  اهنآ  دـنکیم  تنعل  نم  گرم  زا  دـعب 

گنج وا  اـب  دـش و  دـنهاوخ  وا  قح  عناـم  درک و  دـنهاوخ  ملظ  وا  رب  نم  باحـصا  هک  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  ارم  داد  ربخ  تفگ  هَّللا  لوسر 
ناشیا نادنزرف  زا  ملظ  هک  لیئربج  ارم  داد  ربخ  وا و  زا  دعب  درک  دنهاوخ  ناشیا  رب  متـس  تشک و  دـنهاوخ  ار  وا  نادـنزرف  درک و  دـنهاوخ 

106 ص : نیقیلا ، قح  دـننک و  قافتا  ناشیا  تبحم  رب  تما  دوش و  دـنلب  ناشیا  هملک  ددرگیم و  رهاـظ  ناـشیا  مئاـق  هک  دوشیم  لـیاز  یتقو 
هک دوشیم  رهاظ  یتقو  رد  روما  نیا  دشاب  رایـسب  ناشیا  هدننک  حدم  دـشاب و  لیلذ  دـهاوخن  ار  ناشیا  هک  یـسک  دـشاب و  مک  ناشیا  نمـشد 

دوشیم رهاظ  ام  مئاق  تقو  نآ  رد  سپ  دنشاب  هدش  دیماان  جرف  زا  دنشاب و  هدش  فیعض  ادخ  ناگدنب  دشاب و  هدش  ریغتم  اهرهش  نآ  زا  شیپ 
دهاوخ رهاـظ  ناـشیاب  ار  قح  ادـخ  تسنم  رتخد  همطاـف  نادـنزرف  زا  تسنم و  ماـن  وا  ماـن  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  ناـشیا و  ناـیم  رد 

زا یضعب  تبغر و  يور  زا  یـضعب  درک و  دنهاوخ  ناشیا  تعباتم  مدرم  دش و  دهاوخ  شوماخ  لطاب  شتآ  ناشیا  ياهریـشمشب  دینادرگ و 
دوشیمن و در  ادـخ  ياضق  دوشیمن و  فلخ  ادـخ  هدـعو  هک  اریز  جرفب  ار  امـش  داب  تراشب  دومرف  دـش و  نکاس  ترـضح  هیرگ  سپ  سرت 

كاپ ار و  يدب  سجر و  ناشیا  زا  نادرگ  لیاز  دننم  لها  ناشیا  ادنوادخ  تفگ  سپ  تسکیدزن  ادخ  حتف  هک  یتسردـب  اناد  میکح  تسوا 
نکم لیلذ  ار و  ناشیا  نادرگ  زیزع  نک و  يرای  نک و  تیاـعر  نک و  تظفاـحم  ار  ناـشیا  ادـنوادخ  یندـینادرگ  كاـپ  ار  ناـشیا  نادرگ 

تیاور رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یبلعث  ریـسفت  رد  يرداق و  یهاوخ  هچنآ  رب  وت  هک  یتسردب  ناشیا  نایم  رد  شاب  نم  هفیلخ  ار و  ناشیا 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لضف  رد  ینعی  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  هک  تسا  هدرک 

نم تفگ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  دـش  لزان  هیآ  نوچ  یلع  یف  کـبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  تسا  هدـش  لزاـن  نینچ  هیآ  هک  تسا  هدرک 
َلَأَس هک  لیلج  زیزع  دـنوادخ  لوق  ریـسفت  زا  دندیـسرپ  هنییع  نب  نایفـس  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلعث  اـضیا  هـالوم و  یلعف  هـالوم  تنک 

نارفاک و يارب  تسا  عقاو  هک  یباذع  زا  ياهدـننک  لاؤس  درک  لاؤس  ینعی  ِجِراعَْملا  ِيذ  ِهَّللا  َنِم  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس 
ترـضح زا  تفگ  تسا  هدـش  لزان  سک  هچ  باب  رد  هیآ  نیا  تسا  جراعم  بحاص  هک  يدـنوادخ  بناج  زا  تسین  ياهدـننک  عفد  ار  نآ 

ار و مدرم  درک  ادن  دش  دراو  مخ  ریدغب  ص )  ) لوسر ترضح  نوچ  هک  درک  تیاور  شناردپ  زا  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
نامعن نب  ثراح  دیـسر  اهرهـشب  ربخ  دـش و  عیاش  رما  نیا  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  دـندش  عمج  نوچ 

تسب ار  شیاپ  دیناباوخ و  ار  هقان  دمآ و  دورف  دوخ  هقان  زا  دوب و  هباحص  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  رد  ص )  ) لوسر دزنب  دمآ  يرهف 
میدرک لوبق  سپ  وت  تلاسر  ادخ و  تینادحوب  میهد  تداهـش  هک  ادخ  بناج  زا  ار  ام  يدرک  رما  دمحم  ای  تفگ  دـمآ و  ترـضح  دزنب  و 

هک يدرک  رما  میدرک و  لوبق  میرادـب  ناضمر  هام  هزور  هک  يدرک  رما  میدرک و  لوبق  سپ  مینکب  زاـمن  جـنپ  هک  يدرک  رما  وت و  زا  ار  نآ 
هک ره  یتفگ  ار و  وا  يداد  یتدایز  ام  رب  یتفرگ و  ار  دوخ  مع  رسپ  تسد  ات  يدشن  یـضار  اهنآب  سپ  میدرک  لوبق  مینکب  هبعک  هناخ  جح 
دای دـنگوس  دومرف  ترـضح  ادـخ  بناج  زا  ای  تست  بناـج  زا  نیا  وگب  تسوا   107 ص : نیقیلا ، قـح  يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم  نم 

ثراح دوخ  هلحا  رب  ور  ثراح  دش  هناور  سپ  تسادـخ  بناج  زا  امـش  رب  وا  لیـضفت  هک  تسین  ادـخ  وا  زجب  هک  یئادـخ  نآ  قحب  منکیم 
هلحا رب  زونه  سپ  هدنروآدرد  یباذع  ام  يوسب  روایب  ای  نارابب  ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  سپ  تسا  قح  دیوگیم  هچنآ  رگا  ادنوادخ  تفگ 

داتـسرف و ار  هیآ  نیا  یلاـعتقح  سپ  تشک  ار  وا  تفر و  نوریب  شربد  زا  دـمآ و  دورف  شرـس  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ 
بتک رثکا  رد  تسا و  هدرک  تیاور  نامیلا  نب  ۀفیذح  زا  دوخ  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  تسا  نیفلاخم  ياملع  ریهاشم  زا  هک  زین  یناکسح 
لزان هیآ  نیا  هک  میدوب  هتـشگن  رب  ریدغ  زور  عمجم  زا  هک  دناهدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  وا  ریغ  یناکـسح و  مساقلا  وبأ  نیفلاخم 

امش و يارب  زا  ار  امـش  نید  مدرک  لماک  زورما  ینعی  ًانیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دش 
هک دومرف  لوسر ص  ترضح  سپ  دشاب  امش  نید  هک  ار  مالسا  امش  يارب  زا  مدیدنسپ  مدش و  یضار  ار و  دوخ  تمعن  امش  رب  مدرک  مامت 

تیاورب مالّسلا و  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسرب  راگدرورپ  ندش  یضار  تمعن و  ندرک  مامت  ندینادرگ و  لماک  رب  ار  ادخ  منکیم  دمح 
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الَف ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  دـش  لزاـن  زین  هیآ  نیا  هیآ و  رخآ  اـت  نید  ندـینادرگ  لـماک  رب  ربـکا  هَّللا  ربـکا  هَّللا  هدوـمرف  رگید 
ترـضح زا  و  نم - زا  دیـسرتب  ناشیا و  زا  دیـسرتم  سپ  امـش  نید  ندرک  لـطاب  زا  نارفاـک  دـندش  دـیماان  زورما  ینعی  ِنْوَشْخا  َو  ْمُهْوَشَْخت 

ملـسم حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  دنداتفا و  عمطب  ناقفانم  ینعی  ناملاظ  دـندش و  دـیماان  نارفاک  هک  تستیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  دـشیم  لزاـن  ياهیآ  نینچ  دوـهی  هورگ  اـم  رب  رگا  دـنتفگ  رمعب  دوـهی  زا  یعمج  هک  باهـش  نب  قراـط  زا  هدرک  تیاور 

زا روثنم  رد  باتک  رد  یطویـس  میدادیم و  رارق  دیع  ار  زور  نآ  هنیآره  تسا  هدـش  لزان  زور  هچ  رد  هک  میتسنادیم  هیآ و  رخآ  ات  ْمُکَنیِد 
ادص مخ و  ریدغ  زور  رد  درک  بصن  ار  یلع  لوسر ص  ترـضح  نوچ  هک  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  هدرک  تیاور  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا 

زا تسا  هدرک  تیاور  اضیا  ْمُکَنیِد و  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  دروآ  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  تیالوب  وا  يارب  زا  درک  دنلب 
ادخ لوسر  تسا  هجحیذ  هام  مهدجیه  هک  دش  مخ  ریدغ  زور  نوچ  هک  هریره  وبا  زا  ناشیا  ياهدنـسب  رکاسع  نبا  بیطخ و  هیودرم و  نبا 
ْغَِّلب ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  رد  سابع  نبا  زا  وا  دنـسب  ریرج  زا  تسا  هدرک  تیاور  دـش و  لزان  هیآ  نیا  سپ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ 

َْتغََّلب امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  لوسر  رب  دـش  لزاـن  هچنآ  ینعی  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم 
هک دوعسم  نبا   108 ص : نیقیلا ، قـح  زا  وا  دانـساب  هیودرم  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  ار و  هیآ  نـیا  ینک  ناـمتک  رگا  ینعی  ُهََتلاـسِر 
ایلع نا  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  میدناوخیم  نینچ  ار  هیآ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دـهع  رد  تفگ 

حیحـص حرـش  يرابلا  حـتف  باتک  رد  رجح  نبا  هیآ و  نیا  رخآ  ات  سانلا  نم  کمـصعی  هَّللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  نا  نینمؤملا و  یلوم 
رکذ همه  تسا و  رایـسب  ثیدـح  نیا  ياهدنـس  یئاسن و  يدـمرت و  تسا  هدرک  تیاور  ار  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تسا  هتفگ  يراـخب 

هروهشم بتک  زا  هک  هرمج  بحاص  تسا و  هدرک  لقن  نسح  حیحص و  ياهدنس  زا  يرایسب  یئادج  باتک  رد  ظفاح  هدقع  نبا  دناهدرک و 
مالّسلا و هیلع  یلع  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درک  صن  عضوم  نآ  رد  هک  تسا  یعضوم  مسا  مخ  تسا  هتفگ  تسا  تغل 
دص و زا  تسا  هدرک  تیاور  قیرط  جنپ  تسیب و  دصب و  ار  ریدغ  ثیدح  تیالو  باتک  رد  هدقع  نبا  هک  دـناهدرک  لقن  بقانم  بابرا  رثکا 

لوسر رماب  هک  تباث  نب  ناسح  تایبا  تسا و  هدرک  تیاور  قیرط  جـنپ  داـتفه و  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هباحـص و  زا  رفن  جـنپ  تسیب و 
دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا و  روکذم  بتک  عیمج  رد  تسا و  رتاوتم  هتفگ  ریدغ  هصق  رد  ص )  ) ادخ
هنیدم رد  هاوگ  رازه  هد  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  دریگیم و  هاوگ  ودب  ار  دوخ  قح  سک  ره  مالّسلا  هیلع  یلعب  دیـسر  هچنآ  زا  مراد  بجع 
نامس دیعـس  وبا  زا  دریگب و  تسناوتن  ار  دوخ  قح  دومرف و  هک  دندوب  هدینـش  ار  ترـضح  نآ  رب  صن  مخ  ریدغ  رد  همه  هک  دندوب  رـضاح 
رایسب هچ  تفگ  دمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دزنب  ریدغ  زور  رد  يریپ  درم  تروصب  ناطیـش  هک  تسا  هدرک  تیاور 

ُهَّنَظ ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو  داتـسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  سپ  تمع  رـسپ  قح  رد  یتفگ  هچنآ  رد  دنک  وت  تعباتم  هک  یـسک  تسا  مک 
زا یهورگ  رگم  ار  وا  دـندرک  تعباـتم  سپ  ار  دوخ  ناـمگ  مدرم  رب  ناطیـش  درک  تسار  هک  قیقحتب  ینعی  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  ًاـقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَـف 

تفگ هچنآ  تفگ  فیخ  دجسم  رد  دمحم  زورید  دنتفگ  هتسکش و  ار  ترـضح  نآ  دهع  هک  ناقفانم  زا  یهورگ  دندش  عمج  سپ  نانمؤم 
زا شیپ  مینک  كاله  ار  وا  هکتس  نیا  رد  تحلـصم  درک و  دهاوخ  تعیب  نیا  دیکأت  ددرگرب  هنیدمب  رگا  تفگ و  هچ  ره  تفگ  اجنیا  رد  و 
نآ دـننک و  كـاله  ار  وا  هک  دنتـسشن  ترـضح  نآ  نیمک  رد  هبقع  رد  ناـقفانم  زا  رفن  هدراـهچ  دـش  بش  نوچ  دوش  هنیدـم  لـخاد  هکنآ 

دسر اجنآب  ترضح  نوچ  هک  دنتسشن  پچ  بناج  زا  رفن  تفه  هبقع و  تسار  بناج  زا  رفن  تفه  سپ  ءاوبا  هفحج و  نایم  رد  دوب  ياهبقع 
نوچ دوب و  راوس  يوردنت  هقان  رب  ترضح  دنتفر و  شیپ  ترضح  باحصا  درک و  راب  درک  زامن  ترضح  دش و  ماش  نوچ  دنهد  مر  ار  هقان 
دننک كاله  ربخیب  ار  وت  هک  دناهتـسشن  وت  نیمک  رد  تعامج  نیا  ص )  ) دـمحم ای  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  ادـن  لیئربج  تفر  الاب  هبقعب 

نم هچنآ  يدینـش  دوـمرف  نمب  تفگ  هفیذـح  منم  تفگ  هفیذـح  تسه  بقع  رد  هکنیا  تسیک  تـفگ  درک و  هاـگن  بـقعب  ترـضح  سپ 
ياهمان ناشیا و  ياهمانب  ار  ناشیا  درک  ادن  دیسر  ناشیا  دزنب  نوچ  نک  ناهنپ   109 ص : نیقیلا ، قح  تفگ  هَّللا  لوسر  ای  یلب  متفگ  مدینش 

نارتش هک  تخانـش  دیـسر و  ناشیا  نارتشب  ترـضح  دندش و  هلفاق  لخاد  دنتفر و  ریزب  دندینـش  ار  ترـضح  نآ  يادن  نوچ  ناشیا  ناردـپ 
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ای دریمب  دمحم  رگا  هک  دناهدش  دنگوس  مه  هبعک  رد  یتعامج  هک  دراد  تهج  هچ  هک  دومرف  دمآ  ریزب  هبقع  زا  نوچ  تسا  تعامج  مادک 
تمدخب دندینـش  ار  نیا  نوچ  دننکیم  نمب  تبـسن  يدصق  نینچ  نآ  زا  دعب  سپ  دسرب  وا  تیبلهاب  تفالخ  رما  هک  دـنراذگن  دوش  هتـشک 

َۀَِملَک اُولاق  ْدََقل  َو  اُولاق  ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  داتسرف  ار  هیآ  نیا  یلاعتقح  سپ  دناهدرکن  هدارا  نیا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دندمآ و  ترـضح  نآ 
اْوَّلَوَتَی ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  ام  َو  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْـسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو  ِْرفُْکلا 

هچنآ دناهتفگن  هک  ادخب  دـننکیم  دای  دـنگوس  ینعی  ٍریِـصَن  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَـع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُـعی 
یبلک دناهدیسرن  نآب  هک  ار  يرما  دندرک  دصق  دوخ و  مالسا  راهظا  زا  دعب  دندش  رفاک  ار و  رفک  هملک  دنتفگ  هتبلا  دنداد و  تبـسن  ناشیاب 
یبیع دننک  كاله  ار  ترـضح  دنهد و  مر  ار  ترـضح  نآ  رتش  هک  دندرک  دصق  هک  تسنآ  دارم  هک  دناهتفگ  هماع  نارـسفم  زا  دـهاجم  و 

زا دوب  دـهاوخ  رتهب  دـننک  هبوت  رگا  سپ  دوخ  لضف  زا  وا  لوسر  ادـخ و  ار  ناشیا  دـنادرگ  ینغ  هکنآ  رگم  ار  مالـسا  نید  درک  دنتـسناوتن 
ار ناشیا  دوب  دهاوخن  ترخآ و  ایند و  رد  هدنروآدرد  یباذع  ار  ناشیا  ادخ  درک  دهاوخ  باذع  قح  رب  دننادرگب  تشپ  رگا  ناشیا و  يارب 

دیبلط ار  رامع  ارم و  ترضح  شره و  هب  دوب  یمـسم  هبقع  نآ  هک  تسا  روکذم  هفیذح  ینالوط  ثیدح  رد  يرای و  هن  یتسود و  نیمز  رد 
قفانم رفن  هدراهچ  نآ  میدیـسر  هاگندرگ  رـسب  نوچ  دـنارب  بقع  زا  ار  هقان  هک  درک  رما  ار  رامع  مشکب و  ار  هقاـن  راـهم  هک  درک  رما  ارم  و 

دز ادص  ترضح  دنک  مر  هک  دوب  کیدزن  دنتخادنا و  هقان  ياپ  ریز  ار  اههبد  دندوب و  هدمآ  هقان  بقع  زا  دندوب  هدرک  گیر  زا  رپ  ار  اههبد 
ای دـنگوس  ادـخب  درک  ضرع  حیـصف و  هدـننکرهاظ  یبرع  نابزب  دروآ  رد  نخـسب  ار  هقان  ادـخ  سپ  تسین  یکاب  وت  رب  شاب  نکاس  هک  واب 

کیدزن درکن  مر  هقاـن  هک  دـندید  نوچ  ینم  تشپ  رب  وت  اـت  اـپ  ياـج  زا  ار  اـپ  تسد و  ياـج  زا  ار  تسد  مهدیمن  تکرح  هک  هَّللا  لوسر 
هچنآ زا  دـندش  دـیماان  ناشیا  سپ  دوب  يرات  بش  میتفر و  ناشیاب  ور  میدیـشک و  رب  ریـشمش  رامع  نم و  سپ  دـنزادنیب  ار  هقان  هک  دـندمآ 

هحلط و نامثع و  رمع و  رکب و  وبأ  دندوب  شیرق  زا  رفن  هن  تفگ  هفیذح  تخانش و  ار  همه  هفیذح  دش  عطاس  یقرب  سپ  دندوب  هدرک  هدارا 
جنپ صاع و   110 ص : نیقیلا ، قح  نب  ورمع  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  حارج و  هدیبع  وبا  صاقو و  یبا  نبا  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع 
رگا هفیذح  ثیدح  هک  دیوگ  فلؤم  يراصنا  هحلط  وبا  هریره و  وبا  ناثدـح و  نب  سوا  هبعـش و  نب  ةریغم  يرعـشا و  یـسوم  وبا  رگید  رفن 
داریا هچنآ  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  زین  ثیداـحا  ریاـس  تسین و  هلاـسر  نیا  بساـنم  تسا و  ینـالوط  رایـسب  اـما  دراد  رایـسب  دـیاوف  هچ 

رد ار  ریدـغ  ثیداحا  هک  مدـید  وا  زا  یباتک  نم  هک  تسا  هتفگ  يربط  لاوحا  رد  یعفاـش  ریثک  نبا  تسا و  یفاـک  فصنم  يارب  زا  میدومن 
لقن یفوج  یلاـعملا  وبا  زا  تسا و  هدرک  عمج  ار  يربـط  ثیدـح  قرط  نآ  رد  هک  رگید  باـتک  دوب و  یگرزب  دـلج  دوب و  هدرک  عمج  نآ 
هدرک عمج  نآ  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح  تایاور  هک  مدـید  یباتک  فاحـص  ناـکد  رد  دادـغب  رد  هتفگیم  هدرکیم و  بجعت  وا  هک  تسا  هدرک 
تسا مهن  تسیب و  دلج  نیا  زا  دعب  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  قرط  زا  متشه  تسیب و  دلج  هک  دندوب  هتشون  شتشپ  رب  دندوب و 

قرف زا  ياهقرف  چیه  ام  هک  تسا  هتفگ  یفاش  باتک  رد  یـضترم  دیـس  دـناهدومن و  ثیدـح  نیا  رتاوتب  رارقا  نیفلاخم  ياملع  زا  يرایـسب  و 
یلاعت هَّللا  نوعب  نونکا  سپ  دناهدرک . تفالخ  رب  تلالد  رد  فالتخا  هکلب  دشاب  هدرک  ریدـغ  ثیدـح  لصا  راکنا  هک  میاهدـیدن  ار  مالـسا 
هدـمآ دـنک  رما  هچ  ره  رد  دـشاب  عاطم  هک  فرـصتب  یلوا  رماب و  یلوا  ینعمب  یلوم  هکنآ  لوا )  ) رما ودـب  میئامنیم  تماما  رب  تلالد  تابثا 

همه مینادـیم و  ناشیا  نایب  تیبرع و  رباکا  قـالطاب  ار  ظاـفلا  ینعم  اـم  هکنآ  لوا )  ) تسا دارم  ینعم  نیا  ماـقم  نیا  رد  هکنآ  میود )  ) تسا
َیِه ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  هک  یلاعتقح  ریـسفت  رد  تسا  وا  نخـس  رب  رادـم  تغل  رد  هک  هدـیبع  وبا  دـناهدرک و  نایب  دوخ  رثن  مظن و  رد  ار  ینعم  نیا 
نیا هیآ  نیا  رد  نارسفم  ریاس  يرشخمز و  يواضیب و  امـشب و  تسا  یلوا  منهج  شتآ  هک  تسا  نآ  مکیلوم  ینعم  هک  تسا  هتفگ  ْمُکالْوَم 

ناشیا هک  تسنآ  دارم  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اَّمِم  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو  یلاعتقح  لوق  رد  نارـسفم  دـناهدرک  قافتا  دـناهتفگ و  ار  ینعم 
ءارعش ءاغلب و  رباکا  دوشیم و  لمعتسم  ینعم  کیب  یلوا  یلوم و  هکنآب  دناهدرک  حیرـصت  تیبرع  لها  ریاس  ءارق و  ثاریمب و  دنقحا  یلوا و 

هتفگ ینعم  تشه  یلوم  يارب  زا  يرابنا  مساقلا  وبا  تسا و  مالک  لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  دناهدرک و  لامعتسا  ینعم  نیاب  رایسب  راعشا  رد 
تسا یمسا  نآ  تسا و  هدش  عقاو  ررکم  ثیدح  رد  یلوم  مسا  هک  تسا  هتفگ  هیاهن  رد  ریثا  نبا  تسا و  ءیشب  یلوا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و 
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هک یسک  دنگوس و  مه  مع و  رـسپ  عبات و  تسود و  رای و  هدننکدازآ و  معنم و  کلام و  بر و  رب  دننکیم و  قالطا  رایـسب  تعامج  رب  هک 
یلوم و دیامن و  نآب  مایق  دوش و  يرما  یلوتم  هک  ره  دشاب و  هدش  وا  رب  یماعنا  هک  یـسک  هدش و  دازآ  هدـنب و  دنـشاب و  هتـسب  وا  اب  ینامیپ 
زا دوشیم و  لومحم  یناعم  نیا  رثکا  رب  هـالوم   111 ص : نیقیلا ، قـح  یلعف  هـالوم  تنک  نم  ثیدـح  تسنیا  هلمج  زا  تسا و  رما  نآ  یلو 

ینعی تسا  هدـش  دراو  اهیلو  رگید  تیاورب  تسا و  لطاب  وا  حاکن  دوخ  يالوم  تصخریب  دـنک  حاـکن  ینز  ره  هک  تسنیا  ثیدـح  هلمج 
ای یئام  روای  ای  میاوت  ناگدـنب  ام  یئام و  ياقآ  وت  ینعی  انالْوَم  َْتنَأ  هیآ  رد  هک  تسا  هتفگ  فاشک  بحاص  تسوا و  رما  یلوتم  هک  یـسک 

تابثا هجو  دـنچب  تسا  تما  ریبدـت  فرـصتب و  یلوا  لک و  رایتخا  بحاص  ماـقم  نیا  رد  یلو  زا  دارم  هک  میود ) اـما  و   ) یئاـم روما  یلوتم 
لوا دوبن  ترـضح  نآ  رد  تفـص  ود  نیا  هک  اریز  تسین  دارم  هک  تسا  موـلعم  دـنگوس  مه  هدـش و  دازآ  هک  میئوـگ  هکنآ  لوا  میئاـمنیم :

مولعم هک  تسه  یناعم  زا  یـضعب  دبایب و  تزع  واب  هک  دـشیمن  يدـحا  دـنگوس  مه  زگره  ترـضح  نآ  هکنآ  يارب  زا  یناث  تسا و  رهاظ 
هک تسه  یـضعب  ور و  شیپ  رـس و  تشپ  داماد و  هیاسمه و  کلام و  هدننکدازآ و  دننام  تسلطاب  هسفن  یف  هک  اریز  تسین  دارم  هک  تسا 

دننام تسین  دارم  هک  دوشیم  مولعم  لیلدـب  هک  تسنآ  رگید  مسق  مع و  رـسپ  دـننام  تسا  هدـیافیب  هکنآ  يارب  تسین  دارم  هک  تسا  مولعم 
دیجم نآرق  ناـنمؤم و  ترـصن  تیـالو و  بوجو  تسمولعم  سک  همه  رب  هک  اریز  قـتع  يـالو  نید و  رد  يراـی  ینید و  تبحم  تیـالو و 

دارم رگا  نینچمه  دـنک و  عمج  مامتها  نیاب  یتقو  نینچ  رد  ار  مدرم  هک  تشادـن  شیاجنگ  یحـضاو  رما  نینچ  يارب  سپ  نآب  تسا  قطان 
تحبـصا رمع  نتفگ  اضیا  تشادـن و  مامتها  نیاب  جایتحا  مالـسا و  رد  تیلهاج و  رد  دوب  یمولعم  رما  مع  رـسپ  هب  نآ  قلعت  دوب  قتع  يالو 

نیا دـشاب و  ناشیا  یهن  رما و  تما و  روما  ریبدـت  هب  یلوا  دارم  هک  دـیابیم  سپ  تسلامتحا  نیا  یفانم  هنمؤم  نمؤم و  لـک  یلوم  يـالوم و 
رثکا هکنآ  لوا )  ) دسریم رـصاق  رطاخب  رگید  ریرقت  دنچ  ار  ریقف  تسا و  هدرک  رکذ  یـضترم  دیـس  هک  تسا  یهجو  نیا  تسا  تماما  ینعم 

تسین هدیشوپ  لقاع  چیه  رب  دشاب و  بحم  رصان و  دارم  هک  تسنآ  رارطضا  يور  زا  دناهداد  هک  یلامتحا  وا  ریغ  یجشوق و  دننام  نیفلاخم 
دوب رترورض  نیا  زا  ماکحا  زا  يرایـسب  ندمآ و  دورف  هار  نایم  رد  یتقو و  نینچ  رد  مدرم  ندرک  عمج  رب  دوبن  فوقوم  یناعم  نیا  نایب  هک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تسیاب  هکلب  دوبن  رورـض  نتفگ  مدرمب  ار  مکح  نیا  دندومرفن و  اهنآ  نایب  رد  مامتها  نیا  ترـضح  هک 
نیاب مدرم  نداد  ربخ  رد  متـشادیم و  تسود  ار  وا  نم  هک  ره  رادب  تسود  مدرکیم و  يرای  ار  وا  نم  هک  ره  نک  يرای  هک  دنک  تیـصو  ار 

ناشیا تبحم  بلج  دارم  ای  دشابیم  ایاعرب  تبـسن  ار  ارما  هک  دشاب  ترـصن  تبحم و  زا  یعون  نآب  دارم  هکنآ  رگم  دوبن  هب  دـتعم  هدـیاف  رما 
ۀهجب ار  ناشیا  درادیم  تسود  نطاوم و  عیمج  رد  ار  ناشیا  دنکیم  يرای  نوچ  ار  ناشیا  تعباتم  ندوب  بجاو  ترضح و  نآب  تبـسن  دشاب 

112 ص : نیقیلا ، قح  تایـصوصخ  نیارقب  دشاب  دارم  رـصان  بحم و  هک  يریدـقت  رب  هکنآ  میود )  ) تسا تباث  ام  ياعدـم  زاب  سپ  نامیا 
ناهاشداپ زا  یکی  هک  مینک  ضرف  رگا  هچنانچ  تسا  تفالخ  تماما و  یلـصا  دوصقم  هک  دناسریم  مهب  ملع  دشاب  هک  یلقاع  ره  هعقاو  نیا 

ره دیوگب  واب  دشاب  قلخ  نیرتصوصخم  براقا و  برقا  هک  دریگب  ار  یـصخش  تسد  دـنک و  عمج  ار  دوخ  رکـشل  عیمج  شتافو  کیدزن 
ار نخـس  نیا  ار و  وا  لذاخ  دـنک  تنعل  ار و  وا  روای  دـنک  اعد  نآ  زا  دـعب  تسوا  رواـی  تسود و  درم  نیا  مدوب  وا  رواـی  تسود و  نم  هک 
وا تفالخ  دارم  هکنآ  رد  دنک  کش  وا  يایاعر  زا  يدحا  مرادن  نامگ  دیامنن  نییعت  دوخ  يارب  زا  رگید  هفیلخ  دـیوگن و  يرگیدـب  تبـسن 

فیعـض درم  قح  رد  یمکحلا  ذـفان  هاشداپ  هاگره  هکنآ  میـس )  ) وا تعاطا  رد  ناشیا  بیغرت  تبحم و  ترـصن و  رد  مدرم  عیمطت  تسا و 
نآ زا  دیآیم و  سک  همه  يرای  هاشداپ  زا  هک  تسا  رهاظ  هچ  دیامنیم  حیبق  تسوا  روای  نالف  میوا  روای  نم  هک  ره  هک  دـیوگب  ینواعمیب 
نآ دیاب  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  تداع  فرع و  بسحب  نخـس  نیا  سپ  دوب  دـهاوخ  یلیلق  تعامج  تناعا  دـیایب  یتناعا  رگا  فیعـض  درم 
نآ هبترمب  کیدزن  ایند  نید و  بسحب  شاهبترم  دیوگ  وا  قح  رد  ار  نخـس  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  صخش 

ترابع نیا  ریدـقت  ره  رب  سپ  تفگ  ناوتیم  ار  نخـس  نیا  لثم  زین  تبحم  رد  دـشاب و  هتـشاد  یمکح  ذافن  یتیالو و  القا  دـشاب و  ترـضح 
ثیداحا رثکا  رد  هک  تسنآ  تسا  ماـما  فرـصتب و  یلوا  یلومب  دارم  هکنآ  رب  تلـالد  هک  یهوجو  زا  میود  هجو  دراد . تماـما  رب  تلـالد 

سپ دومرف  نآ  زا  دعب  امش و  ياهناج  زا  امشب  یلوا  متسین  ایآ  دومرف  مالک  لوا  رد  هک  اریز  تستماما  دارم  هکنآ  رب  تسه  ياهنیرق  هتشذگ 
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هکنآ رب  تسا  هحضاو  هنیرق  لوا  لاؤس  نآ  هک  دنادیم  تسا  مالک  بیلاساب  فراع  هک  ره  سپ  تسوا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره 
مومع هداـفا  سپ  تسین  لاوـحا  زا  یلاـحب  يزیچب و  دـیقم  قباـس  مـالک  رد  یلوا  نوـچ  تسا و  هتـشذگ  شیپ  هک  تسا  یلوا  یلوـمب  دارم 

رد زاغلا  الا  دشاب و  هدوبن  یلاح  یتقو و  صوصخ  رب  هنیرق  هک  دـنکیم  مومع  هدافا  قلطم  فذـح  هک  دـناهتفگ  تیبرع  لها  هک  اریز  دـنکیم 
دـنکب و دوخ  سفن  رد  عورـشم  فرـصت  ره  هک  تسه  ار  یمدآ  هدـش و  روکذـم  مکـسفنا  نم  اجنیا  رد  هک  اصوصخ  دـیآیم  مزال  مـالک 
دنکب و ناشیاب  تبسن  دهاوخ  هک  يرما  ره  هک  ار  وا  دسر  سپ  دشاب  سفن  زا  یلوا  وا  هاگره  سپ  دوشب  دهاوخ  هک  عورـشم  رما  ره  یلوتم 

اضیا تسا و  نیمه  تماما  ینعم  دشابن و  يرایتخا  واب  ار  ناشیا  دروآ و  لمعب  ناشیا  يایند  نید و  روما  رد  دناد  تحلـصم  هک  يریبدت  ره 
يارب دـیجم  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  تسا  ینعم  نآ  دومرف  ناشیا  زا  رارقا  بلط  دومن و  لاؤس  ناشیا  زا  لوا  ترـضح  هچنآ  هک  تسا  مولعم 

نایب هک  تسنآ  هیآ  زا  دارم  هکنآ  رب  دـناهدرک  عامجا  نارـسفم  ْمِهِـسُْفنَأ و  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  هک  تسا  هدومرف  تاـبثا  ترـضح  نآ 
زا ایند  نید و  روما  زا  يزیچ  ره  رد  ناـنمؤمب  یبن  تسا  یلوا  هک  تسا  هتفگ  فاـشک  رد   113 ص : نیقیلا ، قح  يرشخمز  هچنانچ  میدرک 

ياهناج زا  ناشیا  يوسب  دـشاب  بحا  ترـضح  نآ  هک  ناشیا  رب  تسا  بجاو  سپ  درکن  يدـیقب  دـیقم  دومرف و  قلطم  اذـهل  ناشیا و  سفن 
نآ رب  ناشیا  تقفـش  ناشیا و  ياهناج  قح  زا  ناشیا  رب  دـشاب  رتمزـال  وا  قح  ناـشیا و  مکح  زا  ناـشیا  رب  دـشاب  رتذـفان  وا  مکح  ناـشیا و 
ور یمیظع  رما  هاگره  دننادرگ  وا  يادف  وا و  دزن  دننک  لذب  ار  دوخ  ناج  هکنآ  دوخ و  ياهـسفن  رب  ناشیا  تقفـش  رب  دشاب  مدقم  ترـضح 

دنکیم عنم  ای  نآ  يوسب  دنکیم  توعد  ناشیا  ياهـسفن  هک  ار  يرما  دننکن  تعباتم  هکنآ  اهگنج و  رد  دننادرگ  وا  هیاقو  ار  دوخ  ناج  دـهد 
زین نارـسفم  ریاس  دیامرف و  عنم  نآ  زا  ار  ناشیا  هچنآ  دننک  كرت  دناوخب و  نآب  ار  ناشیا  ترـضح  هک  ار  يرما  ره  دـننک  تعباتم  نآ و  زا 

ریما و ترـضح  يارب  زا  تشاد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تستیولوا  نآ  تابثا  دارم  هک  تسا  مولعم  مـالک  قایـس  زا  سپ  دـناهتفگ  نینچ 
ای بحم  یلوم  زا  دارم  هکتـس  نیا  هنیرق  هالاو  نم  لاو  مهللا  هک  دـناهتفگ  وا  ریغ  یجـشوق و  یلع  الم  لثم  هماع  نابـصعتم  زا  یـضعب  هچنآ 

هماع و تسایر  تابثا  ترـضح  نآ  يارب  زا  نوچ  هکنآ  لوا ) هجو   ) هجو نیدـنچب  تسا  تیولوا  ینعم  هنیرق  هکلب  تسا  لطاب  تسا  رـصان 
تعامج نایم  رد  سک  کی  يارب  زا  ياهبترم  نینچ  تابثا  هاوخریخ و  رـصان  ناوعا  رکاسعب و  دوب  جاتحم  نآ  تیـشمت  دومن  يربک  تماما 

هنیرید ياههنیک  زا  تسنادیم  هچنآ  دوجو  اب  اصوصخ  تسا  تناعا  ترـصن و  كرت  هنظم  هک  دوب  توادـع  دـسح و  ناجیه  بجوم  رایـسب 
اضیا دیامن و  وا  نأش  رد  ریصقت  هک  یسک  رب  ندرک  نعل  ناوعا و  يارب  زا  ندرک  اعدب  دومن  نآ  دیکأت  دوب  رضاح  ناقفانم  ياههنیس  رد  هک 

تلـالد اـعد  نیا  هکنآ  میود  هجو  تسین . تیعر  داـحآ  بساـنم  تستیـالو و  باحـصا  وا  رما  صوصخم  اـهاعد  مسق  نیا  هک  تسا  مولعم 
هکنآ دـناسریم  مهب  ملع  هک  یـسک  رب  دوب  دـهاوخ  بجاو  دوش  رداص  وا  زا  تیـصعم  رگا  هک  اریز  تستماما  مزـال  هک  تمـصع  رب  دـنکیم 
هکنآ رب  دنکیم  تلالد  يدیق  نودب  یسک  يارب  ترضح  نآ  زا  یئاعد  نینچ  سپ  دیامن  وا  تاداعم  راهظا  هکلب  ةالاوم  كرت  دنک و  شعنم 

ام هچنانچ  دشاب  یلوا  یلومب  دارم  رگا  هک  میـس  هجو  ددرگ  ترـصن  ةالاوم و  كرت  قحتـسم  هک  دوب  دـهاوخن  یلاح  رب  زگره  صخـش  نآ 
دنیوگیم اهنآ  هچنانچ  دشاب  بحم  رصان و  دارم  رگا  موق و  زا  دوب  دهاوخ  ترصن  تعباتم و  تالاوم و  بلط  مالک  نیا  زا  دوصقم  میئوگیم 

بسنا لواب  دنک  وا  ترصن  تالاوم و  هک  یـسک  يارب  زا  اعد  سپ  تسناشیا  بحم  رـصان و  ترـضح  نآ  هک  دوب  دهاوخ  نآ  نایب  دوصقم 
ْمَُکل ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ  هک  دـش  رهاظ  هصاخ  هماع و  رابخا  زا  هک  تسنآ  مراهچ  هجو  تسا . رهاظ  لـمأتم  رب  هکناـنچ  یناـث  زا  دوب  دـهاوخ 

يردخ دیعس  وبا  زا  ناقتا  باتک  رد  تسا  نیفلاخم  نیرخأتم  رباکا  زا  هک  یطویـس  دش و  لزان  ریدغ  زور  ود   114 ص : نیقیلا ، قح  ْمُکَنیِد 
تماـماب هک  تسا  ینعم  یلوـمب  دارم  هکنآ  رب  تسلیلد  نیا  دـش و  لزاـن  ریدـغ  دـیع  زور  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک  تـیاور  هریره  وـبا  و 

هک تستماما  نآ  دشاب  اهنآ  ممتم  مظعا  هکلب  دشاب  نیملـسم  رب  تمعن  ندش  مامت  نید و  لامک  ببـس  هک  يرما  هک  اریز  ددرگیم  رب  يربک 
هـصاخ هماع و  هضیفتـسم  رابخا  رد  هک  تسنآ  مجنپ  هجو  نیملـسم . لامعا  دوشیم  لوبق  نآ  هب  داقتعاب  نید و  ایند و  ماظن  دوشیم  مامت  نآب 
یضار رخف  تشذگ و  یضعب  هچنانچ  دش  لزان  هعقاو  نیا  رد  رخآ  ات  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  هک  تسا  هدش  دراو 
تسد دش  لزان  نوچ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لضف  رد  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  تسا  هتفگ  همیرک  هیآ  لوزن  تالمتحم  هلمج  زا  ریبک  ریـسفت  رد 
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وا رمع  سپ  هلذخ  نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ  تفرگ و  ار  یلع 
لوق نیا  تسا  هتفگ  سپ  هنمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدرک  حبـص  بلاط  وبا  رـسپ  يا  ارت  داـب  اراوگ  تفگ  درک و  تاـقالم  ار 

دناهدرک تیاور  رایـسب  تعامج  لیزنتلا و  دهاوش  رد  یناکـسح  ریـسفت و  رد  یبلعث  یلع و  نب  دـمحم  براغ و  نب  ءارب  تسا و  سابع  نبا 
غیلبت رگا  هکنآ  ای  ندرک  دیدهت  هک  اریز  تسا  هفیلخ  ماما و  یلومب  دارم  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  نیا  دش و  لزان  ریدـغ  رما  رد  هیآ  نیا  هک 

وا هک  دش  نماض  یلاعتقح  هکنآ  اب  دوشب  هنتف  هراثا  بجوم  ادابم  هک  غیلبت  زا  ترـضح  فوخ  تسا و  هدرکن  غیلبت  ار  وا  تلاسر  چیه  دنکن 
نآ غالبا  هک  دـشاب  يرما  دـیاب  دوب  هدـیدرگ  نآ  غیلبتب  رومأـم  هک  يرما  نآ  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  همه  اـهنیا  درادـهاگن  ناـقفانم  رـش  زا  ار 

دنام ظوفحم  نآب  نید  عیارش  ددرگ و  رهاظ  مارح  لالح و  تمایق  زور  ات  مدرم  يارب  نآب  ددرگ و  مدرم  يایند  نید و  روما  حالصا  بجوم 
مـسق نیا  هنظم  کیچیه  دـناهتفگ  یلوم  ظفل  رد  ناشیا  هک  یتالامتحا  دـشاب و  راوشد  مدرم  عبط  رب  نآ  لوبق  لیدـبت و  رییغت و  عایـض و  زا 
هدومن نآ  غیلبت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هچنآ  دـنامیم  یقاب  نآب  هک  ترـضح  نآ  تماما  تفالخ و  رگم  تسین  روما 
ناروث هنظم  دنتـشاد  اههنیـس  رد  ترـضح  نآ  زا  هک  اههنیک  تهج  زا  ناناملـسم و  روما  ددرگیم  مظتنم  نآب  ناـمیا و  نید و  ماـکحا  زا  دوب 

هک هماع  هصاخ و  رابخا  هک  تسنآ  مشش  هجو  ناشیا . رـش  زا  ار  ترـضح  نآ  نتـشادهاگن  دش  نماض  یلاعتقح  اذهل  ناقفانم  زا  دوب  اههنتف 
منک ال لزنت  لوق  نیا  زا  رگا  تسا و  ینعملاب  رتاوتم  دشاب  هتشاد  یفاصنا  كدنا  هک  یسک  دزن  هعقاو  نیا  رد  حیرـص  صن  رب  تسا  لمتـشم 

نآ اب  دوش  مض   115 ص : نیقیلا ، قح  هاگره  اصوصخ  تسا  تماما  نمـضتم  هک  تسا  ینعم  یلومب  دارم  هکنیا  رب  دـش  دـناوتیم  هنیرق  لقا 
روکذم رابخا  رثکا  رد  دندرکیم و  نییعت  هفیلخ  دوخ  تافو  کیدزن  هکنآ  رب  ءارما  ناهاشداپ و  ناربمغیپ و  تداع  تسا  هدـش  يراج  هچنآ 

نآ رثن  مظن و  زا  هک  تسنآ  متفه  هجو  دـش . روکذـم  اقباس  هک  رگید  نیارق  نآب  مورب  امـش  ناـیم  زا  نم  هک  تسا  هدـش  کـیدزن  هک  تسا 
رد هک  تباث  نب  ناسح  دـننام  مالک  نیا  زا  دـناهدیمهف  ار  تفالخ  ینعم  همه  هک  دوشیم  رهاظ  دـندوب  رـضاح  عمجم  نآ  رد  هک  یتعاـمج 

ترضح تفگ و  هدیصق  باب  نیا  رد  دش و  صخرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هک  تسا  روکذم  نآ  ریغ  ریس و  بتک 
درک وا  قیدصت  ترضح  دوب و  هدیمهف  ار  ینعم  نیا  هک  يرهف  نامعن  نب  ثراح  لثم  نیعبات  هباحص و  ءارعـش و  ریاس  درک و  نیـسحت  ار  وا 

ءاملع یمرـشیب  زا  مراد  بجع  هدوب و  نیا  ترـضح  نآ  دارم  هکنآ  رب  تسا  لیالد  يوقا  نیا  تسا و  رایـسب  نیا  لاثما  تشذـگ و  هکنانچ 
لالدتـسا همیظع  بلاطم  رپ  مالک  رد  ءامیا  هراشا و  كدناب  دنیامنیم و  افتکا  يوار  ود  ای  يوار  کی  لقنب  رگید  تاماقم  رد  هک  نیفلاخم 

دانعلا و ۀیبصعلا و  نم  مهایا  هَّللا و  انمصع  دنزیرگیم  عنم  راصح  رد  دنـشکیم و  رـس  زا  ار  ایح  عانق  دنـسریم  تماما  هلئـسمب  نوچ  دننکیم و 
. داشرلا لیبس  یلا  انیده 

تسا تلزنم  ثیدح  رد  میود  لصف 

رایسب نطاوم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسنآ  همه  كارتشالا  هب  ام  تسا و  رتاوتم  هصاخ  هماع و  قرط  زا  نآ  و 
ینعی يدعب  یبن  هنا ال  الا  دراد  ار  همتت  نیا  تایاور  رثکا  رد  یـسوم و  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب 

حاحـص رد  هک  ثیدـح  دـنچب  میئامنیم  افتکا  ماقم  نیا  رد  ام  نم و  زا  دـعب  تسین  يربمغیپ  هکنآ  رگم  یـسوم  زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت 
یبا نب  دعـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدـمرت  حیحـص  يراخب و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  هکنانچ  تسا  دوجوم  روکذـم و  ناـشیا 

ای تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  كوبت  هوزغ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  صاقو 
هلزنمب نم  زا  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يراذـگیم  لافطا  نانز و  نایم  رد  ارم  هَّللا  لوسر 
تـسا هدرک  تیاور  زاـب  ملـسم  حیحـص  رد  نم و  زا  دـعب  يربمغیپ  تسین  هکنآ  ریغ  تفگ  يدـمرت  تیاور  رد  یـسوم و  زا  یـشاب  نوراـه 

ار ثیدح  نیا  ۀهفاشم  هک  متساوخ  دیسر  نمب  دعـس  زا  ثیدح  نیا  تیاور  هک  تسا  هدرک  تیاور  بیـسم  نبا  زا  ار و  تیاور  نیا  عومجم 
رد ار  دوـخ  ياهتـشگنا  سپ  يدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ار  ثیدـح  نـیا  وـت  مـتفگ  دعـس و  دزنب  مـتفر  مونـشب  دعـس  زا 
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تیاور يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  اضیا  دوش و  رک  نم  شوگ  ود  ره  مشاب  هدینـشن  رگا  یلب  تفگ  تشاذـگ و  دوخ  ياهشوگ 
نب ۀیواعم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  ثیدح  ملـسم و  حیحـص  ثیدح  زا  اضیا  ار و  ثیدح  نیا  عومجم  يراصنا  رباج  زا  تسا  هدرک 

یهد مانـشد  ینک و  ببـس  هکنآ  زا  ار  وت  تسا  عنام  هچ  تفگ  واب  درک و  ریما  ار  صاقو   116 ص : نیقیلا ، قح  یبا - نب  دعس  نایفـس  یبا 
رگا درک و  مهاوخن  بس  ار  وا  زگره  ماهدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  هک  زیچ  هس  نآ  تسه  نم  رطاـخ  رد  اـت  تفگ  دعـس  ار  بارت  وبا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  دشاب  نم  زا  ملاع  يوم  خرس  نارتش  هکنآ  زا  متشادیم  رتتـسود  دوبیم  نم  يارب  زا  اهنآ  زا  یکی 
رکذ یتشاذگ و  نانز  اب  ارم  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تشاذـگ و  هنیدـم  رد  تاوزغ  زا  یـضعب  رد  ار  وا  هک  یتقو  رد  تفگیم  واب  مّلـس  و 

نم زا  دـعب  يربمغیپ  توبن و  هکنآ  رگم  ینعی  يدـعب  ةوبن  هنا ال  الا  تفگ  اجنیا  رد  اـما  دـش  روکذـم  قباـس  ثیدـح  رد  هک  ار  ناـمه  درک 
ار و وا  لوسر  ادـخ و  درادـیم  تسود  هک  يدرمب  ادرف  ار  ملع  داد  مهاوخ  هتبلا  تفگیم  ربـیخ  زور  رد  هک  مدینـش  تفگ  دعـس  سپ  تسین 

دیبلطب ار  یلع  تفگ  سپ  دـهد  امب  دـیاش  هک  میدیـشک  ندرگ  ام  همه  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ادـخ و  وا  درادیم  تسود 
وا تسد  رب  ادخ  سپ  داد  واب  ار  ملع  دیلام و  وا  هدید  رب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  درکیم  درد  تشاد و  دمر  شاهدـید  دـش  رـضاح  نوچ 
ربلا دبع  نبا  دننم و  تیب  لها  اهنیا  ادنوادخ  تفگ  دیبلط و  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دش و  لزان  هلهابم  هیآ  نوچ  درک  حـتف 

لوسر ترضح  هک  تاوزغ  زا  هوزغ  چیه  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  تسناشیا  بتک  نیرتربتعم  هک  باعیتسا  باتک  رد 
تسارح يارب  ار  وا  ص )  ) لوسر ترضح  هک  كوبت  گنج  ددرگم  درکیم  ترجه  هنیدمب  ات  دومنیمن  فلخت  دوب  رـضاح  نآ  رد  (ص )

ثیدح نیا  تسا  هتفگ  يدعب و  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  تفگ  تشاذگ و  هنیدم  رد  دوخ  لایع  تظفاحم  هنیدم و 
ادخ لوسر  زا  ار  نیا  تسا  هدرک  تیاور  تسا  اهنآ  نیرت  حیحص  تایاور و  نیرتتباث  زا  دناهدرک و  تیاور  هباحص  زا  رایـسب  تعامج  ار 

هملـس و ما  يردخ و  دیعـس  وبا  سابع و  نبا  زا  ار  ثیدـح  نیا  تسا  هدرک  تیاور  تسا و  رایـسب  دعـسب  اهقیرط  صاقو و  یبا  نب  دعـس  زا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  همطاف  دـماجنایم و  لیوطتب  اهنآ  رکذ  هک  يرایـسب  تعاـمج  هَّللا و  دـبع  نب  رباـج  سیمع و  تنب  ءامـسا 

ۀلزنمب ینم  تنا  تفگیم  یلع  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  مدینـش  تفگ  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  تـسا  هدرک  تـیاور 
نبا ینم و  بحاصم  ینعی  ینم  بحاص  ینم و  ردارب  وت  تفگ  نآ  زا  دـعب  سابع  نبا  تیاورب  یبن و  يدـعب  سیل  هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه 
لبنح نبا  ثیدح و  نیا  ياهدنـس  صوصخ  يارب  زا  تسا  هدرک  فینـصت  یگرزب  باتک  دننادیم  هقث  ار  وا  فیاوط  عیمج  هک  ظفاح  هدقع 

رد ریثا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  هباحـص  زا  يریثک  عمج  زا  رایـسب  ياهدنـسب  ار  ثیدح  نیا  تسناشیا  حاحـص  هلزنمب  هک  دوخ  دنـسم  رد 
وت تفگ  یلع  اب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  باطخلا  نب  رمع  زا  رابخالا  سودرف  رد  یملید  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  لـماک  خـیرات 

نسحم نب  یلع   117 ص : نیقیلا ، قح  یـضاق  یـسوم و  زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  نامیا و  رد  یناـنمؤم  لوا  مالـسا و  رد  یناملـسم  لوا 
رباـج ساـبع و  نبا  دوعـسم و  نبا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  رمع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  ار  ثیدـح  نیا  تسا  هماـع  ياـملع  زا  هک  یخونت 

یفوا و نب  هَّللا  دبع  عفار و  وبا  مقرا و  نب  دیز  براغ و  نب  ءارب  ثریوحلا و  نب  کلام  هرمس و  نب  رباج  دیعس و  وبا  هریره و  وبا  يراصنا و 
نب شیج  بلاط و  وبا  نب  لیقع  يراصنا و  بویا  وبا  یملسا و  هدیرب  وبا  کلام و  نب  سنا  دیسا و  نبا  ۀفیذح  هحیرش و  وبا  دیز و  شردارب 

تباث و یبا  نب  بیبح  مالّسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  بیسملا و  نب  دعس  سیمع و  تنب  ءامسا  هملس و  ما  نایفس و  یبا  نب  ۀیواعم  هدانج و 
رد رجح  نبا  دناهدرک و  تیاور  لوسر  ترضح  زا  همه  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  دعس  نب  لیحرش  مالّسلا و  هیلع  یلع  تنب  همطاف 

هکنآ زا  دعب  هک  تسه  یتدایز  نیا  بیـسم  نبا  تیاور  رد  هک  ثیدح  نیا  حرـش  رد  تسا  هتفگ  يراخب  حیحـص  حرـش  يرابلا  حتف  باتک 
تفگ هبترم  ود  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تفگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اب  ار  نخـس  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسه  یتدایز  نیا  مقرا  نب  دیز  براغ و  نب  ءارب  تیاور  لوا  رد  هک  تسا  هتفگ  مدش و  یضار 
هک دینـش  سپ  دنام  هنیدم  رد  دینـش  ار  نیا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نوچ  ینامب  وت  ای  منامب  هنیدم  رد  دیابیم  نم  اب  تفگ  یلع  اب  مّلس 

تفگ تفر و  ترـضح  نآ  یپ  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دوب  هدرزآ  ار  نآ  هک  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  یلع  دنیوگیم  ناقفانم  زا  یعمج 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


تسین يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  رگم  یسوم  زا  یشاب  نوراه  هلزنمب  نم  زا  هک  یتسین  یضار  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  دنیوگیم  نینچ  مدرم 
نب ءارب  هَّللا و  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  هریره و  وبا  رمع و  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  دعس  ریغ  ار  ثیدح  لصا  هک  تسا  هتفگ  رجح  نبا  سپ 
ریغ سیمع و  تنب  ءامـسا  هیواعم و  هدانج و  نب  شیج  هرمـس و  نب  رباج  کلام و  نب  سنا  يردـخ و  دیعـس  ربا  مقرا و  نب  دـیز  براـغ و 

یـضر یـضر  دیـس  رجح و  نبا  نخـس  دش  مامت  تسا  هدرک  رکذ  یلع  همجرت  رد  رکاسع  نبا  ار  نآ  قرط  عیمج  دناهدرک و  تیاور  ناشیا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  تسا  نیفرطلا  لوبقم  هک  هغالبلا  جهن  رد  هنع  هَّللا 

ریخب وت  روما  ینم و  ریزو  هکلب  یتـسین  ربـمغیپ  وت  هکنآ  رگم  منیبـیم  نم  هچنآ  ینیبیم  وت  مونـشم و  نم  هچنآ  يونـشیم  وت  تفگ  واـب  مّلس 
لقن مالک  نیا  دیؤم  رایسب  رابخا  هکنآ  زا  دعب  نخس  نیا  حرش  رد  تسا  هماع  نیثدحم  ءاملع و  ریهاشم  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  تسعجار و 

ترـضح زا  یلاـعت  قح  هک  تسنآ  تنـس  باـتک و  صن  زا  تسا  هدوـب  لوـسر  ترـضح  ریزو  ترـضح  نآ  هکنآ  لـیلد  تسا  هتفگ  هدرک 
یّلـص ادخ  لوسر  يِْرمَأ و  ِیف  ُهْکِرْـشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ  َنوُراه  ِیلْهَأ  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  تفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) یـسوم

یـسوم زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  مالـسا  ياههقرف  عیمج  دـناهدرک  نآ  تیاورب  عاـمجا  هک  یثیدـح  رد  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
، نیقیلا قح  یـسوم  زا  ار  نوراه  لزاـنم  بتارم و  عیمج  ترـضح  نآ  يارب  زا  دـینادرگ  تباـث  سپ  تسین  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنآ  رگم 

متاـخ دوب  نآ  هن  رگا  دـشاب و  وا  رما  هدـننک  تیوـقت  دـشاب و  وا  تشپ  هدـننک  مکحم  دـشاب و  لوـسر  ترـضح  ریزو  دـیاب  سپ   118 ص :
هک تسا  هتفگ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  زا  رگید  عضوم  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  زاـب  دوـبیم و  مه  وا  يربـمغیپ  رد  کیرـش  هنیآره  دوـب  ناربـمغیپ 

تسه یسک  امش  نایم  رد  ار  اهنآ  دوب  هدرک  کیرش  وا  اب  رمع  هک  رفن  جنپ  نآب  تفگ  يروش  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
تسین يربمغیپ  هکنآ  رگم  یسوم  زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  دشاب  هتفگ  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  نم  ریغب 

همه زا  تسا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ودع  يدعا  هک  شدانع  بصعت و  نآب  هقرحم  قعاوص  بحاص  هن و  دنتفگ  همه  نم  زا  دعب 
زا کی  ره  هک  دشابیم  رتیعطق  رتحضاو و  نیا  زا  رتاوتم  مادک  تسا و  هدرک  شرتاوت  عنم  اما  تسا  هدرک  نیا  حیحـصت  تسا  رتدب  جراوخ 

تجح نید  عورف  لوصا و  زا  يرما  ره  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  لوق  ناشیا  هک  دناهدرک  تیاور  هباحص  زا  رایسب  یتعامج  زا  ناشیا  نیثدحم 
ناشیا حاحـص  زا  یکی  رد  هک  یثیدـح  ره  نید  لوصا  زا  يرایـسب  رد  دـیاقع  بتک  رد  تسا و  رهاظ  ناشیا  بتک  عبتت  زا  هچنانچ  دـننادیم 

لالدتسا هجو  رد  اما  دناهدرک  تیاور  ع )  ) همئا زا  کی  ره  هک  هعیش  قرط  رد  هرتاوتم  ثیداحا  زا  رظن  عطق  دناهدرک  لالدتسا  تسا  روکذم 
اـصوصخ فرع  بسحب  تسا  مومع  هلزنم  رهاظ  هکنآ  لوا  درک . ناوتیم  نآ  ریرقت  هجو  دـنچب  ترـضح  نآ  تماما  رب  رتاوتم  ثیدـح  نیاب 

دیوگ یسک  رگا  هکنآ  لثم  هنم  ینثتسم  دارفا  هیقب  مومع  رد  دوشیم  حیرص  تروص  نیا  رد  هک  دنک  ءانثتسا  ار  نآ  لزانم  زا  یـضعب  هاگره 
سپ تسوا  لثم  رگید  تافـص  لامک  رد  دوج  ریغ  رد  هک  دـمهفیم  نینچ  سک  همه  تسا  لیخب  هکنآ  رگم  تسا  نم  هلزنمب  درم  نالف  هک 
مولعم نیا  يربمغیپ و  ریغب  دشاب  ترـضح  نآ  رد  هک  دیاب  دوب  نوراه  یـسوم و  نایم  رد  هک  اهتبـسن  عیمج  هکنیا  رب  درک  تلالد  مالک  نیا 

دوب وا  هفیلخ  نوراه  دشیم  بیاغ  یسوم  هاگره  سپ  یموق  یف  ینفلخا  هک  تفگیم  هچنانچ  دوب  تما  رب  تفالخ  اهتبـسن  هلمج  زا  هک  تسا 
هاگ دنیوگ  رگا  تسا  هدش  ءانثتسا  هک  تسیربمغیپ  ینعم  ریغ  نیا  دشاب و  تباث  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  يارب  زا  زین  تلاح  نیا  دیاب  سپ 
الا تسا و  معا  دارم  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  تاـفو  زا  دـعب  يربـمغیپ  ءانثتـسا  هک  میئوگ  باوج  دـشاب  دارم  ةویح  لاـح  رد  تفـالخ  دـشاب 

تما عیمج  زا  دوب  لضفا  وا  هک  دوب  نآ  نوراه  لزاـنم  هلمج  زا  هکنآ  مود  هجو  تسا . ظـفل  رهاـظ  فـالخ  هکنآ  اـب  دوبن  ءانثتـساب  جاـیتحا 
هچنانچ القع  تسا  حیبق  لوضفم  لیـضفت  ترـضح و  نآ  تما  عیمج  زا  دـشاب  لضفا  زین  ریما  ترـضح  هک  دـیاب  سپ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 

ص: نیقیلا ، قح  ار  نخس  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  مولعم  هرتاوتم  ثیداحا  زا  هکنآ  میـس  هجو  یتسناد .
دجسم زا  اهرد  ندرک  دودسم  رد  هکنآ  لثم  دومرفیمن  هنیابتم  عیاقو  رد  دوب  یصوصخم  هلزنم  بلطم  رگا  هدومرف  هددعتم  تاماقم  رد   119

ریبش و وربش  نوراـه  دـالوا  ءامـساب  ع )  ) نسحم نیـسح و  نسح و  هیمـست  رد  دومرف و  ار  نیا  ار  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  ندرک  حوتفم  و 
تـسا دارم  لزاـنم  همه  هک  دـش  مولعم  سپ  دومرف  ار  نیا  زین  ریدـغ  بصن  رد  دومرف و  زین  هنیدـم  فالختـسا  رد  دومرف و  زین  ار  نیا  رـشبم 
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عقاو نآ  لثم  تما  نیا  رد  تسا  هدشعقاو  لیئارسا  ینب  رد  هچنآ  هک  تسا  رتاوتم  هکلب  روهـشم  هکنآ  مراهچ  هجو  تفالخ . هلزنم  اصوصخ 
ةذقلا لعنلاب و  لعنلا  وذح  مکلبق  نم  ننس  نبکرتل  تسا  هدشعقاو  رایـسب  ثیداحا  رد  هک  دناهتفگ  نارگید  هیاهن و  بحاص  هچنانچ  دوشیم 

مه اب  هک  ریت  ياهرپ  دننام  دنقفاوم و  مه  اب  هک  لعن  ياتود  دننام  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  اهنآ  هقیرط  دش  دیهاوخ  بکترم  ینعی  ةذقلاب 
ینب نایم  رد  دـش و  دـیهاوخ  مه  امـش  دنـشاب  هدـش  يرامـسوس  خاروس  لخاد  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـنربارب و 

هک يرما  تما  نیا  رد  دوش و  عقاو  زین  نیا  لثم  تما  نیا  رد  هک  دـیاب  سپ  دـشن  ثداح  يرماـس  لـجع و  هیـضق  زا  رتمیظع  يرما  لیئارـسا 
شدیؤم دندش و  بلاغ  وا  رب  ناقفانم  دندینادرگ و  فیعـض  ار  وا  دنتـشادرب و  وا  هفیلخ  تعباتم  زا  تسد  هک  دوبن  نآ  ریغب  دـشاب  نآب  هیبش 

یّلـص لوسر  ترـضح  ربقب  ور  دندروآ  دجـسمب  رکب  وبأ  تعیب  يارب  ار  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هصاخ  هماع و  هک  تسنآ 
َمْوَْقلا َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  تفگ  دوخ و  موق  زا  تیاکش  یسوم و  دزن  نوراه  ملظت  رب  دوب  لمتشم  هک  دناوخ  ار  ياهیآ  درک و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مجنپ هجو  دنـشکب . ارم  دوب  کیدزن  دندینادرگ و  فیعـض  ارم  موق  هک  یتسردب  نم  ردام  دـنزرف  يا  ینعی  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا 

یـسوم زا  نوراه  لزانم  هلمج  زا  سپ  نوراه  دالواب  دـش  لقتنم  یـسوم  تفالخ  تیاصو و  هک  دـناهدرک  لقن  نافلاخم  زا  یتعاـمج  هکنآ 
ياهمانب یمـسم  هصاخ  هماع و  قافتاب  هک  ع )  ) نیـسح نسح و  دیاب  تلزنم  ياضتقمب  سپ  دندوب  وا  يایـصوا  هفیلخ و  وا  دالوا  هک  تسنآ 

دشاب ترضح  نآ  هفیلخ  دیاب  زین  ناشیا  ردپ  سپ  دنـشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ياههفیلخ  دندش  نوراه  ياهرـسپ 
رد لحن  للم و  باتک  رد  هک  تسا  یناتسرهش  دمحم  دناهدرک  رکذ  ار  نیا  نیفلاخم  ءاملع  زا  هک  اهنآ  هلمج  زا  بکرم و  عامجا  ياضتقمب 

يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْـشَأ  تفگ  یـسوم  نوچ  نوراه  شردارب  یـسوم و  ناـیم  دوب  كرتشم  يربمغیپ  رما  هک  تسا  هتفگ  دوهی  لاوحا  ناـیب  ياـنثا 
دالوا ریبش  ربشب و  دناسرب  هک  تناماب  عشویب  تیاصو  دش  لقتنم  دش  توف  یسوم  ةویح  رد  نوراه  نوچ  دوب و  یـسوم  یـصو  نوراه  سپ 

رد هکنآ  مشـش  هجو  عدوتـسم  هاـگ  دـشابیم و   120 ص : نیقیلا ، قـح  رقتـسم  هاـگ  تماـما  تیاـصو و  هک  اریز  رارقتـسا  لـیبس  رب  نوراـه 
نیا زا  رگا  دشاب و  هفیلخ  زین  تافو  زا  دعب  هک  دیاب  سپ  دشن  مولعم  شلزع  هنیدم و  رب  درک  هفیلخ  ار  ریما  ترـضح  كوبت  هوزغ  صوصخ 

ینوراه و تلزنم  بحاص  رب  دنکیم  صاصتخا  تبحم و  برق و  تیاهن  رب  تلالد  هک  تسین  کش  نیا  رد  مینک  لزنت  همه  بتارم  لزانم و 
تاهج زا  یتهج  چـیه  هک  ار  یـسک  تسا  رهاـظ  ناـیملاع  رب  هک  هلیلج  بقاـنم  اـب  یبسن  تبارق  ینامـسج و  صاـصتخا  یناـحور و  توخا 

اور لقاع  چیه  دزن  تسا و  اطخ  نیع  نتـشاد  مدقم  تسین  وا  رد  لامک  هبیاش  تسا و  صقن  نیع  هک  رفک  رد  تینـسا  زا  ریغب  دـشاب  هتـشادن 
. لیبسلا ءاوس  یلا  يداهلا  هَّللا  تسین و 

لوسر ادخ و  تبحمب  تسا  ترضح  نآ  صاصتخا  نایب  رد  میس  لصف 

دزن هک  کلام  نب  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  هکنآ  لوا  تسا . هدش  هدعتم  نطوم  رد  ینعم  نیا  راهظا  و 
نیرتبوبحم نم  يوسب  روایب  ادنوادخ  ینعی  ریطلا  اذه  یعم  لکأی  کقلخ  بحاب  ینتئا  مهللا  دومرف  ترضح  دندروآ  یغرم  لوسر  ترضح 

هک تفگ  نیرز  هک  تسا  هتفگ  نآ  زا  دعب  دروخ و  ترـضح  نآ  اب  دـمآ و  یلع  سپ  غرم  نیا  زا  نم  اب  دروخب  هک  وت  يوسب  ار  دوخ  قلخ 
یتراـشب نم  دزن  ار  وـت  نم و  يارب  زا  نک  شزرمآ  بلط  هک  تفگ  یلع  اـب  سنا  هک  تسنآ  شرخآ  رد  تسه و  ياهـصق  ثیدـح  نـیا  رد 

ینز هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  يالوم  هفیقث  زا  لبنح  نبا  دنسم  رد  درک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپ  تسه 
ادنوادخ دومرف  دنتشاذگ  ترضح  نآ  دزن  نوچ  دروآ  هیدهب  لوسر  ترضح  يارب  هتشاذگ  نان  هدرگ  ود  نایم  رد  نایرب  غرم  ود  راصنا  زا 
ترـضح درک  دنلب  ار  دوخ  يادص  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  وت  ربمغیپ  يوسب  وت و  يوسب  ار  دوخ  قلخ  نیرتتسود  نم  يوسب  روایب 

یلزاغم نبا  دندومرف و  لوانت  رگیدکی  اب  ار  غرم  نآ  دش و  لخاد  مدوشگ  نوچ  اشگب  ار  رد  دومرف  تسا  یلع  متفگ  تسیک  دیسرپ  لوسر 
تـسا هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  قیرط  یـسب  بقانم  باتک  رد  یعفاش 

ادنوادخ دومرف  دنتشاذگ  ترضح  نآ  کیدزن  نوچ  دندروآ  هیده  ینایرب  غرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  يارب  زا  هک 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع سپ  نادرگ  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  دـنوادخ  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  غرم  نیا  زا  نم  اـب  دروخب  اـت  ار  دوخ  قلخ  بحا  نم  يوسب  تسرفب 
تمدخب نوچ  تشگرب  ترـضح  تسا  یتجاح  لوغـشم  لوسر  ترـضح  متفگ  یلع  منم  تفگ  تسیک  متفگ  دیبوک  هتـسهآ  ار  رد  دمآ و 

نم اب  دروخب   121 ص : نیقیلا ، قح  ات  وت  يوسب  ار  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم  يوسب  روایب  ادنوادخ  دومرف  رگید  راب  متفر  لوسر  ترـضح 
هک متفگن  نم  متفگ  دـیبوک  ار  رد  دـمآ و  یلع  زاب  سپ  راصنا  زا  يدرم  ار  وا  نادرگب  ادـنوادخ  هک  مدـینارذگ  رطاـخ  رد  زاـب  غرم  نیا  زا 

هیلع یلع  سپ  تفگ  ار  نخس  نیا  متشگرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزنب  نوچ  تشگرب  تسیرما  لوغـشم  ترـضح 
دومرف هبترم  هس  داتفا  وا  رب  ترـضح  رظن  مدوشگ و  ار  رد  نوچ  اشگب  ار  رد  دومرف  هبترم  هس  ترـضح  دیبوک  تخـس  ار  رد  دمآ و  مالّـسلا 

لخاد ریما  ترـضح  نوچ  نارگید  لبنح و  نبا  وا و  زا  رگید  تیاورب  دـندومن و  لوانت  اـت  ود  ره  ار  غرم  نآ  تسـشن و  سپ  اـیب  نم  يوسب 
ار دوخ  قلخ  نیرتـبوبحم  هک  مدـیبلط  دـنوادخ  زا  هبترم  هس  نم  يدرک  رید  ارچ  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـش 

تفگ ریما  ترـضح  دروایب  ار  وت  هک  مدناوخیم  وت  مانب  ار  ادخ  يدمآیمن  رگا  دروخب و  نم  اب  ار  غرم  نیا  هک  دروایب  نم  يوسب  دوخ  يوسب 
موق زا  یصخش  متساوخیم  تفگ  يدرک  نینچ  ارچ  تفگ  سناب  ترضح  دینادرگرب  ارم  سنا  هبترم  ره  مدمآ و  هبترم  هس  نم  هَّللا  لوسر  ای 

مالّـسلا و هیلع  یلع  زا  رتهب  راصنا  نایم  رد  رگم  دومرف  رگید  تیاور  هب  درادـیم و  تسود  ار  دوخ  موق  سک  ره  دومرف  ترـضح  دـشاب  نم 
باحـصا رب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  یبقانم  هلمج  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  هضیفتـسم  قرطب  هماـع  هصاـخ و  تسه و  وا  زا  رتلـضاف 

رد تفگ  دـیبلط  یهاوگ  سنا  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـندومن و  نآ  تیقحب  فارتـعا  همه  دوب و  تبقنم  نیا  دومن  جاـجتحا  يروش 
هکنآ زا  دعب  نتسب و  همامعب  مدرم  زا  ار  نآ  درک  ناهنپ  ناوتن  هک  یصربب  يوش  التبم  یئوگغورد  رگا  دومرف  ترضح  تسا  هدنامن  مرطاخ 

هک تسا  هدرک  تیاور  هشیاـع  هدرک  دازآ  عفار  وـبا  زا  بقاـنم  رد  هیودرم  نبا  تسا و  یلع  نیرفنب  تفگیم  ررکم  دیـسر  مهب  یـسیپ  وا  رد 
نم دزن  نایقتم  ياوشیپ  ماما و  ناناملسم و  ياقآ  دیس و  نانمؤم و  ریما  یکـشاک  دومرف  ترـضح  دنتـشاذگ  ترـضح  نآ  دزن  ار  غرم  نوچ 

وحنب ار  ثیدـح  نیا  زین  مزراوخ  بطخا  دروخ و  غرم  نآ  زا  وا  اـب  دـمآ و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  دروخیم  غرم  نیا  زا  نم  اـب  دوـب و 
رتاوت دـح  قوف  هک  دـنادیم  دـنکب  نافلاخم  بتک  عبتت  دـشاب و  هتـشاد  یفاصنا  كدـنا  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  قباس 
فرش رد  یشوکرخ  خیرات و  رد  يردالب  ءایلوالا و  ۀیلح - رد  میعن  وبا  ظفاح  دوخ و  حیحص  رد  يدمرت  هک  اریز  تسا  هدش  هدرک  تیاور 

رد لبنح  نب  دمحا  دنسم و  رد  یلعی  وبأ  حیحـص و  رد  عسیلا  نبا  ۀیالولا و  باتک  رد  يربط  ۀباحـصلا و  لیاضف  رد  یناعمـس  یفطـصملا و 
يدزا و ییحی  نب  دـمحم  قاحـسا و  نب  دـمحم  ناثدـحم  زا  ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  دـناهدرک و  تیاور  صاصتخا  رد  يزنطق  لیاضف و 
مادک و نب  دوعسم  ریمع و  نب  کلملا  دبع  هحلط و  یبا  نبا  هَّللا  دبع  نب  قاحـسا  کلام و  یقهیب و  رکب  وبأ  يدس و  نیهاش و  نبا  ینزام و 

قیرط ودـب  هناـبا  رد  هطب  نبا  نمیا و  ما  ساـبع و  نبا  سنا و  زا  رایـسب  ياهدنـسب  يزار  متاـح  وـبا  ساـبع و  نب  هَّللا  دـبع  نب  یلع  نب  دواد 
نیا قیرط  رد  یباتک  ظـفاح  هدـقع  نبا  قیرط و  تفه  زا  دادـغب  خـیرات  رد  رکب  وبأ  بیطخ و  تسا و   122 ص : نیقیلا ، قـح  هدرک  تیاور 
یّلص ادخ  لوسر  زا  رفن  هد  دناهدرک و  تیاور  سنا  زا  ار  ثیدح  نیا  هباحـص  زا  رفن  جنپ  یـس و  تسا و  هدرک  فینـصت  یئاهنت  هب  ثیدح 

وا لئاضف  يافخا  رد  یعـس  دنتـشاد و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ناشیا  رثکا  هک  یتوادع  نآ  اب  دناهدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
رد وا  هکنآ  ریغب  درادـن  ینعم  لوسر  ادـخ و  تبحم  هک  اریز  ترـضح  نآ  تماما  رب  تسا  لیلد  دـش  تباث  ثیدـح  نیا  نوچ  دـندومنیم و 

لحم هکنآ  زا  تسا  هزنم  یلاعتقح  هک  تسا  هدش  تباث  تسا و  شیپ  رد  همه  زا  هنسح  تافصب  فاصتا  تعاط و  روفو  باوث و  قاقحتـسا 
دیاقع و لامک  نودب  وا  مارکا  یلاعتقح و  نداد  باوث  هک  تسا  مولعم  اضیا  دشابیمن و  وا  سدقم  تاذ  رد  لاعفنا  رییغت و  دـشاب و  ثداوح 

ملاع رب  لهاج  عیطم و  رب  یـصاع  لماک و  رب  صقان  لیـضفت  هک  اریز  دـشابیمن  هحلاص  لامعا  هحیحـص و  تاین  هنـسح و  تافـصب  فاصتا 
ِینوُِعبَّتاَف َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  یلاـعت  هلوق  لـثم  تسا  هدومرف  ینعم  نیا  ناـیب  دـیجم  نآرق  زا  ياـج  رایـسب  رد  یلاـعتقح  تسا و  حـیبق 

ات دینک  ارم  يوریپ  تعباتم و  سپ  دیرادیم  تسود  ار  ادخ  هکنآ  دیتسه  رگا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ای  وگب  ینعی  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی 
تسا و امـش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  هک  یتسردب  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  یلاعت  هلوق  دراد و  تسود  ار  امـش  ادخ 
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دننکیمن داهج  دناهتـسشن و  هک  اهنآ  رب  دوخ  ياهناج  دوخ و  ياهلامب  دـننکیم  داهج  هک  ار  اهنآ  تسا  هداد  لیـضفت  ادـخ  هک  تسا  هدومرف 
هکم حتف  زا  دعب  هک  اهنآ  اب  هکم  حـتف  زا  شیپ  دـناهدرک  لاتق  دـناهدرک و  قافنا  هک  اهنآ  دنتـسین  يواسم  هک  تسا  هدومرف  گرزب و  هجرد 

دـنیبیم و ار  نآ  باوـث  ریخ  زا  ياهرذ  ینیگنـس  ردـقب  دـنک  لـمع  هک  ره  ینعی  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  تسا  هدوـمرف  دـناهدرک و 
روک و دنتسین  يواسم  ینعی  َنوُرَّکَذَتَت  ام  اًلِیلَق  ُءیِسُْملا  َال  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ام  َو  تسا  هدومرف 

یئانیب يروک و  هک  تسا  مولعم  ار و  قح  دنوشیم  رکذتم  مک  رایسب  رادرکدب  اب  دناهدرک  هتسیاش  ياهلمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  انیب و 
تبارق و تبحم  لیبق  زا  ص )  ) لوسر ترضح  تبحم  هک  تسا  مولعم  اضیا  نومضم و  نیاب  تسنوحشم  دیجم  نآرق  رثکا  تسا و  دارم  لد 

مکح نیا  زا  لوسر  ترـضح  دوب و  دـهاوخ  همه  زا  لـضفا  ص )  ) لوسر ادـخ و  يوسب  دـشاب  قـلخ  بحا  هک  یـسک  سپ  تسین  تیرـشب 
ررکم هچناـنچ  تسا  مولعم  تفـالخب  ندوب  قحا  تیلـضفا  توبث  اـب  تسلوق و  نیا  لـئاق  دوـخ  ترـضح  هکنآ  هنیرقب  عاـمجاب و  تسنوریب 

غرم و ندروخ  رد  دشاب  هَّللا  قلخ  بحا  دارم  دشاب  هاگ  هکنآ  لوا ) . ) دناهدرک لیلد  نیا  رب  ضارتعا  ود  نافلاخم  نابـصعتم  دـش و  روکذـم 
لها نایم   123 ص : نیقیلا ، قح  تسا و  ظفل  زا  ردابتم  رهاظ و  فالخ  نیا  هک  دنادیم  دشاب  هتشاد  نخـسب  یطبر  كدنا  هک  یمهفنابز  ره 

رد تسین و  تببحا  دـیق  تسا و  رما  باوج  مالک  رد  لکا  تسا و  مومع  لـیلد  دویق  زا  قـالطا  تاـقلعتم و  فذـح  هک  تسا  ررقم  تیبرع 
ای دوشیم  تباث  ام  بلطم  زاب  تستمارک  تلیـضف و  رابتعاب  ای  لکا  رد  تیبحا  هکنآ  اب  تسین  روکذـم  اقلطم  لـکا  دـیق  تاـیاور  زا  يرایـسب 

دیفم خیش  هدوب و  رایسب  ترـضح  نآ  زا  رتناشیرپ  هباحـص  نایم  رد  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  تسلطاب  نیا  تسا و  قاقحتـسا  رقف و  رابتعاب 
یعـس ردـق  نیا  ارچ  سنا  سپ  دوب  دـهاوخن  یتلیـضف  نمـضتم  دـشاب  دارم  ینعم  نیا  رگا  هک  تسا  هدومرف  ینیتـم  باوـج  ضارتـعا  نیا  زا 

دوش و لصاح  راـصنا  يارب  تلیـضف  نیا  هک  درکیم  ص )  ) لوسر ترـضح  طخـس  قحتـسم  ار  دوخ  دـنادرگیمرب و  ار  ترـضح  درکیم و 
وا زا  راـصنا  ناـیم  رد  رگم  هکنآ  اـی  درادـیم  تسود  ار  دوخ  موـن  سک  ره  هک  دوـمرف  درک و  مهف  نیا  رب  وا  ریرقت  ص )  ) لوـسر ترـضح 

دـشاب و راصنا  يارب  زا  یتساوخیم  وت  هک  دوب  نخـس  نیا  رد  یتلیـضف  هچ  هک  دـیامرفب  ترـضح  تسیاـب  دوب  دارم  نآ  رگا  تسه و  يرتهب 
اهنآ يروش و  رد  درکیم  دوخ  تفالخ  تیقحا  تیلضفا و  رب  ار  تجح  نیا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هنوگچ  دوبیم  لامتحا  نیا  رگا  اضیا 
مالک دش  مامت  دشاب  تفالخ  تماما و  بجوم  هک  دنکیمن  یتلیضف  رب  تلالد  نیا  هک  دنیوگب  باوج  رد  تسیاب  دندرکیم  ار  نیا  لوبق  ارچ 

قحتـسم ات  درکیم  تداهـش  نامتک  نافلاخم  تیاعر  يارب  زا  ارچ  سنا  دوبیمن  تیلـضفا  لیلد  نیا  رگا  هک  میئوگ  اضیا  هّرـس و  سدق  دـیفم 
زا دعب  دشاب و  قلخ  لضفا  بحا و  تقو  نآ  رد  ترضح  تسا  نکمم  هکنآ  میود )  ) ددرگ سیپ  دوش و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نیرفن 
وا هک  تسنآ  ظفل  رهاظ  اریز  تسا  ظفل  مومع  قالطا و  فلاخم  نیا  هک  تسا  ناـمه  باوج  دنـشاب و  هدـش  لـضفا  هباحـص  زا  یـضعب  نآ 
رد هن  تسا و  مالک  رد  هن  صیصخت  رب  یلیلد  ءایـصوا و  ءایبنا و  ریاس  رب  یتح  هنمزا  لاوحا و  عیمج  رد  ربمغیپ  ریغب  تسا  قلخ  عیمج  بحا 

عامجا قرخ  نیا  هک  دـناهتفگ  باوج  الـضف  زا  یـضعب  يروش و  هصق  اصوصخ  تسا  يراج  اجنیا  رد  رثکا  قباس  ياهباوج  مالک و  جراخ 
( میود لوق   ) تاـقوا لاوـحا و  عـیمج  رد  همه  رب  ترـضح  نآ  لیـضفت  لوا )  ) لوـق ود  ناـیم  دـنددرم  تما  عوـمجم  هک  اریز  تسا  بکرم 

یـضعب زا  هک  نادـب  دنتـسین و  لئاق  نآب  تما  زا  کـی  چـیه  یتفگ  وت  هک  لاـمتحا  نیا  تاـقوا و  لاوحا و  عیمج  رد  وا  رب  يرگید  لیـضفت 
تواخـس و نآ  اب  ترـضح  هک  تسنآ  نآ  رب  هنیرق  دوب و  هدروآ  تشهب  زا  ع )  ) لیئربج ار  نایرب  غرم  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  هعیـش  ثیداـحا 

تـسین اور  ار  نیموصعم  ریغب  ایند  رد  تشهب  ماعط  هکنآ  رابتعاب  دادـن  ناـشیاب  هصح  درکن و  کیرـش  نارـضاح  زا  ار  وا  ریغ  سنا و  توتف 
ص: نیقیلا ، قح  دش . دناوتیم  ود  ره  تماما  تمصع و  رب  لیلد  ددرگیم و  فعاضم  هعقاو  نیا  رد  ترضح  نآ  تلیـضف  نیاربانب  ندروخ و 

هریره وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  هکنانچ  دـش  رهاظ  ربیخ  هوزغ  رد  هک  تسا  یتبقنم  میود )  ) 124
ادخ ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  دراد  تسود  هک  يدرمب  ار  ملع  نیا  مهدیم  هتبلا  تفگ  ربیخ  زور  رد  ادخ  لوسر  هک 

دیماـب مدروآ  رد  ترـضح  نآ  رظنب  ار  دوـخ  زور و  نآ  رد  رگم  ار  تراـما  متـشادن  تسود  نم  تفگ  رمع  درک  دـهاوخ  حـتف  وا  تسد  رب 
حتف یلاعتقح  ات  نکم  بقعب  ور  ورب و  تفگ  داد و  واب  ار  ملع  دیبلط و  ار  یلع  ص )  ) لوسر ترضح  سپ  دبلطب  ارم  رما  نیا  يارب  زا  هکنآ 
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هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  اب  دنلب  زاوآب  درکن و  بقعب  رظن  داتـسیا و  تفر  یهار  كدنا  ع )  ) ریما ترـضح  نوچ  دنک  يراج  وت  تسد  رب  ار 
ادـخ و تینادـحوب  دـنهدب  یهاوگ  ات  نک  لاتق  ناشیا  اب  دومرف  ترـضح  منک  لاتق  مدرم  اب  زیچ  هچ  رب  هک  درک  باطخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

عماج بحاص  اضیا  تسادـخ و  رب  ناشیا  باسح  قح و  هک  دـناهدرک  ظفح  وت  زا  ار  دوخ  لاـم  نوخ و  دـننکب  ار  نیا  هاـگره  نم  تلاـسر 
گنجب ص )  ) لوسر ترـضح  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  عوکا  نب  ۀملـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  ود  ره  ملـسم  يراخب و  حیحـص  زا  لوصـالا 

ریما ترضح  دندش  هناور  رکـشل  ریاس  اب  ص )  ) لوسر ترـضح  نوچ  درکیم  درد  تشاد و  دمر  شکرابم  هدید  هکنآ  يارب  زا  تفرن  ربیخ 
دـش قحلم  ترـضح  نآب  دمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  سپ  مورن  وا  اب  نم  دورب و  گنجب  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تفگ  دوخ  اب  مالّـسلا  هیلع 

يدرم ار  ملع  تفرگ  دهاوخ  ای  ار  ملع  داد  مهاوخ  ادرف  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  دش  ربیخ  حـتف  شبحاص  هک  دـش  یبش  نآ  نوچ 
هک مدید  هاگان  درک  دهاوخ  حتف  وا  تسد  رب  ادخ  ار و  لوسر  ادـخ و  درادـیم  تسود  تفگ  ای  وا  لوسر  ادـخ و  ار  وا  درادـیم  تسود  هک 

حتف وا  تسد  رب  ادخ  داد و  وا  تسدب  ار  ملع  سپ  دمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتفگ  مدرم  سپ  دیایب  وا  هک  متـشادن  دیما  دـش و  ادـیپ  یلع 
تفگ ربیخ  زور  رد  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نب  لهـس  زا  ود  ره  ملـسم  يراخب و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  اضیا  درک 

یّلص لوسر  ادخ و  وا  دراد  تسود  ار و  وا  لوسر  ادخ و  دراد  تسود  وا و  ياهتسد  رب  دنک  حتف  ادخ  هک  يدرمب  ار  ملع  ادرف  مهدیم  هتبلا 
هباحـص همه  دـش  حبـص  نوچ  ار  ملع  داد  دـهاوخ  یکب  ایآ  هک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رد  بش  مامت  رد  مدرم  سپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

ادص همه  بلاط  یبأ  نب  یلع  تساجک  دومرف  ترضح  سپ  دهدب  واب  هک  دنتشاد  نآ  دیما  کی  ره  دندمآ و  ترـضح  نآ  تمدخب  دادماب 
ناهد بآ  سپ  دوب  يدمر  وا  ياههدید  رد  دیبلط و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دنکیم  درد  شیاهمـشچ  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  هک  دندرک  دنلب 
سپ داد  وا  تسدب  ار  ملع  تسا و  هتشادن  يدرد  زگره  ایوگ  هک  نانچ  تفای  افش  تعاس  رد  درک  اعد  تخادنا و  وا  ياههدید  رد  كرابم 

ناوخب سپ  ناشیا  تحاسب  ینک  لوزن  ات  وش  هناور  ینأتب  دومرف  لوسر  ترضح  دنوش  ام  لثم  ات  منک  لاتق  ناشیاب  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هک دنگوس  ادخب  سپ  مالسا  رد  ادخ  قح  زا  ناشیا  رب  تسا  بجاو  هچنآب  ار  ناشیا   125 ص : نیقیلا ، قح  هد  ربخ  مالسا و  يوسب  ار  ناشیا 

تیاور تسا و  ربتعم  رایسب  برع  نایم  رد  هک  وم  خرس  نارتش  عیمج  زا  وت  يارب  زا  تسا  رتهب  ار  درم  کی  وت  ببسب  ادخ  دنک  تیاده  رگا 
ًاطارِـص َکَیِدْهَی  َو  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  یبلعث  دـش و  روکذـم  تلزنم  ثیدـح  رد  دوب  تبقنم  نیا  رب  لمتـشم  هک  صاقو  یبا  نب  دـعس 

یگنسرگ هباحـص  رب  هکنآ  ات  دومن  هرـصاحم  ار  ربیخ  لها  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ًامیِقَتْـسُم 
شباحصا رمع و  دندش  اهنآ  لباقم  نوچ  داتسرف  ربیخ  لها  گنجب  ار  وا  هباحص  زا  یعمج  اب  داد و  رمعب  ار  ملع  سپ  دش  یلوتسم  يدیدش 

يدرمان و سرتب و  ار  وا  دندادیم  تبسن  شباحصا  یلددب و  نبجب و  ار  شباحصا  دادیم  تبسن  وا  دنتـشگرب و  ترـضح  يوسب  دنتخیرگ و 
ملع رمع  زاب  سپ  تخیرگ  شباحصا  اب  تفر و  تفرگ و  ار  ملع  رکب  وبأ  دماین و  نوریب  دش و  ضراع  هقیقش  درد  زور  نآ  رد  ار  ترضح 

هک دنگوس  ادخب  دومرف  دیسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  ربخ  نیا  نوچ  تشگرب  تفای و  تسکش  تفر و  تشادرب و  ار 
ار و هعلق  تفرگ  دهاوخ  رهقب  ار و  وا  لوسر  ادـخ و  دـنرادیم  تسود  ار و  لوسر  ادـخ و  درادـیم  تسود  هک  يدرمب  مهدـیم  ار  ملع  ادرف 

شیرق زا  دنچ  ینادرم  رمع و  رکب و  ابا  نآ  يوسب  دندیشک  ندرگ  دش  رگید  زور  نوچ  دوبن  رکشل  نایم  رد  تقو  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
دـیبلط و ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  داتـسرف و  ار  عوکا  نب  ۀملـس  لوسر  ترـضح  سپ  دوش  هداد  واب  ملع  دـیاش  هک  دـندوب  راودـیما  کـی  ره  و 
زا هعطقب  عجو  تدش  زا  ار  دوخ  ياههدید  دیناباوخ و  ار  رتش  دیسر  لوسر  ترضح  کیدزن  هب  دوب و  راوس  يرتش  رب  دش و  رـضاح  يدوزب 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  کیدزن  هب  ات  مدیشکیم  هتفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  نم  تفگ  هملس  دوب  هتسب  ینمی  خرس  درب 
ناهد بآ  دمآ  کیدزن  نوچ  ایب  نم  کیدزن  دومرف  هدیـسر  مهب  میاههدـید  رد  دـمر  تفگ  ار  وت  دوشیم  هچ  دومرف  ترـضح  مدروآ  مّلس 
هناور داد و  وا  تسدب  ار  ملع  سپ  دیدن  مشچ  درد  دوب  ةویح  رد  ات  نآ  زا  دعب  تفای و  افش  تعاس  رد  تخادنا  وا  ياههدید  رد  ار  كرابم 

زا نم  دش و  هناور  تعرسب  تفرگ  امنزجعم  تسدب  ار  ملع  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  یلزاغم  نبا  درک و 
فرـشم هعلق  يالاب  زا  دوهی  ياملع  زا  یکی  سپ  درک  بصن  ربیخ  هعلق  ياـپ  رد  ار  ملع  اـت  درکن  فقوت  عضوم  چـیه  رد  متفریم و  وا  بقع 
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رب ار  ۀیروت  هک  یئادـخ  قحب  تفگ  درک و  دوخ  باحـصاب  يور  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  منم  تفگ  یتسیک  وت  تفگ  دـش و 
هلح تفرگ و  ار  میش  ترصن  ملع  هانپ  تفالخ  ترضح  نارگید  یبلعث و  تیاورب  دش و  دهاوخ  بلاغ  امش  رب  وا  هک  تسا  هداتسرف  یـسوم 

دوب و هتشاذگ  رس  رب  یئالطم  دوخ  دمآ و  نوریب  هعلق  زا  هتـشذگ  ياهزور  تداعب  بحرم  دمآ  ربیخ  هعلق  ياپب  نوچ  دوب  هدیـشوپ  یناوغرا 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترضح  126 و  ص : نیقیلا ، قح  دناوخیم  يزجر  دوب و  هتشاذگ  رـس  رب  دوخ  يالاب  رب  هدرک  خاروس  ار  یگرزب  گنس 

دوخ و کنس و  هک  دروآ  دورف  وا  رس  رب  یتبرض  ترضح  سپ  دش  دز  ناشیا  نایم  رد  تبرض  ود  تفر و  شیپ  درک و  زجرب  عورش  مالّسلا 
ار هعلق  رد  دنتخیرگ و  هعلقب  دـندرک  هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  دوهی  نوچ  تسـشن  وا  ياهنادـند  رب  ریـشمش  درک و  مینودـب  ار  دودرم  نآ  رس 
ار رد  درک و  خاروس  نآ  رد  ار  اـمنزجعم  تسد  ترـضح  دوـب  یخاروـس  شناـیم  رد  گنـس و  هعطق  کـی  زا  دوـب  ياهزاورد  نآ  دنتـسب و 

بقع زا  ار  نآ  سپ  تفر  ماگ  دـص  ات  تفرگ و  تسد  رـس  رب  ار  نآ  رپس  دـننام  دـنک و  ار  رد  دـیزرلب و  هعلق  مامت  هک  داد  تکرح  يوحنب 
ینیگنـس تمظع و  زا  رد  نآ  داد و  تکرح  دنتـسناوتن  دـنهد  تکرح  ار  وا  هک  دنتـساوخ  رفن  لهچ  داـتفا و  رود  ماـگ  لـهچ  هک  تخادـنا 

ناثدحم و هک  تسا  رایسب  هوزغ  نآ  رد  ادخ  یلو  نآ  تازجعم  بیارغ  دندوشگیم و  رفن  لهچ  دنتسبیم و  رفن  لهچ  ار  وا  هک  دوب  ياهبترمب 
رب تسا  لمتـشم  هچنآ  ماهدومن و  داریا  بولقلا  ةویح  باتک  رد  ار  یـضعب  ریقف  دـناهدرک و  تیاور  ددـعتم  قرطب  هماع  هصاـخ و  ناـخروم 

دندوب ترـضح  نآ  تفالخ  بصاغ  هک  یعمج  هکنآ  ترـضح و  نآب  تسلوسر  ادـخ و  تیبوبحم  تبحم و  تابثا  ماقم  نیا  رد  ام  دوصقم 
ار بتارم  نیا  عیمج  دندوب و  يربک  تبقنم  یمظع و  تلزنم  نیا  دنموزرآ  زابیم  رتشیب  يور  زا  تصقنم  نآ  اب  دـنتخیرگ و  گنج  نیا  رد 
قیرط و نیدنچب  یبلعث  رایـسب و  قرطب  دنـسم  رد  لبنح  نبا  دمحا  قیرط و  هدزاود  هب  یلزاغم  نبا  قیرط و  دنچب  يدمرت  ملـسم و  يراخب و 

یبهشا هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  هوبنلا و  لئالد  رد  یقهیب  قاحـسا  نب  دمحم  يدقاو و  يربط و  ریرج  نب  دمحم  يدزا و  ییحی  نب  دمحم 
رمع و نبا  هَّللا  دـبع  ورمع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  دـناهدرک  تیاور  هددـعتم  قرطب  رابخالا  سودرف  باـتک  رد  یملید  داـقتعا و  باـتک  رد 
ار ملع  اقباس  هک  دناهدرک  رکذ  ناشیا  رثکا  هباحص و  زا  ناشیا  ریغ  يراصنا و  رباج  يردخ و  دیعس  وبا  عوکا و  نب  ۀملـس  دعـس و  نب  لهس 
رد لوسر  ترضح  رماب  هعقاو  نیا  رد  هک  تباث  نب  ناسح  راعشا  دناهتفگ و  زین  ار  نامثع  یضعب  دنتخیرگ و  ناشیا  داد و  رمع  رکب و  وبا  هب 

هصق نیاب  لالدتسا  اما  تسا . رتاوتم  زین  تایصوصخ  نیا  تسا  رتاوتم  ربیخ  هوزغ  لصا  هکنانچمه  تسا و  روهشم  تفگ  ترضح  نآ  حدم 
ره رب  هکنآ  لوا - هجو  دومن . دـناوتن  راـکنا  فصنم  لـقاع  چـیه  هک  دومن  ناوتیم  نیبم  هجو  ودـب  سپ  ترـضح  نآ  تفـالخ  تماـما و  رب 
اب هباحص  هنیآره  ترـضح  نآ  اب  دننادیم  کیرـش  نآ  رد  ار  ناناملـسم  همه  ناشیا  هک  دشاب  تبحم  لصا  دارم  رگا  هک  تسا  مولعم  یلقاع 

دسح ردق  نآ  دوش و  هداد  ناشیاب  زاب  ملع  هک  دندرکیمن  وزرآ  ردق  نآ  دنتشادیم  زیزع  ار  دوخ  ناج  دنتـشاد و  ناشیا  رثکا  هک  ینبج  نآ 
رد مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  127 و  ص : نیقیلا ، قح  دـندرکیمن  رکذ  دوخ  حـیادم  رد  ءارعـش  دـندربیمن و  باـب  نیا  رد  ترـضح  نآ  رب 

ار ناشیا  تفلاخم  زگره  هک  تسا  یتبحم  ار  لوسر  ادـخ و  ترـضح  نآ  تبحم  زا  دارم  هک  دـش  مولعم  سپ  درکیمن  رکذ  دوخ  ترخاـفم 
رد هک  تسنآ  ار  ترـضح  نآ  لوسر  ادـخ و  تبحمب  دارم  دـیامن و  لذـب  ناشیا  هار  رد  رطاخ  بیطب  ار  دوخ  لام  ناج و  دـیامنن و  راـیتخا 

تسا تماما  موزلم  تمـصع  تسا و  تمـصع  هبترم  موزلم  ود  ره  نیا  دشاب و  ناشیا  بوبحم  تاهج  عیمج  زا  لاوحا و  عیمج  روما و  همه 
هلمجلا و یف  تبحم  اـی  تسا  تاـهجلا  عیمج  نم  تبحم  دارم  اـی  هک  میئوگ  مینک و  ریرقت  رگید  هجوب  رگا  دـش و  روکذـم  ررکم  هکناـنچ 

تمـصع دراد  مزال  تاهجلا  عیمج  نم  تبحم  تسا و  هجویب  صاصتخا  تسه و  نامیالا  ثیح  نم  ینمؤم  رهب  تبـسن  هلمجلا  یف  تبحم 
مینک لزنت  مه  بتارم  نیا  زا  رگا  درادن و  تسود  ار  وا  تهج  نیا  زا  هک  تسنآ  مزلتـسم  نآب  فاصتا  یحوجرم  تفـص  ره  رد  هک  اریز  ار 

حوجرم حیجرت  ترضح  نآ  رب  ریغ  میدقت  سپ  ترضح  نآ  يارب  تسه  یمیظع  تبقنم  تلیضف و  نمـضتم  هتبلا  هک  تسین  یکـش  نآ  رد 
رکب و وبأ  هب  لوا  ار  ملع  هاگره  هک  دـنامیمن  یفخم  لقاع  رب  یلمأـت  كدـنا  زا  دـعب  هکنآ  میود  هجو  تسا . لاـحم  میلع  میکح  رب  تسا و 

مهدیم یصخشب  ار  ملع  ادرف  هک  دیامرفب  نآ  زا  دعب  دشاب  هدرزآ  ناشیا  نتخیرگ  زا  دنـشاب و  هتخیرگ  ناشیا  دشاب و  هداد  رمعب  نآ  زا  دعب 
هک اهنآ  رد  تافص  نآ  دشاب و  تافص  نآ  همهب  صوصخم  صخـش  نآ  دیاب  هتبلا  دوشب  حتف  وا  تسد  رب  دشاب و  تافـص  نیا  بحاص  هک 
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دشاب یشرق  دشاب و  هکم  لها  زا  هک  مهدیم  یسکب  ار  ملع  ادرف  هک  دومرفیم  تافـص  نیا  ياجب  ترـضح  نآ  رگا  سپ  دشابن  دندش  مزهنم 
رمع رکب و  وبأ  هک  دـش  مولعم  اجنیا  زا  سپ  دوب  تغالب  نوناق  فالخ  دوب  دـندوب  هتفرگ  ار  ملع  رتشیپ  هک  اهنآ  رد  تفـص  ود  نیا  هکنآ  اب 
هکلب تسا  تماما  تفالخ و  هبتر  یفانم  اهنیا  هکنآ  رد  تسین  کـش  هتـشادیمن و  تسود  ار  ناـشیا  لوسر  ادـخ و  دـندوبن و  ادـخ  تسود 
َنیِذَّلا َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنآ  لاح  درادن و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  دـشاب و  نمؤم  یـسک  هک  دوب  دـناوت  نوچ  تسنامیا و  یفانم 

رگا هک  تسا  هدومرف  اضیا  اهتبب و  ناکرـشم  تبحم  زا  تسا  رتشیب  ادـخب  ناشیا  تبحم  دـناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  ینعی  ِهَِّلل  ابُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ 
ار ناشیا  تاعاط  زا  کیچیه  یلاعتقح  هک  دراد  مزال  اضیا  دراد و  تسود  ار  امـش  ادخ  ات  ارم  دـینک  يوریپ  سپ  دـیرادیم  تسود  ار  ادـخ 

هدومرف وا و  هار  رد  دـننکیم  لاتق  هک  ار  اهنآ  درادـیم  تسود  یلاـعت  قح  هک  یتسردـب  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هک  اریز  دـشاب  هدرکن  لوبق 
كرش زا  ناشیا  هبوت  ناشیا و  داهج  دوب  دهاوخ  هدشن  لوبقم  سپ  ار  نارهطتم  درادیم  تسود  ار و  ناگدننکهبوت  درادیم  تسود  هک  تسا 
لکوت زا  هن  ناراـکزیهرپ و  زا  هن   128 ص : نیقیلا ، قح  دنـشاب و  نارباص  زا  هن  ناشیا  هک  دـیابیم  رگید  دـشاب  هک  ینعم  رهب  ناشیا  ریهطت  و 

هدرک دای  تعامج  نیاب  تبسن  ار  دوخ  تبحم  همیرک  تایآ  زا  يرایسب  رد  یلاعتقح  هک  اریز  نیطـسقم  زا  هن  نینـسحم و  زا  هن  ناگدننک و 
دوخ تبحم  مدع  ادخ  هک  دنشاب  یتعامج  زا  هک  دیاب  دراد و  تسود  ار  ناشیا  ادخ  تسیاب  دندوبیم  تعامج  نیا  زا  یکی  ناشیا  رگا  تسا 

ناگدننک و زواجت  دح  زا  نیفرـسم و  نیربکتـسم و  ایندب و  ناگدننک  حرف  نیرفاک و  نیملاظ و  نینئاخ و  لثم  تسا  هداد  تبـسن  ناشیاب  ار 
هدومن و ناشیا  زا  ار  دوخ  تبحم  بلـس  یلاعتقح  هک  یتعامج  زا  ناشیا  لاـثما  روخف و  لاـتخم  میثا و  راـفک  نیمز و  رد  ناگدـننک  داـسفا 

تفالخ دنـشاب  هتـشادن  تفالخ  قاقحتـسا  اهنآ  هاگره  دراد و  تما  تماما  لوسر و  تفالخ  قاقحتـسا  هنوگچ  دشاب  هباثم  نیاب  هک  یـسک 
هکنآب مینادرگرب  مامت  لیلد  کیب  ار  لیلد  ود  نیا  هک  تسا  نکمم  دش و  روکذم  هچنانچ  بکرم  عامجاب  ترـضح  نآ  رد  دوشیم  رـصحنم 

رگا یتسناد و  هچنانچ  ترـضح  نآ  تماما  رب  دـنکیم  تلالد  سپ  تاهج  عیمج  لاوحا و  عیمج  رد  تسا  هلماک  تبحم  دارم  رگا  میئوگب 
یلاعتقح هک  نادب  دـش و  مولعم  هکنانچ  یتش  تاهج  زا  ترـضح  نآ  ناضراعم  هبترم  طخ  رب  دـنکیم  تلالد  سپ  تسا  تبحم  قلطم  دارم 

َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا  هدومرف 
دیاهدروآ نامیا  هک  یهورگ  يا  ینعی  ٌمِیلَع  ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَـمَْول  َنُوفاخَی  ـال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی 

ناشیا دنراد  تسود  ار و  ناشیا  درادتـسود  هک  ار  یهورگ  ادخ  دروایب  نیا  زا  دعب  سپ  دوخ  نید  زا  امـش  زا  ددرگرب  دوش و  دـترم  هک  ره 
تمالم زا  دنـسرتن  ادخ و  هار  رد  دنـشاب  هدننکداهج  نارفاک  رب  دنـشاب  بلاغ  دـیدش و  نانمؤم و  يارب  زا  دنـشاب  عضاوتم  لیلذ و  ار و  ادـخ 

هک دوشیم  رهاظ  هتـشذگ  ثیداحا  نآ  زا  تسا و  اناد  ءاطعلا و  عساو  ادخ  دهاوخ و  هک  رهب  دهدیم  تسادـخ  لضف  نیا  ناگدـننک  تمالم 
ریبز و هحلط و  اب  هک  دـنیوا  باحـصا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هتخاس  روکذـم  هیآ  نیا  رد  ار  ناشیا  فاصوا  یلاعتقح  هک  هورگ  نیا 

هدرک فصو  اهنآب  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  یفاصوا  هک  اریز  دندرک  گنج  جراوخ  هیواعم و 
عمتجم ترـضح  نآ  ریغ  رد  فاصوا  نیا  هک  تسا  مولعم  هکنآ  زا  رظن  عطق  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  اـصوصخ  هیآ  فاـصوا  رثکا  اـب  تسا  قفاوم 

رامع و زا  هماع  قرط  رد  دومن و  تسناوتیمن  نآ  راـکنا  رب  تردـق  یـسک  هک  دوب  لـماک  ترـضح  نآ  رد  هبترمب  اـهنیا  زا  کـی  ره  دوبن و 
یبا ننس  زا  لوصالا  عماج  بحاص  هکنآ  تسنیا  دیؤم  دش و  لزان  ترـضح  نآ  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  هفیذح و 

ام  129 ص : نیقیلا ، قـح  يوـسب  دـندمآ  نوریب  هیبیدـح  گـنج  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) ریما ترـضح  زا  يدـمرت  حیحـص  دواد و 
دناهتخیرگ ام  تمدخ  زا  ام و  نامالغ  ام و  نارسپ  زا  یعمج  امش  يوسب  دندمآ  نوریب  دنتفگ  ناکرشم و  ياههدرکرس  اسؤر و  زا  یتعامج 

دینک كرت  هتبلا  شیرق  هورگ  يا  هک  دومرف  دش و  كانبضغ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  ام  يوسب  ار  اهنآ  دیهد  سپ 
ناحتما هک  دنایهورگ  نآ  اهریشمشب و  دننزب  ار  امش  ندرگ  هک  ار  یهورگ  امش  يوسب  داتسرف  دهاوخ  ادخ  هن  رگا  ار و  ادخ  رما  تفلاخم 
تعامج نآ  دنتسیک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  باحصا  زا  یـضعب  يراکزیهرپ  يارب  ار  ناشیا  لد  ادخ  تسا  هدرک 

رد دوب  ترـضح  نآ  كرابم  دـسجب  قلعتم  هک  یئاهراک  نوچ  نم و  لـعن  هدـننکهنیپ  ینعی  لـعنلا  فصاـخ  تسناـشیا  هلمج  زا  هک  دومرف 
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هنیپ مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دوب  هداد  ار  دوخ  لعن  ترـضح  تقو  نآ  نوچ  دـشیم و  اهنآ  هجوتم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اهرفس 
تسا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  رایسب  قرطب  دنسم  رد  لبنح  دمحا  نب  هَّللا  دبع  دوب و  راک  نآ  لوغشم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنک و 

ادخ هک  ار  امـش  زا  يدرم  امـش  يوسب  متـسرفیم  الا  دـینکب و  نانخـس  نیا  كرت  شیرق  هورگ  يا  هک  تسا  نینچ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و 
نکیل هن و  دومرف  تسا  رکب  وبأ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  نید  يارب  زا  ار  امـش  ياهندرگ  دـنزب  هک  نامیا  يارب  زا  ار  وا  لد  دـشاب  هدرک  ناحتما 

هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  رگید  تیاورب  دـنکیم و  هنیپ  ارم  لعن  هرجح  رد  هک  تسنآ 
رکب وبأ  مدرک  لاتق  نآرق  لیزنت  رب  نم  هکنآ  لثم  درک  دـهاوخ  لاتق  نآرق  لیوأت  رب  هک  تسه  یـسک  امـش  ناـیم  رد  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و 

رد هک  تسا  هقرفتم  ثیداـحا  میـس  دـنکیم . هنیپ  ارم  لـعن  هک  تسنآ  نکیل  هن و  دومرف  منم  تفگ  رمع  هن  دومرف  هَّللا  لوـسر  اـی  منم  تفگ 
ترـضح هک  براغ  نب  ءارب  زا  يدمرت  حیحـص  زا  تسا  هدرک  تیاور  لوصالا  عماج  رد  تسا و  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هماع  هربتعم  بتک 

هک دومرف  ار و  دیلو  نب  دلاخ  يرگید  رب  درک و  ریما  ار  یلع  یکی  رب  نمی و  يوسب  داتسرف  رکـشل  ود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
يارب ار  ياهیراج  هعلق  نآ  میانغ  زا  درک و  حتف  ار  هعلق  کی  ترـضح  سپ  دـشاب  ریما  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوش  یهتنم  راز  راکب  رگا 

همان ترضح  نوچ  مدروآ  لوسر  ترضح  يارب  زا  هک  داد  نمب  تشون و  همان  رد  ار  هیراج  نتـشادرب  یلع و  تیاکـش  دلاخ  تشادرب  دوخ 
ادخ و وا  درادیم  تسود  ار و  وا  لوسر  ادخ و  درادیم  تسود  هک  يدرم  باب  رد  ینیبیم  هچ  دومرف  دش و  ریغتم  شکرابم  گنر  دـناوخ  ار 

دراو زین  يراخب  حیحص  رد  مدروآ و  ار  همان  هکنآ  ریغب  مرادن  يریصقت  نم  وا  لوسر  ادخ و  بضغ  زا  ادخب  مربیم  هانپ  متفگ  نم  ار  لوسر 
تیاور ار  هصق  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هتـشادرب  هک  تسنآ  زا  هدایز  سمخ  زا  وا  هصح  هک  تسه  یتدایز  نیا  اجنآ  رد  تسا و  هدـش 
ناشیا  130 ص : نیقیلا ، قح  زا  رفن  هس  سپ  دـینکب  ار  یلع  تمذـم  دـیورب و  تفگ  ار  هباحـص  زا  رفن  راهچ  دـلاخ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و 

ياهیراج تفگ  درک و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تیاکش  دوب  ناشیا  مراهچ  هک  یملـسا  هدیرب  هکنآ  ات  دینادرگ  ناشیا  زا  ور  ترـضح  دنتفگ و 
يارب زا  ار  یلع  تفگ  ررکم  دش و  خرـس  شکرابم  گنر  هک  دش  كانبـضغ  يدـحب  لوسر  ترـضح  سپ  تشادرب  دوخ  يارب  تمینغ  زا 

. تسا هتشادرب  هک  تسنآ  زا  هدایز  سمخ  زا  وا  هصح  نم و  زا  دعب  تسنمؤم  ره  یلو  وا  مایلع و  زا  نم  تسنم و  زا  یلع  هک  دیراذگب  نم 
ار ثیدـح  نیا  نیثدـحم  رثکا  تسا و  هدرک  تیاور  دنـس  نیدـنچب  دنـسم  رد  دـمحا  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  سپ 

دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  اضیا  دناهدرک و  تیاور 
هک یـسک  دزن  تفالخ  رد  تسا  حیرـص  ثیدـح  نیا  یلع و  رگم  ار  تلاسر  نم  بناـج  زا  دـناسریمن  مایلع و  زا  نم  تسنم و  زا  یلع  هک 

هعلق ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  یفقث  دیعـس  نب  میهاربا  ۀفرعم  باتک  زا  دشاب و  هتـشاد  یتریـصب  كدـنا 
رد يراصن  هچنآ  وت  قح  رد  تفگ  دنهاوخ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک  حـتف  ار  ربیخ 
ارت ياپ  كاخ  هکنآ  رگم  يرذگن  یهورگ  چیه  هب  هک  متفگیم  وت  قح  رد  ینخس  زورما  هنیآره  دنتفگ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  قح 

ثراو وت  ماوت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  هکنآ  ار  وت  تسا  سب  نکیل  دننک و  افش  بلط  اهنآب  دنریگب و  ار  وت  نتـسش  تسد  بآ  هیقب  دنرادرب و 
لاـتق ارم و  همذ  ینادرگیم  يرب  وت  نم و  زا  دـعب  تسین  يربـمغیپ  هکنآ  رگم  یـسوم  زا  ینوراـه  هلزنمب  نم  زا  وت  ماوـت و  ثراو  نم  ینم و 

نم رب  رثوک  ضوح  رد  سک  همه  زا  شیپ  وت  نم و  يوسب  دوب  یهاوخ  ادـخ  قلخ  نیرتـکیدزن  ترخآ  رد  وت  نم و  تنـس  رب  درک  یهاوخ 
یـسک لوا  دوب و  یهاوخ  وت  نم  اب  دشوپیم  تشهب  هلح  هک  یـسک  لوا  دوب و  یهاوخ  نم  نیـشناج  رثوک  ضوح  رب  وت  دش و  یهاوخ  دراو 

درک مهاوخ  تعافش  نم و  رود  رد  دیفـس  ياهور  اب  دوب  دنهاوخ  رون  ياهربنم  رب  وت  نایعیـش  یئوت و  نم  تما  زا  دوشیم  تشهب  لخاد  هک 
نم اب  تسا  حلـص  وت  اب  هک  ره  تسگنج و  نم  اب  تسا  گنج  رد  وت  اب  هک  ره  دوب و  دـنهاوخ  نم  ناگیاسمه  تشهب  رد  ناـشیا و  يارب  زا 

اب قح  دروآ و  یهاوخ  لمعب  ارم  ياههدعو  وت  دننم و  نادنزرف  وت  نادنزرف  تسنم و  راکشآ  وت  راکـشآ  تسنم و  زار  وت  زار  تسا و  حلص 
اب تسا  طولخم  هچنانچ  وت  نوخ  تشوگ و  اـب  تسا  طولخم  ناـمیا  تست و  هدـید  ود  ناـیم  رد  وت و  لد  رد  وت و  ناـبز  رب  قح  تسا و  وت 

ضوح رد  وت  اب  وت و  تسود  رثوک  ضوح  زا  دوب  دهاوخن  بیاغ  وت و  نمـشد  نم  رب  دوشیمن  دراو  رثوک  ضوح  رد  نم و  نوخ  تشوگ و 
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نم رب  تشاذگ  تنم  هک  ار  یئادخ  منکیم  دمح  تفگ  تشاذگ و  هدجـسب  رـس  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  دـش  دـنهاوخ  دراو  رثوک 
ضحمب دینادرگ  نالسرم  رورس  ناربمغیپ و  متاخ  دزن  قیالخ  نیرتبوبحم  ارم  ار و  نآرق  نمب   131 ص : نیقیلا ، قح  درک  میلعت  نامیاب و 

هتخانـش وت  زا  دـعب  نانمؤم  يدوبیمن  وت  رگا  یلع  ای  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  نم  رب  دوخ  لضف  ناـسحا و 
. دندشیمن

رد روما و  ریاس  ندوب و  زار  مه  توخا و  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  صاصتخا  نایب  رد  مراهچ  لصف 
: تسا بلطم  دنچ  نآ 

تسا توخا  لوا  بلطم 

هباحـص ناـیم  رد  داد  رارق  يردارب  ص )  ) لوـسر ترـضح  نوـچ  هک  سنا  زا  تسا  هدرک  تـیاور  يدـمرت  حیحـص  زا  لوصـالا  عماـج  رد 
نایم يداد  رارق  يردارب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دزنب  نایرگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

دبع نبا  ترخآ و  ایند و  رد  ینم  ردارب  وت  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يدرکن  ردارب  یـسک  اب  ارم  دوخ و  باحـصا 
یسوم زا  ینوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  باعیتسا  رد  ربلا 

هیلع یلع  نایم  رد  داد  رارق  يروشب  ار  تفالخ  دش  رـضتحم  رمع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لیفطلا  یبا  زا  ینم و  بحاصم  ینم و  ردارب 
ایآ هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  تفگ  ناشیاب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  دعـس  نمحرلا و  دبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  مالّـسلا و 

یتقو رد  دشاب  هداد  رارق  دوخ  وا و  نایم  رد  يردارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  نم  زا  ریغب  تسه  یسک  امش  نایم  رد 
مالّـسلا هیلع  یلع  هک  دناهدرک  تیاور  رایـسب  هوجو  زا  هک  تسا  هتفگ  ربلا  دبع  نبا  سپ  هن  دنتفگ  درک  ردارب  رگیدـکی  اب  ار  ناناملـسم  هک 

زا تاـخاوم  هصق  یئوـگغورد و  رایـسب  رگم  دـیوگیمن  یـسک  نم  ریغب  ار  نخـس  نیا  میوا و  لوـسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  هـک  تـفگیم 
تسا و هدرک  تیاور  دنس  تشه  هب  یلزاغم  نبا  هباحص و  زا  یعمج  زا  تسا  هدرک  تیاور  دنس  شـشب  دنـسم  رد  لبنح  نبا  تستارتاوتم و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسنآ  همه  لصاح  تسا و  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  همهم  لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا 
دبع اب  ار  نامثع  رمع و  اب  ار  رکب  وبأ  هکنانچ  دوب  وا  ریظن  تواقش  ای  تداعس  رد  هک  یـسک  اب  ار  راصنا  رجاهم و  زا  کی  ره  دینادرگ  ردارب 

ردارب یسک  اب  ار  ع )  ) ریما ترضح  دینادرگ و  ردارب  ار  هباحص  ریاس  نینچمه  رذ و  وبا  اب  ار  ناملس  ریبز و  اب  ار  هحلط  فوع و  نب  نمحرلا 
زا نم  تسنم و  زا  یلع  تفگ  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  متـشاذگ  دوخ  يارب  زا  ار  وت  نم  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  درکن 

ریغب هباحص و  ریاس  نایم  زا  دوب  زاتمم  ترـضح  نآ  هکنآ  رد  دنحیرـص  رابخا  نیا  نیماضم  یـسوم و  زا  تسنوراه  هلزنمب  نم  زا  وا  میوا و 
نآ هیبش  زین  تسایر  تماما و  رد  دیاب  سپ  دوبن  دشاب  وا  يردارب  هتسیاش  هک  یهیبش  يریظن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح 

تفگ لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  دنـس  دنچب  دمحا  دنـسم  رد  132 و  ص : نیقیلا ، قح  دشاب  هدوب  ترـضح 
ردارب یلع  تسادخ و  لوسر  دمحم  دـنک  قلخ  ار  اهنامـسآ  یلاعتقح  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ودـب  دـندوب  هتـشون  تشهب  رد  رب  هک  مدـید 

. تسادخ لوسر 

دوب وا  لوسر  ادخ و  رارسا  بحاص  ترضح  نآ  هکنآ  میود  بلطم 

یبأ نب  یلع  نم  رس  بحاص  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  سابع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  سودرف  رد  هیوریـش  نبا 
رد هک  دناهدرک  تیاور  رباج  زا  بتک  ریاس  یناعمس و  لیاضف  هیودرم و  نبا  بقانم  یلعی و  وبأ  دنـسم  يدمرت و  حیحـص  رد  تسا و  بلاط 
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زار داد  لوط  رایـسب  هچ  تفگ  رکب  وبا  هب  رمع  داد  لوط  رایـسب  تفگ و  زار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  ص )  ) لوسر ترـضح  فیاـط  حـتف  زور 
شزار هک  دـنتفگ  مدرم  دـناهدرک  تیاور  تسا  ةاکـشم  بحاص  لوصالا و  عماج  بحاص  هک  يدـمرت  تیاورب  دوخ و  مع  رـسپ  اب  ار  دوخ 

زین هیاهن  رد  ریثا  نبا  تفگیم و  زار  وا  اب  ادخ  متفگیمن  زار  وا  اب  نم  تفگ  دیسر  ص )  ) لوسر ترـضحب  نخـس  نیا  نوچ  دش  زارد  رود و 
لبنح نب  دمحا  دنسم  رد  دمحا و  دنسم  زا  تسا  هدرک  تیاور  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا 

نم يارب  زا  دـیناوخب  دومرف  راضتحا  لاح  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  تسا  هدرک  تیاور  هماع  هصاخ و  بتک  ریاس  هیودرم و  نبا  بقاـنم  و 
ار رمع  دـیبلطب  ارم  تسود  تفگزاب  دـیناشوپ و  وا  زا  ور  داتفا  وا  رب  شرظن  نوچ  دـندیبلط  ار  رکب  وبأ  ارم  لیلخ  رگید  تیاورب  ارم و  بیبح 

لخاد هماج  نایم  رد  ار  وا  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دـبلطیم  ار  یلع  تفگ  هشیاع  دـیبلطب  ارم  رای  تفگزاب  دـینادرگ و  ار  ور  دـندیبلط 
. دومن لاحترا  یلعا  ملاعب  ات  تفگیم  زار  وا  اب  تفرگرب و  رد  ار  وا  درک و 

[ مالسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  دش  دودسم  دجسم  يوسب  اهرد  همه  ادخ  لوسر  رما  هب   ] میس بلطم 

ار نآ  ياهرد  دندرک  انب  اههناخ  دجـسم  رود  رد  دندمآ و  هنیدـمب  نارجاهم  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قرطب  هصاخ  هماع و  هکنآ 
هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  درک  ادن  داتسرف و  ار  لبج  نب  ذاعم  ادخ  لوسر  دندیباوخیم  دجـسم  رد  یـضعب  دندوشگ و  دجـسم  يوسب 

نانخـس نآ  نوچ  دنتفگ  نانخـس  مدرم  باب  نیا  رد  سپ  یلع  هناخ  رد  رگم  دینک  دودسم  ار  اهرد  همه  هک  ار  امـش  دنکیم  رما  مّلـس  هلآ و 
هک درک  رما  ارم  ادـخ  هکلب  مدوشگن  ار  یلع  هناخ  رد  متـسین و  ار  اهرد  نیا  نم  دـنگوس  ادـخب  دومرف  دـناوخ و  ياهبطخ  دیـسر  ترـضحب 
وبا لیاضف و  رد  یناعمـس  هیولع و  صیاصخ  بحاص  دنـسم و  ود  یلعی  وبأ  لبنح و  نب  دمحا  ار  نومـضم  نیا  مدرک و  تعاطا  منک  نینچ 
نیا دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  دـناهدرک و  تیاور  هباحـص  رباـکا  زا  رفن  یـس  زا  نارگید  هیلح و  رد  میعن 
هدرک تیاور  عالق  تغل  رد  هیاهن  رد  زین  ریثا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  دمحا  زا  زین  رجح  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  رایسب  دنسب  ار  نومضم 

لوسر و لآ  ریغب  دجسم  زا  سک  همه  دنور  نوریب  هک  دندرک  ادن   133 ص : نیقیلا ، قح  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  ثیدح  رد  هک  تسا 
رد هک  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  تمالع  زین  نامز  نیا  رد  میدربیم و  نوریب  میدیشکیم و  ار  دوخ  ياهتخر  دجـسم و  زا  میتفر  نوریب  یلع  لآ 
زا دناهدرک  تیاور  دمحا  زا  دنسم  ةاکشم  بحاص  يدمرت و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  تسا و  دوجوم  تسا  هدوب  حوتفم  دجـسم 

حیحص زا  لوصالا  عماج  بحاص  مالّسلا و  هیلع  یلع  هناخ  رد  رگم  دنتـسب  دجـسم  زا  ار  اهرد  هک  درک  رما  لوسر  ترـضح  هک  سابع  نبا 
هک ار  يدحا  تسین  لالح  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت 

. تسین روصتم  نآ  قوف  هک  تسا  یتبقنم  صاصتخا  تیلضفا و  نیا  وت و  زا  ریغب  نم و  زا  ریغب  دجسم  نیا  رد  دوش  بنج 

[ مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شود  رب  هبعک  ياهتب  نتسکش   ] مراهچ بلطم 

زا ار  شیرق  ياهتب  هک  تساوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قرطب  هصاخ  هماع و  هکنآ 
رد دـمحا  هچنانچ  دروآ  ریزب  ار  اهتب  نآ  ات  تشادرب  دوخ  شود  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنکـشب  دـنک و  نوگنرـس  هبعک  هناخ  ماب 

تعامج صیاصخ و  رد  يرظن  نیعبرا و  رد  یمزراوخ  بیطخ  لیاضف و  رد  ینارفعز  دادغب و  خیرات  بحاص  یلـصوم و  یلع  وبا  دنـسم و 
هتشاذگ هبعک  رود  رب  تب  تصش  دصیـس و  شیرق  رافک  میدش  هکم  لخاد  ادخ  لوسر  اب  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  رباج  زا  رگید  رایـسب 

نآ هک  دندوب  هتشاذگ  یگرزب  تب  هناخ  يالاب  رب  دنتخادنا و  ورب  ار  همه  هک  درک  رما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دندوب 
مور الاب  وت  شود  رب  نم  ای  يور  الاب  نم  شود  رب  وت  دـیابیم  ای  یلع  ای  هک  دومرف  داتفا  نآ  رب  لوسر  ترـضح  رظن  نوچ  دـنتفگیم  لـبه  ار 
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ترـضح نوچ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ور و  الاب  نم  شود  رب  وت  هکلب  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  یلع  مزادـنیب  هبعک  ماب  زا  ار  لبه  هک 
سپ داد  تکرح  ار  ترـضح  نآ  متـسناوتن  تلـالج  تلاـسر و  لـقث  يارب  زا  تسـشن  نم  شود  رب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 

هدیرفآ ار  قیالخ  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  یئادخ  نآ  قحب  تساخرب  نوچ  درک  راوس  دوخ  شود  رب  ارم  دمآ و  ریزب  دومرف و  مسبت  ترـضح 
هبعک ماب  زا  ار  دوخ  نآ  زا  دعب  مدنکفا و  ریزب  متفرگ و  ار  لبه  سپ  تفرگ  متسناوتیم  ار  نامسآ  متـساوخیم  رگا  هک  مدش  دنلب  نانچ  تسا 

دناوتیمن وا  شود  رب  اپ  دشابن  ربمغیپ  شود  مه  تلالج  رد  یسک  ات  تسا و  رتمیظع  همه  زا  تمارک  نیا  دیسرن و  نمب  یملا  مدنکفا و  ریزب 
ترـضح هاگره  هک  تسا  هدش  روکذم  نافلاخم  بتک  رد  و  دنیـشن )  مدـقم  توبن  رهم  دـمحا ز  شود  رب  هک  یئاپ  شقن  یهز  تشاذـگ ( 

رد درکیم و  ترضح  نآ  رب  هیکت  تسـشنیم  هاگره  تفرگیم و  ار  یلع  تسد  درکیم  نتـساخرب  هدارا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
مالّـسلا هیلع  ریما  ترـضح  درکیم  هسطع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  نوـچ  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  يرظن  صیاـصخ 

یلعا دومرفیم  باوج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  دنادرگ  دـنلب  ار  وت  رکذ  ادـخ  ینعی  كرکذ  هَّللا  عفر  تفگیم 
یلع ریغب  دشیم  كانبضغ  ص )  ) لوسر ترـضح  نوچ  دنادرگ و   134 ص : نیقیلا ، قح  دنلب  نانمـشد  رـس  رب  ار  وت  ياپ  ینعی  کبعک  هَّللا 

ص)  ) لوسر ترـضح  مدید  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  دیوگب و  نخـس  ترـضح  نآ  اب  هک  درکیمن  تأرج  یـسک  مالّـسلا  هیلع 
تسا اجک  دومرفیم  دوبن  رضاح  مالّسلا  هیلع  یلع  نوچ  دیهش  هناگی  يا  داب  وت  يادف  مردپ  هبترم  ود  تفگ  دیسوب و  تفرگرب و  رد  ار  یلع 

هماع و حاحص  رد  رایسب  ياهدنـسب  تسا و  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ار  ثیدح  نیا  لوا  ءزج  رجح  نبا  وا و  لوسر  بوبحم  ادخ و  بوبحم 
نم بناـج  زا  دـنکیمن  ادا  مایلع و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  دوـمرف  ص )  ) لوـسر ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  ناـشیا  بتک  ریاـس 

هدیـس همطاف  دوخ  رتخد  ترجه  میود  لاس  رد  ادخ  لوسر  هک  تسا  هتفگ  باعیتسا  رد  ربلا  دـبع  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  رگم  ارم  تلاسر 
قلخ گرزب  دیس و  هک  یـسکب  مدرک  جیوزت  ار  وت  تفگ  واب  مالّـسلا و  هیلع  یلعب  دومن  جیوزت  نارمع  رتخد  میرم  ریظن  ار  تنج  لها  نانز 

تـسا رتمیظع  همه  زا  شملح  تسا و  رتـشیب  همه  زا  شملع  دوـب و  هباحـص  همه  زا  شیپ  وا  مالـسا  هک  یتسردـب  ترخآ  اـیند و  رد  تسا 
درک و ود  ره  يارب  زا  رایـسب  ياعد  داد  رگیدکیب  ار  ادـخ  هدـیزگرب  ود  نآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یتقو  مدـید  تفگ  سیمع  تنب  ءامـسا 
درکیم و اعد  اهیلع  هَّللا  مالس  همطاف  يارب  زا  هک  يوحنب  درکیم  اعد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  درکن و  کیرـش  ناشیا  اب  اعد  زا  ار  يرگید 
دندمآ و ترـضح  نآ  دزنب  هک  یتقو  رد  فیقث  هورگب  درک  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هَّللا  دـبع  نبا  بلطم  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا 
دز و دـهاوخ  ار  امـش  ندرگ  سپ  تسا  نم  ناج  لثم  تفگ  ای  تسنم  زا  هک  ار  يدرم  امـش  يوسب  متـسرفیم  اـی  دـیوش  ناملـسم  اـی  تفگ 
زور و نآ  رد  رگم  درکن  تراما  يوزرآ  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  رمع  تفرگ  دهاوخ  ار  امش  ياهلام  درک و  دهاوخ  یبس  ار  امش  نادنزرف 
هک دیوگ  فلؤم  تسنیا . وا  تفگ  هبترم  ود  تفرگ و  ار  شتسد  درک و  یلعب  ور  سپ  تسنیا  دیوگب  دیاش  هک  مدرکیم  شیپ  ار  دوخ  هنیس 

رگید نطاوم  ربیخ و  گنج  رد  نیمیب  دکؤم  ار  نخس  نیا  هک  اریز  تسا  هتشادن  اورپ  غورد  مسق  زا  هتشادن  ادخب  داقتعا  نامیایب  نآ  نوچ 
غورد وا  هک  دنناد  وا  لاح  ياوحف  زا  مدرم  هک  تسا  هتشادن  اورپ  تسا  هتـشادن  مرـش  نوچ  دوب و  دهاوخ  غورد  هدایز  ای  یکی  هتبلا  هتفگ و 
تـسا تسار  نیا  هدیدیمن  دوخ  رد  ار  رما  نیا  تیلها  هک  دوب  نیا  شدارم  دنیوگ  رگا  تفالخب و  دوب  رتصیرح  سک  همه  زا  وا  دیوگیم و 

رکب وبأ  هک  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحص  زا  ةاکشم  رد  یئاسن و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  دنکن و  وزرآ  زین  نطاوم  نیا  رد  تسیاب  اما 
هیلع یلع  تسکچوک  وا  هک  دومرف  رذع  دادن و  ترـضح  دـندومن و  يراگتـساوخ  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  ار  مالـس  اهیلع  همطاف  رمع  و 
هدایز لوسر  ترضحب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  صاصتخا  باب  رد  ثیداحا  هدومرف و  اطع  وتب  ادخ  تفگ  واب  درک  يراگتـساوخ  مالّـسلا 

هک دنادیم  دـشاب  هتـشاد  فاصنا  زا  ياهرهب  كدـنا  هک  یلقاع  ره  135 و  ص : نیقیلا ، قح  درک  ناوـت  اـصحا  هلاـسر  نیا  رد  هک  تسنآ  زا 
دیوج و لسوت  واب  هیئزج  هیلک و  روما  رد  دـنادرگ و  دوخ  تیانع  دروم  هتـسویپ  ار  دوخ  براقا  زا  صخـش  کی  يریما  ای  یهاشداپ  هاگره 

هدرک ایهم  دوخ  تفالخ  يارب  ار  وا  هتبلا  دنک  وا  حدم  رد  هغلابم  قلخ  عماجم  رد  لاوحا  همه  رد  دنادرگ و  دوخ  رارـسا  مرحم  ار  وا  هتـسویپ 
رداص یسک  زا  روما  نیا  هاگره  اصوصخ  تسا  نم  نیشناج  وا  هک  دیوگب  حیرـص  هکنآ  زا  وا  تباین  تفالخ و  تراما و  رب  تسیلوا  نیا  و 
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تماما و رب  دنلئالد  لدا  اهنیا  سپ  تسین  تیرشب  طباور  هیویند و  روما  رب  ینتبم  تسادخ و  تبحم  عبات  وا  تبحم  هک  تسا  مولعم  هک  دوش 
. ترضح نآ  تفالخ 

[ قحلا عم  یلع  یلع و  عم  قحلا  نایب  رد   ] مجنپ لصف 

ع)  ) نینمؤملا ریما  اب  هشیمه  قح  هک  تسا  هدـش  تباث  دـناهدومن  لوبقب  یقلت  هماع  هک  هحیحـص  رابخا  هضیفتـسم و  تایاورب  هکنآ  نایب  رد 
دهاوخ ياهنتف  نم  زا  دعب  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلیل  وبا  زا  یمزراوخ  بقانم  دوشیمن و  ادـج  قح  زا  وا  تسا و 

هک تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  تسلطاـب و  قح و  هدـننک  ادـج  وا  هک  ع )  ) یلع تمزـالمب  داـب  امـش  رب  دوش  رهاـظ  هنتف  نآ  نوـچ  دوـب 
تقرافم ادخ  زا  هدرک  تقرافم  نم  زا  هک  ره  هدرک و  تقرافم  نم  زا  تسا  هدرک  تقرافم  یلع  زا  هک  ره  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترضح 

مدرم دوریم و  يداوب  یلع  ینیبـب  رگا  هک  تفگ  راـمعب  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا  بویا  وبا  زا  تسا و  هدرک 
تیاور رذ  وبا  دربیمن و  نوریب  تیاده  زا  دنکیمن و  لخاد  تلالـض  رد  ار  وت  وا  هک  راذگب  ار  مدرم  ورب و  یلع  اب  وت  دـنوریم  رگید  يداوب 

دزنب رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  تسوا و  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  دومرف  ص )  ) لوسر ترضح  هک  هملـس  ما  زا  تسا  هدرک 
هک تسا  تباـث  نم  دزنب  ثیدـح  نیا  تسا  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  ار و  نومـضم  نیمه  تـسا  هدرک  تـیاور  هشیاـع  زا  اـضیا  دـنیآ و  نـم 

باوج رد  یناتـسرهش  دـمحم  ددرگ و  وا  هک  اج  ره  ددرگیم  وا  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اـب  قح  هک  دومرف  لوسر  ترـضح 
تسیرما قح  زا  وا  ندشن  ادج  قح و  اب  ترضح  نآ  ندوب  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  ثیدح  نیاب  لالدتـسا  قحلا  فشک  رد  هک  یلح  همالع 

یناربط زا  تسا  هدرک  تیاور  هقرحم  قعاوص  رد  یبصان  رجح  نبا  دشاب و  هتشاد  لالدتـساب  جایتحا  هک  تسین  یکـش  نآ  رد  ار  یـسک  هک 
ضوح رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  تسا  یلع  اب  نآرق  تسنآرق و  اب  یلع  تفگیم  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  هملـس  ما  زا 

لیاـضف باـتک  فـلؤم  هشیاـع و  هملـس و  ما  زا  تسا  هدرک  تیاور  هددـعتم  قرطب  ار  نومـضم  نیا  زین  هیودرم  نبا  دـنیآ و  نم  دزنب  رثوـک 
دنک تمحر  ادخ  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) لوسر ترضح  زا  رابخالا  سودرف  رد  تسا و  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  زین  ۀباحـصلا 

درادن و نومضم  نیا  راکنا  رب  تردق  نافلاخم  زا  یسک  ددرگب و   136 ص : نیقیلا ، قح  وا  هک  اجره  نادرگب  وا  اب  ار  قح  ادنوادخ  ار  یلع 
ترـضح نآ  تمـصع  رب  تلالد  هکنآ  لوا  هجو  هجو  نیدـنچب  دوشیم  تباث  ترـضح  نآ  تماما  دـش  تباث  ثیداحا  نیا  نیماضم  هاگره 

القع تسا  حیبق  لوضفم  لیـضفت  دنکیم و  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  تلالد  هکنآ  میود  تسا  تماما  لیلد  تمـصع  هک  یتسناد  دـنکیم و 
ترـضح هک  تسا  مولعم  دـناهدرک  تیاور  هصاخ  هماع و  هک  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هروهـشم  بطخ  هرتاوتم و  ثیداحا  زا  هکنآ  میس 

درکیم تیاکش  ناشیا  متس  زا  دادیم و  ملظ  روجب و  تبسن  ار  ناشیا  هشیمه  درکن و  زگره  ار  هثلث  يافلخ  تفالخ  قیدصت  مالّسلا  هیلع  ریما 
زا ترـضح  نآ  تیاکـش  دوب و  دـنهاوخ  رفاک  رباج و  ملاظ و  دوب و  دـنهاوخ  قح  فلاخم  دنـشاب  ترـضح  نآ  فالخ  رب  ناشیا  هاگره  و 

ملـسم و يراخب و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  میامنیم : داریا  ناشیا  حاحـص  زا  ثیدـح  دـنچ  اما  درادـن  تابثاب  جایتحا  رگا  ناـشیا 
ثاریم بلط  رمع و  دزنب  دـندمآ  سابع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هک  سوا  نب  کلام  زا  تسا  هدرک  تیاور  دواد  یبا  ننـس  یئاـسن و  يدـمرت و 

تفر ایند  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تفگ  ناشیاب  رمع  سپ  دندرک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
درکیم شردـپ  زا  شنز  ثاریم  بلط  نیا  يدرکیم و  تردارب  رـسپ  ثاریم  بلط  وت و  يدـمآ  سپ  میادـخ  لوسر  یلو  نم  تفگ  رکب  وـبأ 

ار وا  امـش  سپ  تسا  هقدـص  دـنامیم  اـم  زا  هچنآ  میراذـگیمن  ثاریم  ناربـمغیپ  هورگ  اـم  هک  تفگ  ادـخ  لوـسر  هک  تـفگ  رکب  وـبأ  سپ 
نم متفگ  درم  رکب  وبأ  نوچ  سپ  دوب  قح  عبات  راکوکین و  وگتـسار و  وا  هک  دنادیم  ادخ  دـیتسناد و  نئاخ  راکم و  راک و  هانگ  وگغورد و 

راکوکین و وگتسار و  نم  هک  دنادیم  ادخ  دیتسناد و  نئاخ  راکم و  راک و  هانگ  وگغورد و  ارم  امـش  سپ  مرکب  وبا  یلو  ادخ و  لوسر  یلو 
جنپ رد  هک  ثیدـح  نیا  زا  سپ  ار  ثاریم  هدـب  امب  دـیئوگیم  دـیاهدش  قفتم  ود  ره  لاحلا  ماهدـش  فرـصتم  ار  تفالخ  نم  سپ  مقح  عباـت 

ار قفانم  ود  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  ناـشیا  ماـما  فارتعاـب  تسا  هدـش  دراو  ناـشیا  حاحـص  زا  حـیحص 
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باب رد  ناشیا  هک  ياههبـش  اضیا  دشاب و  هدش  ناشیا  تعیب  تماماب و  یـضار  هنوگچ  سپ  هتـسنادیم  راکهانگ  راکم و  رادغ و  باذـک و 
یک دنـشابن  لخاد  نآ  رد  سابع  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  هاگره  تسوا  تماما  رب  عامجا  نآ  هک  دـناهداد  هولج  مدرم  رظن  رد  رکب  وبأ  تفالخ 

رتخد س )  ) همطاف تفگ  هشیاع  هک  يراخب  ملـسم و  حیحـص  زا  تسا  هدرک  تیاور  لوصالا  عماج  بحاص  و  تسا - هدـش  ققحتم  عاـمجا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  دوـخ  ثاریم  بلط  رکب و  وـبأ  دزنب  دـندمآ  ساـبع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 
تفگ هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  تفگ  رکب  وبأ  ربیخ  زا  ار  دوخ  هصح  دندرکیم و  كدف  بلط  دندرکیم و 
هدرک ربمغیپ  هک  يراک  دـنروخیمن و  لام  نیا   137 ص : نیقیلا ، قح  زا  دمحم  لآ  تسا و  هقدـص  میراذـگیم  هچنآ  دـنامیمن  ثاریم  ام  زا 

ربیخ و لصاح  دـش و  فرـصتم  ار  نآ  یلع  داد و  ساـبع  یلعب و  ار  نآ  رمع  دـمآ  هنیدـم  هقدـص  لـصاح  نوچ  منکیمن  نآ  ریغ  نم  تسا 
زا درک  ترجه  دش و  هدرزآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تیاور  رد  دناهتفگ  دادن و  ناشیاب  درک و  طبض  رمع  ار  كدف 

تفگ هشیاع  سپ  درکن  ربخ  وا  زامن  يارب  ار  رکب  وبأ  درک و  نفد  بش  رد  ار  وا  ترـضح  تفر و  ایند  زا  اـت  تفگن  نخـس  وا  اـب  رکب و  وبأ 
وا تیاـعر  دـیدرگ و  وا  زا  مدرم  يور  دومن  تلحر  ع )  ) همطاـف نوـچ  دوـب و  تاـیح  رد  ع )  ) همطاـف اـت  تشاد  مدرم  ناـیم  رد  یئور  یلع 

درکن تعیب  رکب  وبأ  اب  هام  شش  یلع  سپ  هک  دیـسرپ  يوار  زا  يرهز  سپ  دوب  هدنز  هام  شـش  لوسر  ترـضح  زا  دعب  همطاف  دندرکیمن و 
وا زا  مدرم  يور  هک  یلع  نوچ  درک  تعیب  یلع  ات  دـندرکن  تعیب  رکب  وبأ  اب  هاـم  شـش  اـت  مشاـه  ینب  زا  يدـحا  هن  وا و  هن  هَّللا  هن و  تفگ 
اب ار  رمع  هکنآ  يارب  زا  روایم  دوخ  اب  ار  یسک  ام و  يوسب  ایب  هک  ار  رکب  وبأ  درک  ماغیپ  سپ  رکب  وبأ  اب  حلصب  درک  لیم  ترورضب  دیدرگ 
هک دنگوس  ادخب  تفگ  رکب  وبأ  ورم  ناشیا  دزن  اهنت  هک  تفگ  رکب  وبأ  اب  رمع  سپ  تسنادـیم  ار  رمع  تدـش  هکنآ  يارب  زا  درواین و  دوخ 

تساخرب مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  دندوب  عمتجم  اجنآ  رد  مشاه  ینب  عیمج  یلع و  هناخب  دمآ  سپ  درک  دناوتیم  هچ  نم  اب  موریم  اهنت 
دش و تکاس  ترـضح  داتفا و  هیرگب  لد  نیگنـس  رکب  وبأ  هکنآ  ات  درک  نایب  ار  دوخ  قوقح  درک و  رکذ  ار  دوخ  لیاضف  دناوخ و  هبطخ  و 

سپ درک  تعیب  ترورضب  ترـضح  رهظ  زامن  زا  دعب  درک و  رکذ  كدف  باب  رد  ار  دوخ  هجومان  رذع  دناوخ و  هبطخ  تساخرب و  رکب  وبأ 
اربج هن  اعوط و  هن  رکب  وبأ  تفالخ  رب  یعامتجا  هام  شـش  تدـم  رد  دوخ  فارتعاب  هک  دـنادیم  دـنک  لمأت  ثیدـح  نیا  رد  هک  یلقاـع  ره 

بارخ دعب  دشاب  هدش  هحلاصم  رخآ  رد  رگا  دوب و  بصغ  ربج و  ضحم  ناناملسم  نایدا  لاوما و  جورف و  رد  ناشیا  فرـصت  دشن و  دقعنم 
دـشاب يرهاـق  ملاـظ و  رباـج و  هاـشداپ  ره  قح  رد  ینینچ  تعیب  عاـمجا و  هدوب و  يداـعا  ترثک  ناوعا و  تلق  فوخ و  ضحم  زا  هرـصبلا 

نیخروم و نیرتربتعم  زا  هک  یفوک  مثعا  نب  دمحا  و  دش - دهاوخ  روکذـم  نعاطم  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نخـس  نیا  همتت  دوشیم و  ققحتم 
هن تسا  وزج  هد  دسح  دعب  اما  تسنیا  شنومـضم  هک  تشون  ياهمان  یلعب  هیواعم  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  تسا  هماع  نیثدحم 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  يدحا  هب  تشگنرب  تما  نیا  روما  هک  اریز  مدرم  ریاس  رد  وزج  کی  تست و  رد  نآ  وزج 
وت و دنلب  ياههآ  وت و  راومهان  نانخـس  وت و  دولآمشخ  رظن  زا  وت  زا  ار  نیا  میتسناد  ام  وا و  رب  يدرک  يدعت  وا  رب  يدرب  دـسح  هکنآ  رگم 

رخآ ات  تهارک  يور  زا  يدرک  تعیب  هکنآ  ات  دنشک  ار  شراهم  هک  يرتش  دننام  تعیب  يوسب  دندیـشکیم  ارت  ءافلخ  تعیب  زا  ندرک  عانتما 
رب ارم  دسح  يدوب   138 ص : نیقیلا ، قح  هتـشون  اجنآ  رد  وت  همان  نم  دزنب  دـمآ  هک  تشون  باوج  رد  ریما  ترـضح  سپ  وا  هموشیم  هماـن 

نوچ هک  اریز  وت  ریغ  يوسب  هن  روما  نیا  زا  مهاوخیمن  رذـع  نم  ار  ناشیا  تفالخ  نم  ندرک  راـکنا  ناـشیا و  تعیب  زا  ارم  عاـنتما  ءاـفلخ و 
شیرق دشاب  ام  زا  ریما  دیابیم  دنتفگ  راصنا  دشاب و  ام  زا  ریما  دیابیم  دنتفگ  شیرق  دندرک  فالتخا  وا  تما  تفر و  ایند  زا  لوسر  ترضح 

یّلص دمحم  اب  تبارق  ببسب  دنتشاذگ  شیرقب  ار  تنطلس  تیالو و  راصنا  سپ  امـش  زا  تفالخب  میرتراوازـس  ام  تسام و  زا  دمحم  دنتفگ 
وت ردپ  دندرک  تعیب  رکب  وبأ  اب  مدرم  نوچ  ریغ و  زا  رما  نیاب  میدوب  قحا  میدوب  ترـضح  نآ  تیب  لها  هک  ام  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
رپ یهاوخ  رگا  دـنک و  وت  تفلاـخم  هک  ره  رب  ار  وت  منکیم  يراـی  نم  وت و  ریغ  زا  رما  نیا  هب  یقحا  وـت  تفگ  دـمآ و  نم  دزنب  نایفـس  وـبا 
نبا دسر و  مهب  مالسا  لها  نایم  رد  قارتفا  هکنآ  سرت  زا  مدرکن  لوبق  نم  هفاحق و  وبا  رسپ  رـس  رب  ناگدایپ  ناراوس و  زا  ار  هنیدم  منکیم 

انث و دمح و  زا  دعب  دـناوخ و  ياهبطخ  دور  هرـصب  بناجب  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  زا  دـیدحلا  یبا 
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عنم ار  ام  دـندش و  فرـصتم  هتفرگ  ام  زا  ار  تفالخ  رما  شیرق  درب  اـقب  ملاـعب  ار  دوخ  ربمغیپ  یلاـعتقح  نوچ  هک  یتسردـب  دومرف  تاولص 
ار ناناملـسم  هملک  هکنآ  زا  تسا  رتهب  ملظ  نیا  رب  ندرک  ربص  هک  میتسناد  سپ  مدرم  همه  زا  نآب  میدوب  رتراوازـس  ام  هک  یقح  زا  دـندرک 

كدناب دوب  هتفرگن  رارق  زونه  دوب  بارطضا  تکرح و  رد  نید  دندوب و  ناملسم  ون  مدرم  میزیرب و  ار  ناناملـسم  ياهنوخ  مینک و  هدنکارپ 
دندرک و دوخ  رما  ماکحتسا  رد  مامتها  تیاهن  هک  دندش  تفالخ  رما  یلوتم  یهورگ  سپ  دشیم  ریغتم  یلمأت  كدناب  دشیم و  دساف  یفعض 
زا ارم  قح  هک  ار  شیرق  هد  ازج  وت  ادنوادخ  تفگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هددعتم  قرطب  اضیا  دنتفر و  ازج  رادب 

دندرک عطق  ناشیا  هک  یتسردـب  شیرق  رب  وت  زا  منکیم  يراـی  بلط  هک  دومرف  رگید  تیاور  هب  ارم و  رما  دـندرک  بصغ  دـندرک و  عنم  نم 
نیا مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگره  ناشیا و  زا  نآب  مدوب  یلوا  نم  هک  ار  يرما  نم  هعزانم  رب  دندرک  عامجا  ارم و  قح  دندرک  بصغ  ارم و  محر 

دوب و هدـش  يذأـتم  ناـشیا  زا  دنتـشادیمن و  تسود  ار  وا  ناـشیا  هتـشادیمن و  تسود  ار  ناـشیا  هک  تسا  مولعم  دـنک  ناـشیا  زا  اـهتیاکش 
رد یقفانم و  رگم  ار  وا  درادیمن  نمـشد  ینمؤم و  رگم  ار  ترـضح  نآ  درادیمن  تسود  هک  هدرک  لقن  ناشیا  حاحـص  زا  ةاکـشم  بحاص 

لوسر هک  تسا  هدرک  لقن  باعیتسا  رد  یلع و  ضغبب  رگم  میتخانـشیمن  ار  ناقفانم  ام  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  وبا  زا  يدمرت  حیحص 
هتـشاد تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 

اذیا ار  ادخ  دنک  اذیا  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  اذیا  ارم  دـنک  اذـیا  ار  یلع  هک  ره  هتـشاد و  نمـشد  ارم  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  ره  تسا و 
ًانیِهُم و  139 ص : نیقیلا ، قح  ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  دـیامرفیم  یلاعتقح  تسا  هدرک 

. تسین تفالخ  تماما و  قحتسم  دشاب  ادخ  میظع  باذع  رد  دشاب و  هدرک  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ادخ  هک  یسک 

هباحص ریاس  رب  تسا  ترضح  نآ  تیلضفا  نایب  رد  مشش  لصف 

ریما لیـضفتب  لوق  تسا  هتفگ  تسنافلاخم  ياـملع  مظاـعا  زا  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  ناـفلاخم - رارقا  هب  دـش  روکذـم  اـقباس  هکنآ  رب  هداـیز 
ناملس و رذ و  وبا  دادقم و  رامع و  هباحـص  هلمج  زا  دناهدوب  نآ  لئاق  نیعبات  باحـصا و  زا  يرایـسب  میدق  تسیلوق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

وبا تباث و  نب  ۀـمیزخ  ناهیت و  نبا  میـشهلا و  وبا  فینح و  نب  لهـس  بویا و  وبا  هدـیرب و  هفیذـح و  بعک و  نب  یبا  هَّللا و  دـبع  نب  رباـج 
زا تشگرب و  نآ  زا  دعب  دوب و  لئاق  لوا  زین  ریبز  ۀفاک و  بلطملا  دـبع  ینب  مشاه و  ینب  سابعلا و  ینب  بلطملا و  دـبع  نب  سابع  لیفطلا و 

لقن تسناشیا  نارـسفم  مظاعا  زا  هک  یبلعث  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  صاعلا و  نب  دیعـس  نب  دلاخ  هلمج  نآ  زا  دـناهدوب  لئاق  یعمج  هیما  ینب 
لآ میهاربا و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هَّللا  نا  دوـب  نینچ  تسا  راـبک  هباحـص  زا  هک  دوعـسم  نبا  فحـصم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدرک 

اب زیچ  جـنپ  رد  لوسر  تیب  لها  هک  هدرک  تیاور  يزار  رخف  زا  هقرحم  قعاوص  رد  یبصان  رجح  نبا  نیملاـعلا و  یلع  دـمحم  لآ  نارمع و 
دهشت رد  ناشیاب  تاولص  رد  َنیِسایْلِإ و  یلَع  ٌمالَس  هدومرف  و  یبنلا » اهیأ  کیلع  مالسلا   » هدومرف ادخ  هک  مالـس  رد  دنیواسم  ترـضح  نآ 
هدومرف ُهَّللا و  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  هدومرف  هک  تبحم  رد  هقدـص و  میرحت  رد  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  رهاط  اـی  ینعی  هط  هدومرف  هک  تراـهط  رد  و 

اب هک  هدیـسر  یئاجب  ترهـش  ترثک و  زا  ترـضح  نآ  لیاضف  اما  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  یبْرُْقلا و  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال 
هب ناـعذا  رارقا و  شیادـعا  هک  يدرم  نأـش  رد  میوـگهچ  هتفگ  نآ  زا  دـعب  تـسا و  تجامـس  ندـش  نآ  ناـیب  رکذ و  ضرعتم  نآ  دوـجو 

دندش ملاع  برغ  قرش و  کلام  هکنآ  اب  هیما  ینب  هک  تسا  مولعم  ندرک و  دنتسناوتن  شلیاضف  نامتک  راکنا و  شنامصخ  هدرک و  شلضف 
وا نعل  بس و  ربانم  رب  دندرک و  وا  براقا  عضو و  وا  بیاعم  بلاثم و  رد  رایسب  ثیداحا  دندومن و  وا  رون  يافطا  رد  هلیح  یعس و  تیاهن  و 

غیلب عنم  دنک  وا  تبقنم  لضف و  رب  تلالد  هک  یثیدح  تیاور  زا  ار  مدرم  دندومن و  بهن  لتق و  سبح و  ار  شنایعیـش  ناحدام و  دـندرک و 
رتشیب مامت  یعـس  مامتها و  رما  نیا  رد  ناشیا  دنچ  ره  دـننادرگ و  يراج  نابز  رب  ار  وا  مان  هک  دـندرک  مارح  مدرم  رب  هک  يدـح  ات  دـندرک 
تـسد فکب  هک  باتفآ  لثم  دنامن و  یفخم  شیوب  دننک  ناهنپ  ار  وا  دنچ  ره  هک  کشم  دننام  دش  رتعیفر  شردق  رتدـنلب و  وا  مان  دـندرک 

همه هک  یـسک  نأـش  رد  میوگ  هچ  دـننیبیم و  رگید  مشچ  نیدـنچ  دـنیبن  ار  نآ  مشچ  کـی  رگا  هک  نشور  زور  لاـثم  رب  دوشن و  هدیـشوپ 
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اهتمارک همه  همشچرس  اهتلیضف و  همه   140 ص : نیقیلا ، قح  هدرک  رس  ددرگیم و  یهتنم  واب  تالامک  عیمج  هلـسلس  واب و  بوسنم  لیاضف 
وا زا  هتـشاد  تلیـضف  زا  یبیـصن  هک  یـسک  ره  وا  زا  دعب  هدوبر و  وا  مراکم  همه  نادـیم  زا  تقبـس  يوگ  هدوب و  وا  لیاضف  عیمج  ندـعم  و 

ار ادخ  هک  ره  تسا و  یسانشادخ  ملع  یهلا و  تفرعم  مولع  فرـشا  هک  تسین  هدیـشوپ  هتفای  وا  زا  هتفای  لامک  زا  ياهرهب  هک  ره  هتـشاد و 
رون وا  میلعت  تسد  هتـشگ و  نشور  وا  مالک  عمـشب  ادخ  هار  هتخارفا و  وا  نایب  زا  تیاده  تحاس  رد  تفرعم  ياول  هتخانـش و  وا  زا  هتخانش 

زین هرعاشا  دنیوا و  نادرگاش  دنمدرم  داتـسا  نف  نیا  رد  لقع و  رظن و  بابرا  لدع و  دیحوت و  لها  هک  هلزتعم  هتـشرس  املع  ياهلد  رد  ملع 
یکی هک  تسیئابج  یلع  وبا  درگاش  وا  يرعشا و  نسحلا  وبا  ناشیا  داتـسا  هک  اریز  دنیوک  رـس  نیا  راداوه  وپ و  کت و  نیا  شود  رب  هیـشاغ 

شردپ درگاش  وا  تسا و  هیفنحلا  دمحم  نب  هَّللا  دـبع  مشاه  وبا  درگاش  وا  تسا و  اطع  نب  لصا  هلزتعم و  داتـسا  تسا و  هلزتعم  خـیاشم  زا 
تسا و ذوخأم  وا  زا  یمامتب  هک  تسنآرق  ریـسفت  مولع  هلمج  زا  تسا و  رهاظ  ترـضح  نآب  ناشباستنا  هیدـیز  هیماما و  اـما  نینمؤملا و  ریما 

تسنوچ تمع  نبا  ملع  اب  وت  ملع  هک  دندیسرپ  وا  زا  تسوا و  درگاش  تسا  ذوخأم  وا  زا  ملع  نیا  رثکا  تسنیرسفم و  داتـسا  هک  سابع  نبا 
دالب رد  نف  نیا  بابرا  هک  تسا  مولعم  تسا و  فوصت  لاوحا  تقیقح و  تقیرط و  ملع  هلمج  زا  طیحم و  يایردـب  ناراب  هرطق  لثم  تفگ 
رخف غورد  تبـسن  نیاـب  همه  ناـشیا  ریغ  یخرک و  فورعم  یماطـسب و  دـیزی  وـبا  يرـس و  دـینج و  یلبـش و  دـنوشیم و  یهتنم  واـب  مالـسا 
تسا فرص  ملع  وحن و  ملع  مولع  هلمج  زا  دنناسریم و  ترضح  نآب  دوخ  داقتعاب  لصتم  دنسب  تسناشیا  راعش  هک  ياهقرخ  دناهدرکیم و 

لوـصا و تسا و  هدرک  ملع  نیا  نیودـت  وا  میلعتب  ملع  نیا  داتـسا  یلؤد  دوسـالا  وـبا  هدرک و  وا  ملع  نیا  عارتـخا  هک  دـنادیم  سک  هـمه  و 
بارعا هرکن و  هفرعمب و  دوشیم  مسقنم  هملک  تسفرح و  لعف و  مسا و  مـالک  ماـسقا  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  هدومرف  ناـیب  وا  ار  نآ  دـعاوق 
نیناوق نیمه  تسا و  رورجم  هیلا  فاـضم  تسا و  بوـصنم  لوـعفم  تسا و  عوـفرم  لـعاف  مزج و  رج و  بصن و  عـفر و  رد  تسا  رـصحنم 

اجکب تعفر  رد  شلالج  تیار  هک  ینادـیم  یئامن  یناـسنا  صیاـصخ  یناـسفن و  لـیاضف  هظحـالم  رگا  دـشاب و  هزجعم  هک  تسا  کـیدزن 
اهنابز رب  ار  ناگدـنیآ  مان  هدرب و  مدرم  دای  زا  ار  ناگتـشذگ  تعاجـش  شتعاجـش  اما  هدـیمد  قرـشم  مادـک  زا  شتمه  قراـشم  هدیـسر و 
رکـشل چیه  زا  هتخیرگن و  زگره  هک  یعاجـش  تسوا  تسا  روکذـم  فورعم و  تمایق  ات  شبورح  روهـشم و  بورح  رد  شتاماقم  هدرـسف 

هک ار  یعاجش  دشاب  رگید  تبرضب  جایتحا  هک  هدزن  یتبرض  زگره  دشاب و  هتفای  تاجن  وا  زا  هک  هدماین  شربارب  یمصخ  زگره  هدیـسرتن و 
رد ورمع  رهاوخ  تشک  ار  دو  دبع  نب  ورمع  ترـضح  نآ  هکنآ  زا  دـعب  هکنانچ  تسوا  هتـشک  هکنیاب  دـندرکیم  راختفا  شموق  تشکیم  وا 
وا رب  مدوـب  هدـنز  اـت  دوـبیم  يرگید  ورمع  هدنـشک  رگا  هک  تسا  نیا  شنومـضم  هک  هتفگ  دـنچ  يرعـش  وا  هـیثرم   141 ص : نیقیلا ، قـح 

شردپ تسین و  یگنن  ار  وا  هتشک  يراع و  ار  وا  نتـشک  زارفارـس  تمارکب  زاتمم و  تعاجـش  رد  تسیا  هناگی  شلتاق  نوچ  اما  متـسیرگیم 
رادیب دوب  هدیباوخ  تخت  رب  تخبدب  هیواعم  يزور  دومنیم  راختفا  نآب  هشیمه  هداتسیا  شربارب  رد  ياهظحل  هک  یعاجـش  دوب و  هکم  هاشداپ 
تـشک ار  وت  ینعی  متـسناوتیم  متـساوخیم  رگا  ریما  يا  تفگ  واب  حازم  يور  زا  هَّللا  دبع  هداتـسیا  شربارب  رد  ریبز  رـسپ  هَّللا  دـبع  دـید  دـش 

هیلع بلاـط  یبأ  نبا  یلع  ربارب  لاـتق  فـص  رد  نم  درک  یناوـتیم  نم  تعاجـش  راـکنا  رگم  تفگ  ینکیم  تعاجـش  يوـعد  تفگ  هیواـعم 
بلط هدـنام  راکیب  شتـسار  تسد  دوب  هتـشک  دوخ  پچ  تسدـب  ار  وت  ردـپ  ار و  وت  یتفگیم  تسار  رگا  تفگ  هیواـعم  ماهداتـسیا  مالّـسلا 

شروز توق و  اما  دـننزیم و  لثم  وا  ماـنب  دـنرادیم و  ملـسم  ار  وا  هدوب  برغم  قرـشم و  رد  هک  یعاجـش  ره  هکنیا  ـالمجم  دومنیم  يرگید 
هک دنتـسناوتن  سک  نیدـنچ  دـنک و  اج  زا  تسد  کی  هب  ار  ربیخ  رد  قاـفتاب  هدوبن  وا  توقب  سک  چـیه  قاـفآ و  همه  رد  تسلثملا  برض 

رتروهشم نآ  زا  شدوجو  تواخس  اما  دندوب  زجاع  شکیرحت  زا  رکشل  مامت  هک  تفرگرب  یهاچ  رس  زا  ار  میظع  گنـس  دنهد و  شتکرح 
ببـس نیاب  یتا  له  هروس  دادیم و  نارگیدـب  ار  دوخ  توق  دـینارذگیم و  یگنـسرگب  اهبـش  تفرگیم و  هزور  اهزور  تفگ  دـیاب  هک  تسا 
دوهی زا  یناتـسلخن  يارب  هک  تسیورم  دـمآ و  وا  نأش  رد  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  همیرک  هیآ  هدـش و  لزاـن 
مکش رب  گنس  یگنسرگ  زا  دوخ  درکیم و  قدصت  ار  شترجا  دشیم و  حورجم  شتسرپ  قح  تسد  هک  ردق  نآ  دیشکیم  بآ  دوخ  تسدب 

هن لئاسب  زگره  هدیدنـسپ و  هتـساوخ و  ادخ  هک  دوب  يدـحب  دوجو  تواخـس  رد  دوب و  سان  ياخـسا  ترـضح  نآ  هک  دـناهتفگ  تسبیم و 
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دوب و ترضح  نآب  تبسن  مدرم  نیرتنمـشد  هک  تفر  هیواعم  دزنب  دوب  هدش  نادرگ  ور  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  یقفانم  هکنآ  یتح  هتفگن 
یئوگیم لیخب  ار  وا  وت  رب  ياو  تفگ  هیواعم  ماهدمآ  مدرم  نیرتلیخب  شیپ  زا  تفگ  دومنیم  وا  تصقنم  بیع و  تمهت و  رد  یعس  تیاهن 
ياههناخ هک  تسوا  دـنامن  نآ  زا  چـیه  ات  دـهدیم  قدـصتب  رتشیپ  ار  الط  دـشاب  هتـشاد  هاک  زا  ياهناخ  الط و  زا  ياهناخ  رگا  هکنآ  لاـح  و 

ار يرگید  تفگیم  درکیم و  باطخ  ایند  ياهلامب  هک  تسوا  دراذـگیم  زامن  شیاج  رب  هدومن و  بوراج  هکنآ  ات  دـنکیم  قدـصت  ار  لاوما 
ثاریم چیه  تفر  ایند  زا  نوچ  دوب  شفرـصت  رد  ایند  مامت  هکنیا  اب  درادـن و  عوجر  زگره  هک  ماهتفگ  یقالط  ار  امـش  نم  هک  دـیهد  بیرف 

قح زا  تسا  مولعم  نیا  تحـص  دومنیم و  يدـب  وا  اـب  هک  یـسک  زا  دوب  مدرم  نیرتهدـننکوفع  نیرت و  میلح - وفع  ملح و  اـما  تشاذـگن و 
ناشیا رب  لمج  گـنج  رد  هک  صاـعلا  نب  دیعـس  ریبزلا و  نب  هَّللا  دـبع  مکحلا و  نب  ناورم  دوخ  ودـع  ادـعاب  درک  هچنآ   142 ص : نیقیلا ،

مدرم نایم  رد  ریبز  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  اب  دومنن  یفالت  دشن و  ناشضرعتم  درک و  اهر  ار  همه  دندش  وا  ریـسا  همه  هکنآ  زا  دعب  دش و  طلـسم 
تفگن و نیا  زا  شیب  منیبن و  ار  وت  ات  ورب  تفگ  داد و  رس  ار  وا  درک  ریسا  ار  وا  هک  یتقو  دربیم  مان  قمحا  میئل و  ظفلب  دادیم و  مانشد  ار  وا 

ازسان دندیشک و  شدالوا  وا و  رب  ریشمش  هرـصب  لها  دومرف و  واب  ینابرهم  تقفـش و  تیاهن  تفای  رفظ  وا  رب  نوچ  درک  واب  هشیاع  هچنآ  زا 
رد هچنآ  دـننک  تراغ  تشاذـگن  ار  ناشدالوا  لاوما و  داد و  ناما  تشادرب و  ناشیا  زا  ریـشمش  تفاـی  رفظ  ناـشیا  رب  نوچ  دـندرک  نعل  و 
زا ار  بآ  ترضح  نآ  زا  دعب  دندرک  عنم  بآ  زا  ار  ترضح  نآ  نامزالم  هتفرگ  ار  بآ  رس  وا  رکشل  لوا  هک  درک  هیواعم  اب  نیفص  گنج 

دنوش و كاله  یگنـشت  زا  ات  امن  عنم  ناشیا  زا  ار  بآ  مه  وت  دـنتفگ  باحـصا  دـنار  یبآیب  يارحـصب  ار  ناشیا  تفرگ و  ناشیا  فرـصت 
دندوشگ ار  بآ  زا  یفرط  دومرف  نیا و  زا  تسا  ینغم  زیت  ریـشمش  منکیمن و  نم  دندرک  ناشیا  هچنآ  هَّللا  هن و  دومرف  دشابن  گنجب  تجاح 

تسوا و صوصخم  داهج  هکلب  تسنیدـهاجم  دیـس  وا  هک  ار  نمـشد  تسود و  تسا  مولعم  ادـخ  هار  رد  داهج  اما  دـنرادرب و  بآ  اهنآ  ات 
اما تسا و  رتاوتم  هیرورض  روما  زا  ترـضح  نآ  داهج  اریز  تسا  هدیافیب  بانطا  باب  نیا  رد  تسین و  داهج  وا  يوسب  ار  رگید  سکچیه 
زا یـسک  دـناهتفگ  قولخملا  مالک  قوف  قلاخلا و  مالک  نود  ار  وا  مالک  ءاـغلب  تساـبطخ  داتـسا  ءاـغلب و  دیـس  احـصف و  ماـما  وا  تحاـصف 
هار هک  هَّللا  یئوگیم و  زجاع  ار  وا  وت  رب  ياو  تفگ  ماهدمآ  مالک  رد  مدرم  نیرتزجاع  شیپ  زا  تفگ  تفر و  هیواعم  دزن  ترـضح  تمدخ 

یئور هتفکش  قلخ و  نسح  اما  هدومنن و  میلعت  یسک  وا  ياوس  ار  يرونخس  نوناق  هدوشگن و  وا  ریغ  یسک  شیرق  رب  ار  تغالب  تحاصف و 
دـنکیم و یعبط  شوخ  هب و  اعد  رایـسب  وا  تفگ  صاع  نب  ورمع  دـندرک و  بیع  نیاب  ار  وا  شیادـعا  هک  يدـح  ات  تسا  لثملا  برـض  وا 
ناحوص و نب  ۀعـصعص  تسا و  رگ  يزاب  تفگ  دادن  ترـضح  نآب  ار  تفالخ  هکنیا  رذـع  يارب  وا  هک  هتـشادرب  رمع  لوق  زا  ار  نیا  ورمع 

میتـفگیم هچ  ره  دـمآیم و  میدـناوخیم  هک - بناـج  رهب  دوب  اـم  زا  یکی  لـثم  دوب  هک  اـم  ناـیم  رد  دـنتفگ  وا  فـصو  رد  نایعیـش  رگید 
هداتسیا شرس  رب  هنهرب  ریشمش  اب  یسک  هک  هتسب  تسد  ریسا  دننام  میدیسرتیم  وا  زا  لاح  نیا  اب  تسـشنیم و  میتفگیم  هک  اجره  دینـشیم و 

هتفگـش و نادنخ و  رایـسب  هک  ار  نسحلا  وبا  دنک  تمحر  ادـخ  تفگیم  دعـس  نب  سیقب  هیواعم  يزور  دـنزب  ار  شندرگ  دـهاوخ  دـشاب و 
وت هیواعم  يا  دوب  عبط  شوخ  نادنخ و  هباحصاب  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب و  نینچ  یلب  تفگ  سیق  دوب  عبط  شوخ 
زا شتبیه  ینادنخ  یگتفگـش و  نآ  اب  وا  هک  هَّللا  يدرک و   143 ص : نیقیلا ، قح  شمذ  دصق  اما  ینکیم  وا  حدـم  هک  يدومن  نینچ  رهاظب 

نایم رد  وا  زا  زورما  اـت  نآ  دـنراد و  وت  زا  ماـش  ماـئل  لذارا و  هک  یتبیه  لـثم  هن  تشاد  وا  هک  دوب  يوقت  تبیه  نآ  دوب و  رتشیب  سک  همه 
داهز دیس  وا  ایند  رد  دهز  اما  تسا و  هدنام  وا  نافلاخم  نایم  رد  یئوخدب  یشوخان و  یتشرد و  نینچمه  تسا و  هدنام  وا  ءایلوا  ناتسود و 

ياـههزیرنان دوب  رتتشرد  سک  همه  زا  وا  سوبلم  لوکأـم و  دروخن و  ریـس  یماـعط  زگره  دـنراد  واـب  صـالخا  يور  داـهز  همه  دوـب و 
درکیم هنیپ  ار  هماج  دـنیالایب و  نآب  نغور  ای  تیز  ینابرهم  يور  زا  نادـنزرف  ادابم  هک  درکیم  رهم  ار  نان  ناـبنا  رـس  دروخیم و  ار  کـشخ 

هتشر هتشر  تخودیمن و  دیربیم و  دوب  زارد  شنیتسآ  رگا  دوب و  تشرد  رایـسب  سابرک  شنهاریپ  یئامرخ و  فیلب  هاگ  یتسوپ و  هراپب  هاگ 
رگا دوب و  هکرـس  ای  کمن  درکیم  یهاگ  رگا  دـنک و  مض  شروخ  اب  ار  نان  هک  دوب  مک  دوش و  مامت  هک  یتقو  ات  تخیریم  شتـسد  رـس  رب 

تاناویح هربقم  ار  دوخ  مکـش  تفگیم  یهاگ و  رگم  دروخیمن  تشوگ  دوب  رتش  ریـش  درکیم  یقرت  مهنیا  زا  رگا  دوب و  يزبس  درکیم  یقرت 
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دمآیم و وا  شیپ  لاوما  دوب  هیواعم  تسد  رد  هک  ماش  ياوس  مالـسا  دالب  همه  زا  دوب - رتشیب  همه  زا  شروز  توق و  لاح  نیا  اب  دـینکم و 
نآ زا  مدرم  رتنوزف  سک  همه  زا  شاهزور  دوب و  رتشیب  سک  همه  زا  شزامن  دوب و  سان  دبعا  تدابع  اما  درکیم و  تمـسق  مدرم  رب  ار  همه 

کی هک  یسک  تدابع  رد  تفگ  ناوت  هچ  دنتخورفا  وا  لعـشم  زا  نید  هار  رد  نیقی  عمـش  دنتخومآ و  ار  لفاون  هماقا  بش و  زامن  ترـضح 
پچ تسار و  زا  ریت  درکیم و  زامن  نآ  رب  دندوب و  هدینارتسگ  شیارب  یعطن  نیفـصلا  نیب  نیفـص  رد  ریرهلا  ۀلیل  رد  هک  تسنیا  نآ  زا  همش 

رتش ياپ  دننام  دوجـس  لوط  زا  شینارون  یناشیپ  دش و  غراف  دوخ  درو  زا  ات  درکیمن  اورپ  چیه  دمآیم و  نیمزب  وا  شیپ  رد  تشذگیم و  وا 
هک عوضخ  للذـت و  عضاوت و  هدرک و  اهنآ  رد  هک  یهلا  لـالجا  میظعت و  نآ  زا  ینک و  لـمأت  ار  شتوعد  تاـجانم و  رگا  دوب و  هدرک  هنیپ 

یلع زا  هدیدرگ - يراج  نابز  مادک  رب  هدمآ و  نوریب  لد  مادک  زا  هتـشاد و  صالخا  رادقم  هچ  هک  تسناد  یناوتیم  یئامن  هظحالم  هدومن 
اب مدج  تدابع  هکنانچ  تفگ  تسنوچ  تدج  تدابع  اب  وت  تدابع  هک  دندیسرپ  دوب  هدیسر  تیاهنب  شتدابع  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  هکنیا  رب  دنقفتم  همه  دوب و  همه  عجرم  باب  نیا  رد  وا  نآرق  تئارق  اما  دوب و  تلاسر  ترـضح  تدابع 
درک و عمج  ار  نآرق  هک  یـسک  لوا  ترـضح  نآ  زا  دعب  تشادن و  ظفح  رد  تسنادیمن و  یـسک  وا  ریغ  ار  نآرق  مامت  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

واب هانپ  همه  تسا و  واب  یهتنم  همه  تئارق  دنیوا و  نادرگاش  همه  تئارق  ناداتسا  هک  یناد  ینک  تئارق  بتکب  عوجر  رگا  دوب و  وا  تشون 
زا کـی  ره  روما  همه  رد  دوب و  رتحیحـص  همه  زا  شریبدـت  رتـباوص و  همه  زا   144 ص : نیقیلا ، قح  شیأر  ریبدـت  يأر و  اما  دـنیوجیم و 
وا يأر  تعاطا  رگا  تشاذـگ  هیلب  نیا  رد  وا  رما  تفلاخم  ار  نامثع  تشاد و  هگن  كاله  زا  وا  ار  رمع  دـندومنیم  واب  عوجر  ءارما  ءافلخ و 

تعیرـش تقفاوم  هک  دوب  نآ  شببـس  دوبن  يأر  بحاـص  وا  هک  دـنتفگ  شنانمـشد  هکنآ  دربـیم و  ردـب  هطرو  نیا  زا  ار  دوخ  ناـج  درکیم 
يأرب رگید  ياـفلخ  یمدوب و  رتـکریز  همه  زا  نم  دوب  يوقت  تیاـعر  هن  رگا  دومرف  دوخ  هچناـنچ  دومرفیمن  نید  مکح  فـالخ  دوـمنیم و 

نید تیاعر  روما  رثکا  رد  هک  یسک  هک  تسا  رهاظ  دوبن و  هاوخ  دوب و  عرش  قفاوم  هاوخ  دندرکیم  لمع  دنتسنادیم  حالص  ار  هچ  ره  دوخ 
تیاعر دوب و  تیاغب  شتسایس  یهلا  مکح  رد  تموکح  تسایس و  اما  دشاب  هتشادن  نید  ياورپ  هک  یسک  زا  تسا  رتماظنیب  شیایند  دنک 

صیاصخ میدومن  نایب  هچنآ  درک و  وا  لاثما  لیقع و  دوخ  ردارب  اب  هچنآ  زا  تسمولعم  نیا  دسر و  هچ  نارگیدب  ات  دومنیمن  دوخ  ناشیوخ 
راـفک و هک  یـسک  فصو  زا  تفگ  ناوت  هچ  تسا و  ملاـع  همه  ماـما  دوـب و  مدـقم  همه  رب  وا  اـهنآ  همه  رد  هک  دـش  حـضاو  تسیرـشب و 
زا یعمج  دـنراگنیم و  دوخ  دـبعم  رد  ار  شتروص  رفک  دالب  ناـهاشداپ  دـنرادیم و  تسود  ار  وا  تلم  داـنع  توبن و  بیذـکت  اـب  نانمـشد 
اب هتـشاگن و  ترـصن  رفظ و  تهج  زا  دوخ  ياهریـشمش  رب  ار  ترـضح  نآ  تروص  كربـت  نمیت و  يارب  هیوب  لآ  ملید و  كرت و  كوـلم 

ملاع نادرم  هک  يدرمناوج  یگنادرم و  رد  یتح  دشاب  واب  بوسنم  هک  دهاوخیم  سک  همه  هک  يدرم  نأش  رد  میوگهچ  دنتـشادیم و  دوخ 
ترـضح روضح  رد  وا  نأش  رد  نامـسآ  زا  دحا  زور  رد  هک  يدح  ات  دننادرگیم  واب  بوسنم  ار  دوخ  دـننادیم و  دوخ  گرزب  دیـس و  ار  وا 

نأش رد  میوگهچ  راقفلا و  وذ  الا  فیـس  یلع ال  الا  یتف  دـنتفگیم ال  یلعا  ءـالم  هکئـالم  هک  دندینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
دشاب و گرزب  یناشیرپ  اب  هک  يریقف  تسا  مک  دناهتفگ  هکم  سیئر  شیرق و  خیش  احطب و  دیس  ار  وا  تسا و  بلاط  وبا  شردپ  هک  یـسک 
ربک و مایا  ات  رغص  ناوا  زا  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تیبرت  ظفح و  لفکتم  وا  دوب و  گرزب  رقف  لامک  اب  بلاط  وبا 

رایتخا ترجهب و  جاتحم  دوخ  نطو  زا  ترـضح  نآ  دوب  تایح  رد  وا  ات  دومنیم  تیامح  تظفاحم و  ناکرـشم  راـفک و  زا  ار  ترـضح  نآ 
نآ هدـنامن و  يراـی  رـصان و  اـجنیا  رد  ار  وـت  رگید  هک  ور  نوریب  هکم  زا  هک  دوـمرف  رما  یلاـعتقح  اـیند  زا  وا  نتفر  زا  دـعب  دـشن و  تـبرغ 

شاهجوز رایخا و  هکئالم  اب  رایط  رفعج  شردارب  نیرخآلا و  نیلوالا و  دیس  نییبنلا و  متاخ  شمع  رسپ  نأش  تعفر  نیاب  يردپ  اب  ترـضح 
شنوخ تشوگ و  هَّللا  قلخ  ریخ  ناردام  شناردام  هَّللا و  لوسر  ناردپ  شناردپ  نانجلا  لها  بابش  ادّیس  شنارـسپ  نایملاع و  ءاسنلا  ةدیس 

رد بلطملا  دبع  زا  دعب  بلطملا و  دـبع  بلـص  ات  مدآ  قلخ  زا  شیپ  مومـضم  لصتم و  وا  راوناب  شحور  رون  نورقم و  وا  نوخ  تشوگب و 
میوگ هچ  يداه و  یناث و  رذنم و  لوا  دندیسر  مهب  ملاع  دیـس  ود  دندش و  ادج  مه  زا  بلاط  وبا  هَّللا و  دبع  بلـص   145 ص : نیقیلا ، قح 

دـندوب و راجحا  تداـبع  لوغـشم  سک  همه  هک  یتقو  هدروآ  ناـمیا  ادـخب  هدومن و  تقبـس  تیادـه  رد  مدرم  همه  رب  هک  یـسک  نأـش  رد 
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لها رثکا  هتشارفا  ملاع  رد  تقبس  تیار  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رگم  هتـشادن  تقبـس  یهلا  دیحوت  رد  وا  رب  سکچیه 
نیا رد  کـش  یکدـنا و  رگم  هتفگن  نیا  فـالخ  هدروآ و  ناـمیا  واـب  هدرک و  ربمغیپ  تعباـتم  رتشیپ  سک  همه  زا  وا  هک  دـننآ  رب  ثیدـح 

تیلص سانلا و  مالسا  لبق  تملسا  لوالا  قورافلا  انا  ربکالا و  قیدصلا  انا  تسا  هدومرف  دوخ  ترضح  نآ  یکی و  ای  سک  ود  رگم  هدومنن 
زا تسا  یکدنا  میدومن  رکذ  ماقم  نیا  رد  ام  هچنآ  ددرگیم و  وا  نیقی  دـش  هتفگ  هچنآ  دـیامن  ثیداحا  عبتت  هک  یـسک  ره  مهتالـص و  لبق 

یلمجم مالک  همجرت  اجنیاب  ات  باتک  نیا  ریغ  گرزب  یباتکب  میوش  جاتحم  مینک  رکذ  لیصفتب  وا  بقانم  حرش  رگا  ترـضح و  نآ  لیاضف 
دش و دناوت  تجح  نافلاخم  رب  هک  میدومن  داریا  وا  مالک  زا  ام  دناهدرک  رکذ  ار  اهنیا  فاعضا  ام  ياملع  هچ  رگا  دوب و  دیدحلا  یبا  نبا  زا 

زاب دیامنیم  ادـخ  یلو  نآ  بقانم  رکذ  رد  هک  مامتها  نیا  اب  هارمگ  نیا  هک  اریز  دـنهد  تداهـش  نآب  نانمـشد  هک  تسنآ  بقانم  نیرتتباث 
رارقا دوخ  هکنآ  اب  تسنآ  رتبیرغ  همه  زا  دـشابیمن و  رتالاب  نیا  زا  یتوادـع  دـنادیم و  مدـقم  تفالخ  رد  وا  رب  ار  دـنچ  یلهاج  قفانم  نآ 

درک و ایند  كرت  تشاذگ و  تلاهج  تلالض و  رد  ار  مدرم  دشن و  تفالخ  ضرعتم  دوخ  دیوگیم  تفالخب  دوب  یلوا  قحا و  وا  هک  دنکیم 
نم محر  عطق  دـندرک و  نم  قح  بصغ  هک  دوـمرفیم  ررکم  درکیم و  ناـشیا  زا  ترـضح  هک  ار  اهتیاکـش  تسا  هدرک  لـقن  دوـخ  هکنآ  اـب 
قح رد  اـهارتفا  نیا  دـشیم و  دوخ  همئا  رب  قاـع  يراوگرزب  نینچ  ارچ  دوب  قحب  ناـشیا  تفـالخ  دوب و  هتـشاذگ  ناـشیاب  دوخ  رگا  دـندرک 

یـسک هک  تسا  یناف  يایند  ماطح  ای  تسیویند  بصنم  رگم  تستوبن  هبترم  یلات  هک  يربک  تماما  ادـخ و  تفالخ  اضیا  تفگیم و  ناـشیا 
اب یـسک  هاگره  هک  تسا  حضاو  نشور و  باتفآ  دننام  یلقاع  ره  رب  سپ  دراذگاو  درادـن  نآ  تیلها  هک  يرگیدـب  درادرب و  نآ  زا  تسد 

ادخ و رگا  دوش  فرـصتم  ار  تفالخ  دـشاب  هتـشادن  تاهج  نیا  زا  ياهرهب  يرگید  دـشاب و  تما  نایم  رد  تالامک  بقانم و  تاهج و  نیا 
دننادرگ وا  تیعر  ار  تالامک  نآ  اب  درم  دـنیامن و  ضیوفت  یـسک  نینچب  ار  تفالخ  هک  دراد  تحابق  تیاهن  دـناهدرک  هفیلخ  ار  وا  لوسر 

تسد دانع  بصعت و  يور  زا  دناهتـشاذگ و  تیلهاج  تعیب  رب  ار  راک  يانب  هک  تسا  مولعم  دناهدرک  مدرم  رگا  دنکب و  وا  تعاطا  دیاب  هک 
هیلع یسوم  موق  هکنانچ  دندش  بلاغ  وا  رب  ناقفانم  نافلاخم و  ات  دناهدرکن  دوخ  قح  ذخا  رد  دوخ  ماما  تناعا  دناهتـشادرب و  قح  هفیلخ  زا 

. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو   146 ص : نیقیلا ، قح  دندومن  يرماس  لجع و  تعاطا  دندرک و  فیعض  ار  نوراه  مالّسلا 

[ نافلاخم لهاجت  ناشیا و  تماما  رد  حیرص  صوصن   ] متفه لصف 

اهنآ زا  لهاجت  لفاغت و  ناشیا  تماما و  رد  تسا  حیرـص  صن  رثکا  دـناهدومن و  داریا  هربتعم  بتک  رد  نافلاخم  هک  رابخا  زا  یلیلق  نایب  رد 
تیاور تسا  هماع  نارـسفم  ریهاشم  زا  هک  یبلعث  میئامنیم . افتکا  یکدـناب  رایـسب  زا  تسین  هلاسر  نیا  بساـنم  همه  رکذ  نوچ  دـناهدومن و 

شرع قاس  رب  هک  مدید  جارعم  بش  رد  دومرف  ترضح  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مداخ  ءارمعلا  وبا  زا  تسا  هدرک 
هیلع هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  اضیا  و  هب » هترصن  یلعب و  هتدیا  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  : » دوب هتشون 
لبنح نب  دـمحا  زا  ةاکـشم  بحاص  میتخرد و  کی  زا  وت  نم و  دـنفلتخم و  ياـهتخرد  زا  مدرم  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مّلـس  هلآ و  و 

تـسه مالّـسلا  هیلع  یـسیع  زا  یتهابـش  یلثم و  وت  رد  یلع  ای  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
وا هک  دندرک  تابثا  وا  يارب  یتلزنم  هکنآ  ات  دنتـشاد  تسود  ار  وا  يراصن  دندز و  ناتهب  ار  شردام  هک  يدحب  دنتـشاد  نمـشد  ار  وا  دوهی 

دنوشیم كاله  نم  قح  رد  درم  ود  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  دـندناوخ  ادـخ  رـسپ  ادـخ و  ار  وا  هکنآـب  دوبن  نآـب  یـضار 
ترـضح هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  ما  زا  دنـسم  زا  اـضیا  دـنزیم و  ناـتهب  نم  رب  هک  ینمـشد  نم و  یتسود  رد  دـنکیم  طارفا  هکیتسود 

هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هداد  مانـشد  ارم  دهد  مانـشد  ار  یلع  هک  ره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
هک تحاصف  هبترم  نآب  درامشب  ار  دوخ  بقانم  لیاضف و  هک  دهاوخ  دیآ و  رب  ترخافم  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  رگا  تسا  هتفگ 

يرـشعب دیـسر  دنناوتن  دننک  تنواعم  تدعاسم و  ار  وا  برع  ياحـصف  عیمج  هدینادرگ و  نآب  صوصخم  ار  وا  تسا و  هدرک  اطع  واب  ادخ 
ربخ دننام  دننکیم  لالدتـسا  وا  تماما  رب  هیماما  هک  تسین  هروهـشم  رابخا  نم  دارم  تسا و  هتفگ  وا  نأش  رد  دـعولا  قداص  لوسر  هچنآ  زا 
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درک و عمج  هکم  رد  ار  دوخ  هریـشع  هک  یماـگنه  رد  تلاـسر  غیلبت  ربـخ  ربـیخ و  هصق  نتفگ و  زار  ربـخ  تئارب و  هصق  تلزنم و  ریدـغ و 
دارم هکلب  هروهـشم  رابخا  زا  اهنیا  لاثما  دروآ و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوا  تسنم و  هفیلخ  یـصو و  دروآ  نامیا  نمب  لوا  هک  ره  تفگ 

يرگید قح  رد  ار  اهنآ  زا  یلیلق  رایـسب و  زا  یکدنا  دناهدرک و  تیاور  وا  نأش  رد  ثیدح  نایاوشیپ  همئا و  هک  تسا  دنچ  هصاخ  رابخا  نم 
هک دنتسین  مهتم  هک  ترضح  نآ  قح  رد  ثیدح  ياملع  ار  اهنآ  دناهدرک  تیاور  هک  منکیم  لقن  ار  اهنآ  زا  یکدنا  نم  دناهدرکن و  تیاور 

لثم ددرگیم و  نئمطم  نآب  سفن  دننک  لقن  ناشیا  هک  یتیاور  هک  اریز  دنهدیم  لیضفت  وا  رب  ار  هباحص  زا  یضعب  ناشیا  رثکا  دنشاب و  هعیش 
وبا ظفاح  هک  تسنآ  لوا  میئامنیم : داریا  ار  یـضعب  هلاسر  نیا  رد  ام  دناهدرک و  تیاور  ثیدح  راهچ  تسیب و  سپ  تسین  نارگید  تیاور 
یلع ای  تفگ  یلع  اب  ص )  ) لوسر ترضح  هک   147 ص : نیقیلا ، قح  دناهدرک  تیاور  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ءایلوالا و  ۀیلح  رد  میعن 

نآ نآ و  زا  وا  يوسب  دـشاب  رتبوبحم  هک  یتنیزب  ار  ناگدـنب  تسا  هدرکن  تنیز  هک  یتـنیزب  تسا  هتخاـس  نیزم  ار  وت  ادـخ  هک  یتسردـب 
مک وت  زا  يزیچ  ایند  ینکیمن و  مک  ایند  زا  يزیچ  هک  ارت  تسا  هدینادرگ  تسا  ایند  رد  دهز  نآ  ادخ و  دزن  تسا  ناراکوکین  راربا و  تنیز 
وت هک  دنیضار  اهنآ  دنشاب و  وت  عابتا  اهنآ  هک  یتسه  یضار  هک  ار  وت  تسا  هدینادرگ  سپ  ار  نیکاسم  تبحم  وتب  تسا  هدیـشخب  دنکیمن و 
هک یسک  رب  ياو  دنک و  وت  قیدصت  دراد و  تسود  ار  وت  هک  یسک  لاح  اشوخ  سپ  تسا  هدرک  دایز  ار  نیا  لبنح  نبا  یشاب و  ناشیا  ماما 

لوسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دش  روکذم  اقباس  هک  ار  فیقث  ثیدح  دمحا  دنسم  زا  میود  دنک . وت  بیذکت  دراد و  نمشد  ار  وت 
هدرک لقن  ار  رمع  يوزرآ  تسنم و  سفن  لیدع  تفگ  ای  تسنم  زا  هک  ار  يدرم  متـسرفیم  ای  دیوشیم  ناملـسم  تفگ  فیقث  هورگب  (ص )

وبا تسنم  ناج  هلزنمب  هک  متـسرفیم  ار  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  یلع  لیاضف  باتک  رد  دمحا  زاب  تسا  هتفگ  تشذـگ و  هکنانچ  تسا 
نم زا  متفای و  ار  وا  فک  تدورب  هک  تشاذگ  نم  تشپ  رب  تسد  دمآ و  رمع  هک  مدـید  مدوب  دوخ  هرجح  رد  تلاح  نیا  رد  نم  تفگ  رذ 
میس مالّـسلا . هیلع  یلع  ینعی  دنکیم  هنیپ  ار  وا  لعن  هک  دهاوخیم  ار  نآ  دهاوخیمن  ار  وت  متفگ  هدرک  هدارا  هک  يراد  نامگ  ارک  هک  دیـسرپ 
هیلع یلع  باب  رد  درک  دهع  ادـخ  هک  یتسردـب  تفگ  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  هیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح 

تیاده هار  تمالع  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یتسردب  دیونشب  تفگ  نم  يارب  ار  نبا  نک  نایب  اراگدرورپ  متفگ  نم  يدهع  نم  يوسب  مالّسلا 
همیرک هیآب  تسا  هراشا  ار  نایقتم  ماهدینادرگ  مزال  هک  ياهملک  تسوا  دنک و  نم  تعاطا  هک  تسا  یسک  رون  تسنم و  ءایلوا  ماما  تسا و 

وا هد  تراشب  سپ  تسا  هدرک  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  وا  هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  يْوقَّتلا  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو 
تـسنم ناهانگب  دنک  باذع  ارم  رگا  میوا  تردق  هضبق  رد  میادخ و  هدنب  نم  تفگ  مداد  تراشب  ار  وا  نم  اراگدرورپ  متفگ  سپ  نیاب  ار 

لوسر ترضح  سپ  دنکب  هکنیاب  تسا  رتراوازـس  وا  سپ  تسا  هداد  هدعو  نآب  ارم  هچنآ  دنک  مامت  رگا  نم و  رب  تسا  هدرکن  متـس  چیه  و 
ار وا  اما  مدرک  دومرف  ادـخ  نادرگ  دوخب  نامیا  ار  وا  ياهب  ار و  شلد  هدـب  ـالج  ادـنوادخ  متفگ  وا و  يارب  زا  مدرک  اـعد  نم  تفگ  (ص )

بحاصم نم و  ردارب  وا  اراـگدرورپ  متفگ  ماهدرکن  ناـحتما  نآـب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  يدـحا  هک  یناـحتما  هیلبب و  ماهدـینادرگ  صوصخم 
دنـسب میعن  وبا  ظفاح  اضیا  درک و  مهاوخ  ناحتما  نآب  ار  مدرم  تسا و  نحتمم  ـالتبم و  وا  هک  تسا  هتـشذگ  نم  ملع  رد  هک  دومرف  تسنم 

راگدرورپ هک  یتسردب  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح   148 ص : نیقیلا ، قـح  هک  تسا  هدرک  تـیاور  سنا  زا  رگید 
رون تسنم و  ناتـسود  ياوشیپ  تسنامیا و  رانم  تسا و  تیادـه  تمالع  تیار و  وا  هک  یلع  قح  رد  نم  يوسب  تسا  هدرک  دـهع  نایملاع 

راگدرورپ تمحر  ياههنیزخ  ياهدـیلک  دوب  دـهاوخ  یلع  تسدـب  تسنم و  رادـملع  تمایق و  رد  تسنم  نیما  یلع  تسنم  ناـعیطم  عیمج 
رظن دـهاوخ  هک  ره  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  حیحـص  رد  یقهیب  دـمحا  دنـسم و  رد  لبنح  نب  دـمحا  تسا  هدرک  تیاور  مراهچ  نم .
سپ وا  دهز  رد  یسیع ع  يوسب  وا و  یکریز  رد  یسوم ع  يوسب  وا و  ملح  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  يوسب  وا و  مزع  رد  حون ع  يوسب  دنک 

تیاور وحن  نیاب  ۀباحصلا  لئاضف  رد  یقهیب  دمحا  زا  نیعبرا  رد  ار  ثیدح  نیا  يزار  رخف  دیوگ  فلؤم  مالّسلا  هیلع  یلع  يوسب  دنک  رظن 
یسوم يوسب  وا و  تلخ  رد  میهاربا ع  يوسب  وا و  ياوقت  رد  حون ع  يوسب  وا و  ملع  رد  مدآ ع  يوسب  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  تسا  هدرک 

رهاظ هک  تسا  هتفگ  هعیش  بناج  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  يوسب  دنک  رظن  وا  تدابع  رد  یـسیع ع  يوسب  وا و  تبیه  در  ع 
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دناهدوب رکب  وبأ  زا  لضفا  اهنآ  هک  تسین  کش  تافص و  نآ  رد  تسناربمغیپ  نآ  يواسم  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  ثیدح 
دنـسم رد  لبنح  نبا  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  مجنپ  دشاب . ناشیا  زا  لضفا  دیاب  یلع  سپ  تسا  لضفا  لضفا  يواسم  هباحـص و  ریاس  زا  و 

دنز گنچ  نم و  ندرم  شورب  دریمب  نم و  یناگدنز  شورب  دنک  یگدنز  هک  دراد  تسود  هک  ره  هک  دناهدرک  تیاور  لوسر  ترـضح  زا 
هک دـیاب  سپ  دیـسرمهب  مه  نآ  شاـب  تفگ  هکنآـب  تسا  هدرک  قـلخ  دوـخ  تردـق  تسدـب  ار  نآ  ادـخ  هک  خرـس  توقاـی  زا  یخاـش  رد 

نوریب هفرع  زور  نیسپ  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دمحا  دنـسم  زا  مشـش  مالّـسلا . هیلع  یلع  تیالوب  دوش  کسمتم 
صوصخب و یلعب  درک  تاهابم  دیزرمآ و  ار  همه  ناهانگ  امومع و  امـش  همهب  هکئالم  اب  درک  تاهابم  یلاعتقح  هک  یتسردب  دومرف  دمآ و 

دنمتداعس قح  دنمتداعـس و  لک  دنمتداعـس و  هک  یتسردب  منکیمن  ار  دوخ  یـشیوخ  تیاعر  میوگیم و  ینخـس  نم  دیزرمآ  ار  وا  ناهانگ 
دنـسم لئاضف و  باتک  رد  هک  تسا  لبنح  نب  دـمحا  ثیدـح  متفه  وا . توم  زا  دـعب  وا و  تایح  رد  دراد  تسود  ار  یلع  هک  تسا  یـسک 

رد متسیایم  سپ  منم  دنبلطیم  تمایق  رد  هک  ار  یسک  لوا  هک  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
شرع تسار  بناـج  زا  دـنبلطیم و  يرگید  زا  دـعب  یکی  ار  ناربـمغیپ  سپ  دـنناشوپیم  نمب  هلح  سپ  یهلا  هیاـس  رد  شرع  تـسار  بناـج 

هک یتلزنم  دراد  نم  اب  هک  یتبارق  يارب   149 ص : نیقیلا ، قح  دنبلطیم  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ  دنناشوپیم  ناشیاب  اههلح  دـنرادیمزاب و 
یلع اب  نآ  زا  دعب  دـنملع  نآ  ریز  رد  همه  تسا  وا  زا  دـعب  هک  ره  تسا و  دـمح  ياول  نآ  هک  ارم  ملع  وا  تسدـب  دـنهدیم  دراد و  نم  دزن 
ادـن شرع  زا  يدانم  سپ  دـنناشوپیم  وت  رب  ياهلح  سپ  لیلخ  میهاربا  نایم  نم و  نایم  یتسیایم  ات  یئآیم  ملع  اب  وت  سپ  هک  درک  باطخ 

ارم هاگره  دنناوخیم  ار  وت  هک  ار  وت  داب  تراشب  مالّـسلا  هیلع  یلع  وت  ردارب  تسیردارب  وکین  میهاربا و  وت  ردـپ  تسیردـپ  وکین  هک  دـنکیم 
رد میعن  وبا  ظفاح  متـشه  دننکیم . اطع  نمب  هاگره  دـننکیم  اطع  وتب  دـنناشوپیم و  تعلخ  ارم  هاگره  دـنناشوپیم  تعلخ  ار  وت  دـنناروخیم و 
نم يوـضو  يارب  یبآ  تفگ  نمب  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  کـلام  نب  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  هـیلح 

دوشیم لخاد  وت  رب  هک  یسک  لوا  دومرف  سپ  دروآ  اجب  زامن  تعکر  ود  تخاس و  وضو  تساخرب و  مدرک  رـضاح  نوچ  سپ  نک  رـضاح 
اپ تسد و  نادیفـس و  ور  هدـنناشک  ایـصوا و  متاخ  ناـشیا و  هاـشداپ  ینعی  ناـنمؤم  بوسعی  ناناملـسم و  رورـس  ناـیقتم و  ماـما  رد  نیا  زا 

هیلع یلع  سپ  مدرک  ناـهنپ  ار  دوـخ  ياـعد  نادرگ و  راـصنا  زا  يدرم  ار  وا  ادـنوادخ  متفگ  نم  تـفگ  سنا  تـشهب  يوـسب  تسنادـیفس 
تسد نادنخ و  داش و  وا  يوسب  تساخرب  سپ  ع )  ) یلع متفگ  دمآ  یک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دمآ  مالّـسلا 
رتـشیپ هک  ینکیم  يراـک  نمب  تبـسن  هک  منیبـیم  زورما  هَّللا  لوـسر  اـی  تـفگ  ع )  ) یلع درکیم  كاـپ  ار  شیور  قرع  درک و  وا  ندرگ  رد 
دیناونش یهاوخ  ناشیاب  ارم  يادص  دیناسر و  یهاوخ  قلخب  ارم  تلاسر  نم  بناج  زا  وت  هکنآ  لاح  منکن و  ارچ  دومرف  ترضح  يدرکیمن 

هک هشیاع  زا  هیلح  رد  تسا  هدرک  تیاور  ظفاح  اـضیا  مهن  نم . زا  دـعب  دـننک  فـالتخا  نآ  رد  هچنآ  ناـشیا  يارب  زا  درک  یهاوخ  ناـیب  و 
برع دیـس  وت  رگم  متفگ  نم  تسا  یلع  وا  هک  ار  برع  دیـس  نم  يارب  زا  دـیبلطب  هدوـمرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
راصنا هورگ  يا  تفگ  دیبلط و  ار  راصنا  دمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  تسا  برع  دیـس  یلع  مدآ و  نادنزرف  عیمج  دیـس  نم  تفگ  یتسین 
تـسا یلع  وا  تفگ  هَّللا  لوسر  ای  یلب  دنتفگ  دـیوشن  هارمگ  زگره  نآب  دـیوش  کسمتم  رگا  هک  يزیچ  رب  ار  امـش  منک  تلالد  دـیهاوخیم 

هچنآ هب  ادخ  بناج  زا  درک  رما  ارم  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  یتسردب  نم  تمارکب  دیراد  یمارگ  نم و  یتسودب  دـیراد  تسود  ار  وا  سپ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلح  رد  ظفاح  اضیا  مهد  امـشب . متفگ 
هچنآ رب  ار  ادخ  منکیم  دمح  تفگ  تمعن  نیا  رب  رکش  تسا  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  یلعب  دنتفگ  نایقتم  ماما  نانمؤم و  دیـس  يا  ابحرم  دومرف 
ماعنا نمب  هچنآ  رب  دنک  دایز  تسا و  هدرک  اطع  نمب  هچنآ  رب  ار  وا  منک  رکـش  هک  ارم  دهد  قیفوت  هک  وا  زا  منکیم  لاؤس  تسا و  هداد  نمب 

هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیلح  رد  اضیا  مهدزای   150 ص : نیقیلا ، قح  تسا . هدرک 
هتـشک ار  وا  نم  راگدرورپ  هک  ندع  تنج  رد  دوش  نکاس  نم و  ندرم  شورب  دریمب  نم و  یناگدنز  شورب  دنک  یناگدنز  دـهاوخ  هک  ره 
ترتع ناشیا  هک  یتسردب  ارم  زا  دـعب  ناماما  دـنک  يوریپ  وا و  تسود  اب  دـنک  یتسود  نم و  زا  دـعب  یلع  اب  دـنک  تالاوم  دـیاب  سپ  تسا 
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نم و تما  زا  نم  زا  دعب  دـننک  ناشیا  بیذـکت  هک  اهنآ  رب  ياو  سپ  دـناهداد  ناشیاب  ارم  ملع  مهف و  دـناهدش و  قلخ  نم  تنیط  زا  دـننم و 
سودرف بحاص  لیاضف و  باتک  دنـسم و  رد  دـمحا  زا  مهدزاود  دـناسرن . ناـشیاب  ارم  تعافـش  ادـخ  ارم  هلـص  ناـشیا  قح  رد  دـننک  عطق 

دنک قلخ  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  یلاـعتقح  دزن  يرون  یلع  نم و  میدوب  هک  دوـمرف  ص )  ) لوـسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  راـبخالا 
رد دوب و  یلع  وزج  کـی  مدوب و  نم  وزج  کـی  سپ  ءزج  ودـب  ار  رون  نآ  درک  تمـسق  درک  قلخ  ار  مدآ  نوچ  سپ  لاـس  رازه  هدراـهچب 
زا دش و  توبن  نم  يارب  زا  سپ  میدیـسر  بلّطملا  دبع  بلـص  رد  ات  اهبلـص  رد  میدش  لقتنم  ام  سپ  هک  تسا  هدرک  دایز  رابخالا  سودرف 
رب ندرک  رظن  هک  یلع  اب  درک  باطخ  دومرف و  ص )  ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دنسم  رد  دمحا  مهدزیس  تیاصو . یلع  يارب 

تسادـخ و تسود  نم  تسود  هتـشاد و  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هک  ره  ترخآ  اـیند و  رد  يرورـس  دیـس و  وت  تستداـبع  وت  يور 
لیاضف باتک  رد  دـمحا  اضیا  مهدراهچ  دراد . نمـشد  ار  وت  هک  یـسک  رب  ياو  تسادـخ  نمـشد  نم  نمـشد  تسنم و  نمـشد  وت  نمـشد 

تـشادرب یگـشم  یلع  دندرک  عانتما  همه  مدرم  دروایب  ام  يارب  زا  یبآ  هک  تسیک  تفگ  ادخ  لوسر  ردب  بش  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور 
لیفارـسا لیئاکیم و  لیئربج و  يوسب  درک  یحو  یلاعتقح  سپ  هاچ  رعقب  تفر  ورف  یقیمع و  هاچ  رـس  رب  دمآ  دوب و  کیرات  رایـسب  بش  و 

ریزب نامـسآ  زا  سپ  شرکـشل  مالّـسلا و  هیلع  یلع  شردارب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  يرای  ترـصن و  يارب  دـیوش  ایهم  هک 
دندرک مالس  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  رب  هکئالم  نآ  همه  دندیـسر  هاچ  دزنب  نوچ  دیـسرتیم  دینـشیم  هک  ره  هک  یئادص  هلغلغ و  اب  دندمآ 

ترـضح هک  تسا  هدرک  دایز  شرخآ  رد  سنا و  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـسب  دمحا  ار  ثیدـح  نیا  اضیا  وا و  لالجا  مارکا و  يارب 
راوس نآ  رب  دروآ و  دـنهاوخ  وـت  يارب  زا  ار  تشهب  ياـههقان  زا  هقاـن  تماـیق  زور  رد  یلع  اـی  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 

تیاور لیاضف  باتک  رد  دمحا  زاب  مهدزناپ  میوش . تشهب  لخاد  ات  دوب  دهاوخ  نم  نار  اب  وت  نار  نم و  يوناز  اب  وت  يوناز  دش و  یهاوخ 
رسپ نم و  ردارب  نم و  شیوخ  تبحمب  ار  امـش  منکیم  تیـصو  سانلا  اهیأ  تفگ  هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 

ره یقفانم و  رگم  ار  وا  درادیمن  نمـشد  ینمؤم و  رگم  ار  وا  درادیمن  تسود  هک  قیقحتب  مالّـسلا  هیلع  یلع   151 ص : نیقیلا ، قح  نم  مع 
دراد نمشد  ارم  هک  ره  هتـشاد و  نمـشد  ارم  هک  قیقحتب  دراد  نمـشد  ار  وا  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  هک  قیقحتب  دراد  تسود  ار  وا  هک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  لبنح  نبا  لئاضف  باتک  زا  زاب  مهدزناش  شتآب  ار  وا  دنک  باذع  ادخ 
ياکتم وا  هکنآ  لوا  تسایند  رد  هچ  ره  ایند و  زا  نم  يوسب  تسا  رتبوبحم  هک  تسا  هدرک  اطع  نمب  زیچ  جنپ  یلع  قح  رد  ادخ  هک  دومرف 

شنادنزرف عیمج  مدآ و  دوب و  دهاوخ  وا  تسد  رد  دمح  ياول  هکنآ  میود  قیالخ  باسح  زا  دوش  غراف  ادخ  هکنآ  ات  ادخ  شیپ  رد  تسنم 
زا داد  دهاوخ  بآ  تسوا  ناتـسود  زا  هک  دسانـش  ار  هک  ره  داتـسیا و  دهاوخ  نم  ضوح  رانک  رد  هکنآ  میـس  دوب  دهاوخ  ملع  نآ  ریز  رد 
ای نامیا  زا  دـعب  دوش  رفاـک  هک  مسرتیمن  وا  رب  هکنآ  مجنپ  درک  دـهاوخ  نفد  ارم  دـیناشوپ و  دـهاوخ  ارم  تروع  وا  هکنآ  مراـهچ  نم  تما 
ای تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  میعن  وبا  ظفاح  هیلح  زا  مهدـفه  ناصحا  زا  دـعب  دوش  یناز 

یتدایز ناشیا  رب  ینکیم و  همصاخم  مدرم  هباحـص و  ریاس  رب  وت  تسین و  نم  زا  دعب  يربمغیپ  اریز  يربمغیپ  هب  مراد  یتدایز  وت  رب  نم  یلع 
هدـننک افو  همه  زا  شیپ  ادـخب و  هدروآ  نامیا  همه  زا  شیپ  وت  درک  دـناوتیمن  هعزانم  وت  اب  اهنآ  رد  شیرق  زا  يدـحا  زیچ و  تفه  هب  يراد 

تیعر و نایم  رد  همه  زا  يرتهدننکتلادع  تیوسب و  مدرم  نایم  يرتهدننکتمسق  ادخ و  رماب  يرتهدنیامن  مایق  همه  زا  هدایز  ادخ و  دهعب 
هدرک تیاور  دـمحا  دنـسم  زا  مهدـجیه  تسا  رتشیب  همه  زا  ادـخ  دزن  وت  تلیـضف  تیزم و  قلخ و  نایم  رد  مکح  اضقب و  همه  زا  يرت  اناد 

یسکب مدرک  جیوزت  ارت  دومرف  ترضح  درادن  لام  هک  يریقفب  ارم  يدرک  جیوزت  هک  ادخ  لوسر  ای  تفگ  س )  ) همطاف ترـضح  هک  تسا 
نیمز و لها  رب  دش  علطم  هک  ینادیمن  رگم  تسا  رتشیب  همه  زا  شلمع  تسا و  رتگرزب  همه  زا  شلمح  تسا و  مادقا  همه  زا  شمالـسا  هک 

تسا دوجوم  لعفلاب  روکذم  ریـسفت  رد  تسا و  هدرک  تیاور  یبلعث  ریـسفت  زا  دیدحلا  یبا  نبا  مهدزون  دیزگرب . ار  وت  رهوش  همه  نایم  زا 
رب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دومنیم  تموادم  رایسب  نینح  گنج  زا  نتـشگرب  زا  دعب  دش  لزان  ءاج  اذا  هروس  نوچ  هک 

لخاد جوف  جوف  ادخ  نید  رد  مدرم  دش و  هکم  حتف  دوب  هداد  هدعو  ارم  ادخ  هچنآ  دمآ  یلع  ای  تفگ  سپ  هَّللا  رفغتسا  هَّللا و  ناحبس  نتفگ 
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داماد يراد و  نم  اب  هک  یتبارق  يراد و  همه  رب  مالسا  رد  هک  یمدقت  يارب  نم  ماقمب  تسین  رتراوازـس  وت  زا  سک  چیه  هک  یتسردب  دندش 
یتقو رد  وا  قوقح  بلاـط و  وبا   152 ص : نیقیلا ، قح  ياهتمعن  تسا  تباـث  نم  رب  نیا  زا  شیپ  ناـیملاع و  ناـنز  نیرتهب  تست  دزن  ینم و 

نیا هکنآ  زا  دعب  دـیدحلا  یبا  نبا  سپ  منکب  شدالوا  قح  رد  وا  قوقح  تیاعر  هک  میهاوخیم  رایـسب  مصیرح و  نم  دـش و  لزان  نآرق  هک 
دنفرحنم هک  تعامج  نآ  زا  يرایـسب  هک  مدرک  لقن  نیا  يارب  زا  عضوم  نیا  رد  ار  رابخا  نیا  نم  تسا  هتفگ  تسا  هدرک  لـقن  ار  ثیداـحا 

ار دوخ  تالامک  لئاضف و  اههبطخ  رد  دوخ  رب  ادخ  ياهتمعنب  ثدحت  يارب  زا  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دننیبیم  نوچ  ترـضح  نآ  زا 
هک دـنتفگیم  رمعب  هچنانچ  دـناهتفگیم  ار  نیا  رتشیب  زین  هباحـص  زا  یـضعب  دـنهدیم و  رخف  ربکت و  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  دـنکیم  رکذ 
ام تفگیم  تباث  نب  دیز  دـنک و  لوبق  ار  نیا  هک  تسنآ  زا  هدایز  شربکت  وا  تفگ  راذـگب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  گنج  رکـشل و  تراما 

هتـشاد تلاسر  ترـضح  دزن  تلزنم  نیا  هک  یـسک  هک  دـننادب  ات  میدرک  داریا  ار  ثیداحا  نآ  ام  اذـهل  میاهدـیدن  هماسا  یلع و  زا  رتربکتم 
دیابن شتمالم  تسا و  راوازس  دنک  ترخافم  ءایبنا  هکئالم و  اب  دور و  الاب  نامسآب  رگا  دشاب  هتفگ  ار  اهنیا  وا  نأش  رد  ترضح  نآ  دشاب و 
هکنآ ات  دوب  رتشیب  همه  زا  شعـضاوت  قلخ و  مرک و  فطل و  دومنن و  ربکت  راهظا  شرادرک  راـتفگ و  رد  زگره  ترـضح  نآ  هکنآ  اـب  درک 

هنیس هک  دوب  یـشوج  باب  زا  دشیم  رداص  ترـضح  نآ  زا  نانخـس  عون  نیا  هک  یهاگ  دندرکیم و  تمذم  حازم  اعد و  هب  ار  وا  شنانمـشد 
مدـع زا  هک  دوب  یتیاکـش  دیـشکیم و  دردرپ  لد  زا  هک  دوب  يدرـس  هآ  دومنیم و  راـهظا  ترورـضب  دزیم  مومه  جاوما  مطـالط  زا  شدردرپ 

زا دنتـشادن و  وا  لضفب  رارقا  هک  ار  نالفاغ  دوب  یهیبنت  دوب و  هدومرف  اطع  واب  هک  دوب  یهلا  ياهتمعن  رکـش  اـی  دومنیم  راـگزور  تدـعاسم 
دـننکن و وا  قح  رد  لطاب  داقتعا  مدرم  هک  دـنادرگ  رهاظ  ار  دوخ  لئاضف  زا  يردـق  هک  دوب  بجاو  وا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  باب 
ْنَّمَأ ال َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  تسا  هتفگ  ور  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  یلاعتقح  دنهدن و  میدقت  وا  رب  تلیضف  رد  ار  نارگید 

لد شوگ و  مشچ و  یلاعتقح  هک  دیوگ  فلؤم  دوب . دیدحلا  یبا  نبا  مالک  همجرت  اجنیا  ات  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی 
نیا تلیضف  نآ  اب  درم  نیا  هک  تسبیرغ  رایـسب  ناشیا و  رب  دشاب  هعیـش  تجح  ات  دنکیم  يراج  ناشیا  نابز  رب  ار  قح  ددنبیم و  ار  نافلاخم 
رارقا تسا و  هدشن  دراو  نارگید  قح  رد  لئاضف  نیا  کی  دص  زا  هک  دنکیم  لوبق  دنکیم و  اهنآ  تحـص  قیدـصت  دـنک و  لقن  ار  ثیداحا 
یهن لیبس  رب  هک  دنادیم  بجاو  ترضح  نآ  رب  دنکیم و  ترضح  نآ  تیمولظمب  فارتعا  دنکیم و  تاهج  همه  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا 
زیاج ملعا  ریغ  تماما  ملعا  دوجو  اب  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  هک  هیآ  نیاب  دنکیم  داهـشتسا  دـنکب و  اهنآ  صقن  دوخ و  لضف  راهظا  رکنم  زا 

ار اهنآ  دـندادیم و  اهنآ  تیاعر  ار   153 ص : نیقیلا ، قح  ترـضح  نآ  لاس  جـنپ  تسیب و  رد  دـنادیم و  هفیلخ  ار  اهنآ  کـلذ  عم  تسین و 
نافلاخم میدومن  داریا  هقباس  لوصف  لصف و  نیا  رد  هک  یثیداحا  هک  نادب  ٌباجُع و  ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ  دنادیم  هعاطالا  بجاو  ماما  واب  تبـسن 

درک دنناوتیمن  اهنآ  تحص  راکنا  تسا و  هیلع  قفتم  میاهدرک  لقن  ناشیا  حیحص  شش  زا  هچنآ  هک  اریز  درک  اهنآ  تحـص  راکنا  دنناوتیمن 
زا نآ  فلؤم  هک  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  دـننام  میاهدرک  لقن  ناشیا  ءاملع  رباکا  هروهـشم  بتک  زا  هدـش  لقن  ناشیا  بتک  ریاس  زا  هچنآ  و 
وا بتک  دناهدرک و  وا  قیثوت  همه  هک  تسا  میعن  وبا  ظفاح  بتک  دوشیم و  یهتنم  واب  ناشیا  بهذم  راهچ  زا  یکی  هک  تسناشیا  هعبرا  همئا 

لقن اهنآ  زا  هک  یبتک  ریاـس  دـننکیم و  لـقن  وا  زا  ریـسافت  همه  رد  تسناـشیا و  هروهـشم  نیرـسفم  زا  هک  یبلعث  ریـسفت  دـننادیم و  ربتعم  ار 
رفن شـش  نآ  نوچ  تسناشیا و  حاحـص  نیفلؤم  زا  هداـیز  هماـع  دزن  ناـشیا  راـبتعا  لـضف و  رثکا  تسناـشیا و  هروهـشم  بتک  زا  میاهدرک 

ياملع هک  تسا  هیلع  قفتم  همه  مینکیم  تجح  ناشیا  رب  ام  هک  یثیداحا  دناهدرمـش و  ربتعم  ار  اهنآ  تسا  نارگید  زا  هدایز  ناـشیا  بصعت 
تسین و نآ  زا  يرثا  ام  بتک  رد  اقلطم  هک  تسا  دنچ  یعوضوم  ثیدح  دنروآیم  ربارب  رد  اهنآ  هچنآ  دناهدرک و  تیاور  همه  ناشیا  ام و 

هدرک لقن  ماقم  نیا  رد  هک  یثیداحا  رثکا  هک  دـنادیم  دـشاب  هدرک  فاصنا  زا  هحیار  مامـشتسا  هک  یـسک  تسا و  رهاظ  اهنآ  رب  عضو  راـثآ 
رد تسا  حیرص  نآرق  ثیدح و  فرع  رد  تماما  هک  اریز  تماما  رد  تسا  حیرص  دناهدرک  اهنآ  تحصب  مکح  ناشیا  ياملع  رباکا  هدش و 

بـصغ تماما و  رد  تسا  حیرـص  ءالتبا  ثیدـح  دـشابیمن و  ریغ  تیعر  دـشاب  لوسر  سفن  لیدـع  هک  یـسک  يربک و  تسایر  تفالخ و 
ادخ لوسر  نایم  شاهجرد  دنشاب و  وا  ياول  تحت  رد  همه  دشاب و  ءایبنا  هروهشم  تافصب  فصتم  هک  یـسک  عضوم و  نیدنچ  رد  تفالخ 
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ثیدح دشابیمن و  دنـشاب  هدرک  تعیب  وا  اب  قفانم  دنچ  هک  میئل  یقـش  ره  تیعر  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیملـسملا و دیـس  نیقتملا و  ماما  اصوصخ  دـنکیم  تماـما  رب  تلـالد  نآ  تارقف  رثکا  تاحلطـصم  تغلب و  فراـع  فصنم  دزن  تیـصو 

ناشیا تیادـه  تما و  روما  تسایر  تسا و  ربمغیپ  تباـین  تیاـصو  زا  دارم  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  نییـصولا  متاـخ  نینمؤملا و  بوسعی 
نآ رد  هک  تشادن  یلام  دیامن و  نییعت  وا  يارب  یصو  هک  تشادن  یلفط  ترضح  نآ  الا  هتـشاد و  ینعم  نیا  رگید  يایبنا  تیـصو  هکنانچ 
نبا تسا و  رتاوتم  ترـضح  نآ  تیاصو  ثیداحا  درادن و  ثاریم  ترـضح  نآ  هک  دنیوگیم  هک  هماع  قیرط  رب  انب  اصوصخ  دـنک  تیـصو 

هک اریز  تماما  رد  تسا  حیرص  ثیدح  رخآ  اضیا  تسا و  تیاصو  نمضتم  هک  تسا  هدرک  لقن  رایسب  راعشا  هباحـص  رثکا  زا  دیدحلا  یبا 
نیقی تمـصع  رابتعاب  دناونـش  وا  زا  هچنآ  ینعی  ندیناونـش  ناشیاب  ار  وا  توص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  بناج  زا  تلاسر  ءادا 

154 ص : نیقیلا ، قح  سپ  تسا  وا  ناج  وا و  سفن  هلزنمب  نوچ  اضیا  دناهدینـش و  ار  وا  يادص  ایوگ  تسترـضح و  نآ  هدومرف  هک  دـنناد 
دیـس و مهن )  ) ثیدـح رد  و  تستماما - هرمث  تسا و  ماـما  راـک  همه  تما  فـالتخا  رد  قح  ناـیب  اـضیا  تسوا و  توص  هلزنمب  وا  يادـص 
هک یتاهجب  تماما  رد  تسا  حیرـص  مهد )  ) تستماما و هبتر  زا  رتالاب  ندیدرگ  يدبا  تیادـه  ثعاب  وا  تبحم  ندوب و  برع  عیمج  رورس 

تمارک صاصتخا و  تیاهن  تیـصو و  رابتعاب  مهدزاود )  ) وا و داجما  دالوا  تماما  وا و  تماـما  رد  تسا  حیرـص  مهدزاـی )  ) دـش روکذـم 
هک مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ریغب  قلخ  ریاس  زا  تسا  لضفا  هک  دنکیم  تلالد  مهدجیه )  ) تماما و رد  تسا  رهاظ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هکنآ  رد  تسحیرـص  رخآ  ثیدح  دش و  روکذم  ررکم  هک  يریرقتب  تماما  رب  تسا  هلماک  تجح 
نآ ات  درکیمن  شلوسر  شهاوخ  كرت  یلاعتقح  درکیمن و  يراـک  ادـخ  رما  نودـب  ترـضح  نآ  دوب و  هدرک  نییعت  وا  يارب  تفـالخ  مّلس 

حیجرت ترضح و  نآ  زایتما  تلالج و  رد  تسا  حیرص  رابخا  ریاس  دومنیمن و  راهظا  مدرمب  دوب  هدینـشن  ادخ  زا  ار  رما  نیا  ررکم  ترـضح 
مه اب  همه  اهنیا  عامتجا  هک  تسین  کش  دنک  هشقانم  اهنیا  زا  کی  ره  رد  یبصعتم  رگا  تسا و  حیبق  القع  تسلوضفم و  لیـضفت  وا  رب  ریغ 

دشاب و هدینادرگ  روک  ار  وا  تریـصب  هدـید  دانع  بصعت و  هک  یـسک  ار و  تفالخ  تماما و  ترـضح  نآ  قاقحتـساب  تینیقی  ملع  ثروم 
رُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  درک  دهاوخن  ناعذا  ایند  رد  یقح  چیه  هب  دباین  تیاده 

دندرک ترضح  نآ  قح  بصغ  هک  یتعامج  نآ  نعاطم  نایب  رد  متشه  لصف 

هراشا

ترـضح و نآ  ناشیا و  رد  دوب  رـصحنم  قح  عامجاب  هک  اریز  دوب  ترـضح  نآ  رد  رـصحنم  قح  سپ  دـندوبن  تفالخ  لـباق  اـهنآ  هکنآ  و 
تسا بلطم  دنچ  نآ  رد  دوشیم و  تباث  ترضح  نآ  تفالخ  دش  لطاب  اهنآ  تفالخ  هاگره 

تسا رکب  وبأ  نعاطم  رد  لوا ) بلطم  )

ور هک  همیظع  روما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  لوا  نعط  میئامنیم  افتکا  هلاـسر  نیا  رد  یلیلقب  تسا  رایـسب  نآ  و 
نوچ هکم و  لها  رب  ار  ةءارب  هروس  تایآ  ندناوخ  رگم  دومنن  ضیوفت  رکب  وبا  هب  ار  يرما  چـیه  دومنیم و  ضیوفت  هباحـص  ءامظعب  دادـیم 

ترـضح سپ  دشاب  وت  زا  هک  یـسک  ای  وت  رگم  ار  وت  تلاسر  دنکیمن  ادا  هک  دـیامرفیم  یلاعتقح  هک  تفگ  دـش و  لزان  لیئربج  دـش  هناور 
مولعم هدـناوخ و  هکم  لهاب  مسوم  رد  ار  تایآ  دـینادرگرب و  ار  رکب  وبأ  تفرگ و  رکب  وبأ  زا  ار  تاـیآ  تفر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
دریگب وا  زا  نآ  زا  دعب  دـهدب و  رکب  وبا  هب  هک  درک  رما  یلاعتقح  هکنآ  سپ  درکیمن  یهلا  یحو  نودـب  ار  يرما  لوسر  ترـضح  هک  تسا 
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لقن نیفلاخم  نابـصعتم  زا  یـضعب  هکنآ  درادـن و  تفالخ  تراـما و  تیب  لـها  وا  هک  دوش  مولعم  هکنآ  ریغب  تسین  رهاـظ  نآ  رد  یتمکح 
قح ناشیا  تایاور  رد  شفالخ  تسین و  ناـشیا  هربتعم  تاـیاور  رثکا  رد  دوب  هارمه  دـشن و  لوزعم  جاـح  تراـما  زا  رکب  وبأ  هک  دـناهدرک 

ناشیا گرزب  هک  دوب  نآ  برع  تداع  هک  دناهتفگ  رگید  یعمج  هکنآ  درادن و  ناشیا  يارب  زا  ياهدـیاف  هچ  رگا  تسه   155 ص : نیقیلا ،
دوجوم ناشیا  يامدق  هربتعم  بتک  زا  یباتک  رد  لصایب و  تسا  یفرح  دننکـشن  وا  هلیبق  ناگرزب  ار  دـهع  نآ  تسیابیم  درکیم  هک  يدـهع 
عارتخا رکب  وبأ  نابـصعتم  هک  تسیلیوأـت  نیا  تسین و  فورعم  برع  تاداـع  زا  نیا  هک  تسا  هدرک  فارتعا  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  تسین و 

نآ رب  رگا  دتـسرفن و  ار  رکب  وبأ  لوا  رد  دـشابن و  یفخم  لوـسر  ترـضح  رب  تسیاـب  دوـب  يررقم  فورعم  تداـع  رگا  اـضیا  دـناهدرک و 
ار ترـضح  نآ  ناشیا  دـشابن و  یفخم  دنتـسنادیم  ار  تیلهاج  تاداع  هک  هباحـص  ریاس  رمع و  رکب و  وبأ  رب  تسیاـب  دوب  یفخم  ترـضح 

تـشگرب نوزحم  بیاـخ و  رکب  وبأ  هک  یتقو  تسیاـب  دوب  نیا  ببـس  رگا  اـضیا  تسا  هدـعاق  فلاـخم  رکب  وبأ  نداتـسرف  هک  دـنزاس  هبنتم 
روکذم تایاور  رد  هک  يرذع  هکلب  دشاب  هدومرف  ار  رذع  نیا  ترضح  هک  تسین  روکذم  یتیاور  چیه  رد  دیامرفب و  ار  رذع  نیا  ترضح 

تسنآ رتبیرغ  همه  زا  دشاب و  وت  زا  هک  یسک  رگم  وت  بناج  زا  دنکیمن  ادا  تفگ  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دومرف  هک  تسنیا  تسا 
دناوتیم زامن  تماما  يرجاف  ره  ناشیا  داقتعاب  تسمولعم و  شفالخ  هکلب  دـشاب  لوسر  هتفگب  هک  تسین  تباث  هک  ار  يزامنـشیپ  تباین  هک 

هکنآ میود  نعط  دننادیمن . وا  تلیـضف  أشنم  ادخ  رماب  نینمؤملا  ریماب  ار  تایآ  نداد  رکب و  وبأ  لزع  دـننکیم و  رکب  وبأ  تفالخ  لیلد  درک 
گنج هجوتم  هک  درک  دیکأت  درک و  لخاد  وا  مکح  تحت  رد  ار  هباحص  زا  یعمج  درک و  رکشل  رادرـس  ار  دیز  نب  ۀماسا  لوسر  ترـضح 

فلخت ناشیا  هماسا و  رکـشل  زا  دیامن  فلخت  هک  یـسک  رب  درک  تنعل  ترـضح  دـندوب و  نیرومأم  هلمج  زا  رمع  رکب و  وبأ  دـنوش و  مور 
رد دـیکأت  هماسا و  شیج  ذوفن  زا  ترـضح  نآ  ضرغ  هک  دوب  مولعم  لاوحا  نیارقب  دـندش و  نعل  قحتـسم  تفالخ و  بصغ  يارب  دـندرک 
رد هددـعتم  قرطب  نیماضم  نیا  دریگ و  رارق  وا  دوخ  یـصو  رب  تفالخ  ددرگ و  یلاخ  ناقفانم  زا  هنیدـم  هک  دوب  نآ  ناشیا  جورخ  تعرس 
زا تسا  هدرک  تیاور  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  باتک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  تسا  روکذم  ناشیا  هربتعم  بتک  ریـس و  خـیراوت و 

لخاد راصنا  نیرجاهم و  رثکا  نآ  رد  هک  يرکـشل  رب  ار  هماـسا  درک  ریما  دوخ  توم  ضرم  رد  ادـخ  لوسر  هک  نمحرلا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع 
رب درب  تراـغ  هک  ار  وا  درک  رما  دوب  ریبز  هحلط و  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  حارج و  نب  ةدـیبع  رمع و  رکب و  وـبأ  اـهنآ  هلمج  زا  دـندوب و 
هاگ ترضح  شرکشل و  هماسا و  دومنیم  لفاغت  نیطسلف و  يداو  رد  دنک  گنج  دوب و  هدش  دیهـش  اجنآ  رد  شردپ  هک  عضوم  نامهب  هتوم 

يادف مردام  ردپ و  تفگ  هماسا  هکنآ  ات  رکـشل  ندش  هناور  رد  دومرفیم  دیکأت  لاح  همه  رد  دشیم و  کبـس  هاگ  دشیم و  دیدش  شـضرم 
ادخ تکرب  اب  ورب  ور و  نوریب  هک  دومرف  دهدب  افـش  ار  امـش  ادـخ  ات  منامب  زور  دـنچ  هک  یهدـیم   156 ص : نیقیلا ، قح  تصخر  داـب  وت 

ای تفگ  تیفاع  ترصن و  اب  ورب  دومرف  دوب  دهاوخ  حورجم  وت  يارب  زا  ملد  مراذگب  لاح  نیاب  ار  وت  مور و  نوریب  رگا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ 
ترـضح رب  ضرم  سپ  نکب  نم  تعاـطا  ورب  دومرف  ترـضح  مسرپـب  نیددرتـم  زا  ار  وت  لاوحا  مورب و  هکنآ  زا  مراد  تهارک  هَّللا  لوـسر 

نتفر هیهت  دنتفگ  دیسرپ  ار  وا  رکـشل  هماسا و  ربخ  دمآ  شوهب  ترـضح  نوچ  دوش  نتفر  نوریب  هجوتم  هک  تساخرب  هماسا  سپ  دش  بلاغ 
ار نیا  ررکم  دورن و  نوریب  وا  اب  دنک و  فلخت  وا  زا  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دینک  نوریب  ار  هماسا  رکشل  هک  دومرف  ررکم  زاب  دنکیم 

دورف تسا  هنیدم  نوریب  هک  فرج  رد  هکنآ  ات  دنتفریم  وا  شیپ  رد  هباحص  دش و  هناور  درک و  دنلب  دوخ  رس  رب  ار  ملع  هماسا  سپ  دومرفیم 
ایب هک  هماسا  دزنب  داتـسرف  ار  یـسک  نمیا  ما  هکنآ  ات  راصنا  ياههدرکرـس  اسؤر و  نیرجاـهم و  رثکا  رمع و  رکب و  وبأ  دـندوب  وا  اـب  دـمآ و 

ار ملع  تساخرب و  تعاس  نامه  دینـش  ربخ  نیا  نوچ  هماسا  تسا  نتفر  راک  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  هنیدمب 
رمع رکب و  ابا  دومن - لاحترا  سدق  ملاعب  تعاس  نامه  ترضح  درک و  بصن  ترـضح  هناخ  رد  رب  ار  ملع  دش و  هنیدم  لخاد  تشادرب و 
رثکا رماع و  نب  لـاله  يرهز و  قاحـسا و  نب  دـمحم  يرذـالب و  يدـقاو و  و  دـندرکیم . باـطخ  ریما  ناونعب  ار  هماـسا  هتـسویپ  دـندرم  اـت 

ار دوخ  تفالخ  ربخ  رکب  وبأ  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  دـندوب و  هماسا  رکـشل  لخاد  رمع  رکب و  وبأ  هک  دـناهتفگ  هماع  نیثدـحم  نیخروم و 
امش رب  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دناهدرکن و  یلو  ار  وت  دننم  اب  هک  يرکـشل  نم و  تفگ  هماسا  داتـسرف  هماسا  يارب 
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ترـضح رب  يرما  دنتـشگرب و  نم  تصخریب  رمع  تبحاـصم  وـت و  تفر و  اـیند  زا  اـت  درکن  ریما  نم  رب  ار  امـش  درکن و  لزع  درک و  ریما 
رکب وـبأ  درکن و  ریما  نم  رب  ار  امـش  درک و  ریما  امـش  رب  ارم  تخانـشیم  ار  امـش  ارم و  دوـبن و  یفخم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 

هک يدرم  زا  مراد  بجع  هک  دز  دایرف  داتـسیا و  دجـسم  رد  رب  تشگرب و  هماسا  سپ  تشاذگن  رمع  تفالخ  زا  دنک  علخ  ار  دوخ  تساوخ 
رد یناتسرهش  دمحم  دنکیم و  نم  رب  تراما  ياوعد  هدرک و  لزع  ارم  وا  درک  ریما  وا  رب  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

ص)  ) لوسر ترـضح  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  ضرم  رد  دـش  هباحـص  نایم  رد  هک  اهفالتخا  ناـیب  رد  تسا  هتفگ  لـحن  لـلم و  باـتک 
هک ام  رب  تسا  بجاو  دنتفگ  یهورگ  سپ  هماسا  رکـشل  زا  دـنام  سپ  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  ار  هماسا  دـینک  يزاسراک  هک  دومرف 
لد هدش و  بعص  ترضح  نآ  ضرم  دنتفگ  یضعب  تسا و  هتفر  نوریب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  رماب  هماسا  مینکب و  ترـضح  نآ  رما  لاثتما 

اجکب  157 ص : نیقیلا ، قح  ترـضح  نآ  رما  هک  مینیبب  ات  مینکیم  ربص  سپ  میراذـگب  لاح  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دروآیمن  باـت  اـم 
تهج هس  زا  هعقاو  نیا  سپ  ماهدومن  داریا  راونـالا  راـحب  رد  ناـفلاخم  بتک  زا  رایـسب  ثیداـحا  باوبا  نیا  زا  کـی  ره  رد  دوشیم و  یهتنم 

ریما ناشیا  رب  ار  هماسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  هکنآ  لوا  تفـالخ  بصاـغ  هسنآ  تفـالخ  نـالطب  رب  تسلیلد 
ناشیا هاگره  سپ  دـندومن  تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  اـت  دـندوب  وا  تراـما  تموکح و  تحت  رد  ناـشیا  دـینادرگن و  لوزعم  دـینادرگ و 

زین ناشیا  سپ  دنکب  ار  وا  تعاطا  وا  دشاب  هفیلخ  هک  ره  هک  دوب  بجاو  هکلب  دوبن  هفیلخ  قافتاب  وا  دنشاب و  هماسا  تعاطاب  رومأم  تیعر و 
فلخت هماسا  شیج  زا  هک  ره  دندومن و  فلخت  هماسا  شیج  زا  هکنآ  مود  دـننکب  رگید  هفیلخ  تعاطا  هک  دوب  بجاو  هکلب  دنـشابن  هفیلخ 

رما زا  ضارتعا  یلوت و  ناشیا  هکنآ  میس  دوشیمن  عمج  تفالخ  اب  ندوب  نوعلم  تسنوعلم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  لوقب  دومن 
ْنِم ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  انْعَطَأ  َو  ِلوُسَّرلِاب  َو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  َو  یلاـعتقح  هتفگب  تسین  نمؤم  دـنک  نینچ  هک  ره  دـندرک و  ترـضح  نآ 

ور ناشیا  زا  هقرف  نیا  دوجو  اب  میدرک و  ناشیا  تعاطا  میدروآ و  لوسر  ادخب و  نامیا  دـنیوگیم  ینعی  َنِینِمْؤُْملِاب  َِکئلوُأ  ام  َو  َِکلذ  ِدـَْعب 
لها رب  ناقفانم  ریاس  رمع و  اب  وا  هک  يروج  نایب  رد  میـس  نعط  دنتـسین . نمؤم  تعامج  نیا  نیا و  زا  دـعب  دـننکیمن  تعاطا  دـننادرگیم و 

نینیدتم تاقث و  تلاسر و  تراهط و  تیب  لها  زا  هک  هعیش  تایاور  زا  يرصتخم  لوا  تفالخ  بصغ  رد  دندومن  تراهط  تمـصع و  تیب 
رب تسا  روهـشم  روکذـم و  نیفلاخم  هربتعم  بتک  رد  هک  یتایاور  نآ  ءازجا  زا  يوزج  ره  رب  نآ  زا  دـعب  میامنیم و  لقن  تسلوقنم  هباـحص 

تسا ناشیا  رفک  لیلد  نیقفانم  نآ  تفالخ  رد  دناهدش  کسمتم  نآب  نافلاخم  هک  یتعیب  عامجا و  هک  دوش  مولعم  ات  میامنیم  داریا  نآ  قبط 
هعیـش بتک  ریاس  رد  هک  هک  ياهرتاوتم  تایاور  قفاوم  تسا  هدرک  تیاور  هحیحـص  دـیناساب  جاجتحا  رد  یـسربط  خیـش  ناشیا : تفالخ  هن 

رب داد  هیکت  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  سابع و  یلع و  رب  درک  هیکت  دیبلط و  ار  راصنا  دش  دیدش  لوسر  ترضح  ضرم  نوچ  هک  تسا  روکذم 
رگم تسا  هتفرن  ایند  زا  يربمغیپ  چیه  هک  دومرف  درک و  دوخ  تیب  لها  باب  رد  تیـصو  دناوخ و  ياهبطخ  دجـسم و  ياهنوتـس  زا  ینوتس 

ار ناشیا  هک  ره  نم  تیب  لها  ادـخ و  باتک  مراذـگیم  گرزب  رما  ود  امـش  نایم  رد  نم  تسا و  هتـشاذگ  دوخ  تما  ناـیم  رد  هفیلخ  هکنآ 
رد دومن  هغلابم  دیبلط و  ار  هماسا  نآ  زا  دعب  دینکب و  ناشیا  تیاعر  هک  دومن  تیـصو  راصنا  قح  رد  سپ  دنک  عیاض  ار  وا  ادخ  دنک  عیاض 

یخـسرف کی  رد  درب و  نوریب  ار  دوخ  رکـشل  هماسا  دش و  هناخ  لخاد  ترـضح  سپ  دـش  روکذـم  اقباس  هچنانچ  رکـشل  ندرب  نوریب  باب 
قح دـندمآ  دورف  رکـشل  نایم  رد  دـندوب و  حارج  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبأ  نتفر  رد  درک  تعراسم  هک  یـسک  لوا  درک و  لوزن  هنیدـم 

ءایبنا دیس  ترضح  دش  هبنشود  زور  تشاچ  نوچ  دش و  رامیب  زین  هدابع  نب  دعـس  دش و  دیدش  لوسر  ترـضح  ضرم  158 و  ص : نیقیلا ،
دنتـشگرب و هنیدـمب  رثکا  دیـسر  رکـسعب  رثا  تشحو  ربخ  نیا  نوچ  دوب  هتـشذگن  رکـشل  نتفر  نوریب  زا  زور  ود  دومن و  تلحر  اـقب  ملاـعب 

رگا دـیاهدش  برطـضم  نینچ  ارچ  سانلا  اهیأ  هک  درک  دایرف  دـمآ و  دجـسم  رد  رب  دوب و  راوس  ياهقان  رب  رکب  وبأ  سپ  دـمآ  رب  مهب  هنیدـم 
ِِهْلبَق ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  تسا  هدرمن  دـمحم  راـگدرورپ  درم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم 
دوش هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ  نالوسر  وا  زا  شیپ  دناهتـشذگ  هک  یلوسر  رگم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تسین  ینعی  ُلُسُّرلا 

ار وا  هدابع و  نب  دعـس  رب  دندرک  تیعمج  راصنا  سپ  دناسریمن  يررـض  ادخب  ددرگرب  نید  زا  هک  یـسک  تشگ و  دیهاوخ  رب  نید  زا  امش 
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وبا دندش و  هفیقس  هجوتم  تعرسب  ود  ره  درک و  ربخ  ار  رکب  وبأ  دیسر  رمعب  ربخ  نیا  نوچ  دننک  تعیب  وا  اب  هک  دندرب  هدعاس  ینب  هفیقـسب 
ناشیا نایم  رد  رامیب  دعس  دندوب و  هدش  عمج  راصنا  زا  رایسب  تعامج  هفیقـس  رد  دنتـشادرب و  دوخ  اب  دوب  ناشیا  دنگوس  مه  هک  ار  هدیبع 

ود زا  یکی  تعیب  هب  مناوخیم  ار  امـش  نم  تفگ  راصناب  رکب  وبأ  هکنآ  ات  دش  راصنا  رفن و  دنچ  نیا  نایم  رد  رایـسب  هعزانم  دوب و  هدـیباوخ 
وت میئامنب  مدقت  وت  رب  ام  هک  تسین  راوازس  هک  دنتفگ  رکب  وبا  هب  هدیبع  وبا  رمع  تفالخ  يارب  ماهدیدنسپ  ار  ود  ره  رمع  ای  هدیبع  وبا  ای  رفن 
هک یـسک  رما  نیا  رب  دوش  بلاغ  میـسرتیم  دنتفگ  راصنا  ام  زا  رما  نیاب  یقحا  وت  ياهدوب و  راغ  بحاصم  وت  ياهدش و  ناملـسم  ام  زا  شیپ 

راصنا نارجاهم و  تلیضف  رکب  وبأ  دیهد  رارق  يریما  دوخ  يارب  زا  امـش  میریگیم و  يریما  دوخ  يارب  زا  ام  سپ  امـش  زا  هن  دشاب و  ام  زا  هن 
تـسد راصنا  هورگ  يا  تفگ  تساخرب و  يراصنا  رذـنم  نب  بابح  دیـشاب  ارزو  امـش  دنـشاب و  ارما  نارجاهم  تفگ  درک و  رکذ  ود  ره  ار 
دنشابن یضار  امش  تراماب  اهنآ  رگا  دنکیمن  امش  تفلاخم  رب  تأرج  یسک  دنیامش و  هیاس  ریز  رد  امش  هناخ  رد  نارجاهم  هک  دیرادهاگن 

ریما امـش  هک  دوشیمن  یـضار  برع  دوب و  دـناوتیمن  فالغ  کی  رد  ریـشمش  ود  تاـهیه  تفگ  رمع  يریما  ناـشیا  زا  دـشاب و  يریما  اـم  زا 
ام و اب  دنک  هعزانم  دناوتیم  یک  تسناشیا و  زا  ربمغیپ  هک  دشاب  یتعامج  اب  تفالخ  هکنآب  دنایـضار  دـشاب و  امـش  ریغ  زا  ربمغیپ  دیـشاب و 

تفگ نانخس  مسق  نآ  زا  بابح  زاب  دنک  اپرب  هنتف  دزادنا و  هکلهمب  ار  دوخ  دهاوخ  هک  یسک  رگم  میئوا  هریـشع  ناشیوخ و  ام  هکنآ  لاح 
رایسب نخس  تساخرب و  هدیبع  وبا  سپ  منزیم  وا  ینیب  رب  ریشمش  دنکیم  نم  لوق  در  هک  ره  دناهدرک و  تعاطا  اهنیا  امش  ریشمشب  تفگ  و 
جرزخ هلیبق  زا  وا  دنتـساوخیم و  دعـس  يارب  زا  ار  تفالخ  ناشیا  دوب و  سوا  هلیبق  زا  نوچ  دوب  راصنا  ناگرزب  زا  هک  دعـس  نب  ریـشب  تفگ 
تعیب هب  دـنوش  یـضار  هک  درک   159 ص : نیقیلا ، قـح  بیغرت  ار  مدرم  شیرق و  بناـجب  دـنک  لـیم  هک  تـشاد  نـیا  رب  ار  وا  دـسح  دوـب 

ود هدـیبع  وبا  رمع و  کنیا  تفگ  رکب  وبا  سپ  دـندش  يوق  نارجاهم  رجاهم  راصنا و  نایم  رد  دیـسر  مهب  فالتخا  ببـس  نیاـب  نارجاـهم 
رایتخا وت  دوجو  اب  ام  دنتفگ  دندوب  هدرک  مه  اب  هک  ياهئطوت  رابتعاب  هدیبع  وبا  رمع و  دینک و  تعیب  دـیهاوخ  هک  کی  ره  اب  دنـشیرق  خـیش 
دندینش ار  ریشب  نخس  سوا  هلیبق  نوچ  مکیرش  امش  اب  مه  نم  تفگ  ریـشب  مینک  تعیب  وت  اب  ام  ات  نک  زارد  ار  دوخ  تسد  منکیمن  تفالخ 

رمع دیتشک  ارم  تفگ  دوش  كاله  مدرم  ياپ  ریز  رد  هک  دش  کیدزن  دعـس  دـندروآ و  موجه  رکب و  وبأ  اب  ندرک  تعیب  هب  دـندرک  عورش 
نازیرگ ناسرت و  هیشبح  كاهص  رسپ  يا  تفگ  دیبسچ و  رمع  شیرب  تسجرب و  دعس  رسپ  سیق  دشکب  ار  وا  ادخ  ار  دعـس  دیـشکب  تفگ 

يا شاب  هتـسهآ  تفگ  رکب  وبأ  مراذـگن  تناهد  رد  نادـند  کی  ینک  مک  مردـپ  زا  وم  کی  رگا  ینمیا  لحم  رد  نارغ  ریـش  اـهگنج و  رد 
ياههچوک رد  دیدینشیم  هنیآره  متشاد  نتساخرب  هوق  رگا  هک  هَّللا  كاهص و  رسپ  يا  تفگ  دعس  تسا  رتعفان  رتهب و  ارادم  قفر و  هک  رمع 

نارگید عبات  دیدوب و  لیلذ  ناشیا  نایم  رد  هک  یهورگب  دیوش  قحلم  دننک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  امش  باحصا  ار و  امـش  هک  یئادص  هنیدم 
رکب وـبأ  سپ  دـندرب  هناـخب  دنتـشادرب و  ار  وا  دـیرب . نوریب  هنتف  لـحم  زا  ارم  جرزخ  لآ  يا  دـیاهدیناسر  مهب  تأرج  نم  رب  لاـحلا  دـیدوب 

مزادـنیب و امـش  يوسب  مراد  رانک  رد  هک  يریت  ره  ات  منکن  تعیب  هَّللا  هن و  تفگ  نک  تعیب  ایب  مه  وت  دـندرک  تعیب  نمب  مدرم  هک  داتـسرف 
ره اب  منکیم  هلتاقم  امش  اب  نم  سپ  دشاب  هتـشاد  نآ  نتفرگ  توق  متـسد  ات  مرب  راکب  ریـشمش  منک و  نیگنر  امـش  نوخ  زا  ار  دوخ  هزین  رس 
ات منکن  تعیب  یصاع  ود  امش  اب  نم  دنوش  عمج  سنا  نج و  رگا  هک  دنگوس  ادخب  نم و  هریشع  تیب و  لها  زا  دنک  نم  تعباتم  ددم و  هک 

هدرک ابا  وا  تفگ  دعـس  رـسپ  ریـشب  تفرگ  دیاب  تعیب  وا  زا  هتبلا  تفگ  رمع  دنتفگ  ناشیاب  ار  باوج  نیا  نوچ  مور  مدوخ  راگدرورپ  دزنب 
دیراذگب و ار  وا  دنوشن  هتـشک  جرزخ  سوا و  ات  دوشیمن  هتـشک  وا  دوش و  هتـشک  ات  دنکیمن  تعیب  تسا و  هداتفا  تجاجلب  تعیب و  زا  تسا 

مکحب دشیمن و  رضاح  ناشیا  زامنب  وا  دنتـشادرب و  دعـس  زا  تسد  ار و  وا  لوق  دندرک  لوبق  سپ  دناسریمن  يررـض  امـشب  وا  ندرکن  تعیب 
فرـصتم ار  تفالخ  رمع  درم و  رکب  وبأ  ات  دوب  لاح  نیا  رب  هتـسویپ  درکیم و  گنج  ناشیا  اب  هتبلا  تفاییم  يروای  رگا  دوبن و  لئاق  ناشیا 

وا رب  يریت  بش  رد  هک  دوب  نآ  شتوم  ببـس  درکن و  تعیب  کی  چـیه  اب  درم و  اجنآ  رد  ماشب و  تفر  دوبن  نمیا  رمع  ررـض  زا  نوچ  دـش 
دنداد و رارق  يراصنا  هملس  نب  دمحم  يارب  هلاعج  هک  دناهتفگ  یضعب  دنتشک و  ار  وا  نج  هک  دنتسب  نج  رب  تمهت  دنتشک و  ار  وا  دندز و 

هنیدم رد  هک  یعمج  راصنا و  ریاس  تشک و  ار  وا  هبعـش  نب  ةریغم  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  تشک و  ار  دعـس  وا 
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لوسر ترضح  نیفکت  لیسغت و  160 و  ص : نیقیلا ، قح  زیهجتب  لوغشم  لاوحا  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دندرک و  تعیب  دندوب 
مدرم دومن و  تلحر  یلعا  ءالمب  ص )  ) لوسر نوچ  هک  مدینش  ناملس  زا  تفگ  یلاله  سیق  نب  میلـس  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

تـسیاب یلع  هک  یتجح  راصنا و  اب  دندرک  همـصاخم  دـندمآ و  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبأ  دـندرک  هچنآ  دـندرک  دـنتفگ و  هچنآ  دـنتفگ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  امـش  زا  تفالخ  رماب  دنقحا  شیرق  راصنا  هورگ  يا  دوب  نیا  ناشیا  تجح  دنتفگ  ناشیا  دیوگب 

لیضفت ار  ناشیا  تسا و  هدرک  رکذ  راصنا  زا  شیپ  ار  ناشیا  نآرق  رد  ادخ  هک  اریز  امـش  زا  دنرتهب  نارجاهم  تسا و  شیرق  زا  مّلـس  هلآ و 
ریما ترـضح  تمدـخ  متفر  نم  تفگ  ناملـس  دنـشیرق . زا  ناـماما  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  تسا و  هداد 

دوشن وا  لسغ  بکترم  وا  ریغ  یسک  هک  دوب  هدرک  تیـصو  ترـضح  نآ  هک  اریز  دوب  لوسر  ترـضح  نداد  لسغ  لوغـشم  وا  نینمؤملا و 
لیئربـج دـیوشب  تساوخیم  ترـضح  هک  يوـضع  ره  سپ  لـیئربج  تفگ  وـت  لـسغ  رب  ارم  دـنکیم  تناـعا  یک  هَّللا  لوـسر  اـی  تفگ  سپ 

ع)  ) نیـسح نسح و  همطاف و  دادقم و  رذ و  وبا  دیبلط  ارم  دش  غراف  طونح  نفک و  لسغ و  زا  نوچ  درکیم  رهاظ  ار  وضع  نآ  دـینادرگیم و 
تصخر سپ  دیدن  ار  زامن  هک  تفرگ  ار  وا  مشچ  لیئربج  دوب و  هرجح  نآ  رد  هشیاع  میدرک و  زامن  وا  رب  میتسب و  فص  وا  بقع  رد  ام  و 

یَلَع َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هیآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنداتـسیایم و  ترـضح  رود  رب  دـندشیم و  لخاد  رفن  هد  رفن  هد  هک  ار  هباحـص  داد 
ربخ ناشیا  رگا  دش و  هدرک  لوا  هک  دوب  زامن  نامه  یقیقح  زامن  دنتفریم و  دنداتـسرفیم و  تاولـص  ناشیا  دـناوخیم و  ار  هیآ  رخآ  ات  ِِّیبَّنلا 

رد دندرک  ناقفانم  نآ  هچنآب  ار  نینمؤملا  ریما  مداد  ربخ  نم  تفگ  ناملـس  سپ  دنکب  رکب  وبأ  ار  زامن  تماما  هک  دـندرکیم  عمط  دـندشیم 
ره اب  دننک و  تعیب  وا  اب  تسد  کیب  هک  دـنوشیمن  یـضار  مدرم  تسا و  هتـسشن  ربنم  رب  رکب  وبأ  لاحلا  متفگ  دوب  لسغب  لوغـشم  هک  یتقو 

لوسر ترضح  ربنم  رب  هک  یتقو  رد  درک  تعیب  وا  اب  هک  یسک  لوا  هک  یتسناد  ناملس  ای  هک  دومرف  ترـضح  دننکیم  تعیب  وا  اب  تسد  ود 
یلوم ملاس  سپ  رمع  سپ  هدیبع  وبا  سپ  دوب  دعس  نب  ریشب  درک  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لوا  هفیقـس  رد  نکیل  هن و  متفگ  دوب  یک  تفر  الاب 

اما منادیمن  تفگ  ناملس  درک  تعیب  وا  اب  ربنم  رد  هک  میوگیم  ار  یسک  لوا  میوگیمن  ار  وا  هک  دومرف  ترضح  لبج  نب  ذاعم  سپ  هفیذح 
رب رکب  وبأ  نوچ  دومنیم  دبعتم  رایسب  دوب و  هدجـس  تمالع  شمـشچ  ود  نایم  رد  دوب و  هدرک  دوخ  ياصع  رب  هیکت  هک  ار  يریپ  درم  مدید 
وا اب  درک و  زارد  تسد  وا  اشگب  ار  تتسد  مدید  ناکم  نیا  رد  ار  وت  ات  مدرمن  هَّلل  دمحلا  تفگ  تسیرگ و  تفر و  الاب  لوا  وا  تسشن  ربنم 

دومرف ترضح   161 ص : نیقیلا ، قح  تفر . نوریب  دجـسم  زا  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ  مدآ  زور  لثم  تسیزور  نیا  تفگ  سپ  درک  تعیب 
دومرف ص )  ) لوسر ترضح  تافوب  درکیم  تتامش  هک  دومنیم  نینچ  دمآ و  دب  ارم  وا  نخـس  نکیل  هن و  متفگ  دوب  یک  یتسناد  ناملـس  ای 
لوسر ترضح  هک  ریدغ  زور  رد  دندش  رضاح  شباحـصا  ياههدرکرـس  سیلبا و  هک  ص )  ) ادخ لوسر  ارم  داد  ربخ  دوب و  ناطیـش  وا  هک 
نابیاغب نارضاح  هک  ار  ناشیا  درک  رما  ناشیا و  ياهناج  زا  مدرمب  میالوا  نم  هک  ار  مدرم  داد  ربخ  ادخ و  رماب  درک  بصن  تفالخب  ارم  ص 
دهاوخن یتسد  ناشیا  رب  ار  ام  ار و  وت  دـنموصعم و  موحرم و  تما  نیا  هک  دـنتفگ  واب  وا  باحـصا  نادرمتم  نیعل و  نآ  عابتا  سپ  دـنناسرب 

سپ هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تشگرب و  دـش و  نیگمغ  ناطیـش  سپ  دنتـسناد  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  دوخ  ماما  هاـنپ و  ناـشیا  دوب 
لوا دمآ و  دنهاوخ  دجسمب  سپ  درک  دنهاوخ  تعیب  رکب  وبأ  اب  هدعاس  ینب  لظ  رد  مدرم  مورب  ایند  زا  نم  نوچ  هک  دومرف  ادخ ص  لوسر 

تفر و دـهاوخ  نوریب  سپ  تفگ  دـهاوخ  نینچ  يدـبعتم و  ریپ  درم  تروصب  دوب  دـهاوخ  ناطیـش  دـنک  تعیب  وا  اب  نم  ربنم  رب  هک  یـسک 
هک یئوت  ام  گرزب  يا  ام و  دیـس  يا  تفگ  دـنهاوخ  درک و  دـنهاوخ  هدجـس  ار  وا  ناشیا  سپ  درک  دـهاوخ  عمج  ار  دوخ  عابتا  نیطایش و 
هک دیتفگیم  امـش  دندشن  هارمگ  دوخ  ربمغیپ  زا  دعب  هک  دـنتما  مادـک  هک  تفگ  دـهاوخ  باوج  رد  وا  سپ  يدرک  نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ 

ْمِْهیَلَع َقَّدَـص  ْدََـقل  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکتـس  نیا  متـشاد  دوخ  ربمغیپ  تفلاخم  رب  ار  ناشیا  هنوگچ  دـیدید  مرادـن  یهار  ناشیا  رب  نم 
رگم ار  وا  دـندرک  يوریپ  سپ  ار  دوخ  ناـمگ  ناطیـش  ناـشیا  رب  درک  تسار  هک  قیقحتب  ینعی  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  ًاـقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَـف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ 

تفرگ و ار  نینسح  تسد  درک و  راوس  یـشوگزارد  رب  ار  ع )  ) همطاف مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  بش  نوچ  تفگ  ناملـس  نانمؤم . زا  یهورگ 
تباجا درک  ناشیا  زا  يرای  بلط  دروآ و  ناشیا  دایب  ار  دوخ  تفالخ  تماما و  قح  تفر و  راصنا  رجاهم و  زا  ردـب  لها  زا  کی  ره  هناـخب 
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دیـشارتب و ار  دوخ  ياهرـس  دـیئوگیم  تسار  رگا  هک  دومرف  سپ  رفن  راهچ  تسیب و  رگید  تیاورب  سک و  راهچ  لـهچ و  رگم  دـندرکن  وا 
نوچ دیرادنرب  نم  يرای  زا  تسد  دیوش  هتـشک  ات  ینعی  توم  رب  دـینک  تعیب  نم  اب  هک  نم  دزنب  دـیئایب  دادـماب  دـیرادرب و  ار  دوخ  هحلـسا 

ترـضح بش  هس  تسا  ریبز  رامع  ياجب  رگید  تیاورب  رامع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  دندماین  کی  چـیه  رفن  راهچ  ریغب  دـش  حـبص 
رد تفر و  دـننکیمن  وا  يرای  دـنرکم و  ردـغ و  ماقم  رد  ناشیا  هک  تسناد  نوچ  دـندشن  رـضاح  رفن  راهچ  نیا  ریغب  زور  رد  درک و  نینچ 

اههعقر و اهبوچ و  اهتـسوپ و  رد  دوب  قرفتم  نآرق  درک و  عمج  ار  همه  ات  دـماین  نوریب  هناخ  زا  دـش و  نآرق  عمج  لوغـشم  تسـشن و  هناخ 
نآرق ات  زامن  يارب  رگم  مریگن  شود  رب  ادر  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  نم  تفگ  ترضح  نک  تعیب  ایب و  هک  داتسرف  رکب  وبأ  سپ  اهناوختسا 

تشاذـگ و یئهماج  ناـیم  رد  درک و  عمج  ار  نآرق  عومجم  ترـضح  دـندرک و  ربص  زور  دـنچ  سپ  منک  عمج  ار   162 ص : نیقیلا ، قـح 
اهیأ هک  دـنلب  زاوآ  هب  درک  ادـن  دـندوب و  دجـسم  رد  هباحـص  رمع و  رکب و  وـبأ  هک  یتـقو  دروآ  دجـسم  رد  ار  نآ  سپ  درک  رهم  ار  شرس 
عمج هماج  نیا  رد  ار  نآرق  عومجم  نآ  زا  دـعب  مدـیدرگ و  وا  نیفکت  زیهجت و  لسغ و  لوغـشم  تفر  ایند  زا  لوسر  ترـضح  نوچ  سانلا 
هتفگ نمب  ار  شلیوأت  تسا و  هدـناوخ  نم  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگم  تسا  هدـشن  لزان  ياهیآ  چـیه  ماهدرک و 

ار امش  مدرواین و  امش  دایب  ار  دوخ  قح  مدناوخن و  دوخ  يرایب  ار  امش  نم  هک  دیئوگن  میدوب و  لفاغ  نیا  زا  ام  هک  دیئوگن  تمایق  رد  تسا 
رگید هک  دومرف  ترـضح  میرادـن  وت  نآرقب  جایتحا  تسا و  سب  ار  ام  تسه  ام  اـب  نآرق  زا  هچنآ  تفگ  رمع  مدرکن  توعد  ادـخ  باـتکب 
بلطب ار  یلع  تفگ  رکب  وبا  هب  رمع  سپ  تشگرب  دوخ  هناخب  دنادرگ و  رهاظ  ار  نیا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  دید  دـیهاوخن  ار  نآرق  نیا 

غورد دوز  هچ  هَّللا  ناحبس  دومرف  ترضح  ار  هَّللا  لوسر  هفیلخ  نک  تباجا  هک  داتسرف  رکب  وبأ  میتسین  نمیا  دنکن  تعیب  وا  ات  دنک  تعیب  ات 
ار یسک  نم  ریغ  لوسر  ادخ و  هک  دننادیم  همه  دنیوا  رود  رد  هک  یعمج  رکب و  وبأ  دیتسب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رب 

كدنا هَّللا  ناحبـس  تفگ  دومن  بجعت  ترـضح  هفاحق  یبا  نب  رکب  وبأ  ار  نینمؤملا  ریما  نک  تباجا  هک  داتـسرف  رگید  راب  دـندرکن  هفیلخ 
هدوب یتعامج  نآ  متفه  وا  درادن و  تیحالـص  نم  ریغ  يارب  زا  مان  نیا  هک  دنادیم  دوخ  وا  تسا  هتفر  ناشیا  نایم  زا  ربمغیپ  هک  تسا  یتقو 

رمع شقیفر  وا و  سپ  دنمانب  نینمؤملا  ریما  ارم  دننک و  مالس  نم  رب  هک  درک  رما  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  بناج  زا  یتسار  قحب و  یلب  هک  دـندومرف  ترـضح  تسا  هدرک  رما  ار  نیا  ادـخ  هک  دندیـسرپ 

هک دـیناشن  دـهاوخ  طارـص  رب  تماـیق  رد  ار  وا  ادـخ  تسا  نیلجحم  رغ  ملع  بحاـص  تسا و  نیملـسم  دیـس  تسناـنمؤم و  ریما  وا  تسا و 
بش نآ  رد  سپ  دندش  تکاس  زور  نآ  رد  دندرب  ار  ربخ  نیا  نوچ  منهج  يوسب  ار  دوخ  نانمشد  دتسرف و  تشهب  يوسب  ار  دوخ  ناتسود 

زا درب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  باحصا  هناخب  تجح  مامتا  يارب  زا  ار  نینـسح  و  س )  ) همطاف مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زاب 
يارب زا  ار  رفن  دـنچ  نیا  یلع و  هک  یتسرفیمن  ارچ  تفگ  رکب  وبأ  هب  رمع  سپ  دـندرکن  تباجا  رفن  راهچ  نآ  ریغب  دـیبلط و  يراـی  ناـشیا 
ظیلغ تـشرد  درم  وا  هـک  متـسرفیم  ار  ذـفنق  تـفگ  رمع  متــسرفب  ار  یک  تـفگ  رکب  وـبأ  اـهنیا  ریغب  دـندرک  تـعیب  هـمه  دـنروایب  تـعیب 

هک دادـن  تصخر  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـنتفر  نوچ  دنداتـسرف  ناوعا  زا  یعمج  اـب  ار  وا  سپ  تسا  يدـع  ینب  هلیبق  زا  تسیمرـشیب 
تصخریب هک  تفگ  رمع  میوش  لخاد   163 ص : نیقیلا ، قح  هک  دهدیمن  تصخر  هک  دنتفگ  دنتـشگرب و  ذفنق  باحـصا و  دنوش  لخاد 

شباحصا دنام و  اجنآ  ذفنق  دیوشن  نم  هناخ  لخاد  نم  تصخریب  هک  ار  ناشیا  داد  دنگوس  همطاف ع  ترضح  دنتفر و  نوچ  دیوش  لخاد 
مزیه هک  دندوب  وا  رود  رب  هک  ار  یعمج  درک  رما  تسا و  راک  هچ  نانز  هتفگب  ار  ام  تفگ  دش و  بضغ  رد  رمع  دـندروآ  ربخ  دنتـشگرب و 
لها ریاس  اب  مالّسلا  هیلع  نینسح  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  ترضح  دنتشاذگ و  تیب  لها  هناخ  رد  رب  تشادرب و  مزیه  زین  دوخ  دنتـشادرب و 

ترـضح سپ  منکفایم  تاهناخ  رد  شتآ  الا  هَّللا و  لوسر  هفیلخ  اـب  نک  تعیب  اـیب و  نوریب  یلع  اـی  دز  داـیرف  دـندوب و  هناـخ  نآ  رد  تیب 
رمع يا  تفگ  همطاف  منازوسیم  امش  اب  ار  امـش  هناخ  هن  رگا  اشگب و  ار  رد  تفگ  رمع  يا  ام  زا  یهاوخیم  هچ  تفگ  تساخرب و  همطاف ع 

لوسر ای  هاتبأ  ای  دایرف  همطاف ع  تخادنا  هناخ  ردب  دـیبلط و  شتآ  تشگنرب و  ایحیب  نآ  یئآرد  یهاوخیم  نم  هناخب  یـسرتیمن و  ادـخ  زا 
همطاف دز  ترـضح  نآ  فیرـش  عارذ  رب  درک و  دـنلب  ار  هنایزات  دز و  ترـضح  نآ  يولهپ  رب  ار  ریـشمش  فـالغ  رـس  رمع  درک و  دـنلب  هَّللا 
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مالّسلا هیلع  ریما  ترـضح  سپ  وت  تیب  لها  قح  رد  رکب  وبأ  رمع و  دندرک  یتفالخدب  هَّللا  لوسر  ای  هک  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  درک  باطخ 
دـشکب ار  وا  تساوخ  دیچیپ و  ار  شندرگ  تسکـش و  ار  شاینیب  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  نوعلم  نآ  نابیرگ  تسجرب و  دـش و  باتیب 

نآ قحب  تفگ  تشادرب و  تسد  دوب  هدوـمرف  ناـشیا  هلتاـقم  زا  یهن  ربـصب و  درک  رما  ار  وا  هک  ار  لوـسر  ترـضح  تیـصو  دروآ  رطاـخب 
هک يدـهع  هتـشذگ و  شیپ  هک  یلاـعتقح  زا  دوـبیم  يریدـقت  هن  رگا  كاهـص  رـسپ  يا  يربـمغیپ  هب  تشاد  یمارگ  ار  دـمحم  هک  یئادـخ 

رکـشل داتـسرف و  رمع  سپ  دـش  یناوتیمن  نم  هناخ  لخاد  نم  تصخریب  هک  یتسنادـیم  هنیآره  هدرک  نم  اب  باـب  نیا  رد  لوسر  ترـضح 
هک دید  ذفنق  نوچ  تشادرب  ار  دوخ  ریشمش  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  دندش و  هناخ  لخاد  دندروآ و  موجه  ناقفانم  نآ  تساوخ و  ددمب 
وبأ درک  لقن  ار  هصق  رکب و  ابا  دزنب  دیود  دراذگن  هدنز  ار  یکی  دیآ و  نوریب  دـشکب و  ار  ریـشمش  هک  دیـسرت  تشادرب  ریـشمش  ادـخ  ریش 
سپ دـینزب  شاهناخ  رد  شتآ  دوش  عنام  رگا  دـیریگب  ار  وا  دـیزیرب و  شاهناخب  دـنک  ندـمآ  نوریب  هدارا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ  رکب 

نآ يوج  قح  يولگ  رد  نامـسیر  دنتفرگ و  ترـضح  نآ  تسد  زا  ار  ریـشمش  دندروآ و  موجه  تصخر  نودب  شباحـصا  نوعلم و  ذـفنق 
ترضح درک  ترضح  نآ  هلاوح  ار  دوخ  ریشمش  دلاخ  سابع  نبا  تیاورب  دنروآ و  نوریب  هناخ  زا  هک  دندیشک  دنتخادنا و  یهلا  رما  عیطم 

هک ذفنق  دزنب  داتسرف  رمع  تخادنا  ار  ریشمش  ترضح  داد و  مسق  ار  ترضح  وا  دنز  وا  رب  تساوخ  تفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ریشمش  نامه 
دندیناسر هناخ  ردـب  ار  ترـضح  نوچ  نک  رود  نزب و  ار  وا  نکم و  اورپ  دوشب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ندروآ  نوریب  عنام  همطاف  ترـضح  رگا 

زا هدـند  کی  هک  دز  همطاف  يولهپ  رب  دوشگ و  بقعب  ار  رد  ذـفنق  دـش  عنام  دـمآ و  رد  کیدزن  هب   164 ص : نیقیلا ، قح  همطاف  ترـضح 
طقس دوب  هدرک  مان  نسحم  مالّسلا  هیلع  هرهاط  هقیدص  مکش  رد  ار  وا  لوسر  ترـضح  هک  يدنزرف  تسکـش و  شکرابم  يولهپ  ياههدند 

رد تفر  ایند  زا  وا  نوچ  دش  دیهش  اهتبرض  نیمهب  تسکش و  شناوختـسا  هک  دز  شکرابم  يوزاب  رب  هنایزات  دومرفیم  تعنامم  زاب  دش و 
رمع دندروآ و  رکب  وبأ  دزنب  ات  دندیشک  نوریب  لاح  نآب  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  دوب  هدنام  تبرـض  نآ  زا  یگرزب  هرگ  شیوزاب 

ریضخ و نب  دیسا  هبعش و  نب  ةریغم  لبج و  نب  ذاعم  ملاس و  هدیبع و  وبا  دیلو و  نب  دلاخ  داتسیا و  ترضح  نآ  رـس  يالاب  هنهرب  ریـشمش  اب 
تعامج نیا  ایآ  متفگ  نامیلسب  نم  تفگ  سیق  نب  میلـس  دندوب . هداتـسیا  رکب  وبأ  رود  رب  حلـسم  لمکم و  ناقفانم  ریاس  دعـس و  نب  ریـشب 
تفگیم هَّللا  لوسر  ای  هاتبأ  ای  درکیم  هثاغتـسا  تشادن و  رـس  رب  زین  هعنقم  هَّللا  يرآ و  تفگ  دندش  همطاف  ترـضح  هناخ  لخاد  تصخریب 

همه دـندوب  وا  رود  رب  هک  اـهنآ  رکب و  وبأ  هک  مدـید  نم  دـننکیم و  نینچ  وت  تیب  لـها  اـب  رمع  رکب و  وـبأ  یتـفر و  اـم  ناـیم  زا  زورید  وـت 
رکب وبأ  دزنب  ار  یلع  نوچ  يرما  چـیه  رد  ناشیا  ياهیأر  نانزب و  تسین  يراـک  ار  اـم  تفگیم  رمع  هریغم و  رمع و  دـلاخ و  ریغب  دنتـسیرگ 

رد منکیمن  دوخ  تمالم  نم  هک  هَّللا  دـیتفاییمن و  تسد  نم  رب  امـش  دوبیم  نم  تسدـب  ریـشمش  رگا  هک  دـنگوس  ادـخب  هک  دومرف  دـندروآ 
نکیل مدرکیم و  هدنکارپ  ار  امش  تعامج  نم  دنتـسکشیمن  ار  تعیب  دندرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  مدرکن  داهج  امـش  اب  هکنآ 

وا زا  تسد  هک  دز  دایرف  داتفا  ترـضح  نآ  رب  رکب  وبأ  رظن  نوچ  دنتـسکش و  ارم  تعیب  دندرک و  تعیب  نم  اب  هک  ار  اهنآ  دـنک  تنعل  ادـخ 
ار مدرم  تلزنم  مادکب  قح و  مادکب  وا  تیب  لها  تیذا  ادخ و  لوسر  تفلاخم  رب  دـیتسجرب  دوز  هچ  رکب  وبأ  يا  تفگ  ترـضح  دـیرادرب 
ات میرادیمن  رب  وت  زا  تسد  راذگب  ار  نانخس  نیا  تفگ  رمع  يدرکن ؟ تعیب  نم  اب  ادخ  لوسر  ادخ و  رماب  زورید  وت  یناوخیم  دوخ  تعیبب 

هدنب دوب  دیهاوخ  هتشک  سپ  دومرف  ترضح  يراوخ  تلذمب و  ار  وت  تشک  میهاوخ  تفگ  درک  دیهاوخ  هچ  منکن  رگا  دومرف  ینکن  تعیب 
ار ادـخ  لوسر  ردارب  اما  میراد  لوبق  ار  ادـخ  هدـنب  هک  تفگ  رمع  ساـبع  تیاورب  یلب و  تفگ  رکب  وبأ  ار  وا  لوسر  ردارب  ادـخ و  صلاـخ 

يا هک  هباحـصب  دومرف  ترـضح  سپ  یلب  دنتفگ  دینادرگ  دوخ  ردارب  ارم  ادخ  لوسر  هک  دـینکیم  راکنا  هک  دومرف  ترـضح  میرادـن  لوبق 
كوبت هوزغ  رد  تفگ و  هچ  نم  قحرد  هک  ریدغ  زور  رد  ادخ  لوسر  زا  دیاهدینشن  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  راصنا  نارجاهم و  هورگ 

رکب وبأ  نوچ  میدینش  ار  اهنیا  ام  هک  دنتفگ  همه  ناشیا  درک  رکذ  ار  همه  دوب  هتفگ  وا  قحرد  هینالع  لوسر  ترـضح  هچنآ  سپ  تفگ  هچ 
میدینـش ار  اـهنیا  همه  اـم  تسقح و  یتـفگ  هچنآ  تفگ  درک و   165 ص : نیقیلا ، قح  ترداـبم  دوخ  دـننک  يراـی  ار  وا  مدرم  هک  دیـسرت 

یمارگ تسا و  هدـیزگرب  ادـخ  ار  تیب  لها  ام  هک  تفگ  اهنآ  زا  دـعب  هک  ادـخ  لوسر  زا  میدینـش  اـما  میراد  رطاـخ  رد  دوخ و  ياهـشوگب 
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مالّـسلا هیلع  یلع  تسا  هدرکن  عمج  ام  رد  ود  ره  ار  يربمغیپ  تفالخ و  ایند و  رب  ار  ترخآ  تسا  هدرک  رایتخا  اـم  يارب  زا  تسا و  هتـشاد 
ملاس هدـیبع و  وبا  سپ  مدینـش  زین  نم  هَّللا  لوسر  هفیلخ  تفگ  تسار  تفگ  رمع  دـهدب  ار  یهاوگ  نیا  وت  اب  هک  تسه  یـسک  اـیآ  تفگ 
هبعک هناخ  نایم  رد  هک  ياهفیحـص  نآب  رفن  جنپ  امـش  دـیدرک  افو  هک  دومرف  ترـضح  دـنداد  تداهـش  زین  لبج  نب  ذاعم  هفیذـح و  يالوم 

زا وت  تفگ  رکب  وبأ  دیدرک  عضو  ار  ثیدح  نیا  دسر و  وا  تیب  لهاب  تفالخ  هک  میراذـگن  دریمب  ای  دوش  هتـشک  دـمحم  رگا  هک  دـیتشون 
قحب ادـخ و  قحب  امـش  زا  منکیم  لاؤس  دادـقم  يا  رذ و  وبا  يا  ناملـس و  يا  ریبز و  يا  دومرف  ترـضح  میدرک  نینچ  ام  هک  یتسناد  اجک 

دناهتسب رگیدکی  اب  ینامیپ  نینچ  دنتشون و  ياهمان  نینچ  تفگ  درب و  مان  ار  رفن  جنپ  نیا  هک  لوسر  ترـضح  زا  دیدینـشن  امـش  هک  مالـسا 
تیب لها  زا  ار  تفالخ  دـناهدرک  دـهع  دناهتـشون و  ياهمان  نینچ  ناـشیا  هک  تفگ  لوسر  ترـضح  هک  میدینـش  همه  اـم  یلب  دـنتفگ  همه 

نک و داهج  ناشیا  اب  یبایب  يروای  رگا  دومرف  منکچ  نم  دـننک  نینچ  رگا  هَّللا  لوسر  اـی  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  یتفگ  وت  سپ  دـننادرگب 
نم اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  هدـم  نتـشکب  ار  دوخ  نک و  ظـفح  ار  دوخ  یباـین  رگا  نک و  لاـتق 

دندرک بصغ  نم  زا  رمع  رکب و  ابا  هک  تفالخ  نیا  هک  دنگوس  ادخب  ادـخ و  يارب  زا  ناشیا  اب  مدرکیم  داهج  دـندرکیم  افو  دـندرک  تعیب 
نیا دیتسب  لوسر  ترضح  رب  هک  یئارتفا  رد  دنکیم  امش  لوق  بیذکت  هچنآ  اما  تمایق و  زور  ات  دیسر  دهاوخن  ناشیا  نادنزرف  زا  يدحاب 
دسح ایآ  ینعی  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  تسا  هیآ 

میدرک اطع  تمکح  باتک و  ار  میهاربا  لآ  میداد  هک  قیقحتب  سپ  دوخ  لـضف  زا  ار  ناـشیا  تسا  هدرک  اـطع  ادـخ  هچنآ  رب  مدرم  دـنربیم 
لآ میئام  تسا و  تفالخ  میظع  کلم  تسا و  تنس  تمکح  تسا و  يربمغیپ  باتک  دومرف  ترـضح  نآ  میظع  یهاشداپ  کلم و  ناشیاب 

تـسد یئامرف  رگا  منزب و  ریـشمش  نیمهب  ینک  رما  ارم  رگا  هک  دنگوس  ادخب  یئامرفیم  هچ  یلع  ای  تفگ  تساخرب و  دادقم  سپ  میهاربا 
ناملس روآ  دایب  تسا  هدرک  تیصو  نآب  ار  وت  هچنآ  ار و  تلاسر  ترضح  دهع  رادزاب و  تسد  دادقم  يا  هک  دومرف  ترضح  مرادزاب  رادب 

نید درک و  مناوت  یملظ  عفد  هک  مناد  رگا  هک  تسا  وا  تردـق  تسد  هب  مناـج  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  متفگ  متـساخرب و  نم  سپ  تفگ 
رد ار  وا  هفیلخ  یـصو و  ادـخ و  لوسر  ردارب  ایآ  دوش  بلاغ  قح  ات  منزیم  مشکیم و  ار  دوخ  ریـشمش  هنیآره  تشاد  مناوتیم  زیزع  ار  ادـخ 

دیشاب دیماان  ادخ و  يالبب  ار  امش  داب  تراشب  سپ  دیروآیم   166 ص : نیقیلا ، قح  دیشکیم و  تلذم  نیاب  ار  شنادنزرف  ود  ردپ  شتما و 
یلاعتقح دیاهدش  لوذخم  دوخ  نایـصعب  دیاهدش و  ناریح  دوخ  ربمغیپ  زا  دعب  هک  یتما  يا  تفگ  تساخرب و  رذ  وبا  سپ  اجر  تمعن و  زا 

دمحم لآ  ٌمِیلَع و  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاـْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرفیم 
لحم دنتلاسر و  عضوم  دناتوبن و  تیب  لها  دننامزلا و  رخآ  ربمغیپ  ترتع  دنلیعامسا و  هلالس  هدیزگرب  دنامیهاربا و  لآ  دنحون و  فالسا 

هبعک دننام  دنانیمز و  رارقتـسا  بجوم  نیمز  ياههوک  دننام  دـنهلا و  تمحر  لحم  دـنلب  نامـسآ  دـننام  ناشیا  دـناهکئالم و  دـش  دـمآ و 
هک دناهکرابم  هرجش  دنقلخ و  هدننک  تیاده  هدنشخرد  ياههراتس  دننام  دنقح و  مولع  لحم  هیفاص  همـشچ  دننام  دننایملاع و  هلبق  همرتحم 

دیـس یـصو  یلع  تسا و  مدآ  دـلو  دیـس  ءایبنا و  متاخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تسا  هدز  لثم  ناـشیا  رونب  ار  دوخ  رون  ادـخ 
ثراو مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  یصو  مظعا و  قوراف  ربکا و  قیدص  تسوا  تسا و  نیلجحم  رغ  دئاق  نایقتم و  ماما  ءایـصوا و 
اُولوُأ َو  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هچنانچ  ناشیا  سفنا  زا  نینمؤمب  سان  يـالوا  وا و  ملع 

وا ناشیوخ  دـنناشیا و  ناردام  وا  نانز  ناشیا و  ياهناج  زا  ناـنمؤمب  تسا  یلوا  ربمغیپ  ینعی  ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا 
ار هک  ره  دیرادب  رخؤم  تسا و  هتـشاد  مدقم  ادخ  ار  هک  ره  دیراد  مدقم  تفگ  رذ  وبا  سپ  ادخ  باتک  رد  یـضعبب  دـنقحا  یلوا و  یـضعب 
هچ تفگ  تساخرب و  رمع  تقو  نیا  رد  سپ  تسا  هداد  واب  ادخ  هک  دیهدب  یـسکب  ار  ربمغیپ  ترازو  تیالو و  تسا و  هتـشاد  رخؤم  ادخ 
زا ای  دـنک  تعیب  وت  اب  هک  دزیخیمن  رب  تسا و  هتـسشن  وت  ربنم  ریز  رد  تسا و  هبراحم  ماقم  رد  وت  اب  یلع  ياهتـسشن  ربنم  نیا  يالاب  رب  ثبع 

دندینـش ار  نتـشک  فرح  نوچ  دندوب  هداتـسیا  دوخ  راوگرزب  ردپ  رـس  يالاب  رب  ع )  ) نینـسح مینزب و  ار  شندرگ  ات  امرفب  ای  يآ  ریزب  ربنم 
ادخب دینکم  هیرگ  دومرف  دینابسچ و  دوخ  هنیسب  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هَّللا  لوسر  ای  هادج  ای  هک  دندرک  دنلب  ادص  دنتسیرگ و 
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ادخ لوسر  هیبرم  نمیا  ما  سپ  درک  دنناوت  تأرج  نیا  هک  دـنرترادقمیب  رتلیلذ و  نآ  زا  دنتـسین و  امـش  ردـپ  لتق  رب  رداق  ناشیا  هک  مسق 
ناـنز نخـسب  ار  اـم  تفگ  رمع  ار  دوخ  قاـفن  دـسح و  يدـینادرگ  رهاـظ  دوز  هچ  رکب  وبأ  يا  تفگ  دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نینچ شنادنزرف  ردپ  ادخ و  لوسر  ردارب  اب  وت  تفگ  تساخرب و  یملـسا  هدیرب  سپ  دندرک  نوریب  دجـسم  زا  ار  وا  تفگ  تسا و  راکهچ 

يوسب دیورب  هک  رکب  وبأ  وتب و  تفگن  ادخ  لوسر  ایآ  دنادیم  سک  همه  هک  یتافص  نآب  میسانشیم  شیرق  نایم  رد  ار  وت  ینکیم و  كولس 
زا دعب  ربمغیپ  اما  دوب  نینچ  تفگ  رکب  وبأ  یلب  تفگ  تسا  لوسر  ادخ و  رماب  هک  دیدیسرپ  امـش  نانمؤم  تراماب  وا  رب  دینک  مالـس  یلع و 
ادخ لوسر  ار  نیا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  هدیرب  دوشیمن  عمج  تفالخ  يربمغیپ و  نم  تیب  لها  يارب  زا  تفگ   167 ص : نیقیلا ، قح  نآ 
يا تفگ  رمع  سپ  دندرک  نوریب  هنیدـم  زا  دـندز و  ار  وا  تفگ  رمع  منامیمن  نم  یـشاب  ریما  وت  هک  يرهـش  نآ  رد  هک  هَّللا  تسا و  هتفگن 

نخس نیا  هبترم  هس  ترـضح  منزیم  ار  تندرگ  تفگ  رمع  درک  یهاوخ  هچ  منکن  رگا  تفگ  ترـضح  نک  تعیب  زیخرب و  بلاط  وبا  رـسپ 
وبأ دیاشگب  تسد  ترضح  هکنآیب  تفرگ و  ار  ترضح  تسد  رمع  سپ  درک  مامت  ناشیا  رب  ار  تجح  ات  دینش  ار  باوج  نیا  تفگ و  ار 

دومرف ترضح  منزیم  ار  تندرگ  تفگ  رمع  نوچ  سابع  نبا  تیاورب  تشاذگ و  ترـضح  تسد  يور  رب  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  رکب 
تسجرب و دـلاخ  سپ  درک  یناوت  ار  راک  نیا  هکنآ  زا  يرتفیعـض  رتمیئل و  وت  یتسین و  نآ  رب  رداـق  وت  كاهـص  رـسپ  يا  دـنگوس  ادـخب 

تشپ رب  هک  داد  یناکت  ار  وا  تفرگ و  ار  دلاخ  نابیرگ  تساخرب و  ترضح  ار  وت  مشکیم  ینکن  تعیب  رگا  هَّللا  تفگ و  دیـشک و  ریـشمش 
ربق بناجب  ور  دندیشکیم  دوب  شندرگ  رد  نامـسیر  دندروآ و  دجـسمب  ار  ترـضح  نوچ  تفگ  ناملـس  دیرپ  شتـسد  زا  ریـشمش  داتفا و 

هک دش  کیدزن  دـندرک و  فیعـض  ارم  موق  ردارب  يا  ینعی  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  تفگ  درک و  لوسر  ترـضح 
درک و ابا  وا  نک  تعیب  دـنتفگ  ار  ریبز  سپ  ار  هلاسوگ  وا  موق  ندـیتسرپ  يارب  زا  تفگ  یـسومب  نوراـه  هک  تسیباـطخ  نیا  دنـشکب و  ارم 
دـنتفرگ و ارم  سپ  تفگ  ناملـس  درک  تعیب  ربـجب  اـت  دندیـشک  ار  وا  دنتـسکش و  دـنتفرگ و  وا  تسد  زا  ار  ریـشمش  هریغم  دـلاخ و  رمع و 

ریما دـندومرف و  تعیب  هارکا  ربـجب و  ار  دادـقم  رذ و  وـبا  سپ  مدرک  تعیب  ربـجب  دیـسرمهب و  نـم  ندرگ  رد  هعلـس  اـت  دندرـشف  ارم  ندرگ 
ادـخب كاهـص  رـسپ  يا  تفگ  درک  تعیب  نوچ  دوب و  رتشیب  همه  ام  زا  ریبز  عانتما  تدـش و  میدرک و  تعیب  ربجب  رفن  راهچ  ام  نینمؤملا و 

نبج نم  دشاب  نم  تسد  رد  ریشمش  هک  یتقو  رد  ینک  ربج  ارم  یتسناوتیمن  وت  دندرک  تناعا  ار  وت  هک  دندوبن  نایغاط  نیا  رگا  هک  دنگوس 
تفگ دش و  بضغ  رد  رمع  سپ  ینکیم  هلمح  ناشیا  توقب  هک  دندرک  تناعا  ار  وت  دنچ  یغاط  نکیل  منادیم و  بوخ  ار  وت  يدرمان  وت و 

وا بلطملا و  دبع  مدـج  زا  دوب  یـشبح  زینک  كاهـص  درب  مناوتن  ار  وا  مان  نم  هک  تسیـسک  كاهـص  تفگ  ریبز  يربیم  مان  ار  كاهـص  وت 
بلطملا دبع  دیـسر  مهب  وا  زا  انزلا  دلو  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دیـسر و  مهب  وا  زا  وت  ردـپ  باطخ  سپ  لیفن  وت  دـج  وا  اب  درک  انز  دوب و  راکانز 

تفگ میلس  دنتشادرب  رگیدکی  زا  تسد  درک و  حالـصا  ناشیا  نایم  رکب  وبأ  سپ  تسا  ام  دج  مالغ  وت  ردپ  دیـشخب و  وت  دجب  ار  كاهص 
ایآ تمایق  ات  دیدش  نوعلم  دیدش و  كاله  متفگ  تعیب  زا  دعب  تفگ  ناملس  یتفگن  چیه  يدرک و  تعیب  رکب  وبأ  اب  وت  متفگ  ناملـسب  نم 
قح زا  تسد  دیتخادنا و  تما  نیا  نایم  رد  فالتخا  قارتفا و  دیدرک و  رایتخا  ار  دوخ  زا  شیپ  نارفاک  تنـس  دوخ  اب  دـیدرک  هچ  دـینادیم 

دیدرک تعیب  تماما  وت و  هک  الاح  تفگ  رمع  دیدرک  نوریب  شندعم  زا  ار  تفالخ  هکنآ  ات  دیتشادرب  دوخ  ربمغیپ  تنس   168 ص : نیقیلا ،
عیمج ناهانگ  لثم  يدرک  تعیب  وا  اب  هک  رکب  وبأ  بحاـص  وت و  رب  تفگیم  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  متفگ  نم  دـیئوگب  دـیهاوخ  هچ  ره 
دـشن نشور  تاهدـید  درک و  تعیب  تماـما  وگب  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ  رمع  تسا  تما  عـیمج  باذـع  لـثم  تماـیق و  زور  اـت  تسا  تما 
بـسن وت و  مانب  منهج  ياهرد  زا  رد  کی  هک  ماهدناوخ  ادخ  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ  نم  دسرب  واب  تفالخ  هکنآب 

نم ادخ  زا  ریغب  دیدوب  هتفرگ  نایادخ  ار  ناشیا  امش  هک  یتیب  لها  زا  ار  تفالخ  درک  رود  ادخ  وگب  یهاوخ  هچنآ  تفگ  تست  تفص  وت و 
ُِقثُوی َو ال  ٌدَحَأ  َُهباذَع  ُبِّذَُعی  ٍِذئَمْوَیَف ال  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  متفگ 

ار تیادـص  ادـخ  وش  تکاس  تفگ  رمع  سپ  تسا . رتدـیدش  رافک  همه  زا  وا  دـنب  باذـع و  ینعی  تست  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  ٌدَـحَأ  ُهَقاثَو 
رگا هک  دنگوس  ادخب  تفگ  يوش  تکاس  هک  ناملـس  يا  ار  وت  مهدیم  مسق  تفگ  ریما  ترـضح  سپ  هدیدنگ  نز  دـنزرف  مالغ  يا  دریگب 
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هَّللا یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  ثیدح  ره  دوب و  هدش  لزان  وا  نأش  رد  هک  هیآ  ره  درکیمن  توکـسب  رما  ارم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
عیطم و وت  هک  تفگ  دیدهت  يور  زا  مدش  تکاس  هک  دید  رمع  نوچ  متفگیم  ار  همه  مدوب  هدینـش  رکب  وبأ  وا و  قح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

تبحاصم ود  هکنانچ  يوشیمن  تکاس  ارچ  ناملـس  يا  تفگ  رمع  دنتفگن  ینخـس  دـندرک و  تعیب  دادـقم  رذ و  وبا  نوچ  سپ  یئوا  داقنم 
شنزرـس ایآ  رمع  يا  تفگ  رذ  وبا  تسین  اـهنآ  زا  هداـیز  ار  ناـشیا  وت  میظعت  تیبلهاـب و  تبـسن  وت  تبحم  دـنتفگن  چـیه  دـندرک و  تعیب 

نمشد ار  ناشیا  هک  ار  یـسک  تسا  هدرک  دنک و  تنعل  ادخ  ناشیا  میظعت  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  لآ  تبحمب  ار  ام  ینکیم 
نید زا  تشپ  سپ  زا  ار  تما  نیا  دـنادرگ و  طلـسم  ناشیا  رب  ار  مدرم  دریگب و  ناشیا  زا  ملظب  ار  ناـشیا  قح  ناـشیا و  رب  دـنک  ارتفا  دراد و 
مدرم ریاس  ناشیا و  دوبن و  یقح  تفالخ  رد  ار  ناشیا  دنک  ناشیا  قح  رد  متـس  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادـخ  نیمآ  تفگ  رمع  دـنادرگرب 
سپ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تبارقب  راصنا  رب  دیدرک  تجح  امـش  ارچ  سپ  تفگ  رذ  وبا  دندوب  يواسم  رما  نیا  رد 

سگم هدنروخ  نز  رـسپ  هداز  یند  رکب  ابا  وت و  صوصخم  تفالخ  تسین و  یقح  نآ  رد  ار  ام  كاهـص  رـسپ  يا  هک  دومرف  ریما  ترـضح 
نم هانگ  دندشن  یضار  وتب  دندش و  یضار  نم  تبحاصمب  مدرم  هماع  رادرب  نانخس  نیا  زا  تسد  يدرک  تعیب  هک  لاحلا  تفگ  رمع  تسا 

ار و تبحاصم  ار و  وت  داب  تراشب  سپ  نمب  رگم  دنتسین  یضار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ادخ و  نکیل  دومرف و  ترضح  تسیچ 
هچ ياهدرک و  هچ  هک  ینادـیمن  باطخ  رـسپ  وت  رب  ياو  وا  يراوخ  باذـع و  دـنوادخ و  بضغب  دـندرک  امـش  تنواعم  تعباتم و  هک  اهنآ 
زا ام  تسا و  هدرک  تعیب  وا  هک  لاـحلا  رمع  يا  تفگ  رکب  وبأ  ياهدرک   169 ص : نیقیلا ، قح  ایهم  دوخ  بحاصم  دوخ و  يارب  زا  باذـع 
رفن راهچ  يا  مروآیم  امش  دایب  ار  ادخ  میوگیمن  نخـس  کی  ریغب  دومرف  ترـضح  دیوگب  دهاوخ  هچ  ره  راذگب  میدش  نمیا  وا  هنتف  رش و 

شتآ زا  تسه  یتوبات  منهج  رد  تفگ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دیدینـش  ایآ  ریبز  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  ینعی 
هاچ نآ  رس  رب  منهج و  رعق  رد  تسا  یهاچ  رد  توبات  نآ  تما و  نیا  زا  رفن  شش  هقباس و  مما  زا  رفن  شش  دنتـسه  رفن  هدزاود  نآ  رد  هک 
زا منهج  عیمج  دـنرادیمرب  هاچ  نآ  زا  ار  گنـس  نآ  دـیامرفیم  دـنادرگ  لعتـشم  ار  منهج  هک  دـهاوخ  یلاعتقح  هاـگره  هک  تسه  یگنس 

اهنآ هک  مدرک  لاؤس  ص )  ) لوسر ترضح  زا  اهامش  روضح  رد  نم  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  ددرگیم  لعتشم  هاچ  نآ  ترارح  تدش 
درک و هارمگ  ار  دوهی  یکی  هک  لیئارسا  ینب  زا  رفن  ود  دورمن و  نوعرف و  تشک و  ار  دوخ  ردارب  هک  مدآ  رسپ  ناینیشیپ  اما  دومرف  دنتـسیک 
اب دـننک و  هنوعلم  هفیحـص  نآ  نتـشون  رب  قاـفتا  هک  رفن  جـنپ  تسا و  لاـجد  تما  نیا  زا  تسناـشیا و  مشـش  سیلبا  ار و  يراـصن  يرگید 

کیکی درب  مان  درمش و  ار  رفن  جنپ  هکنآ  ات  وت  قح  بصغ  رب  دننک  رگیدکی  تنواعم  نم و  ردارب  يا  وت  توادع  رب  دننک  قافتا  رگیدکی 
وـت و دزن  اـیآ  هک  تفگ  ناـمثع  تقو  نیا  رد  میدینـش  ار  همه  میدوـب و  رـضاح  هعقاو  نیا  رد  اـم  هک  میداد  یهاوـگ  رفن  راـهچ  اـم  سپ  ار 

تنعل نآ  زا  دـعب  درک و  تنعل  ار  وت  هک  ادـخ  لوـسر  زا  مدینـش  یلب  تفگ  یلع  دیـشاب  هدینـش  نم  قـح  رد  هک  تسه  یثیدـح  تباحـصا 
تایح رد  هن  يرادیمن  رب  نم  زا  تسد  لاح  چیه  رد  تسا  راکهچ  وت  اب  ارم  تفگ  دش و  بضغ  رد  نامثع  دشاب  هدرک  رافغتسا  هک  مدینـشن 

ص)  ) ادخ لوسر  زا  نم  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  نامثع  دلامب  كاخ  رب  ار  وت  ینیب  ادخ  یلب  تفگ  ریبز  وا  تافو  زا  دـعب  هن  ادـخ و  لوسر 
تـسار هک  تفگ  نمب  هتـسهآ  ریما  ترـضح  تقو  نآ  رد  هک  تفگ  ناملـس  مالـسا  زا  دترم  دـش  دـهاوخ  هتـشک  ریبز  تفگیم  هک  مدـینش 

ناملس سپ  تفگ  میلس  دش  دهاوخ  هتـشک  دترم  تسکـش و  دهاوخ  ارم  تعیب  درک و  دهاوخ  تعیب  نم  اب  نامثع  لتق  زا  دعب  ریبز  دیوگیم 
هلزنمب دندش و  وا  عابتا  نوراه و  هلزنمب  ص )  ) لوسر زا  دعب  مدرم  رفن و  راهچ  زا  ریغب  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  دـندش  دـترم  همه  مدرم  تفگ 

ادـخ لوسر  زا  مدینـش  يرماس و  هلزنمب  رمع  هلاـسوگ و  هلزنمب  رکب  وبأ  دوب و  نوراـه  هلزنمب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  نآ  عاـبتا  هلاـسوگ و 
نوچ دـنرذگب  طارـص  رب  هک  دنـشاب  هتـشاد  تلزنم  برق و  نم  دزن  رهاظ  رد  هک  اـهنآ  زا  دـنیایب  نم  باحـصا  زا  یهورگ  تفگ  هک  (ص )

اراگدرورپ میوگ  نم  سپ  دـنیابرب  نم  شیپ  زا  ار  ناشیا  دنـسانشب  ارم  ناشیا  مسانـشب و  ار  ناشیا  نم  دـننیبب و  ارم  ناشیا  منیبب و  ار  ناـشیا 
دنتـشگرب نید  زا  دندش و  دترم  يدرک  تقرافم  ناشیا  زا  نوچ  دناهدرک  هچ  وت  زا  دعب  اهنیا  هک  ینادیمن  نمب  دـنیوگ  دـننم  باحـصا  اهنیا 

ار لیئارسا  ینب  هقیرط  تنس و  دش  دنهاوخ  بکترم  هک   170 ص : نیقیلا ، قح  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  ار و  ناشیا  دیرب  رود  میوگ  نم  سپ 
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کی ملق و  کی  تسد و  کیب  دـیجم  نآرق  ۀـیروت و  هک  اریز  عابب  عاب  عارذـب و  عارذ  ربشب و  ربش  رگیدـکی  اب  لعن  ياـتود  تقفاوم  دـننام 
ریما ترضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنیواسم و  تما  ود  نیا  ياهتنـس  اهلثم و  تسا و  هدش  هتـشون  هفیحص 
نوچ دندمآ و  نوریب  ترضح  نآ  اب  مشاه  ینب  نانز  عیمج  دمآ و  نوریب  ع )  ) همطاف تعیب  يارب  زا  دندروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع 

هک تسا  هداتـسرف  قحب  ار  دمحم  هک  يدنوادخ  قحب  دیرادرب  ممع  رـسپ  زا  تسد  تفگ  دیـسر  ص )  ) لوسر ترـضح  ربق  کیدزن  همطاف 
حلاص هقان  منک  دنلب  ادخ  هاگردب  هلان  مراذـگ و  رـس  رب  ار  ادـخ  لوسر  نهریپ  منک و  ناشیرپ  ار  دوخ  رـس  يوم  دـیرادنرب  وا  زا  تسد  رگا 
مدید هک  دـنگوس  ادـخب  مدوب  ترـضح  نآ  کیدزن  تفگ  ناملـس  تسین  نم  هچب  زا  رتیمارگ  وا  هچب  تسین و  نم  زا  رتیمارگ  ادـخ  دزن 

ترضح نآ  کیدزن  سپ  تسناوتیم  دور  نوریب  شریز  زا  تساوخیم  یسک  رگا  هک  دش  دنلب  ردق  نآ  دش و  هدنک  نب  زا  دجسم  ياهراوید 
سپ وشم  ناـشیا  رب  باذـع  لوزن  ببـس  وت  دوـب  هدـینادرگ  ناـیملاع  تمحر  ار  تردـپ  ادـخ  نم ز  نوتاـخ  نم و  هدیـس  يا  متفگ  متفر و 

دش و ام  ياهینیب  لخاد  دیدرگ  دنلب  اهنآ  ریز  زا  رابغ  هکنآ  ات  دـمآ  دورف  دوخ  ياجب  دجـسم  ياهراوید  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  ترـضح 
سپ دـنک  نیرفن  هک  دـیدرگ  لوـسر  ترـضح  دـقرم  هجوـتم  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینـسح  تسد  ع )  ) همطاـف ترـضح  رگید  تیاورب 

ار رس  يوم  وا  رگا  تسا و  هدمآ  تکرحب  هک  ار  هنیدم  ياهولهپ  منیبیم  هک  بایرد  ار  ص )  ) دمحم رتخد  ورب  تفگ  ناملسب  ریما  ترـضح 
دنباییمن و یتلهم  تعامج  نیا  دروآ  ادخ  هاگردب  دایرف  دور و  شراوگرزب  ردـپ  ربق  دزن  دـنک و  كاچ  نابیرگ  دـیاشگب و  دـنک و  ناشیرپ 

ربص درگرب و  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تفگ  دیناسر و  ترـضح  نآب  ار  دوخ  ناملـس  سپ  شلها  اب  دوریم  ورف  نیمزب  هنیدم 
دناهدرک تیاور  هربتعم  دـیناساب  و  منکیم . ربص  مدرگیم و  رب  تسا  هدومرف  وا  هاگره  دومرف  ع )  ) همطاف وشم  تما  نیا  باذـع  ثعاب  نک و 
کیدزن هب  نوچ  دندروآیم  رکب  وبأ  دزنب  دندیشکیم و  ار  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نابیرگ  هک  یتقو  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

دمآ نوریب  ربق  زا  یتسد  سپ  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  دیـسر  تلاسر  ترـضح  رهطم  دـقرم 
دنتخانـش هک  دـش  رهاظ  یئادـص  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  تسد  هک  دنتخانـش  همه  هک  رکب  وبأ  بناجب 

ارت هک  یئادخ  نآب  يدش  رفاک  ایآ  ینعی  الجر  کیوس  مث  ۀفطن  نم  مث  بارت  نم  کقلخ  يذـلاب  ترفک  هک أ  تسا  ترـضح  نآ  يادـص 
زا هماع  قیرط  زا  مالّسلا و  هیلع  قداص  ترضح  زا  هصاخ  قیرط  زا  اضیا  و  يدرم . ار  وت  درک  تسرد  سپ  یئهفطن  زا  سپ  یکاخ  زا  دیرفآ 

ار و وا  تفـالخ  رکب  وبأ   171 ص : نیقیلا ، قح  رب  دـندرک  راکنا  راصنا  رجاهم و  رباـکا  زا  رفن  هدزاود  هک  دـناهدرک  تیاور  بهو  نب  دـیز 
هدیرب رامع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  دوب و  هیما  ینب  زا  هک  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  نارجاهم  زا  دندرک  مامتا  وا  رب  یفاش  ياهتجح 

بعک و نب  یبا  تباث و  نب  ۀمیزخ  نیتداهـشلا و  وذ  فینح و  نب  نامثع  فینح و  نب  لهـس  ناهیتلا و  نب - میـشهلا  وبأ  راصنا  زا  یملـسا و 
میروآیم و ریزب  ربنم  زا  ار  وا  میوریم و  دـنتفگ  یـضعب  دـندرک  تروشم  رگیدـکی  اـب  تفر  ربـنم  رـس  رب  رکب  وبأ  نوچ  يراـصنا  بویا  وبا 

ناشیا يأر  سپ  دیزادنیم  هکلهتب  دوخ  تسدب  ار  دوخ  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دش و  دیهاوخ  هتـشک  دینک  نینچ  رگا  دـنتفگ  رگید  یـضعب 
هک ار  یقح  يدرک  كرت  نینمؤملا  ریما  ای  دنتفگ  دنتفر و  سپ  دننک  تحلـصم  وا  اب  دنور و  ریما  ترـضح  تمدخب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب 
وـس رهب  تسا  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  دومرفیم  هک  ص )  ) لوسر ترـضح  زا  میدینـش  ام  هک  اریز  رکب  وبأ  زا  نآب  یقحا  یلوا و  وت 

دومرف ترضح  مینادب  باب  نیا  رد  ار  امش  يأر  هک  میاهدمآ  میروآ و  ریزب  ربنم  زا  ار  وا  میورب و  میهاوخیم  ام  دوریم و  وا  اب  قح  دوریم  هک 
رد هک  همرس  تباب  زا  ماعط و  نایم  رد  دیکمن  تباب  زا  ناشیاب  تبـسن  امـش  دینک و  هبراحم  ناشیا  اب  دیاب  دینک  نینچ  رگا  هک  دنگوس  ادخب 

مشکیم ار  وت  الا  نک و  تعیب  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  دزنب  ناشیا  لاتق و  دعتسم  هنهرب  ياهریـشمش  اب  نم  يوسب  دمآ  دنهاوخ  دنـشک و  مشچ 
زا شیپ  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسادـخ  لوسر  هدومرف  فالخ  نیا  منکب و  دوخ  زا  ناشیا  ررـض  عفد  منک و  لاتق  ناـشیا  اـب  نم  دـیاب  سپ 

هلزنمب نم  زا  وت  تسکـش و  دـنهاوخ  وت  باب  رد  ارم  دـهع  درک و  دـنهاوخ  رکم  ردـغ و  وت  اب  تما  نیا  يدوزب  هک  تفگ  نمب  دوخ  تافو 
نینچ هاگره  هَّللا  لوسر  ای  متفگ  نم  دوب  دنهاوخ  وا  عابتا  يرماس و  وا و  عابتا  نوراه و  تباب  زا  نم  زا  دـعب  نم  تما  یـسوم و  زا  ینوراه 
دزنب مولظم  ات  نک  ظفح  ار  دوخ  نوخ  رادزاب و  تسد  یباین  يروای  رگا  نک و  داهج  نک و  تردابم  یبایب  یناروای  رگا  دومرف  منکچ  دوش 
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شود رب  ادر  هک  مدروخ  دنگوس  سپ  مدش  وا  نیفکت  لیـسغت و  لوغـشم  دش و  قحلم  یلعا  ءالمب  ص )  ) لوسر ترـضح  نوچ  یئآ و  نم 
نید هار  رد  هک  اهنآ  ردب و  لها  ياههناخب  مدـیدرگ  متفرگ و  ار  نینـسح  تسد  سپ  مدرک  منک و  عمج  ار  نآرق  ات  زامن  يارب  رگم  مریگن 

ناشیا زا  دندرکن  نم  تباجا  دوخ و  يروایب  ار  ناشیا  مدناوخ  دـننکب و  نم  قح  تیاعر  هک  ار  ناشیا  مداد  دـنگوس  دـندوب و  هدرک  اهراک 
ياههنیس رد  هک  یئاههنیک  زا  دینادیم  هچنآ  يارب  زا  دیشاب  تکاس  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  رفن  راهچ  رگم 

مه اب  همه  اما  وا  تیب  لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ادخب و  تبـسن  دنراد  ناشیا  هک  یتوادـع  ضغب و  تسه و  تعامج  نیا 
وا رب  تجح  ات  ناشیا  نم و  قح  رد  دیاهدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  هچنآ  وا  رب  دینک  رهاظ  درم و  نیا  دزنب  دیورب 

رتدب دننکیم  تاقالم   172 ص : نیقیلا ، قح  ار  وا  هک  یتقو  رد  ص )  ) تلاسر ترـضح  دزن  ناشیا  لاح  دنامن و  يرذع  ار  وا  دوش و  رتمامت 
هک یسک  لوا  دندش و  عمج  وا  ربنم  رود  رب  همه  تفر  الاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبن  ربنم  رب  یقـش  نآ  هک  هعمج  زور  رد  سپ  دشاب 

لوسر هک  ینادیم  رکب  وبأ  يا  سرتب  ادخ  زا  تفگ  تشاد و  هیما  ینب  تناعا  رب  دامتعا  نوچ  دوب  دیعس  نب  دلاخ  تفگ  نخـس  نارجاهم  زا 
مالّـسلا هیلع  یلع  هک  یتسردب  دیئامن  ظفح  منکیم  یتیـصو  ار  امـش  نم  راصنا  نارجاهم و  هورگ  يا  تفگ  هظیرق  ینب  زور  رد  ص )  ) ادـخ

وا قح  رد  دـینکن  ظفح  رگا  نم و  راگدرورپ  ارم  تسا  هدرک  تیـصو  نیاـب  امـش  ناـیم  رد  تسنم  هفیلخ  نم و  زا  دـعب  تسا  نینمؤملا  ریما 
یلاو امش  نادب  امش و  نید  رما  امش  رب  دوشیم  برطـضم  دوخ و  ماکحا  رد  دش  دیهاوخ  فلتخم  دیئامنن  وا  يرای  تنواعم و  ارم و  تیـصو 

ناشیا تعاطا  هک  ره  ادنوادخ  نم  زا  دعب  دننم  تما  رماب  ناگدننک  لمع  دـننم و  رما  ناثراو  نم  تیب  لها  هک  یتسردـب  دـش  دـنهاوخ  امش 
تقفاوم زا  یلماک  هرهب  ناشیا  يارب  زا  نم و  هرمز  رد  نادرگ  روشحم  ار  ناشیا  سپ  ارم  تیـصو  ناشیا  قح  رد  دنک  ظفح  تما و  زا  دنکب 

نادرگ مورحم  سپ  نم  تیب  لها  رد  دنک  نم  تفالخ  رب  در  هک  ره  ادنوادخ  ار و  ترخآ  يراگتسر  زوف و  دنبایرد  نآ  هب  هک  هد  رارق  نم 
لامعا حیابق  بسن و  بسح و  رد  دلاخ  دش و  ضراعم  وا  اب  رمع  سپ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  ضرع  دـننام  نآ  ضرع  هک  یتشهب  زا  ار  وا 

دنناـم وا  لـثم  هک  تسا  هدوـمرف  نآرق  رد  یلاـعتقح  هک  تسناطیـش  لـثم  رما  نـیا  رد  وـت  لـثم  تـفگ  رخآ  رد  تـفگ و  رایـسب  نانخـس  وا 
رد هک  دوب  دـهاوخ  نآ  ود  ره  تبقاـع  سپ  وت  زا  مرازیب  نم  تفگ  دـش  رفاـک  نوچ  سپ  وش  رفاـک  تفگ  ناـسناب  هک  یتقو  رد  تسناـطیش 
هچ دینادن  دیدرکن  دیدرک  متفگ  یـسرافب  لوا  متـساخرب و  نم  تفگ  ناملـس  سپ  ناراکمتـس  يازج  تسنیا  هشیمه و  دوب  دنهاوخ  منهج 

دننک لاؤس  وت  زا  ار  یلکشم  رما  هاگره  دیـسرپ و  یهاوخ  هک  زا  ینادن  هک  دهد  ور  ياهلئـسم  هاگره  رکب  وبأ  يا  متفگ  یبرعب  سپ  دیدرک 
رتشیب ادـخ  لوسرب  شتبارق  وت  زا  تسا و  رتاناد  وت  زا  هک  یـسک  رب  یئامن  مدـقت  هکنآ  رد  دروآ  یهاوخ  رذـع  هچ  درب و  یهاوخ  هانپ  یکب 

دوخ تافو  دزن  درک  تیـصو  دوخ و  تایح  رد  تشاد  مدـقم  ار  وا  ادـخ  لوسر  تسا و  رتاناد  ربمغیپ  تنـس  ادـخ و  باتک  لـیوأتب  تسا و 
تراما دقع  دیتسکـش و  ار  وا  دهع  دیدرک و  فلخ  ار  وا  هدـعو  دـیتشاگنا و  هدرک  شومارف  ار  وا  تیـصو  دـیدرک و  حرط  ار  وا  هتفگ  سپ 

چیه رد  امش  هک  دوش  رهاظ  تما  رب  دینکن و  ار  هنتف  نیا  هک  درب  نوریب  هنیدم  زا  ار  امش  هک  درک  ریما  امش  رب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  ار  هماسا 
هبوت تسا  دوز  ات  تفر  یهاوخ  ربقب  میظع  رزو  نیا  اب  دیـسر و  دهاوخ  رخآب  ترمع  يدوز  نیا  رد  دـیدز و  مه  رب  دـیدرکن  وا  تعباتم  رما 

ارت اهنیا  ياهدـید و  زین  وت  میاهدـید  ام  هچنآ  يدینـش و  مه  وت  میدینـش  یلع  قح  ردام  هچنآ  قیقحتب  ربم  ترخآب  ار  میظع  لابو  نیا  نک و 
بجع شیرق  هورگ  يا  تـفگ  تساـخرب و  رذ  وـبا  سپ  یتـفرگ   173 ص : نیقیلا ، قـح  ندرگب  ار  یمیظع  رما  نینچ  هـکنآ  زا  دـشن  عناـم 
دنهاوخ کش  نید  نیا  رد  دش و  دنهاوخ  دترم  ببس  نیاب  برع  زا  يرایسب  تعامج  دیتشادرب و  لوسر  تبارق  زا  تسد  دیدرک و  یتحابق 

دناسر مهب  يروز  هک  ره  دـیدرک  نینچ  هک  نونکا  دیـسریمن  مهب  امـش  ناـیم  رد  فـالتخا  دـیتشاذگیم  دوخ  ربمغیپ  تیبلهاـب  رگا  درک و 
لوسر ترـضح  هک  دننادیم  امـش  ناکین  همه  دش و  دـهاوخ  هتخیر  تفالخ  بلط  رد  رایـسب  ياهنوخ  دـش و  دـهاوخ  فرـصتم  ار  تفالخ 

زا سپ  ع )  ) نیـسح نسح و  مرـسپ  ود  يارب  زا  سپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  زا  دـعب  تفالخ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ار هتـشذگ  ياهتما  ياهتنـس  دـیتخورف و  یناف  يایندـب  ار  یقاب  ترخآ  ار و  دوخ  ربمغیپ  هتفگ  دـیدرک  حرط  سپ  نم  هیرذ  زا  نارهاط  يارب 
دید و دیهاوخ  ار  دوخ  لامعا  يازج  دیـشچ و  دیهاوخ  ار  دوخ  راک  لابو  يدوزب  دندش و  رفاک  دوخ  ناربمغیپ  زا  دـعب  هک  دـیدرک  تعباتم 
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تست ندرگ  رد  یلع  تعیب  هک  ینادیم  تفگ  درک و  رایسب  تحیـصن  ار  وا  تساخرب و  دادقم  سپ  دوخ  ناگدنب  رب  تسین  هدننکمتـس  ادخ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هدرک  دازآ  هک  هماسا  ملع  ریز  رد  ار  رمع  ار و  وت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و 

ندـعم ملع  ریز  رد  اهامـش  رگید  راب  دـسرن و  اهامـش  رطاخب  لایخ  نیا  درک و  ریما  اهامـش  رب  ار  وا  درک و  لخاد  دوب  نینمؤملا  ریما  مّلس و 
دـش و لزان  ُرَْتبَْألا  َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  وا  نأش  رد  هک  دوب  یقفانم  وا  لسالـسلا و  تاذ  تاوزغ  رد  درک  لخاد  صاـعلا  نب  ورمع  قاـفن  قاـقش و 
تفالخب و يدرک  یقرت  رابکیب  یـشواچ  زا  درک  رکـشل  نآ  شواچ  ار  امـش  ورمع  ناقفانم و  ریاـس  درک و  ریما  اهامـش  رب  ار  یقفاـنم  نینچ 

ِهَِّلل اَّنِإ  تفگ  تساخرب و  یملـسا  هدیرب  سپ  نک . میلـست  واب  ار  قح  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  قح  لوسر  زا  دعب  تفالخ  هک  ینادیم  نیقیب 
ریما ار  یلع  هک  ار  اهام  درک  رما  ادخ  لوسر  هکنآ  تسا  هتفر  ترطاخ  زا  ایآ  رکب  وبأ  يا  لطاب  زا  قح  دیشک  تنحم  هچ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو 

ادخ زا  تسا  ناطساق  هدنـشک  نانمؤم و  ریما  نیا  هک  تفگ  نطاوم  زا  يرایـسب  رد  نانمؤم و  تراماب  وا  رب  مینک  مالـس  میئوگب و  نینمؤملا 
لها هک  دـینادب  ناناملـسم  هورگ  يا  شیرق و  هورگ  يا  تفگ  تساخرب و  رامع  سپ  نادرگرب  واـب  تسا  قحا  هک  یـسکب  ار  قح  سرتب و 

دنناوتیم رتهب  هَّللا  لوسر  تلم  ظفح  دومن و  دنناوتیم  همه  زا  شیب  نید  روماب  مایق  وا و  ثاریمب  دنقحا  تفالخب و  دنایلوا  امـش  ربمغیپ  تیب 
دوش تسس  امش  رما  هکنآ  زا  شیپ  شلهاب  دنک  در  ار  قح  هک  دوخ  بحاصب  دیئوگب  سپ  سک  همه  زا  تماب  تبـسن  دنرتهاوخریخ  درک و 

تـشاذگ قرف  هک  دـینادیم  لوسر و  ادـخ و  دـهعب  تسا  امـش  یلو  یلع  هک  دـینادیم  دـننک و  عمط  امـش  رد  نانمـشد  دوـش و  میظع  هنتف  و 
داد و واب  ار  س )  ) همطاف دوخ  همیرک  وا و  رد  زا  ریغب  درک  دودـسم  دجـسم  زا  ار  اـهرد  رایـسب  نطاوم  رد  وا  امـش و  ناـیم  لوسر  ترـضح 

شهاگرد زا  دهاوخ  تمکح  هک  ره  تسنآ  هاگرد  یلع  متمکح و  ناتـسرهش  نم   174 ص : نیقیلا ، قح  تفگ  دادـن و  ناراکبلط  ریاسب 
زا کیچیه  دراد و  وا  هک  همیظع  قباوس  نآ  اب  تسین  جاتحم  امشب  يرما  چیه  رد  وا  دیتسه و  جاتحم  واب  نید  روما  رد  اهامـش  همه  دیایب و 

تفگ تساخرب و  بعک  نبا  یبا  سپ  ًالََدب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  دـیربیم  تراغب  ار  وا  قح  دـینکیم و  يرگیدـب  لیم  وا  زا  ارچ  سپ  دـیرادن  امش 
همیزخ سپ  ار  وا  درک  رایـسب  حـیاصن  نک و  در  شلهاب  ار  قح  تسا و  هداد  رارق  يرگید  يارب  ادـخ  هک  ار  یقح  نکم  راـکنا  رکب  وبأ  يا 

هک مهدیم  تداهش  نم  سپ  تفگ  یلب  دنتفگ  درک  لوبق  یئاهنتب  ارم  تداهـش  ادخ  لوسر  هک  دینادیمن  ایآ  سانلا  اهیأ  تفگ  تساخرب و 
متفگ درک و  دیاب  ناشیا  يوریپ  هک  ناماما  دـنناشیا  لطاب و  زا  ار  قح  دـننکیم  ادـج  نم  تیب  لها  هک  تفگیم  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدـینش 

تشادزاب ار  یلع  هک  ام  ربمغیپ  رب  مهدیم  تداهش  تفگ  تساخرب و  میشهلا  وبا  سپ  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  متسنادیم  هچنآ 
هک دننادب  مدرم  هک  تشادزاب  نآ  يارب  ار  وا  دنتفگ  یـضعب  تفالخ و  يارب  زا  رگم  تشادنزاب  ار  وا  دنتفگ  راصنا  سپ  مخ  ریدـغ  زور  رد 

یلع دیئوگب  دومرف  ترـضح  دـندرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  میداتـسرف  ار  یعمج  ام  تسا  وا  يالوم  ربمغیپ  هک  تسا  یـسک  ره  يالوم 
یم نامیا  دـهاوخ  هک  ره  سپ  مداد  متـسنادیم  هچنآب  تداهـش  نم  تما  يارب  تسا  مدرم  نیرتهاوخریخ  نم و  زا  دـعب  تسا  ناـنمؤم  یلو 
يا تفگ  ةالـص  دـمح و  زا  دـعب  تساخرب و  فینح  نب  لهـس  سپ  تسا  همه  هاگهدـعو  تمایق  زور  دوشیم  رفاک  دـهاوخ  هک  ره  دروآ و 

ام رد  ینعی  ناکم  نیا  رد  ار  وا  مدید  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رب  مهدیم  یهاوگ  هک  نم  رب  دیـشاب  هاوگ  شیرق  هورگ 
دعب نم و  تایح  رد  تسا  نم  یصو  نم و  زا  دعب  تسا  امـش  ماما  یلع  نیا  سانلا  اهیأ  تفگیم  هتفرگ و  ار  یلع  تسد  وا  ربنم و  ربق و  نیب 

ضوح رب  درک  دهاوخ  هحفاصم  نم  اب  هک  تسا  یسک  لوا  تسا و  نم  هدعو  دهعب و  هدننکافو  تسا و  نم  نید  هدننک  اضق  نم و  تافو  زا 
اب نامثع  شردارب  سپ  ار  وا  دنکن  يرای  وا و  زا  دیامن  فلخت  هک  یـسک  رب  ياو  دنک و  وا  يرای  تعباتم و  هک  یـسک  لاح  اشوخ  سپ  نم 
هک دیراد  مدقم  ار  ناشیا  دیئامنیم و  مدقت  ناشیا  رب  سپ  دننیمز  ياههراتس  نم  تیب  لها  هک  لوسر  ترضح  زا  مدینـش  تفگ  داتـسیا و  وا 

سپ وا  نادـنزرف  زا  نارهاط  یلع و  دومرف  وت  تیب  لها  مادـک  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  تساـخرب و  يدرم  سپ  نم  زا  دـعب  نم  ناـیلاو  دـنناشیا 
هکنآ لاح  ار و  دوخ  ياهتناما  دیئامنم  تنایخ  وا  لوسر  ادـخب و  دـیامن  تنایخ  نخـس و  نیاب  دوش  رفاک  هک  یـسک  لوا  رکب  وبأ  يا  شابم 

هک ار  ناشیا  قح  دیئامن  درو  دوخ  ربمغیپ  تیب  لها  قح  رد  ادخ  ناگدنب  يا  ادخ  زا  دیسرتب  تفگ  تساخرب و  بویا  وبا  سپ  ار  قح  دیناد 
175 ص : نیقیلا ، قح  هددعتم  تاماقم  رد  هک  دناهدینش  ام  ناردارب  هچنآ  لثم  دیاهدینـش  امـش  هک  قیقحتب  تسا  هداد  رارق  ناشیا  يارب  ادخ 
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وا هک  ره  تسنارفاک  هدنـشک  تسناراکوکین و  هررب و  ریما  نیا  درکیم  یلعب  هراشا  نم و  زا  دعب  دنیامـش  ناماما  نم  تیب  لها  هک  تفگیم 
هک یتسردب  دوخ  ملظ  زا  ادخ  يوسب  دینک  هبوت  سپ  دنکیم  يرای  ار  وا  ادخ  دنک  يرای  ار  وا  هک  ره  دراذگیماو و  ار  وا  ادـخ  دراذـگاو  ار 
نم تفگ  سپ  دیوگب  باوج  تسناوتن  ربنم و  رب  دـنام  تکاس  رکب  وبأ  سپ  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . میحر  باوت  ادـخ 
وت هاگره  قمحا  يا  ربنم  زا  ایب  ریزب  تفگ  رمع  سپ  دیرادرب  نم  زا  تسد  ارم و  تعیب  دینک  هلاقا  امش  متسین  امش  زا  رتهب  مدش و  امش  یلاو 

ار تفـالخ  منک و  علخ  ار  وت  مهاوخیم  نم  هک  هَّللا  یتشادزاـب و  ماـقم  نیا  رد  ار  دوخ  ارچ  تفگ  یتسناوتیمن  ار  شیرق  ياـهتجح  باوج 
دندشن دجـسم  لخاد  زور  هس  ات  دنتفر و  دوخ  هناخب  تفرگ و  ار  رمع  تسد  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  رکب  وبأ  سپ  مهدـب  هفیذـح  يالوم  ملاسب 

هک دـناهداتفا  عمطب  مشاه  ینب  هک  دـنگوس  ادـخب  دیاهتـسشن  هچ  تفگ  دـمآ و  سک  رازه  اب  دـیلپ  دـیلو  نب  دـلاخ  دـش  مراـهچ  زور  نوچ 
دندش عمج  قفانم  رازه  راهچ  ات  دندمایب  یپایپ  دمآ و  سک  رازه  اب  لبج  نب  ذاعم  دمآ و  سک  رازه  اب  ملاس  دـنوش و  فرـصتم  ار  تفالخ 

دنگوس ادخب  تفگ  رمع  سپ  دندش  لوسر  ترضح  دجسم  لخاد  ات  دمآیم  ناشیا  شیپ  رد  رمع  هنهرب و  ياهریـشمش  اب  دندمآ  نوریب  و 
دیعـس نب  دلاخ  سپ  منکیم  ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دیتفگ  هتـشذگ  زور  رد  هچنآ  لثم  دیئوگب  نخـس  امـش  زا  یکی  رگا  یلع  باحـصا  يا 
ادخب دینک  هدنکارپ  ار  ام  دیهاوخیم  دوخ  تیعمج  نیاب  ای  یناسرتیم  ار  ام  دوخ  ياهریشمشب  هیـشبح  كاهـص  رـسپ  يا  تفگ  تساخرب و 
تـسا ام  نایم  رد  ادخ  تجح  هک  اریز  میرتشیب  امـش  زا  ددع  تلق  دوجو  اب  امـش و  ياهریـشمش  زا  تسا  رتزیت  ام  ياهریـشمش  هک  دـنگوس 

داهج میدیشکیم و  ریـشمش  هنیآره  تسا  بجاو  ام  رب  وا  تعاطا  لاتق و  زا  درکیم  عنم  ار  ام  ام  ماما  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  دنگوس  ادخب 
ار وت  نید و  هار  رد  ار  وت  یعس  تسناد  ادخ  دلاخ  يا  نیشنب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپ  مینک  رهاظ  ار  دوخ  رذع  ات  میدرکیم 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  ربکا  هَّللا  ربکا  هَّللا  تفگ  تساخرب و  ناملـس  تسـشن و  وا  سپ  داد  دهاوخ  وکین  يازج 
رفن دنچ  رب  دشاب  هتسشن  دجسم  رد  نم  مع  رسپ  نم و  ردارب  هک  دوب  دهاوخ  يزور  تفگیم  هک  دوش  رک  نم  ياهـشوگ  مشاب  هدینـشن  رگا 

دومن و دنهاوخ  وا  باحـصا  وا و  نتـشک  هدارا  تفرگ و  دنهاوخ  نایم  رد  ار  وا  منهج  لها  ناگـس  زا  یتعامج  هاگان  هک  دوخ  باحـصا  زا 
وا تفرگ و  ار  وا  نابیرگ  تسجرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنک  هلمح  وا  رب  هک  تساخرب  رمع  سپ  دیئاهنآ  امـش  هک  مرادن  کش  نم 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  زا  هک  يدهع  هدش و  هتشون  شیپ  رد  هک  دشاب  ياهمان  هن  رگا  هیـشبح  كاهـص  دنزرف  يا  تفگ  دز و  نیمز  رب  ار 

اب سپ  تـسا   176 ص : نیقیلا ، قـح  رتـمک  شددـع  تسا و  رتفیعـض  شرواـی  هک  مدوـمنیم  وـتب  هنیآره  هدـش  رتـشیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دجـسم نیا  لخاد  نیا  زا  دـعب  رگید  هک  دـنگوس  ادـخب  سپ  دـنک  تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـیدرگرب  دومرف  دومن و  باـطخ  دوخ  باحـصا 

گنج وت  يادخ  وت و  ورب  دنتفگ  واب  یسوم  باحصا  هک  یتقو  رد  دندش  لخاد  نوراه  یـسوم و  مردارب  ود  هک  یـشورب  رگم  دش  مهاوخن 
رب هک  ياهیضق  يارب  زا  ای  ادخ  لوسر  ترایز  يارب  رگم  دش  مهاوخن  لخاد  هک  هَّللا  میئآیمن و  گنجب  امـش  اب  میاهتـسشن و  اجنیا  ام  دینک 

هکنآ دشاب  هدرک  بصن  مدرم  نایم  رد  ادخ  لوسر  هک  یتجح  يارب  زا  تسین  زیاج  هک  اریز  منکیم  نآ  رد  قحب  مکح  دوش و  هبتشم  مدرم 
رثکا تسا و  هدش  دراو  هلیاه  هیضق  نیا  رد  هعیـش  هربتعم  قیرط  زا  هکنآ  زا  تسا  یلیلق  یلمجم و  نیا  هک  نادب  دراذگب . تریح  رد  ار  مدرم 

نآ زا  ماهدومن  داریا  راونالا  راحب  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هدـش و  دراو  قرفتم  نیفلاخم  هربتعم  ثیداحا  ریـس و  بتک  رد  نیماضم  نیا 
دناهدرک تیاور  نیثدحم  زا  يریثک  عمج  دیوگیم و  هعیش  هچنآ  تسا و  فلتخم  هفیقس  هیـضق  رد  تایاور  هک  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  هلمج 

تعیب نم  تفگ  تعیب و  زا  دومن  عانتما  ریبز  دـندروآ و  هارکاب  ار  وا  هکنآ  ات  تعیب  زا  هدومن  عاـنتما  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسنآ 
نایفس وبا  وا و  ياهرسپ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مع  سابع  دیعـس و  نب  دلاخ  نایفـس و  وبا  نینچ  مه  یلع و  اب  رگم  منکیمن 
تفگ دـندوب  وا  اب  ناشیا  ریغ  راصنا و  زا  یهورگ  دـمآ و  رمع  نوچ  دیـشک  ریـشمش  ریبز  هک  دـناهتفگ  مشاـه و  ینب  عیمج  ثراـحلا و  نب 

دندرک و تعیب  ات  رکب  وبأ  دزنب  دندروآ  ربجب  ار  همه  دنتـسکش و  دـندز و  گنـس  رب  دـنتفرگ و  دـینز  گنـس  رب  دـیریگب و  ار  ریبز  ریـشمش 
دمحم درک و  تعیب  رکب  وبأ  اب  دندروآ و  نوریب  دناهتفگ  یضعب  دندرواین و  نوریب  ار  وا  همطاف  تیاعر  يارب  زا  دنامن و  یلع  زا  ریغب  یسک 

ای ناشیا  همه  دـنتفگ  دـسریمن  ناشیاب  تفالخ  هک  دـندید  راصنا  نوچ  هک  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  اهنیا  زا  يرایـسب  يربط  ریرج  نب 
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شخیرات رد  یلصوم  ریثا  نباب  فورعم  میرکلا  دبع  نب  یلع  تسا  هدرک  رکذ  نیا  لثم  مینکیمن و  تعیب  یلع  ریغ  اب  ام  هک  ناشیا  زا  یضعب 
زا رفن  لهچ  رگا  هک  تفگیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تافو  زا  دعب  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  اضیا  و 

رثکا هچنآ  اما  دـناهدرک و  لقن  ریـس  لـها  زا  يرایـسب  نیفـص و  باـتک  رد  محازم  نب  رـضن  ار  نیا  مدرکیم  داـهج  متفاـییم  مزع  ناـبحاص 
دوخ هناخ  تمزالم  هام و  شش  ات  رکب  وبأ  تعیب  زا  دومن  عانتما  ریما  ترـضح  هک  تسنآ  دنیوگیم  ناشیا  نیربتعم  نایعا و  هماع و  نیثدحم 

تعیب دومن  تلحر  ترـضح  نآ  نوچ  دومن و  تلحر  اقب  تحار و  ملاعب  انع  انف و  راد  زا  همطاف  ترـضح  اـت  درکن  تعیب  درک و  راـیتخا  ار 
همطاف نوچ  دوب  ترـضح  نآ  يوسب  مدرم  يور  دوب  تایح  رد  همطاف  ترـضح  اـت  هک  تسا  روکذـم  ملـسم  يراـخب و  حیحـص  رد  درک و 

زا دـعب  همطاف  تایح  تدـم  درک و  تعیب  سپ  دـنتفر  نوریب  وا  هناـخ  زا  177 و  ص : نیقیلا ، قح  دـیدرگرب  وا  زا  مدرم  يور  تفاـی  تاـفو 
لوا رد  تسا و  هدرک  لقن  دوخ  حاحـص  زا  لـضاف  درم  نیا  هکنیا  اـب  هک  تسنآ  بیارغ  هلمج  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  دوب  هاـم  شـش  شردـپ 

ار وا  دوب  نکمم  تفاییم و  ناوعا  ات  هکنآ  رد  تسا  حیرص  نیحیحص  ترابع  هکنآ  لاح  درک و  تعیب  اعوط  همطاف  زا  دعب  هک  تسا  هتفگ 
دبع نب  دمحا  هفیقـس  باتک  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  اضیا  درک  تعیب  دـش و  رطـضم  دـیدرگ  وا  زا  مدرم  يور  نوچ  درکن و  تعیب  لوبق  عانتما 

هباحص زا  یعمج  اب  دادقم  ریبز و  دندرک  تعیب  رکب  وبأ  اب  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  دنکیم  حدم  قیثوت و  ار  وا  هتسویپ  هک  يرهوج  زیزعلا 
دمآ و رمع  سپ  دندرکیم  تحلـصم  رگید  کیب  دوخ  روما  رد  دندرکیم و  تروشم  دوب و  همطاف  هناخ  رد  ار  وا  دندرکیم و  ددرت  یلع  دزنب 
ام دزن  وت  ردپ  زا  دعب  تسین و  وت  ردپ  زا  رتبوبحم  ام  دزن  قلخ  زا  يدحا  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  دـش و  همطاف  ترـضح  هناخ  لخاد 

منزب و شتآ  دـننک  تیعمج  وت  هناـخ  رد  تعاـمج  نیا  رگا  هکنآ  زا  تسین  نم  عناـم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخب  تسین  وت  زا  رتـبوبحم  يدـحا 
ار راـک  نیا  هک  منادـیم  تفگ و  نینچ  رمع  دومرف  ع )  ) همطاـف دـندمآ  اـهنآ  تفر و  نوریب  رمع  نوچ  سپ  منازوسب  ناـشیا  رب  ار  تاهناـخ 

روهـشم نانخـس  زا  هک  تسا  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  زاب  دندرک و  تعیب  رکب  وبأ  اب  دنتفر و  ناشیا  دیئایم  هناخ  نیاب  رگید  امـش  درک  دهاوخ 
ار مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  ترسپ  ود  ياهتسد  يدرک و  راوس  یشوگزارد  رب  ار  تنز  هک  دوب  زورید  هک  تشون  یلعب  هک  تسا  هیواعم 

هناخ ردـب  تنارـسپ  نز و  اب  هکنآ  رگم  ار  قباوس  لها  ردـب و  لـها  زا  يدـحا  یتشاذـگن  دـندرک و  تعیب  رکب  وبأ  اـب  هک  يزور  رد  یتفرگ 
جنپ ای  رفن  راهچ  رگم  ناشیا  زا  دندرکن  وت  تباجا  ادخ و  لوسر  تبحاصم  اب  لاتق  يارب  زا  ینک  عمج  ار  ناشیا  هک  یتساوخ  یتفر و  ناشیا 
یتقو رد  یتفگ  مردـپ  اب  هک  منکیمن  شومارف  ار  نیا  منک  شومارف  ار  زیچ  همه  نم  رگا  دـندرکیم و  وت  تباـجا  يدوبیم  قحم  رگا  رفن و 

يرهوج باتک  زا  اضیا  رکب و  وبأ  اب  مدرکیم  لاتق  دندوب  مزع  بحاص  هک  متفاییم  رفن  لهچ  رگا  هک  دروآ  ردـب  اج  زا  ارت  تساوخیم  هک 
ناملـس دـننک و  تعیب  یلع  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  دـعب  دنتـساوخیم  راـصنا  رذ و  وبا  ناملـس و  هک  تسا  هدرک  تیاور 

اطخ هک  تفگ  رگید  تیاورب  دیدادن و  دـشاب  یلع  هک  شندـعمب  هک  دـیدرک  اطخ  اما  دـیدادن  راصناب  هک  دـیدرک  تسرد  ار  رایتخا  تفگ 
اـضیا دندرکیم و  یناگدـنز  تیهافرب  دـندرکیمن و  فالتخا  امـش  رب  سک  ود  دـیدادیم  ناشیاب  رگا  دـیدادن و  ربمغیپ  تیبلهاب  هک  دـیدرک 

ریبز و یلع و  دندمآ  بضغب  رکب و  وبأ  تعیب  رد  نارجاهم  زا  دـنچ  ینادرم  دـندرک  بضغ  هک  دوسالا  یبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يرهوج 
نب ۀملس  دوب و  ریـضخ  نب  دیـسا  اهنآ   178 ص : نیقیلا ، قح  زا  یکی  هک  یهورگ  اب  دـمآ  رمع  سپ  حالـس  اب  دـندش  همطاـف  هناـخ  لـخاد 

راوید رب  دنتفرگ و  ار  ریبز  یلع و  ياهریشمش  دندروآ و  موجه  درکن و  هدیاف  داد  دنگوس  ادخب  ار  ناشیا  دز و  دایرف  ترـضح  سپ  همالس 
تساوخ رذع  دناوخ و  ياهبطخ  داتـسیا و  رکب  وبأ  سپ  دندرک  تعیب  ات  دیـشک  دروآ و  نوریب  فنعب  ار  ناشیا  رمع  سپ  دنتـسکش  دندز و 

نم هک  دنگوس  ادخب  دوشب  هنتف  هک  مدیـسرت  تشاد و  هاگن  نآ  رـش  زا  ارم  ادخ  لمأتیب و  دش و  عقاو  هتلف  دوب  يرما  نم  تعیب  هک  مدرم  زا 
متـساوخیم دیآیمن و  رب  نم  تسد  زا  مرادن و  ار  نآ  تقاط  نم  هک  دیتخادنا  نم  ندرگ  رب  ار  يرما  متـشادن و  تفالخ  رب  صرح  زور  چـیه 

نب تباث  هک  تسا  هتفگ  رگید  تیاور  رد  دندرک و  لوبق  نارجاهم  تساوخ و  اهرذـع  هلوقم  نیا  زا  دوبیم و  نم  ياجب  مدرم  نیرتيوق  هک 
هناخ لخاد  رمع  اب  هک  دوب  اهنآ  اب  زین  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  رگید  تیاورب  دـندش و  همطاف  هناخ  لخاد  رمع  اـب  هک  دوب  اـهنآ  اـب  زین  سیق 
هدرک تیاور  نمحرلا  دبع  نب  ۀملس  زا  يرهوج  باتک  زا  زاب  تسکش و  ار  ریبز  ریشمش  وا  دوب و  اهنآ  اب  زین  هملـس  نب  دمحم  دندش  همطاف 
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ناشیا يوسب  دمآ  رمع  سپ  دندوب  همطاف  هناخ  رد  مشاه  ینب  زا  یهورگ  اب  ریبز  مالّسلا و  هیلع  یلع  تسشن  ربنم  رب  رکب  وبأ  نوچ  هک  تسا 
هنهرب ریـشمش  اب  ریبز  سپ  منازوسیم  امـش  اـب  ار  هناـخ  اـی  تعیب  يوسب  دـیئایب  نوریب  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یئادـخ  نآ  قحب  تفگ  و 

رب ار  وا  ریـشمش  هک  دز  ادص  ربنم  رب  رکب  وبأ  داتفا و  ریبز  تسد  زا  ریـشمش  دیبل و  نب  دایز  اب  تفرگرب  رد  ار  وا  راصنا  زا  يدرم  دمآ  نوریب 
رد هک  تسا  هتفگ  يرهوج  دروآ و  یم  ار  ناشیا  ادخ  دـیراذگب  تفگ  رکب  وبأ  سپ  دنتـسکش  دـندز و  گنـس  رب  دینکـشب  دـینز و  گنس 

تعیب یلع  اب  هک  دـندوب  هدـش  عمج  ناشیا  دوب و  زین  دادـقم  همطاف و  هناخ  رد  دوب  ناشیا  اـب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  هک  تسنآ  رگید  تیاور 
زاب درکیم  دایرف  تسیرگیم و  دمآ و  نوریب  همطاف  ترـضح  دمآ و  نوریب  ریـشمش  اب  ریبز  سپ  دنزب  هناخ  رد  شتآ  هک  دمآ  رمع  دـننک و 
دبع هک  یباوجب  ار  امش  مهدیم  باوج  تفگ  رمع  رکب و  وبأ  لاح  زا  دندیسرپ  ینسح  یسوم  هَّللا  دبع  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهوج 

لـسرم ربمغیپ  رتخد  دوب و  هموصعم  هقیدـص و  همطاـف  تفگ  دـندرک  لاؤس  وا  زا  سک  ود  نیا  لاـح  زا  هک  یتقو  رد  تفگ  نسحلا  نب  هَّللا 
رقاب دمحم  ماما  زا  يرهوج  اضیا  وا  بضغ  يارب  زا  میکانبضغ  زین  ام  دندوب  اهنآ  زا  رفن  ود  نیا  هک  یتعامج  رب  دوب  كانبـضغ  درم و  دوب و 
ادـخ لوسر  زا  دـعب  تفالخب  دوب  سان  يالوا  وت  بحاص  تفگ  هک  مدینـش  رمع  زا  تفگ  ساـبع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 

دالواب وا  تبحم  وا و  لاس  یمک  زا  مدیسرت  تفگ  اهنآ  تسا  مادک  متفگ  زیچ  ود  زا  وا  رب  مدیسرت  هکنآ  رگم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
روکذم هک  يوحن  نآب  دندروآ  نوریب  فنعب  ار  وا  هکنآ  ات  رکب  وبأ  تعیب  زا  یلع  عانتما  اما  تسا  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  سپ  بلطملا  دـبع 

لقن ثیدح  لاجر  زا  باب  نیا  رد  يرهوج  هچنآ  يدینـش  دناهدرک و   179 ص : نیقیلا ، قح  تیاور  خیراوت  ریـس و  نایوار  نیثدحم و  دش 
رکب وبأ  زا  يرهوج  هدرک  تیاور  اضیا  دومن و  ناوتیمن  اصحا  هک  دناهدرک  رکذ  ردق  نآ  زین  وا  ریغ  دننومأم و  دـنتاقث و  همه  تسا و  هدرک 

دیورب ود  ره  تفگ  رکب  وبأ  تسا  رضاح  تفگ  دیلو  نب  دلاخ  تسا  اجک  تفگ  رمعب  رکب  وبأ  هک  یبعـش  زا  دهاجم  نب  لیعامـسا  یلهاب و 
تفگ تسیچ  ریـشمش  نیا  تفگ  ریبزب  رمع  داتـسیا  هناخ  رد  رب  دلاخ  دش و  هناخ  لخاد  رمع  سپ  دـننک  تعیب  ات  دـیروایب  ار  ریبز  یلع و  و 

ریبز ریـشمش  رمع  سپ  مشاه  ینب  عیمج  دادقم و  دننام  دندوب  رایـسب  تعامج  هناخ  رد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تعیب  يارب  ماهدرک  ایهم  ار  نیا 
داد دلاخ  تسدب  دروآ و  نوریب  دینازیخرب و  تفرگ و  ار  ریبز  تسد  تسکش و  ار  ریشمش  دوب و  هناخ  نآ  رد  هک  یگنس  رب  دز  دیشک و  ار 
نک تعیب  زیخرب و  تفگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  دش  لخاد  رمع  سپ  دوب  هداتسرف  ددمب  رکب  وبأ  هک  دندوب  رایـسب  تعامج  دلاخ  اب  و 

فنعب ار  اهنآ  دندیـشکیم  دندروآ و  موجه  ناقفانم  ریاس  داد و  دلاخ  تسدب  دیـشک و  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد  دومن  عانتما  ترـضح 
دندمآ و نوریب  ناشیا  ریغ  مشاه و  ینب  زا  رایـسب  نانز  اب  همطاف  ترـضح  دندرکیم و  رظن  هنیدـم و  عراوش  رد  دـندش  عمج  مدرم  دـیدش و 

ادخ لوسر  تیب  لها  هناخ  رب  دـیدروآ  تراغ  دوز  شوخ  تفگ  ار  رکب  وبأ  درک  ادـن  همطاف  ترـضح  دـش و  دـنلب  نویـش  هلولو و  يادـص 
دـمآ و رکب  وبأ  تسـشن  ورف  هنتف  نیا  دـندرک و  تعیب  ریبز  یلع و  نوچ  منک  تاـقالم  ار  ادـخ  اـت  دز  مهاوـخن  فرح  وا  اـب  هک  مسق  ادـخب 
هک تسا  هتفگ  تسا  هدرک  لـقن  ار  تاـیاور  نیا  هکنآ  زا  دـعب  دـیدحلا  یبا  نـبا  دـش و  یـضار  وا  زا  همطاـف  رمع و  يارب  زا  درک  تعاـفش 
دزن اهنیا  دـننکن و  وا  رب  زامن  اهنآ  هک  درک  تیـصو  رمع و  رکب و  وبأ  رب  دوب  كانبـضغ  تفر و  اـیند  زا  همطاـف  هک  تسنآ  نم  دزن  حـیحص 
یبا نبا  اضیا  دـننکب و  وا  تمرح  تیاعر  دـنراد و  یمارگ  ار  وا  هک  دوب  نآ  یلوا  دـندش  هدـیزرمآ  دوب و  هریغـص  ناـهانگ  زا  اـم  باحـصا 
رتخد بنیز  جدوه  هلاوح  هزین  دوسا  نبا  راـبه  هک  ار  ثیدـح  نآ  مدـناوخیم  دوخ  داتـسا  بیقن  رفعج  وبا  دزن  نم  هک  تسا  هتفگ  دـیدحلا 
هکم حتف  زور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ببـس  نیدب  دش و  طقـس  شمکـش  زا  يدنزرف  دیـسرت و  وا  درک  هَّللا  لوسر 

زا درک  حابم  ار  رابه  نوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگره  تفگ  بیقن  مدناوخ  ار  ثیدح  نیا  نوچ  درک  رده  ار  وا  نوخ 
ار وا  دنزرف  دیناسرت و  ار  همطاف  هک  اریسک  نوخ  درکیم  حابم  دوبیم  تایح  رد  رگا  هک  تسنآ  لاح  رهاظ  وا  طقـس  بنیز و  ندیناسرت  يارب 
وا زا  مان  نسحم  شدـنزرف  دـیناسرت و  ار  همطاف  هک  منکب  تیاور  وت  زا  ار  نیا  نم  هک  متفگ  بیقن  هب  تفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  درک  كـاله 

یبا نبا  زاـب  مراد و  فـقوت  باـب  نیا  رد  نم  هک  نکم  تیاور  نم  زا  کـی  چـیه  ار  شنـالطب  تحـص و  تفگ  درک و  هـیقت  وا  دـش  طـقاس 
نیرتدـمتعم هک  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  زا  مـیدرک  رکذ   180 ص : نیقیلا ، قـح  اـقباس  هک  وـحن  ناـمهب  ار  هفیقـس  تعیب  تیاور  دـیدحلا 
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رد هب  یتعامج  ملـسا و  نب  ۀملـس  ریـضخ و  نب  دیـسا  اب  دمآ  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدقاو  تسا و  هدرک  تیاور  تسناشیا  نیخروم 
تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسا  نب  دیز  زا  ررغ  باتک  رد  هنازخ  نبا  منازوسیم و  امـش  رب  ار  هناخ  الا  دیئایب و  نوریب  تفگ  یلع و  هناخ 

همطافب رمع  تعیب و  زا  دندومن  عانتما  شباحصا  یلع و  هک  یتقو  رد  میدرب  همطاف  هناخ  رد  هب  متشادرب و  مزیه  رمع  اب  هک  مدوب  اهنآ  زا  نم 
نینـسح و همطاف و  یلع و  تقو  نآ  رد  تساجنیا و  رد  هک  ره  اب  ار  هناـخ  منازوسیم  ـالا  تسا و  هناـخ  نیا  رد  هک  ره  نک  نوریب  هک  تفگ 

تعیب دـنیآ و  نوریب  ات  هَّللا  یلب و  تفگ  ینازوسیم  منادـنزرف  نم و  رب  ار  هناخ  ایآ  تفگ  همطاـف  دـندوب  هناـخ  نآ  رد  هباحـص  زا  یتعاـمج 
ابا رگا  هک  تفگ  رمعب  رکب  وبأ  دـندوب  هتـسشن  همطاف  هناخ  رد  سابع  یلع و  هک  تسا  هتفگ  تسناشیا  ریهاشم  زا  هک  هبر  دـبع  نبا  دـننک و 

ار ام  هناخ  ياهدمآ  باطخ  رـسپ  يا  تفگ  همطاف  دنازوسب  ار  هناخ  هک  دمآ  تشادرب و  یـشتآ  رمع  سپ  نک  لاتق  ناشیا  اب  ندمآ  زا  دننک 
تیاور وحن  نامهب  دـش  روکذـم  اقباس  هچنآ  زا  رت  طوسبم  يرهوج  باـتک  زا  ار  هفیقـس  هیـضق  دـیدحلا  یبا  نبا  زاـب  یلب ؛ تفگ  ینازوسب 

درمـشیم و مشاه  ینب  زا  ار  دوخ  هک  اریز  دوب  ناشیا  اب  ریبز  دندش و  عمج  یلع  هناخ  رد  مشاه  ونب  هک  تسا  هتفگ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدرک 
رمع سپ  دندینادرگرب . ام  زا  ار  وا  دندش و  گرزب  شیاهرسپ  هکنآ  ات  دوب  تیب  لها  ام  اب  هشیمه  ریبز  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ریـشمش ریبز  دـندومن و  عانتما  ناشیا  دـینک و  تعیب  دـیئایب و  تفگ  هملـس و  دیـسا و  اب  ع )  ) همطاف ترـضح  هناخ  يوسب  یهورگ  اـب  تفر 
يوسب دندیشک و  ار  یلع  ار و  وا  دز و  راوید  رب  تفرگ و  ار  ریشمش  ملـسا  نب  ۀملـس  دیریگب  ار  گس  نیا  تفگ  رمع  دمآ  نوریب  دیـشک و 

رکب وبأ  دزن  ار  ترـضح  نآ  نوچ  میوا  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  تفگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـندوب و  هارمه  مشاـه  ونب  دـندرب و  رکب  وـبأ 
زا ار  رما  نیا  امش  دینک  تعیب  نم  اب  هکنیاب  دیئالوا  امش  منکیمن و  تعیب  امش  اب  امش و  زا  رما  نیاب  مقحا  نم  تفگ  نک  تعیب  دنتفگ  دندرب 
ام قحب  دیسرتیم  ادخ  زا  رگا  دیهد  فاصنا  سپ  منکیم  جاجتحا  امـش  اب  تجح  نامهب  زین  نم  ادخ و  لوسر  تبارق  ببـسب  دیتفرگ  راصنا 
وت زا  تسد  تفگ  رمع  دـینکیم  متـس  نم  رب  هتـسناد  هک  دـیوش  فرتـعم  ـالا  دـندرک و  فارتـعا  امـش  قحب  راـصنا  هچناـنچ  دـینک  فارتـعا 

لوـبق هک  مسق  ادـخب  دـنادرگرب  وـتب  وا  ادرف  هک  يریگیم  وا  يارب  وـت  زورما  دـیاهتخاس  مه  اـب  کـین  تفگ  یلع  ینک  تعیب  اـت  مرادیمنرب 
نسحلا وبا  يا  تفگ  هدیبع  وبا  منکیمن  هارکا  ار  وت  نم  ینکن  تعیب  نم  اب  وت  رگا  تفگ  رکب  وبأ  منکیمن  تعیب  وا  اب  ار و  وت  نخـس  منکیمن 

دراد و وت  زا  شیب  رما  نیا  رب  توـق   181 ص : نیقیلا ، قح  رکب  وبأ  يرادـن و  ار  ناشیا  هبرجت  وت  دـناوت و  موق  ناریپ  ناـشیا  یلاـسمک و  وت 
رابتعاب دوب  یهاوخ  راوازس  رما  نیاب  وت  دوش  زارد  وت  رمع  ینامب و  هدنز  رگا  وش و  یضار  واب  سپ  دراد  وت  زا  شیب  رما  نیا  نتـشادرب  بات 

دمحم تنطلس  دیسرتب و  ادخ  زا  نارجاهم  هورگ  يا  تفگ  یلع  ياهدرک  يراد و  وت  هک  اهداهج  قباوس و  يراد و  وت  هک  یتبارق  تلیضف و 
تیب لها  ام  نارجاهم  هورگ  يا  دـنگوس  ادـخب  وا  قح  وا و  ماـقم  زا  ار  وا  لـها  دـینکم  عفد  دوخ و  ياـههناخ  يوسب  دـیربم  وا  هناـخ  زا  ار 

ادخ و لوسر  تنسب  دشاب  ملاع  ادخ و  نید  رد  دشاب  هیقف  دناد و  دناوخ و  ار  ادخ  باتک  هک  دشاب  یسک  ام  نایم  رد  ات  امش  زا  نیاب  میقحا 
دیوشیم رود  قح  زا  هک  دـینکم  دوخ  سفن  شهاوخ  تعباتم  سپ  تسه  اـم  رد  همه  اـهنیا  هک  دـنگوس  ادـخب  درب  دـناوت  هارب  ار  تیعر  رما 

دـندرکیمن و فالتخا  وت  رب  سک  ود  دندینـشیم  رکب  وبأ  اب  تعیب  زا  شیپ  وت  زا  نانخـس  نیا  راصنا  رگا  یلع  ای  تفگ  دعـس  نب  ریـشب  سپ 
ایند زا  ع )  ) همطاف ترـضح  ات  دـش  دوخ  هناخ  مزالم  تشگرب و  دوخ  هناخب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـناهدرک  تعیب  رکب  وبأ  اب  ناشیا  نکیل 

ار همطاف  یلع  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تسا  هدرک  لقن  هفیقـس  باتک  زا  زاب  درک و  تعیب  رکب  وبأ  اب  نآ  زا  دـعب  دومرف  تلحر 
درم نیا  اب  ام  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ  دـندرکن و  لوبق  ناشیا  درک و  يرای  بلط  ناشیا  زا  تفر و  راصنا  ياههناخب  بش  درک و  راوس 

رد هدرم  ار  ادـخ  لوسر  نم  تفگ  یلع  میدرکیمن  لودـع  يرگیدـب  وا  زا  ام  تفگیم  ار  نخـس  نیا  رتشیپ  وت  مع  رـسپ  رگا  میاهدرک  تعیب 
يراک اهنآ  درک و  بوخ  درک  تفگ و  یلع  هچنآ  دومرف  ع )  ) همطاف مدـمآیم  نوریب  تفالخ  بلطب  وا  زیهجت  زا  شیپ  متـشاذگیم و  هناخ 
خیرات رد  ار  هفیقس  هصق  تسا  هماع  نیخروم  ءاملع و  مظاعا  زا  هک  هبیتق  نبا  ملـسم  نب  دمحم  داد  دهاوخ  ار  ناشیا  يازج  ادخ  هک  دندرک 
تعیب زا  فلخت  یعمج  هک  دیسر  ربخ  رکب  وبا  هب  نوچ  تسا  هتفگ  هکنآ  ات  تسا  هدرک  تیاور  نآ  زا  رت  طوسبم  تشذگ  هک  يوحنب  دوخ 

تفگ دیبلط و  مزیه  رمع  ندمآ  زا  دندرک  ابا  نوچ  دیبلط  ار  اهنآ  داتـسرف و  ناشیا  يوسب  ار  رمع  دـناهدش  عمج  یلع  هناخ  رد  دـندرک و  وا 
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رد ع )  ) همطاف دـنتفگ  مدرم  منازوسیم  تسه  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  ای  دـیئایب  نوریب  ای  تسوا  تسد  رد  رمع  ناـج  هک  یئادـخ  نآ  قحب 
داـی دـنگوس  ادـخب  تفگ  هک  یلع  رگم  دـندرک  تعیب  دـندمآ و  نوریب  همه  سپ  منازوـسیم  دـشاب  وا  هک  دـنچ  ره  تفگ  تسا  هناـخ  نـیا 

زا رترادرکدـب  رتایحیب و  یموق  نم  تفگ  داتـسیا و  هناخ  رد  رب  ع )  ) همطاـف سپ  میاـین  نوریب  هناـخ  زا  منکن  عمج  ار  نآرق  اـت  هک  ماهدرک 
دمآ و رکب  وبأ  دزنب  رمع  سپ  دیدش  تفالخ  تراغ  هجوتم  ام  تحلـصم  نودب  دیتشاذگ و  ام  شیپ  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  ماهدـیدن  امش 

تفگ تفر و  ذـفنق  رواـیب  ار  یلع  ورب  تفگ  ار  ذـفنق  رکب  وـبأ  يراذـگیم  هناـخ  رد  نینچ  تسا  هدرک  تعیب  زا  فـلخت  هک  ار  یلع  تـفگ 
رکب وبأ  دروآ  ار  ربخ  نیا  نوچ  دیتسب  ادخ  لوسر  رب  غورد   182 ص : نیقیلا ، قح  دوز  هچ  دومرف  ترضح  دبلطیم  ار  وت  هَّللا  لوسر  هفیلخ 

وا زا  هک  دـنکیم  يوعد  ار  يرما  هَّللا  ناحبـس  تفگ  ترـضح  تفگ  ار  نیا  نوچ  دـبلطیم  ار  وـت  نینمؤـملا  ریما  وـگب  ورب  تفگ  تسیرگ و 
دمآ ع )  ) همطاف هناخ  ردب  تشادرب و  دوخ  اب  ار  یعمج  تساخرب و  رمع  سپ  تسیرگ  رکب  وبأ  زاب  دروآ  ار  تلاسر  نیا  ذـفنق  نوچ  تسین 

وت زا  دعب  میدیشک  هچ  ام  هَّللا  لوسر  ای  هک  درک  دنلب  ادص  دش و  نایرگ  دینش  ار  ناشیا  يادص  ع )  ) همطاف ترضح  نوچ  دیبوک و  ار  رد  و 
هتفاکش ناشیا  ياهلد  هک  دوب  کیدزن  دنتشگرب و  نایرگ  دندینش  ار  ترضح  نآ  هیرگ  يادص  مدرم  نوچ  هفاحق  وبا  رسپ  باطخ و  رسپ  زا 

رگا تفگ  نک  تعیب  دنتفگ  واب  سپ  دیناسر  رکب  وبأ  دزنب  دروآ و  ردب  ار  یلع  ات  دـنام  یعمج  اب  رمع  دوش و  هراپ  هراپ  ناشیا  ياهرگج  و 
رمع تشک  دیهاوخ  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  سپ  تفگ  یلع  مینزیم  ار  تندرگ  هک  دنگوس  ادخب  دـنتفگ  درک  دـیهاوخ  هچ  منکن 

ینکیم رما  هچ  وا  باب  رد  هک  رکب  وبأ  اب  تفگ  رمع  تفگیمن  نخـس  دوب و  تکاس  رکب  وبأ  هن و  ادخ  لوسر  ردارب  یلب و  ادخ  هدـنب  تفگ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دقرم  دزنب  یلع  سپ  تسا  وا  يولهپ  رد  ع )  ) همطاف ات  يرما  رب  منکیمن  هارکا  ار  وا  نم  تفگ 

ار وا  هک  ع )  ) همطاـف هناـخب  میورب  اـیب  تفگ  رکب  وبا  هب  رمع  سپ  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداـک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  هک  درک  داـیرف  تفر و 
اعدتسا دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تمدخب  سپ  دادن  تصخر  ار  ناشیا  همطاف  دندیبلط  تصخر  دندمآ و  نوچ  میدروآ  بضغب 

يور رب  هماج  دـهدب و  تصخر  ار  ناـشیا  هک  درک  ساـمتلا  همطاـف  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دـبلطب  تصخر  وا  هک  دـندرک 
دومرفن باوج  ع )  ) همطاف دندرک و  مالس  سپ  راوید  بناجب  دینادرگ  ناشیا  زا  ور  همطاف  ترضح  دندش  لخاد  نوچ  دنتخادنا و  ترضح 

وزرآ نم  دوخ و  تبارق  هلص  زا  مرادیم  رتتسود  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  تبارق  هلص  نم  ادخ  لوسر  هبیبح  يا  تفگ  رکب  وبأ 
قح مسانـش و  ار  وت  نم  هک  يراد  نامگ  ایآ  مدنامیمن  وا  تافو  زا  دعب  مدرمیم و  نم  درم  تراوگرزب  ردـپ  هک  يزور  یکـشاک  هک  منکیم 

ثاریم ءایبنا  هورگ  ام  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  مهدـن  وتب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ار  وت  ثاریم  مناد و  ار  وت 
هک دومرف  یلب  دنتفگ  دینکیم  نآب  رارقا  ایآ  منک  لقن  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  نم  رگا  تفگ  همطاف  تسا  هقدص  دـنامیم  ام  زا  هچنآ  میرادـن 
هک ره  تسنم و  طخس  زا  همطاف  طخس  تسنم و  ياضر  زا  همطاف  ياضر  تفگ  هک  ترضح  نآ  زا  دیدینشن  هک  ادخب  ار  امـش  مهدیم  مسق 
هک ره  هدینادرگ و  یضار  ارم  هک  قیقحتب  ار  همطاف  دنک  یضار  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  هک  قیقحتب  سپ  دراد  تسود  ارم  رتخد  همطاف 

ار هکئالم  ادخ و  نم  سپ  تفگ  همطاف  ادخ  لوسر  زا  میدینش  ار  نیا  یلب  دنتفگ  هدروآ  مشخب  ارم  هک  قیقحتب  سپ  ار  همطاف  دروآ  مشخب 
امش تیاکش  منک  تاقالم  ار   183 ص : نیقیلا ، قح  ادخ  لوسر  رگا  دیدینادرگن و  دونشخ  ارم  دیروآ و  مشخب  ارم  امش  هک  مریگیم  هاوگ 

هک دوخ  رب  تسیرگ  ردـق  نآ  رکب  وبأ  سپ  همطاـف  يا  وـت  طخـس  زا  وا و  طخـس  زا  ادـخب  مربـیم  هاـنپ  تفگ  رکب  وـبأ  واـب  درک  مهاوـخ  ار 
رد وت  يارب  زا  درک  مهاوخ  اعد  تفگ  رکب  وبأ  يزامن  ره  رد  ار  وت  درک  مهاوخ  نیرفن  هک  ادـخب  دومرف  همطاـف  دوش  كـاله  دوب  کـیدزن 
لاح نیاب  ارم  دـیباوخیم و  لاـحشوخ  دوخ  هلیلح  اـب  دـیوریم  کـی  ره  امـش  تفگ  مدرم  اـب  رکب  وبأ  دـمآ  نوریب  ناـیرگ  سپ  يزاـمن  ره 
رگا وت و  نودب  دوشیمن  میقتـسم  رما  نیا  هَّللا  لوسر  هفیلخ  يا  دنتفگ  ارم  تعیب  دـینک  هلاقا  امـش  تعیب  هب  تسین  یجایتحا  ارم  دـیراذگیم 
کی هنیآره  دوشب  تسـس  مالـسا  یقثولا  ةورع  هک  مسرتیم  هکنیا  رد  دوب  نیا  سرت  هن  رگا  تفگ  رکب  وبأ  دوشیمن  اپرب  ادخ  نید  ینک  هلاقا 
ردپ زا  دـعب  درک و  تافو  ع )  ) همطاف ات  درکن  تعیب  یلع  سپ  ع )  ) همطاف زا  مدـید  مدینـش و  هچنآ  زا  دـعب  مدـیباوخیمن  امـش  تعیب  اب  بش 

هک تسا  هدرک  تیاور  تسا  بصعت  تیاهن  رد  هک  نیفلاخم  روهـشم  نیخروم  نیثدحم و  زا  يردالب  دوب و  هدـنز  بش  جـنپ  داتفه و  دوخ 
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رد رد  همطاف  ترضح  دنازوسب  ار  هناخ  هک  دیبلط  یشتآ  دمآ و  رمع  درکن  لوبق  دیبلط و  تعیب  يارب  زا  رکب  وبأ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
تـسا هدروآ  وت  ردـپ  هچنآ  رد  تسا  رتیوق  نیا  يرآ و  تفگ  ینازوسیم  نم  رب  ارم  هناخ  باطخ  رـسپ  يا  تفگ  درک و  تاقالم  ار  وا  هناخ 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  نیفرطلا  لوب  قم هک  یفقثلا  دعـس  نب  میهاربا  درک و  تعیب  دـمآ و  یلع  سپ 
تیاور سابع  نبا  زا  يردالب  اضیا  دش و  دنلب  شاهناخ  زا  دود  هک  دید  هکنآ  ات  درکن  رکب  وبأ  اب  تعیب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

وا نوچ  تدش  فنع و  تیاهنب  ار  وا  روایب  تفگ  داتسرف و  ار  رمع  رکب  وبأ  اب  تعیب  زا  دومن  عانتما  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسا  هدرک 
صیرح ار  وت  هک  دنگوس  ادخب  دشاب  وت  زا  شفـصن  هک  ار  يریـش  شودب  هک  تفگ  رمعب  یلع  سپ  ینخـس  ناشیا  نایم  تشذـگ  دروآ  ار 

یلع درکن  تعیب  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  یفقث  میهاربا  دـنک و  رایتخا  نارگید  رب  ادرف  ار  وت  هکنآ  رگم  وا  تراـما  رب  تسا  هدرکن 
ملـسا هلیبق  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  اضیا  همطاف و  ترـضح  تافو  زا  دعب  رگم  وا  رب  دندیناسرن  مهب  تأرج  هام و  شـش  زا  دعب  رگم 
هدیرب اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  مینکیمن  تعیب  ام  دنکن  تعیب  هدیرب  ات  دنتفگ  رکب و  وبأ  تعیب  زا  دندرک  ابا 

رب دننک  ملظ  هکنآ  نایم  دندرک  ریخم  ارم  ناشیا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپ  نم  زا  دعب  تسا  امـش  یلو  یلع  هک  تسا  هتفگ 
متـس نم  رب  هک  مدرک  نیا  رایتخا  نم  دـنوش و  دـترم  مدرم  دوش و  یهتنم  گنجب  راک  ای  منک  تعیب  ناـشیا  اـب  نم  دـنریگب و  ارم  قح  نم و 
یلع رب  هک  مدرکن  محر  ردـق  نآ  سکچـیه  رب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  متاح  نب  يدـع  زا  اـضیا  دـندرگنرب و  نید  زا  مدرم  دـننک و 

قح یهاوخ  هچ  منکن  رگا  تفگ  یلع  نک  تعیب  تفگ  واب  رکب  وبأ  دـندروآ و  رکب  وبأ  دزنب  دندیـشک و  ار  شناـبیرگ  هک  یتقو  رد  مدرک 
ار شتسار  تسد  سپ  شاب  هاوگ  ادنوادخ  تفگ  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب  رـس  یلع  سپ  مرادیم  رب  ترـس  تفگ  درک   184 ص : نیقیلا ،

رکب وبأ  تفالخ  رب  نافلاخم  هدمع  لیلد  هک  نادب  نیقی  قح و  بلاط  يا  هک  دیوگ  فلؤم  دندش . یضار  تعیب  نیاب  درکن و  دنلب  دوشگن و 
عامجا دناهدرک  فیرعت  دوخ  دـشاب و  قح  وا  تفالخ  سپ  تسا  تجح  عامجا  وا و  تفالخ  رب  دـناهدرک  عامجا  هباحـص  عیمج  هک  تسنآ 

لوا تسا : رایسب  نخـس  عامجا  نیا  رد  تقو و  کی  رد  روما  زا  يرما  رب  رـصع  نآ  نادهتجم  عیمج  دننک  قافتا  عامجا و  هک  تسنآ  هک  ار 
رب و  میود )  ) لاحم ای  تسا  نکمم  يرما  نینچ  قیقحت  هکنآ  لوا )  ) دـناهدرک هلأـسم  نیا  رد  فـالخ  نیدـنچ  دوخ  لوصا  باـتک  رد  هکنآ 

تجح ریدـقت  رب  هکنآ  مراهچ )  ) هن ای  دوشیم  تیقح  رب  لیلد  ققحت  ریدـقت  رب  هکنآ  میـس )  ) هن ای  يرما  رد  هدـش  ققحتم  ایآ  ناـکما  ریدـقت 
عامجاب رکب  وبأ  تماما  تابثا  سپ  دناهدرک  رایـسب  هعزانم  رجاشت و  اهنیا  زا  کی  ره  رد  هن و  ای  دـسرب  رتاوت  دـحب  هک  تسطرـش  ایآ  ندوب 

درک دنناوتیم  لالدتسا  لیلد  نیاب  هنوگچ  ناشیا  ياملع  زا  دنتسین  لئاق  رما  نیاب  هک  اهنآ  دوب و  دهاوخ  بتارم  نیا  عیمج  تابثا  رب  فوقوم 
ندرم ات  دننامب  یقاب  يأر  نیا  رب  دندرک  يأر  نیا  رب  قافتا  هک  اهنآ  هکنآ  عامجا  تیجح  رد  تسطرش  ایآ  هکنآ  رد  دناهدرک  فالخ  زاب  و 

هک يدنتسم  تسا و  تجح  دنتسم  نیا  دشاب و  هتشاد  دیابیم  يدنتـسم  ای  تسا  تجح  یئاهنتب  عامجا  هکنآ  رد  دناهدرک  فالخ  زاب  هن و  ای 
ياملع هکنآ  لوا ) هجو  : ) تسلطاب یتش  هوجوب  نآ  زامنب و  ار  اـیند  نید و  تساـیر  دـناهدرک  ساـیق  هک  تسا  یهقف  ساـیق  دـناهدرک  رکذ 

هکلب دوبن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هدومرفب  وا  زامن  هک  دناهدرک  تابثا  هصاخ  هماع و  قرط  زا  رایـسب  ثیداحاب  هیماما 
دمآ و دجسمب  درک و  سابع  نب  لضف  ای  سابع  ای  نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  هیکت  فعض  نآ  اب  دش  علطم  ترضح  نوچ  دوب و  هشیاع  رماب 

لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هورع  زا  يراخب  حیحـص  رد  هچنانچ  درک  زامن  ناشیا  اـب  هتـسشن  دوخ  درک و  رود  بارحم  زا  ار  وا 
زامنب دـندرکیم  زامن  مدرم  و  ص )  ) لوسر ترـضح  زامنب  درکیم  زامن  رکب  وبأ  سپ  بارحم  يوسب  دـمآ  نوریب  سپ  تفای  یتفخ  دوخ  رد 
سایق هلزتعم  روهمج  تنس و  لها  هیرهاظ  تیب و  لها  ءاملع  تسا و  عونمم  سایق  ندوب  تجح  هکنآ  میود ) هجو   ) وا ریبکتب  ینعی  رکب  وبأ 

هدوب لصا  رد  یتلع  هک  تستجح  یئاج  رد  تیجح  ریدقت  رب  میـس ) هجو  . ) دناهدومن هماقا  نآ  نالطب  رب  هیفاش  لیالد  دننادیمن و  تجح  ار 
تماما ناشیا  هک  تسا  رهاظ  قرف  نیا  هکلب  تسا  دوقفم  نیا  اجنآ  رد  ۀلع و  نآ  رد  دشاب  لصا   185 ص : نیقیلا ، قح  يواسم  عرف  دشاب و 

دننادیم و طرـش  ار  رگید  طیارـش  ندوب و  یـشرق  تعاجـش و  تلادع و  تفالخ  رد  دـننادیم و  زیاج  يرادرکدـب  راکوکین و  ره  رب  ار  زامن 
نوچ تسین و  ربتعم  نآ  رد  تیعر  روما  تاریبدـت  تعاجـش و  تسین و  راک  رد  رایـسب  ملع  نآ  رد  تسا و  رما  کی  تعامج  تماما  اـضیا 
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رمع و رکب و  وبأ  رد  کیچیه  هک  تسا  ربتعم  رامشیب  طیارش  رایـسب و  ملع  نآ  رد  تسا  ایند  نید و  روما  رد  تسایر  تنطلـس و  تفالخ و 
زا یـضعب  هکنآ  دندومنیم و  هباحـص  ریاس  نینمؤملا و  ریما  ترـضح  زا  تناعتـسا  دندنامیم و  لگ  رد  رخ  دننام  يرما  ره  رد  دوبن و  نامثع 

دوخ يایند  روما  يارب  ار  وا  ام  ارچ  هدرک  رایتخا  ام  نید  يارب  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـنتفگ  نیعـالم  نآ 
نید رد  هماع  تموکحب  ار  تماما  دناهدرک  فیرعت  وا  ریغ  دیرجت و  حراش  دننام  ناشیا  ناققحم  دوب و  اطخ  بذـک و  ضحم  مینکن  رایتخا 

سایق رگا  هکنآ  مراهچ ) هجو  . ) دـندز تبارقب  تسد  دـنتفگن و  راصنا  ربارب  رد  ار  لیلد  نیا  ارچ  دوب  تماما  لـیلد  نیا  رگا  اـضیا  اـیند و  و 
ترـضح ندینادرگ  هفیلخب  مینکیم  هضراعم  روما  عیمج  میلـست  ریدقت  رب  لوصا و  لئاسم  رد  هن  تسا  تجح  عورف  لئاسم  رد  دشاب  تجح 

دشاب هفیلخ  هنیدم  رب  هاگره  درکن و  لزع  نآ  زا  دعب  ار  وا  هنیدم و  رد  كوبت  هوزغ  رد  ار  ریما  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر 
نید و تفالخ  هنیدم  تفالخ  هک  اریز  ناشیا  لیلد  زا  تسا  يوقا  نیا  تسین و  لضفب  لئاق  یسک  هک  اریز  دوب  دهاوخ  دالب  عیمج  رب  هفیلخ 
هدابع و نب  دعـس  هک  دوب  یعامجا  هنوگچ  ناشیا  عاـمجا  هک  دـش  مولعم  هقباـس  راـبخا  زا  هکنآ  میود ) . ) زاـمن تفـالخ  فـالخب  دوب  اـیند 
هک اهنآ  دندرکن و  تعیب  هام  شش  ات  مشاه  ینب  ریاس  تلاسر و  تیب  لها  دندرکن و  تعیب  رکب  وبأ  اب  اقلطم  دندوب و  جراخ  همه  شباحصا 

طلـست هک  یملاظ  ره  سپ  دندرکن  تعیب  دندیدن  هنهرب  ياهریـشمش  دـنتخادنین و  تلاسر  تیب  لها  هناخ  رد  شتآ  ات  دـندرک  تعیب  ارهاظ 
مزال حالـص  لضف و  ملع و  لها  عیمج  رب  وا  تعاطا  دشاب و  ادخ  هفیلخ  دیاب  دننک  تقفاوم  وا  اب  هاج  لام و  عمطب  هقـسف  زا  یعمج  دبایب و 
رما لوا  رد  عامجا  دـنیوگ  رگا  دـشاب و  هدـش  یئاوسر  نیاب  باذـک  هملیـسم  دورمن و  دادـش و  رـصنلا و  تخب  تعیب  تسین  مولعم  دـشاب و 

هکلب تسا  عونمم  زین  نآ  هک  میئوگ  باوج  دش  ققحتم  عامجا  درک  تعیب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هام  شـش  زا  دعب  اما  دشن  ققحتم 
وبأ همجرت  رد  تسا  هتفگ  باعیتسا  رد  ربلا  دبع  نبا  هچنانچ  دـندشن  لخاد  تعیب  نیا  رد  زگره  شدالوا  هدابع و  نب  دعـس  هک  تسا  مولعم 
دوب هبنش  هس  زور  هک  رگید  زور  هدعاس و  ینب  هفیقس  رد  تفر  ایند  زا  ادخ  لوسر  هک  يزور  رد  رکب  وبأ  اب  دندرک  تفالخب  تعیب  هک  رکب 
اضیا شیرق و  زا  ياهقرف  جرزخ و  هلیبق  زا  ياهفیاط  هدابع و  نب  دعـس  وا  تعیب  زا  درک  فلخت  دندومن و  هماع  تعیب   186 ص : نیقیلا ، قح 

درکن و تعیب  رمع  رکب و  ابا  زا  کیچـیه  اب  دعـس  هک  دـناهتفگ  هباـصا  باـتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  روکذـم و  باـتک  رد  ربلا  دـبع  نبا 
زا دندرک  زارتحا  دندوب و  رایـسب  جرزخ  هلیبق  زا  وا  ماوقا  هکنآ  يارب  دندرک  ربج  ار  نارگید  هکنانچ  تعیب  رب  دننک  ربج  ار  وا  هک  دنتـسناوتن 

مارح تفگ  دعـس  ور  نوریب  رهـش  نیا  زا  ای  وش  لخاد  ام  تعیب  رد  ای  تفگ  داتفا  وا  رب  رمع  رظن  يزور  دیـسر  رمعب  تفالخ  نوچ  وا و  هنتف 
یتعامج دزن  هتفه  ره  تشاد  قشمد  یحاون  رد  يرایسب  هلیبق  تفر و  ماشب  هنیدم  زا  سپ  یشاب  شریما  وت  هک  يرهـش  رد  ندوب  نم  رب  تسا 

هک هتفگ  افصلا  ۀضور  بحاص  دنتشک و  ار  وا  دنتخادنا و  وا  رب  يریت  اهناتـسغاب  زا  یکی  رد  تفریم  رگید  هیرقب  ياهیرق  زا  يزور  دوبیم 
وا دارم  هک  تسا  مولعم  دـش و  هتـشک  امظع  زا  یکی  کیرحت  هب  یتدـم  زا  دـعب  ماـش و  يوسب  تفر  نوریب  رکب و  وبأ  اـب  درکن  تعیب  دـعس 

يریت کی  ره  دعس و  نتـشکب  يراصنا  هملـس  نب  دمحم  دیلو و  نب  دلاخب  درک  هراشا  رمع  هک  تسا  هتفگ  شخیرات  رد  يرذالب  تسیک و 
انلتق نحن  دندرک : عضو  نج  نابزب  ار  روهشم  رعـش  نیا  هتـشک و  ار  وا  نج  هک  دنتخادنا  مدرم  مهوب  سپ  دش  هتـشک  وا  سپ  دنتخادنا  وا  رب 
تسا رتاوتم  شتایح  مایا  رخآ  ات  ناشیا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملظت  هدارف و  ظحن  ملف  نیمهـسب  هانیمرف  هدابع  نب  دعـس  جرزخلا  دیس 
تعیب ققحت  میلست  ریدقت  رب  هکنآ  میس ) . ) درکن تعیب  دوخ  رایتخاب  هکنآ  رد  تسا  حیرـص  تشون  هیواعم  باوج  رد  ترـضح  نآ  هچنآ  و 

ناناملـسم لاوما  ءامد و  جورف و  سوفن و  رد  فرـصت  یتجح  نودـب  دـیدم  تدـم  نیا  رد  ارچ  نآ  ققحت  زا  شیپ  سپ  هاـم  شـش  زا  دـعب 
رب نامز  لها  دننک  قافتا  هک  دندرک  ذخا  عامجا  فیرعت  رد  ناشیا  هک  یتسناد  اضیا  دنداتسرفیم و  یحاون  فارطاب و  اهرکـشل  دندرکیم و 
وبأ یجیردت  عامجا  سپ  ددرگرب  يأر  نآ  زا  رخأتم  تقفاوم  زا  شیپ  مدـقتم  هک  تسا  نکمم  دـشابن  تقو  کی  رد  رگا  هک  اریز  رما  کی 
دیس فقاوم و  بحاص  دصاقم و  رد  نیدلا  دعس  الم  دننام  ناشیا  نیرخأتم  رثکا  هک  تسنآ  بیارغ  هلمج  زا  دنکیم و  عفن  هچ  رمع  رکب و 

هاگره دناهتفگ  دناهتـشادرب و  عامجا  زا  تسد  تسا  تحیـضف  بجوم  ندش  نینچ  عامجاب  کسمتم  هک  دـناهدید  نوچ  نارگید  فیرش و 
لقع زا  تسا  هدشن  مئاق  نآ  رب  لیلد  هک  اریز  دقع  لح و  لها  عیمج  عامجاب  تسین  جاتحم  سپ  تعیب  رایتخاب و  تماما  لوصح  دـش  تباث 
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مینادیم ام  هک  اریز  مالـسا  لها  رب  ماما  تعباتم  بوجو  تماما و  توبن  رد  تسا  یفاک  دقع  لح و  لها  زا  اتود  یکی و  تعیب  هکلب  لقن  و 
دقع رکب و  وبأ  يارب  زا  رمع  دقع  لثم  تماما  رد  نیمهب  دـناهدرک  افتکا   187 ص : نیقیلا ، قح  دنتشاد  نید  رد  هک  یتبالص  اب  هباحـص  هک 

رب یسک  اهرهش و  ياملع  زا  تما  عامجا  ياج  هچ  دشاب  هنیدم  رد  هک  ره  عامجا  شدقع  رد  دندرکن  طرـش  نامثع و  يارب  زا  نمحرلا  دبع 
هک تسا  هتفگ  دصاقم  حرـش  رد  نیدلا  دعـس  الم  نامز و  نیا  ات  نآ  زا  دعب  راصعا  لها  دـناهدرک  قافتا  رما  نیا  رب  درکن و  يراکنا  ناشیا 

تیاور هکنانچ  دوب  یفقوت  ددرت  زا  دـعب  یـضعب  زا  دـنچ  ره  دـقع  لح و  لها  عامجا  هکنآ  لوا )  ) تسا زیچ  دـنچ  رکب  وبأ  تفـالخ  لـیلد 
رپ دـشاب  امـش  یلاو  میق  هک  دـیدش  یـضار  فانم  دـبع  نادـنزرف  يا  تفگ  نایفـس  وبا  ریما و  مکنم  ریما و  انم  دـنتفگ  راـصنا  هک  دـناهدرک 

فقوت زا  دعب  یلع  تعیب  هک  تسا  روکذم  باحـصا  بتک  زا  نآ  ریغ  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  رد  هدایپ و  هراوس و  زا  ار  هنیدـم  منکیم 
حیحـص رایـسب  ياهدنـسب  تاقث  هک  تسه  یفیطل  تلاسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  يوسب  ار  هدیبع  وبا  رمع و  رکب  وبأ  نداتـسرف  رد  دوب و  رایـسب 

درک تعیب  دمآ و  یلع  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  رمع  زا  یتظلغ  كدنا  نیبناج و  زا  يرایـسب  نانخـس  رب  تسا  لمتـشم  دناهدرک و  تیاور 
وبأ اب  هک  دناهدرک  تیاور  هچنآ  دینادرگ و  داش  ار  امـش  درک و  هدرزآ  ارم  هک  يرما  رد  ار  امـش  ادـخ  دـهدن  تکرب  تفگ  تساخرب  نوچ 

دندرک تعیب  دندمآ و  شباحـصا  اب  رگید  زور  رکب  وبأ  سپ  دندرک  فلخت  رذ  وبا  ناملـس و  دادـقم و  ریبز و  یلع و  دـندرک و  تعیب  رکب 
عامجا هک  تسا  هتفگ  لوقعلا  ۀیاهن  رد  يزار  رخف  تسا  هتفگ  فقاوم  بحاص  نانخـس  لثم  تعیب  باب  رد  نآ  زا  دعب  سپ  تسا  رظن  لحم 

- دش دقعنم  عامجا  درم  هدابع  نب  دعـس  هک  رمع  تفالخ  نامز  رد  وا  توف  زا  دـعب  هکلب  شدوخ  نامز  رد  رکب  وبأ  تفالخ  رب  دـشن  دـقعنم 
ار دوخ  دناهتخیرگ و  عامجا  تحیـضف  زا  هک  دینادرگ  رخـسم  همه  ار  ناشیا  يالـضف  هنوگچ  نوعلم  ناطیـش  هک  نک  رظن  نیدتم  لقاع  يا 

تجح سپ  دـشن  ققحتم  عامجا  هاگره  دزادـنا  فینکب  ار  دوخ  دزیرگب و  هعولاب  زا  یـسک  هک  دـنامیم  نآب  دـناهدرک  راتفرگ  رتدـب  يـالبب 
رکب وبأ  رمع و  نایم  هک  ياهئطوت  دوب و  جرزخ  سوا و  هلیبق  هدناعم  بصعت و  رب  شیانب  هک  دش  مولعم  هفیقس  رابخا  زا  هک  تعیب  نیا  ندوب 

تعامج نآ  تعیب  مدع  رابتعاب  هاگره  دش  مولعم  اجک  زا  دنک  هفیلخ  ار  وا  دوخ  زا  دـعب  رکب  وبأ  دـنک و  هفیلخ  وا  ار  رکب  وبأ  هک  دوب  هدـش 
ارچ تماـما  ققحت  رد  دنتـسنادیم  یفاـک  ار  صخـش  کـی  تعیب  ناـشیا  هاـگره  دوشیم و  مولعم  نوچ  راـکنا  مدـع  دوشن  ققحم  عاـمجا 
هب افتکا  مدـع  رب  رکب و  وبأ  تماما  فالخ  رب  عامجا  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  سک  رازه  نیدـنچ  تعیب  اب  دـندرکیم  رکب  وبأ  اـب  هضراـعم 

همه تیب  لها  درکن و  تعیب  مشاه  ینب  زا  يدـحا  هام  شـش  ات  هک  تسا  روکذـم  ناشیا  حاحـص  رد  هک  اریز  دوب  ققحتم  تما  داحآ  تعیب 
188 و ص : نیقیلا ، قح  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  رتاوتم  ثیدـح  راـبتعاب  تسا  تجح  تیب  لـها  عاـمجا  دـندوب و  لـخاد  ناـشیا  ناـیم  رد 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  بصعت  تدش  اب  فاشک  بحاص  حون و  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم  روهـشم  ثیدـح 

نانیما وا  نادـنزرف  زا  ناماما  تسنم و  هدـید  رون  شرهوش  دـننم و  لد  هویم  شرـسپ  ود  تسا و  نم  لد  حور  همطاـف  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و 
زا دـنک  فلخت  هک  ره  دـبای و  تاجن  ناشیا  رد  دـنز  گنچ  هک  ره  وا و  قلخ  نایم  وا و  نایم  هدـش  هدیـشک  دنینامـسیر  دـننم و  راـگدرورپ 
رد دـنیامن  افتکا  تناید  فاصنا و  تناطف و  ملع و  يوعد  اب  ءالـضف  زا  یعمج  هکنآ  زا  هابجع  او  دور  ورف  منهج  رد  دوش و  كاله  ناـشیا 
رد حالص  ملع و  لضف و  لها  هماع  دنچ  ره  دنک  تعیب  یصخش  اب  یسک  کی  هکنآب  قلخ  هماع  تعاطا  بوجو  ایند  نید و  تسایر  ققحت 
هب تماما  ققحت  رد  دننکیمن و  لوبق  ار  شتداهش  دبلطیم  رمع و  زا  دیز  یمهرد  هک  دهد  تداهش  یصخش  کی  رگا  دنـشاب و  رگید  فرط 

دننادیم قلخ  هعاطالا  بجاو  ادخ و  هفیلخ  دندرک  ناراب  ریت  ار  نآرق  هک  ار  دینع  دیلو  دیلپ و  دـیزی  ببـس  نیاب  دـنیامنیم و  افتکا  وا  تعیب 
یشاب وا  کیرش  وا  لابو  رزو و  رد  يوش و  روشحم  یماما  نینچ  اب  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی  نومضم  ربانب  تمایق  رد  یهاوخیم  رگا 

هام شـش  شلقا  هک  يدامتم  تدـم  رد  هک  دـش  مولعم  هماع  ءاملع  ریهاشم  رارقا  هقباس و  ثیداـحاب  هاـگره  هکنآ  مراـهچ ) . ) يراد راـیتخا 
درکیم و ناشیا  تفـالخ  ناـشیا و  رد  حدـق  ترـضح  نآ  تفـالخ و  رد  رمع  رکب و  وبأ  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  ناـیم  دوب  عازن  تسا 

نآ هکنآب  دـنوش  لئاق  ای  دوب  متـس  روج و  لطاب و  رب  ناشیا  تفالخ  يانب  هکنآب  دـنوش  لئاق  دـیاب  ای  دادیم  متـس  روجب و  تبـسن  ار  ناشیا 
هک دـیاب  ناشیا  زا  یکی  سپ  درکیم  قحب  ماما  تماما  راکنا  بصعت  يور  زا  دوب و  دوخ  ماما  قاـع  دوب و  لـطاب  رب  تدـم  نیا  رد  ترـضح 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  ثیدح  نیا  تحصب  دناهدرک  حیرصت  ناشیا  ياملع  مظاعا  رثکا  دنـشاب و  هتـشادن  تفالخ  تیلها 
هتفگ مولعلا  ءایحا  باتک  رد  بصعت  نآ  اب  یلازغ  ددرگب و  هک  اج  ره  ددرگیم  وا  اب  تسا  قح  اب  یلع  تسا و  یلع  اب  قح  هک  دومرف  مّلس  و 

هک دناهدرک  تیاور  دوخ  لوصا  حاحـص و  عیمج  رد  يرما و  چیه  رد  تسا  هدادـن  اطخب  تبـسن  ار  یلع  یتریـصب  بحاص  زگره  هک  تسا 
رد دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هتفگ  يرشخمز  هچنانچ  تستما  نیا  مکاح  یضاق و  ینعی  تسا  تما  نیا  ناید  ربمغیپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع 

هلباـنح ياوشیپ  هک  یلبنح  یلع  نب  لیعامـسا  دزن  مدوـب  رـضاح  نم  تفگ  هک  هدرک  تیاور  یلبنح  دیعـس  نب  ییحی  زا  ۀـغالبلا  جـهن  حرش 
هچ دوخ  میرغ  اب  هک  دیسرپ  وا  زا  لیعامسا  دمآ  لیعامـسا  دزنب  وا  تشاد  بلط  هفوک  لها  زا  يدرم  زا  يردق  هلبانح  زا  يدرم  دوب و  دادغب 

بلط دیاش  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربق  دزنب  متفر  ریدـغ  زور  رد  دوخ  بلط  زا  مدـش  رازیب  تفگ  یتفرگ  وا  زا  ار  دوخ  بلط  يدرک 
شومارف ار  دوخ  بلط  هک  یمیب  یفوخیب و  هینالع  هباحـص  بس  هعینـش و  لاوقا  اهتحیـضف و  زا  مدرک  هدهاشم  یتلاح  مریگب  وا  زا  ار  دوخ 
اهتحیـضف نیا  رب  ار  ناشیا  دادـن  تأرج  دوشگن و  ار  هار  نیا  هک  هَّللا  دـنراد و  هانگ  هچ  اهنآ  تفگ  لیعامـسا   189 ص : نیقیلا ، قح  مدرک 

رب تأرج  ار  ناشیا  وا  تفگ  داعبتسا  يور  زا  درم  نآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ  تسیک  ربق  نآ  بحاص  تفگ  درم  نآ  ربق  نآ  بحاص  رگم 
وبأ تماـماب  داـقتعا  ارچ  اـم  سپ  رما  نیا  رد  دوب  قحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  تفگ  درم  نآ  هَّللا  یلب و  تفگ  لیعامـسا  تسا  هداد  رما  نیا 

دیشوپ و شفک  تسجرب و  دینش  ار  نخس  نیا  لیعامسا  نوچ  تفگ  يوار  میناد  ماما  ار  وا  ارچ  دوب  لطبم  رگا  میشاب و  هتـشاد  رمع  رکب و 
هک یتسناد  هاگره  هکنآ  مجنپ ) . ) دـش دوخ  هناخ  لخاد  دـناد و  ار  هلأـسم  نیا  باوج  رگا  ار  اـنزلا  دـلو  لیعامـسا  دـنک  تنعل  ادـخ  تفگ 

تماما قاقحتسا  مدع  مینکیم  تابثا  تسناشیا  عامجا  دنتـسم  هک  ثیداحا  نیمهب  ام  دوخ  يافلخ  فالخ  رب  تسناشیا  لئالد  هدمع  عامجا 
رکب وبأ  رماب  دومن  تلاسر  تیب  لها  هناخ  نتخوس  دصق  رمع  هک  ناشیا  ام و  رابخاب  دـش  مولعم  هک  اریز  ار  ناشیا  قافن  رفک و  هکلب  ار  اهنآ 

وا دـندوب و  هناخ  نآ  رد  نینـسح  همطاف و  ریما و  ترـضح  دوب و  نیبرقم  هکئالم  لوزن  لحم  یحو و  طبهم  هناخ  نآ  رکب و  وبأ  ياضرب  اـی 
ترضح هک  دش  مولعم  هیلج  نیارقب  هفوفحم  هضیفتسم  تایاور  زا  هکلب  دروآ  مشخب  ار  ناشیا  دومن و  ناشیا  ياذیا  دیدهت و  فافختـسا و 

ناشیا زا  دش و  طقـس  وا  دنزرف  دندرک و  حورجم  ار  وا  هکنآ  ات  دندز  واب  ریـشمش  فالغ  رـس و  ور و  رد  هنایزات  هکلب  دـندیناسرت  ار  همطاف 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  و  تفر . ایند  زا  هدرزآ 
زا زاب  نوعرف و  نز  هیـسآ  دـمحم و  رتخد  همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  نارمع و  رتخد  میرم  نایملاع  نانز  زا  ارت  تسا  سب  دومرف  مّلس 

دوب رتبوبحم  یک  نانز  زا  هک  دیـسرپ  وا  زا  ماهمع  سپ  میتفر  هشیاع  دزنب  ماهمع  اب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمع  نب  لیمج  زا  يدمرت 
ار نومـضم  نیا  زین  هدـیرب  زا  شرهوش و  تفگ  ترـضح  نآ  يوسب  دوب  رتـبوبحم  یک  نادرم  زا  تفگ  همطاـف  تفگ  ادـخ  لوـسر  يوـسب 

دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  باهش  نب  ۀفیذح  ناشیا  حاحص  عیمج  زا  تسا و  هدرک  تیاور 
تیاور يدمرت  زا  دزادنایم و  بعتب  ارم  ار  وا  دزادنا  بعتب  هک  ره  دنکیم و  هدرزآ  ارم  ار  وا  دـنک  هدرزآ  هک  ره  تسنم  نت  هراپ  همطاف  هک 

زا يدـمرت  تیاورب  اضیا  تما و  نیا  نانز  ای  تسنانمؤم  ناـنز  نیرتهب  هشیاـع  تیاورب  تستیب و  لـها  ناـنز  نیرتهب  همطاـف  دومرف  هک  هدرک 
نتـساخرب و نتـسشن و  راتفر و  تریـسب و  همطاف  زا  ادخ  لوسرب  دشاب  رتهیبش  هک  ار  یـسک  مدـیدن  نم  تفگ  تسا و  هدرک  تیاور  هشیاع 

مقرا نب  دیز  زا  يدمرت  حیحص  زا  اضیا  دیناشنیم و  دوخ  ياجب  دیسوبیم و  ار  وا  تساخیمرب و  ترضح  نآ  دمآیم  ترضح  نآ  دزنب  نوچ 
نم تفگ  مالّسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلعب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور   190 ص : نیقیلا ، قح 

مردامب تفگ  هک  هفیذح  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  زا  زاب  دیحلص و  وا  اب  امش  هک  ره  اب  محلص  تسا و  گنج  امش  اب  هک  ره  اب  مگنج 
زا دـنک  رافغتـسا  هک  منک  لاؤس  وا  زا  منکب و  ترـضح  نآ  اب  ار  برغم  زامن  ادـخ و  لوسر  تمدـخب  مورب  هک  هدـب  تصخر  ارم  هک  متفگ 
نآ یپ  زا  مدـش  غراـف  نوچ  مدرک  ادا  ترـضح  نآ  اـب  ار  نتفخ  برغم و  زاـمن  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخب  سپ  وت  يارب  زا  نم و  يارب 

یکلم دزرمایب  ار  تردام  ار و  وت  ادخ  يراد  تجاح  هچ  تفگ  یلب  متفگ  ياهفیذح  وت  تفگ  دینش  ارم  يادص  نوچ  مدش  هناور  ترـضح 
ارم دـنک و  مالـس  نم  رب  دـیایب و  هک  دوب  هدـیبلط  تصخر  دوخ  راگدرورپ  زا  دوب و  هدـماین  نیمزب  نیا  زا  شیپ  هک  دـش  لزان  نم  رب  بشما 
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هدرک تیاور  اضیا  دنتـشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسا و  تشهب  لها  نانز  هدیـس  همطاف  هک  دهد  تراشب 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یبلعث  دینکب و  وا  قیدصت  دنک  لقن  امـش  يارب  هفیذـح  هک  یثیدـح  دومرف  ترـضح  هک  تسا 

تیاور يدـمرت  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  زا  لوصـالا  عماـج  رد  دـنایهلا و  شرع  هراوشوگ  ود  نیـسح  نسح و  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ادنوادخ تفگیم  دوب و  هدرک  راوس  دوخ  شود  رب  ار  یلع  نبا  نسح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید  هک  ءارب  زا  تسا  هدرک 

امهیلع نیسح  نسح و  لوسر  ترضح  هک  ءارب  زا  تسا  هدرک  تیاور  حاحص  عیمج  زا  رادتسود و  ار  وا  وت  سپ  مرادیم  تسود  ار  نیا  نم 
هک سنا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدـمرت  زا  راد و  تسود  ار  اـهنیا  وـت  سپ  مرادـیم  تـسود  ار  اـهنیا  نـم  ادـنوادخ  تـفگ  دـید  ار  مالّـسلا 
زا تفگیم  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  دومرف  تسا  رتبوبحم  وت  دزن  وت  تیب  لها  زا  کی  مادک  هک  ادخ  لوسر  ترضح  زا  دندیسرپ 

هدرک تیاور  هریره  وـبا  زا  يدـمرت  زا  اـضیا  تفرگیمرب و  رد  دیـسوبیم و  ار  ناـشیا  سپ  نم  يارب  زا  ارم  رـسپ  ود  بلطب  هک  همطاـف  يارب 
تسود ار  نیا  نم  ادنوادخ  تفگ  درک و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ندرگ  رد  تسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا 

زا يدمرت  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیا  زین  ملـسم  يراخب و  حیحـص  زا  درادتـسود و  ار  وا  هک  ره  راد  تسود  سپ  مرادـیم 
دوب و هدیناشن  دوخ  ياهنار  رب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هماسا 

اضیا رادتـسود و  ار  ناشیا  ناتـسود  ار و  ناشیا  وت  مرادیم  تسود  ار  اهنیا  نم  ادنوادخ  دننم  رتخد  رـسپ  ود  نم و  رـسپ  ود  اهنیا  تفگیم 
تسود ادنوادخ  منیسح  زا  نم  تسنم و  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرم  نب  یلعی  زا  يدمرت 
ترضح زا  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  يدمرت  اضیا  طابسا و  زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد  تسود  ار  نیسح  هک  ار  یـسک  راد 

هک دومرف  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  ریمع  نبا  زا  يذمرت  ملسم و  يراخب و  دنتشهب و  لها  ناناوج  رتهم  دیس و  ود  نیسح  هک  لوسر 
هلاسر نیا  رد  دومن و  ناوت  ءاصحا  هک  تسنآ  زا  هدایز  ناشیا  لـیاضف  ثیداـحا  اـیند و  زا  دـننم  ناـحیر   191 ص : نیقیلا ، قح  ود  نیـسح 
ءاذیا لوسر  ءاذـیا  تسلوسر و  ترـضح  ءاذـیا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ءاذـیا  هک  تسا  هدـش  دراو  هرتاوتم  ثیداحا  درک و  ناوت  عمج 

ایهم ترخآ و  ایند و  رد  ار  ناشیا  ادخ  تسا  هدرک  تنعل  ار  وا  لوسر  ادخ و  دننکیم  ءاذیا  هک  اهنآ  تسا  هدومرف  یلاعت  يادخ  تسادـخ و 
ترخآ و ایند و  رد  دننوعلم  دندیناسر  ناشیاب  ار  اهتیذا  نیا  هک  اهنآ  هک  دـش  مولعم  سپ  هدـننکراوخ  یباذـع  ناشیا  يارب  زا  تسا  هدرک 

هیهاد یمظع و  تبیصم  مراهچ  نعط  دنشاب . هتشاد  تماما  تیحالص  هنوگچ  سپ  دنقافن  قاقش و  رفک و  لها  زا  دنلوسر و  ادخ و  براحم 
دعب منکیم و  تیاور  ار  نآ  لمجم  هعیش  قیرط  زا  لوا  دش و  عقاو  تلاسر  تیب  لها  رب  رمع  رکب و  وبأ  زا  كدف  بصغ  رد  هک  تسا  يربک 
نیا لمجم  تسا و  هقرف  ود  ره  هیلع  قفتم  هیـضق  نیا  حـیاضف  هک  دوش  مولعم  ات  میامنیم  داریا  ار  نآ  دـیؤم  ناـفلاخم  هربتعم  بتک  زا  نآ  زا 

مکحم ار  دوخ  راک  تفرگ و  تعیب  ربجب  راصنا  نارجاهم و  زا  دومن و  ریما  ترـضح  تفالخ  بصغ  رکب  وبأ  نوچ  هک  تسنآ  هلیاه  هیـضق 
ادـخ و صن  تلیـضف و  تبارق و  هاگره  هک  اریز  دـننک  لیم  ناشیا  بناجب  لاـم  عمطب  مدرم  زا  یـضعب  اداـبم  هک  كدـف  رد  درک  عمط  درک 
زا ناشیا  تسد  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دوش  ناملاظ  نآ  بناجب  ناشیا  زا  ناقفانم  لیم  ثعاب  هک  تسا  نکمم  هک  يزیچ  دشاب  ناشیا  اب  لوسر 
زا یـضعب  هک  تسا  نکمم  دـشاب  ناشیا  اب  زین  لام  زا  یلیلق  هاگره  دـندرگ و  فرحنم  ناشیا  هیحان  زا  ناتـسرپایند  هکنآ  ات  دـشاب  یهت  لام 

نیا دنتـشونیم  ار  هنوعلم  هفیحـص  هک  یتقو  لاح  لوا  رد  ببـس  نیاب  دروخ  مه  رب  ناشیا  لطاب  تفالخ  دندرگ و  لیام  ناشیا  يوسب  مدرم 
دوب يدالب  هلمج  زا  كدف  تسا و  هقدص  دنامیم  ام  زا  هچره  میراذگیمن  ثاریم  ءایبنا  هورگ  ام  هک  دندرک  عضو  ار  ثیبخ  يارتفم  ثیدـح 

يراج ریما  ترـضح  تسد  رب  ربیخ  حتف  نوچ  هک  اریز  دوب  هدمآ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  فرـصتب  گنجیب  هک 
همیرک تایآ  دندرک و  میلست  گنج  نودب  ار  اهنآ  دنرادن  ترضح  نآ  تمواقم  بات  هک  دنتسناد  نآ  یحاون  يارق  ریاس  كدف و  لها  دش 

دوخ شیوخب  هدب  ینعی  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  دش  لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  تسلوسر  ترـضح  لام  دـناهتفرگ  گنجب  نوچ  هک  دـش  لزان 
ترـضح سپ  تسا  كدـف  وا  قح  همطاف و  یبرقلا  يذ  تفگ  تسیچ  وا  قح  تسیک و  یبرقلا  يذ  هک  دیـسرپ  لیئربج  ترـضح  ار  وا  قح 

مداد وتب  ادـخ  رماب  تسنم و  صوصخم  هدـش و  هتفرگ  گنجیب  اهنیا  دومرف  دـشاب و  وا  هیرذ  وا و  زا  هک  داد  همطاـفب  ادـخ  رماـب  ار  كدـف 
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ار همطاف  ترضح  ءالک  داتـسرف و  تفرگ  رارق  وا  رب  یبصغ  تفالخ  نوچ  رکب  وبأ  سپ  تمایق  زور  ات  تسا  وت  نادنزرف  وت و  زا  اهنیا  ریگب 
مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  رایـسب  ياهدنـسب  نارگید  یـسوط و   192 ص : نیقیلا ، قح  خیـش  هیوباـب و  نبا  درک  نوریب  كدـف  زا 

لیکو هک  داتـسرف  ار  یـسک  تفرگ  راـصنا  نارجاـهم و  رثکا  زا  تعیب  درک و  مکحم  ار  دوخ  ياـهراک  رکب  وبأ  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور 
ار ادخ  لوسر  مردپ  ثاریم  ینکیم  عنم  ببس  هچب  تفگ  دمآ و  رکب  وبأ  يوسب  همطاف  ترـضح  درک و  نوریب  كدف  زا  ار  همطاف  ترـضح 

یئوگیم هچنآ  رب  تفگ  رکب  وبأ  هداد  نمب  ار  وا  ادخ  رماب  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  يدرک و  نوریب  كدـف  زا  ارم  لیکو  تهج  هچب  نم و  زا 
ترـضح هچنآب  منک و  ماـمت  وت  رب  تجح  اـت  مهدـیمن  یهاوگ  رکب  وبأ  يا  تفگ  نمیا  ما  دروآ و  ار  نمیا  ماهمطاـف  ترـضح  رواـیب  هاوگ 

تسا ینز  نمیا  ما  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  ینادیمن  مهدیم  مسق  ادخب  ار  وت  تسا  هتفگ  نم  قح  رد  لوسر 
يذـب هدـب  هک  دوخ  لوسر  هب  درک  یحو  یلاعتقح  هک  مهدـیم  یهاوگ  نم  سپ  تفگ  نمیا  ما  منادـیم  یلب  تفگ  رکب  وبأ  تشهب  لـها  زا 

هیلع ریما  ترـضح  ادـخ و  رماب  داد  همطاف  ترـضح  همعطب  ار  كدـف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  ار  وا  قح  یبرقلا 
كدـف و باب  رد  تشون  ياهماـن  رکب  وبأ  سپ  دـنداد  تداهـش  زین  نینـسح  رگید  تیاور  هب  وحن  نیمهب  داد و  یهاوگ  دـمآ و  زین  مالّـسلا 

يارب مالّـسلا  هیلع  یلع  نمیا و  ما  درک و  كدف  يوعد  همطاف  تفگ  رکب  وبأ  تسیاهمان  هچ  نیا  تفگ  دش و  رـضاح  رمع  سپ  داد  همطافب 
رگید زور  تفر  نوریب  دـش و  نایرگ  همطاف  درک و  هراپ  تفرگ و  همطاـف  تسد  زا  ار  هماـن  رمع  متـشون  ار  هماـن  نیا  نم  دـنداد  یهاوگ  وا 

ار ع )  ) همطاف يدرک  عنم  ارچ  رکب  وبأ  يا  تفگ  دندوب و  عمتجم  وا  رود  رب  راصنا  نارجاهم و  هک  یتقو  رد  دمآ  رکب  وبأ  دزنب  ریما  ترضح 
ءیف نآ  تفگ  رکب  وبأ  دوب  فرصتم  کلام و  ار  نآ  لوسر  ترـضح  تایح  رد  هکنآ  لاح  دوب و  هدیـسر  واب  ادخ  لوسر  زا  هک  یثاریم  زا 

نآ رد  ار  وا  الا  مهدیم و  واب  تسا  هدینادرگ  وا  صوصخم  هداد و  واب  ادخ  لوسر  ار  وا  هکنآ  رب  دنکب  دوهـش  هماقا  رگا  تسناناملـسم  همه 
ترضح هن  تفگ  رکب  وبأ  ناناملسم  همه  رد  ادخ  مکح  فالخب  ینکیم  مکح  ام  قح  رد  ایآ  رکب  وبأ  يا  تفگ  ریما  ترضح  تسین  یقح 

زا تسا  نم  زا  هک  منک  يوعد  میایب و  نم  نآ  زا  دعب  دنشاب و  فرصتم  کلام و  هک  دشاب  يزیچ  ناناملسم  تسد  رد  رگا  وگب  سپ  دومرف 
تاـیح رد  دوب  وا  تسد  رد  هچنآ  رب  يدـیبلط  هاوگ  همطاـف  زا  كدـف  رد  ارچ  سپ  دومرف  ترـضح  وت  زا  تفگ  دـیبلط  یهاوـخ  هاوـگ  یک 

نآ رد  يدیبلط  نم  زا  هچنانچ  يدیبلطن  هاوگ  ناناملسم  زا  دوب و  فرصتم  کلام و  نآ  زا  دعب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
يروآ یم  لودـع  ناهاوگ  رگا  میرادـن  وت  اب  جاجتحا  توق  ام  راذـگب  ار  نانخـس  نیا  تفگ  رمع  دـش  تکاـس  رکب  وبأ  مدرک  هک  یـضرف 

لوق زا  ارم  هد  ربخ  دومرف  یلب  تفگ  هن  ای  ياهدناوخ  نآرق  رکب  وبأ  يا  دومرف  ترـضح  تسین  یقح  نآ  رد  ار  همطاف  ار و  وت  الا  میهدیم و 
تفگ رکب  وبأ  ام  ریغ  قح  رد  ای  تس  هدـش  لزان  ام  قح  رد  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  یلاعتقح 

انز همطاف  هَّللاـب  ذاـیعلا  هک  دـنهد  یهاوگ  وت  دزن   193 ص : نیقیلا ، قح  ناهاوگ  رگا  دومرف  ترـضح  تسا  هدـش  لزاـن  امـش  قح  رد  هکلب 
ادخ دزن  ینک  نینچ  رگا  دومرف  ترضح  منکیم  مدرم  ریاس  رب  هچنانچ  منکیم  دح  تماقا  وا  رب  تفگ  رکب  وبأ  درک  یهاوخ  هچ  تسا  هدرک 

تداهـش ياهدرک  لوبق  تراهطب و  وا  يارب  زا  ار  ادـخ  تداهـش  ياهدرک  در  هکنآ  يارب  زا  دومرف  ارچ  تفگ  دوب  یهاوخ  نارفاک  هلمج  زا 
یبارعا تداهش  يدرک  لوبق  دوب و  وا  فرصت  رد  دنداد و  همطافب  ار  كدف  هک  ار  لوسر  مکح  ادخ و  مکح  ياهدرک  در  هچنانچ  ار  مدرم 

تـسناناملسم تمینغ  هک  یتـفرگ  وا  زا  ار  كدـف  دـشابیمن و  ثاریم  ربـمغیپ  زا  هک  داد  یهاوگ  هک  دـنکیم  لوب  دوخ  ياـپ  هنـشاپ  رب  هک  ار 
نوچ يدرک  سکع  رب  ار و  ادـخ  لوسر  لوق  يدرک  در  وت  هیلع  یعدـم  رب  مسق  تسا و  یعدـم  رب  هاوگ  دوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک  قـیقحتب 

تشگرب و هناخب  ترضح  دندرک و  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نخس  قیدصت  رثکا  دش و  دنلب  اهادص  دنتسیرگ و  مدرم  دیـسر  اجنیاب  نخس 
رد و هک  رادغ  ناقفانم  يافج  راگزور و  تیاکـش  زا  دـناوخ  دـنچ  يرعـش  دوخ و  راوگرزب  ردـپ  ربقب  درک  فاوط  دـمآ و  دجـسمب  همطاف 

کی رگا  درک  هچ  اـم  اـب  زورما  یلع  يدـید  تفگ  دـیبلط و  ار  رمع  رکب  وبأ  دنتـشگرب و  هناـخب  رمع  رکب و  وبأ  سپ  دروآ  هیرگب  ار  راوید 
رب مینک  رما  هک  تسنآ  يأر  تفگ  رمع  دسریم  وت  رطاخب  ریبدت  هچ  نیا  رد  دـنزیم  مه  رب  ار  ام  راک  دـنک  ام  اب  هضراعم  نینچ  رگید  سلجم 

یمیظع رما  رب  ار  وت  میهاوخیم  دنتفگ  دـندیبلط و  ار  دـلاخ  سپ  دـیلو  نب  دـلاخ  تفگ  رمع  دـیآیم  یک  زا  راک  نیا  تفگ  رکب  وبأ  وا  لتق 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رد  تفگ  دلاخ  میهاوخیم  ار  نیمه  زین  ام  دـنتفگ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتق  رب  هچ  رگا  دـیرادب  دـیهاوخیم  هچ  ره  رب  تفگ  میرادـب 
زیخرب و میوـگب  ار  زاـمن  مالـس  نم  نوـچ  تسیاـب  وا  يوـلهپ  رد  وـش  رـضاح  دجـسم  رد  زاـمن  تقو  رد  تفگ  رکب  وـبأ  مشکب  ار  وا  تقو 

رارک ردیح  نایعیـش  زا  رایط و  رفعج  نز  اقباس  دوب و  رکب  وبأ  نز  تقو  نآ  رد  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  دـشاب  نینچ  تفگ  نزب  ار  شندرگ 
مالس همطاف ع و  مالّسلا و  هیلع  یلع  هناخب  ورب  تفگ  دوخ  هیراجب  دناسرب  ترضحب  هینالع  ار  نخس  تسناوتن  دینـش و  ار  نانخـس  نیا  دوب 

یِّنِإ ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَـلَْملا  َّنِإ  درک  ماـغیپ  یـسومب  نوعرف  لآ  نمؤم  هک  ناوخب  ار  هیآ  نیا  راذـگ  رد  ناـسرب و  ناـشیاب  ارم 
زا وت  يارب  زا  نم  هک  یتسردـب  ور  نوریب  سپ  دنـشکب  ارت  هک  وت  باب  رد  دـننکیم  تروشم  نوعرف  موق  فارـشا  ینعی  َنیِحِـصاَّنلا  َنِم  ََکل 

دناوـخ ار  هیآ  نیا  تشگرب و  دـیناسر و  مالـس  دـمآ و  هیراـج  سپ  ناوـخب  ررکم  سپ  دـنوشن  نطفتم  رگا  تفگ  ءامـسا  مناـهاوخ و  ریخ 
ارم ناشیا  رگا  هک  دومرف  رگید  یتیاورب  دیآ و  لمعب  ناشیا  هدارا  دراذگیمن  ادخ  وگب  ناسرب و  مالس  ار  تنوتاخ  هک  دومرف  ریما  ترضح 
دمآ دجسمب  دش و  زامن  يایهم  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  درک ؟ دهاوخ  گنج  هک  ناقرام  ناطساق و  ناسکان و  اب  دنشکب 

رد هتـسب و  ریـشمش  نیعل  دـلاخ  دروآ و  لـمعب  یئاـهنتب  ار  دوـخ  زاـمن  هیقت و  يارب  زا   194 ص : نیقیلا ، قح  داتـسیا  رکب  وـبأ  رـس  تشپ  و 
ار ترضح  نآ  تعاجـش  توطـس و  تدش  دیـسرت و  هنتف  زا  دش و  نامیـشپ  هدارا  نآ  زا  تسـشن  دهـشت  هب  رکب  وبأ  نوچ  داتـسیا  شیولهپ 

وهـس زامن  رد  هک  مدرم  دـندرک  نامگ  هکنآ  اـت  تفگیمن  مالـس  سرت  زا  دـناوخیم و  ررکم  ار  دهـشت  درکیم و  رکف  هتـسویپ  تسنادیم و 
ار نانخـس  نیا  رد  هبترم  هس  یتیاورب  مدوب و  هدرک  رما  نآب  ار  وت  هچنآ  نکم  دـلاخ  يا  تفگ  دـلاخ و  يوسب  دـش  تفتلم  سپ  تسا  هدرک 

ندرگ هک  دوب  هدرک  رما  ارم  تفگ  دوب  هدرک  نآ  هب  رما  ار  وت  هچنآ  دوب  هچ  دلاخ  يا  تفگ  ترضح  داد  ار  زامن  مالس  نآ  زا  دعب  تفگ و 
سپ متـشکیم  ار  وت  هنیآره  درکیمن  یهن  ارم  میلـست  زا  شیپ  رگا  هک  دنگوس  ادخب  يرآ  تفگ  يدرکیم  ایآ  دومرف  ترـضح  منزب  ار  وت 
دنداد مسق  ربق  بحاصب  ار  وا  دندش و  عمج  مدرم  سپ  شتشکیم  هک  مسق  ادخب  تفگ  رمع  دز  نیمزب  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  وا  ترـضح 
یهلا ریدقت  ادخ و  لوسر  تیصو  هن  رگا  كاهص  رـسپ  يا  تفگ  دیبسچ و  رهگ  دب  رمع  نابیرگب  وا  تشادرب  نیعل  نآ  زا  تسد  ترـضح 

دوب و حبـص  زامن  رد  رگید  تیاورب  دش و  دوخ  هناخ  لخاد  میرتددعمک و  میرتروایمک و  وت  ام و  زا  کی  مادک  هک  یتسنادیم  هنیآره  دوب 
نینایم هبابـس و  تشگناب  ار  دـلاخ  ترـضح  رذ  وبا  تیاورب  دوش و  علاط  باـتفآ  دوب  کـیدزن  هک  درک  رکف  داد و  لوط  ار  دهـشت  ردـق  نآ 

نتفگ نخـس  رب  تردـق  دزیم و  اپ  تسد و  درک و  سجن  ار  شاهماج  دـیآرب و  شدـیلپ  ناج  دوب  کیدزن  دز  هرعن  وا  داد  يراـشف  تفرگ و 
ره دشن و  ام  هجوتم  هک  نک  رکـش  ار  ادخ  ار و  تلاح  نیا  متـسنادیم  نم  تست  موش  تروشم  زا  نیا  تفگ  رمع  اب  رکب  وبأ  سپ  تشادـن 
هک دیبلط  ار  سابع  رکب  وبأ  سپ  تشگیمرب  سرت  زا  وا  هک  درکیم  واب  يدنت  هاگن  ترضح  دنک  صالخ  ار  دلاخ  هک  تفریم  کیدزن  هک 

تـشادرب تسد  وا  زا  ترـضح  ناشیا  ردام  نینـسح و  ربق و  بحاص  ربقب و  ار  وا  داد  مسق  تفر و  ترـضح  نآ  دزن  ساـبع  دـنک  تعاـفش 
وبا هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  كدف  بصغ  زا  دعب  هک  تسا  روکذـم  هربتعم  بتک  رد  دیـسوب و  ار  ترـضح  نآ  ینارون  یناشیپ  سابع 

تساوخ دیسرت و  رایسب  دناوخ  ار  همان  رکب  وبأ  نوچ  دومن  جرد  نآ  رد  رایسب  دیعو  دیدهت و  تدحو و  تدش  تیاهن  رد  تشون  همان  رکب 
هنـشت یهاوخیم  وت  یماشایب و  هک  مدـینادرگ  فاص  ار  تفالخ  لالز  بآ  وت  يارب  زا  نم  تفگ  رمع  دـنک  در  ار  ود  ره  تفـالخ  كدـف و 
بلاط یبأ  نب  یلع  نیا  ینادـیمن  ار  نآ  ردـق  ماهدرک و  لیلذ  وت  يارب  ار  برع  ناـشکندرگ  ياـهندرگ  يدوب و  هشیمه  هچ  ناـنچ  یـشاب 

وبأ نکم  اورپ  وا  دـیدهت  زا  وت  منکیم و  مار  ار  وا  ریبدـت  هب  نم  تسا و  هتخادـنا  رب  ار  اههلـسلس  تسا و  هتـشک  ار  شیرق  ناگرزب  هک  تسا 
هدارا  195 ص : نیقیلا ، قح  وا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخب  يرادرب  اهنوسفا  نیا  زا  تسد  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  وت  رمع  يا  تفگ  رکب 

رگم تسا  هدادن  تاجن  وا  زا  ار  ام  دهد و  تکرح  ار  تسار  تسد  هکنآ  هکنآیب  دـشکیم  ار  ود  ره  پچ  تسدـب  دـنک  وت  نم و  نتـشک 
هک تسا  هدرک  رما  ار  وا  هک  دنکیم  ادخ  لوسر  ترضح  تیـصو  تیاعر  هکنآ  میود  درادن  يروای  تسا و  اهنت  هکنآ  لوا  وا  تلـصخ  هس 

يدرک شومارف  ایآ  دوب  هتشگرب  واب  تفالخ  لاحلا  دوبن  اهنیا  رگا  دنراد  لد  رد  اههنیک  وا  زا  برع  لیابق  عیمج  هکنآ  میـس  دشکن  ریـشمش 
ار دلاخ  بیرف  وت  تخادـنا  كاله  كاخب  ار  ناشیا  ناعاجـش  ناراد و  ملع  دیـشک و  ریـشمش  یئاهنتب  وا  میتخیرگ و  ام  همه  هک  دـحا  زور 
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ریما لـتقب  ار  رکب  وبأ  رمع و  رما  هک  دناهتـساوخ  ناینـس  رثـکا  هچ  رگا  دـیوگ  فلؤم  وشم . وا  ضرعتم  وت  دوشن  اـم  ضرعتم  وا  اـت  روـخم و 
ار دلاخب  باطخ  مالـس و  زا  شیپ  زامن  رد  ار  رکب  وبأ  ندز  فرح  اما  دناهدرکن  تیاور  دوخ  بتک  رثکا  رد  احیرـص  دننک و  افخا  نینمؤملا 

وبا دوخ  داتسا  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  باب  نیا  رد  هعیش  تایاور  قدص  رب  تسا  هحضاو  هنیرق  نآ  دناهدرک و  لقن 
تاداس زا  یهورگ  تفگ  رفعج  وبا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتقب  ار  وا  رمع  رکب و  وبأ  رما  دـلاخ و  هصق  تسا  قح  اـیآ  هک  مدیـسرپ  بیقن  رفعج 

وبا هچنآ  زا  درک  لاؤس  وا  زا  هفینح و  وبا  درگاش  لیذـه  نب  رفز  دزن  دـمآ  يدرم  هک  دـناهدرک  تیاور  اضیا  دـناهدرک  تیاور  ار  نیا  يولع 
وبأ هکنانچ  تسا  زیاج  تفگ  رفز  تدحو  ریثک  لعف  نتفگ و  نخـس  دننام  مالـس  ریغب  زامن  زا  ندمآ  نوریب  تسا  زیاج  هک  دـیوگیم  هفینح 

دیـسرپ ررکم  وا  ینک  لاؤس  نآ  هک  تسین  وت  رب  تفگ  رفز  تفگ  رکب  وبأ  هچنآ  دوب  هچ  تفگ  درم  نآ  تفگ  هچنآ  تفگ  دهـشت  رد  رکب 
وا یئوگیم  هچ  وت  هک  دیـسرپ  بیقن  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  سپ  دوب  دـهاوخ  باطخلا  وبأ  باحـصا  زا  هک  ار  درم  نیا  دـینک  نوریب  تفگ  رفز 
زا دش  روکذم  هک  يوحنب  ار  هصق  نیا  حاضیا  باتک  رد  ناذاش  نب  لضف  دناهدرک و  تیاور  هیماما  اما  منادیم  دـیعب  نم  تفگ  درک و  هیقت 

تسا و هدرک  تیاور  هماع  ياهقف  زا  رگید  عمج  هَّللا و  دبع  نب  کیرـش  شایع و  نب  رکب  وبأ  یح و  نب  حلاص  نب  نسح  هنییع و  نب  نایفس 
زا رگید  یعمج  درکن و  مامت  اما  دوب  يدب  دنتفگ  همه  درک  رکب  وبأ  هکنیا  رد  یئوگیم  هچ  هک  دندیسرپ  عیکو  یح و  نبا  نایفس و  زا  هتفگ 
عنم رکب  وبأ  تعیب  زا  ار  مدرم  یلع  نوچ  دنشکب  ار  يدرم  دنوشن  قرفتم  هک  تما  حالـصا  يارب  زا  رگا  درادن  يروصق  دناهتفگ  هنیدم  لها 

هک دـلاخ  اب  ار  رکب  وبأ  دـیهمت  لصا  اما  دـناهدرکن  تیاور  ار  لمع  نیا  تلع  تعانـش  سرت  زا  مه  یـضعب  دومن و  لـتقب  رما  مه  وا  درکیم 
نیمه دناهدومن و  تیاکح  مدوب  هتفگ  ار  هچنآ  نکم  دـلاخ  ای  نتفگ  مالـس  زا  شیپ  ندـش  نامیـشپ  نکب و  ار  راک  نالف  مهد  مالـس  نوچ 

196 ص : نیقیلا ، قح  فسوی  وبا  زا  یـسک  هک  تسا  هدرک  لـقن  نآ  زا  دـعب  دـناهدرک  مالـس  زا  شیپ  ندز  فرح  زاوـج  لـیلد  ار  وا  لـعف 
اب ار  وت  شاب  شوماخ  تفگ  تفگن و  باوج  فسوی  وبا  دوب  هتفگ  دلاخب  رکب  وبأ  هچنآ  دوب  هچ  هک  دیسرپ  هفینح  وبا  درگاش  دادغب  یضاق 

دومرف ادخ  لوسر  هک  دنهدیم  تداهش  همه  شباحصا  وا و  دوب و  وا  عیطم  رکب و  وبأ  تعیبب  یضار  یلع  رگا  هک  هَّللا  تسا و  راک  هچ  نیا 
وا تعیبـب  یلع  رگا  دـننک و  وا  لـتقب  رما  لاـح  نیا  اـب  هک  دوشیمن  رتـشیب  نیا  زا  نیمز  يور  رد  يروج  سپ  تسا  تنج  لـها  زا  یلع  هک 

ءایقـشا نآ  هک  هلطاب  هوجو  زا  دوب و  لضف  مالک  اـجنیا  اـت  درک  مدـقت  یلع  رب  ربجب  رکب  وبأ  هک  تسا  هعیـش  بهذـم  نیع  نیا  دوبن  یـضار 
تسا هدوب  یعینـش  رما  نینچ  نیا  ببـس  هک  دسریم  مهب  یعطق  ملع  ار  نتفگ  نخـس  تلع  تعامج  ریاس  يافخا  زا  دناهتفگ و  رذع  وا  يارب 

يراوگرزب نینچ  لتقب  رما  هک  یـسک  هک  درک  دـناوتیم  نیا  زیوجت  یناملـسم  مادـک  درک و  دنتـسناوتیمن  نآ  راهظا  تحیـضف  فوخ  زا  هک 
نآ زا  تسا  هدش  دراو  كدـف  بصغ  رب  هماع  قرط  زا  هک  یثیداحا  اما  و  َنیِِملاَّظلا . یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  الَأ  دراد  تفالخ  تماما و  تیلباق  دـیامن 

یحو عبنم  هک  مانا  همئا  ریغ  زا  نخس  مسق  نیا  دهدیم و  نآ  تیقح  رب  تداهش  هبطخ  لصا  هک  تسا  همطاف  ترضح  هروهشم  هبطخ  هلمج 
ياهمان حرـش  رد  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  تسا  هماع  ياملع  مظاعا  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا  دش و  ناوتیمن  رداص  يرگید  زا  دـناماهلا  یهلا و 

بتک ثیدح و  لها  ياهناهد  زا  هک  ریس  رابخا و  زا  هدش  دراو  هچنآ  رد  لوا  لصف  تسا . هتفگ  تشون  فینح  نب  نامثعب  ریما  ترضح  هک 
دبع نب  دـمحا  رکب  وبأ  هفیقـس  باتک  زا  لصف  نیا  رد  منکیم  داریا  ار  هچنآ  عیمج  ناشیا و  نایوار  هعیـش و  بتک  زا  هن  منکیم  لـقن  ناـشیا 

ناثدـحم و وا  رب  دـناهدرک  انث  هک  تسا  یعرو  بحاص  هقث و  بادآلا  ریثک  ثدـحم  ملاع  درم  يرهوج  رکب  وبأ  نیا  تسیرهوج و  نمحرلا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  بنیز  زا  هدرک  تیاور  ار  هبطخ  نیا  دنس  هسب  سپ  ار  وا  فیناصت  ریغ  وا و  فیناصت  وا  زا  دناهدرک  تیاور 

جورم باتک  رد  يدوعـسم  تسا و  هدرک  تیاور  يرهوج  باتک  زا  زین  همغلا  فشک  بحاص  نسح و  نب  هَّللا  دبع  زا  رقاب و  دـمحم  ماما  زا 
تسا و هدرک  تیاور  هشیاع  زا  هماع  ياهدنسب  یفاش  رد  یضترم  دیس  تسا و  هدرک  هبطخ  نیاب  هراشا  تسا  خیراوت  نیرتربتعم  هک  بهذلا 
تسا و هدرک  تیاور  دنس  نیدنچ  هب  ءاسنلا  ۀغالب  باتک  رد  رهاط  یبا  نب  دمحا  دیـس  تسا و  هدرک  تیاور  هماع  قیرط  زا  سواط  نب  دیس 
ینالوط و رایـسب  هبطخ  درک و  دناوتیمن  راکنا  یـسک  ار  ترهـش  نیاب  هبطخ  تسا و  هدرک  تیاور  ار  شظافلا  رثکا  هیاهن  باتک  رد  ریثا  نبا 

تیاور میئاـمنیم : داریا  تسکدـف  جاـجتحاب  قـلعتم  هک  نآ  زا  يردـق  درادـن و  همه  رکذ  شیاـجنگ  هلاـسر  نیا  تسا و  وزج  ود  هب  بـیرق 
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قح رب  ار  هرهطم  هعنقم  دیـسر  همطاـف  ترـضحب  ربـخ  نیا  همطاـف و  زا  ار  كدـف  دـنک  عنم  هکنآ  رب  درک  مزع  رکب  وـبأ  نوـچ  هک  دـناهدرک 
رب شرداچ  دوخ و  ناشیوخ  نانز  ناراکتمدـخ و  زا  یهورگ  اب  دـش  هناور  درک و  رب  رد  ار  تمـصع  رداـچ  تسب و  رـس   197 ص : نیقیلا ،

دزنب دجـسم  رد  ات  درک  تسناوتیمن  یقرف  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  راتفر  زا  ار  شراتفر  ایح و  زا  دیچیپیم  شیاپ 
هدرپ سپ  رد  دندیـشک و  شکرابم  يور  شیپ  رد  يدیفـس  هدرپ  سپ  دوب  هتـسشن  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  نایم  رد  وا  دمآ و  رکب  وبأ 

ورف اهادص  هک  دومرف  ربص  ياهظحل  سپ  دش  دنلب  يراز  هیرگ و  يادص  تساخرب و  مدرم  زا  شورخ  هک  دیـشک  يزوسناج  هلان  تسـشن و 
داتسرف یهانپ  تلاسر  ترضح  رب  دورد  سپ  دندش  ناریح  یگمه  هک  يوحنب  درک  یهلا  يانث  دمح و  ءارغ و  هبطخب  درک  عورش  تسشن و 

تمحر و تفأر و  يور  زا  درک  ضبق  ار  وا  سدـقم  حور  یلاـعتقح  سپ  تفگ  هکنآ  اـت  درمـش  مدرم  رب  ترـضح  نآ  ياـهتمعن  قوقح  و 
راربا و هکئـالم  هب  دـینادرگ  فوـفحم  ار  وا  دیـشخب و  تحار  ار  وا  اـیند  بعت  زا  دیدنـسپ و  وا  يارب  زا  ار  ترخآ  تحار و  راد  هک  تبغر 

هدیزگرب وا و  یحو  رب  تسا  وا  نیما  وا و  ربمغیپ  هک  مردپ  رب  ادخ  دتـسرف  تاولـص  رابج  دنوادخ  ترواجم  رافغ و  راگدرورپ  يدونـشوخ 
لحم ادخ  ناگدنب  يا  امش  هک  دومرف  سلجم و  لهاب  دومن  باطخ  سپ  داب  وا  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  مالس و  قلخ و  عیمج  زا  تسا  وا 
لمع ادخ  نیدب  دوخ  هک  تسا  هدینادرگ  نیما  ار  امش  ادخ  دش و  هدناوخ  امـش  رب  هک  دیئوا  یحو  نید و  نالماح  دیئادخ و  یهاون  رماوا و 

رد دوخ  ربمغیپ  زا  هیقب  تسا و  دیجم  نآرق  هک  تسه  امـش  نایم  رد  يدهع  ار  ادخ  دینادیم و  نینچ  ار  دوخ  دیناسرب و  نارگیدـب  دـینک و 
سپ درک  نایب  ار  یلاعتقح  یهاون  رماوا و  للع  درک و  رکذ  هوجو  غلبا  هب  ار  نآرق  لیاضف  سپ  دنیوا  تیب  لها  هک  تسا  هتشاذگ  امش  نایم 

زا دنـسرتیمن  هک  یتسردب  سپ  تسا  هدرک  نآ  زا  یهن  ای  تسا  هدرک  رما  نآب  ار  امـش  هچنآ  رد  ار  ادـخ  دـینک  تعاطا  دیـسرتب و  ادـخ  زا 
نآ رد  منکیم  هچنآ  میوگیمن و  طلغ  میوگیم  هچنآ  تسا  دمحم  مردـپ  همطاف و  منم  هک  دـینادب  سانلا  اهیأ  تفگ  سپ  ءاملع . رگم  ادـخ 
رب دش  ثوعبم  یلوسر  هک  قیقحتب  ینعی  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََـقل  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  سپ  منکیمن  قح  زا  لودـع  دـح و  زا  زواجت 

دیروآ دای  ار  وا  بسن  رگا  دوب  میحر  نابرهم و  نانمؤمب  امش  تیاده  رب  دوب  صیرح  امـش و  تیاوغ  وا  رب  دوب  راوشد  هک  امـش  موق  زا  امش 
اهتبسن نیا  هک  تسیراوگرزب  وکین  هچ  امش و  نادرم  هن  تسنم  مع  رـسپ  وا  ردارب  امـش و  نانز  هن  میوا  رتخد  نم  امـش و  ردپ  هن  تسنم  ردپ 

رد ریشمش  تشاد و  كولـسم  هضراعم  قیرط  ناکرـشم  اب  دینادرگ و  رهاظ  ار  دوخ  توبن  دیناسر و  امـشب  ار  ادخ  تلاسر  سپ  مداد  واب  ار 
رب ار  تجح  هار  تفاکـش و  غیردیب  غیتب  ار  ناشیا  ياههدرکرـس  ياهرـس  تسکـش و  مهرد  ار  ناشیا  ياهتب  تشاذگ و  ناشیا  لیابق  نایم 

حبص ات  دینادرگ  نازیرگ  ار  ناشیا  ناعاجش  198 و  ص : نیقیلا ، قح  ناشیرپ  ار  ناشیا  ياهتیعمج  وکین و  هظعوم  تمکحب و  تسب  ناـشیا 
تیادـه دنـسم  رب  نید  لها  دومن و  خر  تلاهج  هدرپ  زا  قح  ياـبیز  هرهچ  هدـیدرگ و  عطاـس  تلالـض  رفک و  بش  تملظ  زا  نید  قداـص 

دش و هدوشگ  قاقـش  عمط و  رفک و  ياههدقع  دندش و  كاله  قافن  لها  لذارا  دنتـشگ و  لال  نید  نانز  هار  نیطایـش و  ناوعا  دنتـسشن و 
دیدوب ملاع  لها  لیلذ  راوخ و  دیدوب و  منهج  لادوگ  رانک  رب  كرش  رفک و  ببـسب  امـش  دیدرگ و  ماع  مالـسا  نید  مامت و  صالخا  هملک 

ندروخ و بآ  زا  رتناسآ  ار  امـش  لاصیتسا  كاله و  تشاذـگیم و  امـش  ربکت  رـس  رب  عفرت  ياپ  تشاد و  ءـالیتسا  بلط  امـش  رب  سک  ره 
اب دـیدرکیم و  توق  ار  تخرد  گرب  اـی  زب  تسوپ  دـیدروخیم و  ار  رتـش  نیگرـس  لوـبب و  جوزمم  نفعتم  بآ  تشادـنپیم  ندوـبر  شتآ 

اهتلذم کلاهم و  نیا  زا  ار  امش  یلاعتقح  سپ  دنیابرب  ار  امش  رود  زا  نانمـشد  هک  دیدیـسرتیم  دیدربیم و  رـسب  يراوخ  تلذم و  تیاهن 
ناعاجـش و زا  راتفرگ  هکنآ  زا  دـعب  دـیدرگ و  التبم  گرزب  کچوک و  ياهالبب  دیـشک و  اهرازآ  هکنآ  زا  دـعب  داد  تاجن  دـمحم  تکربب 

دوخ فطل  بآـب  ار  ناـشیا  شتآ  یلاـعتقح  دـنتخورفا  یبرح  شتآ  هک  راـب  ره  دـش و  باـتک  لـها  ناشکرـس  بارعا و  نادزد  ناـگرگ و 
تخادنا و ناشیا  ماک  رد  ار  یلع  شردارب  دوشگ  نهد  ناکرـشم  زا  یمیظع  هنتف  ای  دش  رهاظ  ناطیـش  زا  یخاش  هک  هبترم  ره  دـیناشنورف و 

شتآ هدید و  دوخ  ياهاپ  ریز  رد  ار  ناشیا  ياهرـس  دـینادرگ و  دوخ  تعاجـش  مدـق  لاماپ  ار  ناشیا  تأرج  قرف  ات  دـینادرگنور  گنج  زا 
ادـخ و رما  رد  دومنیم  ماـمتها  یلاـعتقح و  نید  ءـالعا  رد  دـنکفایم  بعتب  ار  دوخ  دـیناشنورف و  دوخ  غـیردیب  غـیت  بآـب  ار  ناـشیا  هنتف 

قلخ هاوخریخ  ادخ و  تعاط  رد  هدوب  هدزرب  نماد  دوب و  ادخ  يایلوا  دیـس  لاح و  چیه  رد  دشیمن  ادـج  وا  زا  ادـخ  لوسر  هب  دوب  کیدزن 
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دیدوب معنتم  ینمیا  دهم  رد  دیدوب و  نمیا  شیع  تیهافر  رد  امش  لاح  نیا  رد  ادخ و  ياضر  لیصحت  رد  دنکفایم  تقشمب  ار  دوخ  دوب و 
ماگنه رد  دـیدرکیم و  یهت  ولهپ  دادیم  ور  یگنج  نوچ  دـیدومنیم و  هشحوم  رابخا  عقوت  دـیدوب و  اههنتف  اـهالب و  رظتنم  اـم  يارب  زا  و 

هاگمارآ هب  ار  وا  درک و  رایتخا  ترخآ  رد  ار  دوخ  ناربمغیپ  هناخ  شربمغیپ  يارب  زا  یلاعتقح  نوچ  دـیتخیرگیم  هداد  نمـشدب  تشپ  لاتق 
نید و هماج  دش  هنهک  قافن و  تیبصع و  راثآ  امش  رد  دیدرگ  ادیوه  قاقش و  رفک و  راخ  امش  ياههنیـس  رد  دش  رهاظ  درب  شناگدیزگرب 

لها رتش  دندوب و  رتلیلذ  سک  همه  زا  هک  دنچ  یمان  مگ  دندش  ادیپ  دندوب و  هتسب  ناهد  ریـشمش  سرت  زا  هک  ناهارمگ  دندمآرد  نخـسب 
دیدید دز  ادص  ار  امش  درک و  دنلب  دوب  هدرب  ورف  هک  اجنآ  زا  ار  دوخ  رس  ناطیش  امش و  ياههصرع  رد  دمآرد  نالوجب  دمآ و  ادصب  نالطب 
بضغب ار  امش  199 و  ص : نیقیلا ، قح  دیتساخرب  رابکبـس  دیزیخرب  تفگ  دیتخود و  ایند  تزع  رب  مشچ  دـیدرک و  وا  تباجتـسا  همه  هک 

دـیدرک و دوخ  مانب  دوب  يرگید  قح  هک  تفالخ  ینعی  دـیتشاذگ  تیکلم  غاد  يرگید  رتش  رب  سپ  دیکانبـضغ  هک  دـید  قح  لها  رب  دروآ 
رهطم دسج  زونه  دوب و  هدشن  لمدنم  وا  تبیصم  تحارج  دوب و  هتفرن  يردق  امش  ربمغیپ  دهع  زا  زونه  دیدرب و  دوخ  هناخب  ار  يرگید  قح 

زا تسا  رود  هچ  تاهیه  نارفاکب  تسا  طیحم  منهج  دیداتفا و  هنتف  نیع  رد  میدیـسرت و  هنتف  زا  هک  دیدرک  هناهب  دندوب و  هدرپسن  ربقب  ار  وا 
امش نایم  رد  ادخ  باتک  هکنآ  لاح  دربیم و  بناج  مادکب  ار  امـش  ناطیـش  تلم  رما  دوشیم  تسرد  امـشب  هنوگچ  تما و  روما  ریبدت  امش 

ار نآ  دیتخادنا  تسا  ادیوه  حیال و  نآ  یهاون  رماوا و  تسادیپ و  نآ  ياههناشن  تسا و  حضاو  نآ  ماکحا  تسا و  رهاظ  نآ  روما  تسا و 
دـشاب و نآ  فلاخم  هک  یمکح  ناملاظ  يارب  تسیلدـب  دـب  دـیهاوخیم  نآ  ریغب  یمکاح  ای  دـیرادن  نآرقب  تبغر  اـیآ  دوخ  رـس  تشپ  رب 

تـسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  زگره و  دوشیمن  هدرک  لوبق  وا  زا  سپ  ار  ینید  مالـسا  ریغب  دـنک  بلط  هک  ره  هک  دـیامرفیم  یلاـعتقح 
ندرک ادـیپ  اههنتف و  شتآ  نتخورفا  رد  دـیدرک  عورـش  هاگنآ  دـیدرک  مکحم  روزب  ار  دوخ  لطاب  تفالخ  هک  دـیدرک  ربص  ردـق  نآ  سپ 

ياهتنـس دیدناشن و  ورف  ار  یلج  نیبم  نید  راونا  دیدرک و  تباجا  دش  دنلب  امـش  نایم  رد  هدننکهارمگ  ناطیـش  زا  هک  یئادص  ره  اهتعدب و 
سابل رد  دـیهاوخیم  هتـسهآ  هتـسهآ  دـینک و  وحم  ار  نید  راثآ  هک  دـیهاوخیم  هلیح  رکم و  هدرپ  رد  دـیدرک و  وحم  ار  هدـیزگرب  ربمغیپ 

دینک كرادت  وا  تیب  لها  رد  ار  ادخ  لوسر  ياههنیک  دینادرگ و  عیاش  ار  تیلهاج  ياهتعدب  دـینک و  ناهنپ  ار  تعیرـش  راونا  يرادنید 
هک تسنآ  اهنآ  هلمج  زا  دشاب و  هتشادن  هراچ  دننک و  هراپ  هراپ  ار  وا  هزین  دراک و  اب  هک  یسک  دننام  امـش  ياهررـض  رب  مینکیم  ربص  ام  و 

تسیک دینکیم و  بلط  ار  تیلهاج  مکح  ایآ  تسنیا  شنومـضم  هک  دناوخ  ار  ياهیآ  سپ  مربیمن  ثاریم  دوخ  ردپ  زا  هک  دینکیم  نامگ 
رهاظ امش  رب  دینکیم و  ناهنپ  هتسناد  هکلب  ارم  تیقح  دینادیمن  ایآ  دنانیقی  بحاص  هک  یهورگ  يارب  زا  ندرک  مکح  رد  ادخ  زا  رتوکین 

ایآ هفاحق  وبأ  رسپ  يا  دینک  تنواعم  امـش  دوخ و  ردپ  ثاریم  رد  دننک  هبلغ  نم  رب  ایآ  نارجاهم  هورگ  يا  نابات  باتفآ  دننام  نم  قح  تسا 
ایآ دیاهتـسب  ادخ  رب  یئارتفا  بجع  ایِرَف  ًاْئیَـش  ِْتئِج  ْدََقل  مربن  ثاریم  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثاریم  دوخ  ردـپ  زا  وت  هک  تسا  ادـخ  باتک  رد 
درب ثاریم  ینعی  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  دیامرفیم  هک  اریز  دیزادنایم  دوخ  تشپ  سپ  ار و  ادخ  باتکب  ندرک  لمع  دینکیم  كرت  ادمع 

ارم اراـگدرورپ  ینعی  َبوـُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  تـسا  هـتفگ  اـیرکز  نـب  ییحی  هـصق  رد  دواد و  زا  ناـمیلس 
ِباتِک ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا   200 ص : نیقیلا ، قح  اُولوُأ  َو  تسا  هدومرف  بوقعی و  لآ  زا  نم و  زا  دربب  ثاریم  هک  ییلو  شخبب 

ناناملسم عیمج  يارب  زا  یلاعتقح  هک  ار  ثاریم  تایآ  ترضح  سپ  ادخ  باتک  رد  یضعبب  دنیالوا  یـضعب  یمحر  ناشیوخ  قح  ینعی  ِهَّللا 
صوصخم ایآ  تسین  یـشیوخ  محر و  مردپ  نم و  نایم  مردپ و  زا  تسین  یثاریم  ياهرهب و  ارم  دـیئوگیم  تفگ  سپ  دـناوخ  هدومرف  نایب 

تلم کی  لها  زا  مردـپ  نم و  هک  دـیئوگیم  هکنآ  ای  تسا  هدرک  نوریب  اهنآ  زا  ار  مردـپ  نم و  ثاریم و  تایآب  ار  امـش  ادـخ  تسا  هدرک 
ناقفانم زا  هک  دید  همطاف  نوچ  سپ  ممع  رسپ  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماعب و  دیرتاناد  امش  ای  مربیمن  ثاریم  وا  زا  نم  ببـس  نیاب  میتسین و 

ماـقم رد  منک و  تاـقالم  ار  وت  رـشح  زور  اـت  یعزاـنم  یـضراعمیب و  ار  كدـف  زورما  ریگب  هک  رکب  وبا  هب  درک  باـطخ  دـماینرب  یئادـص 
راکنایز تمایق  رد  تستمایق و  هاگهدعو  تسا و  دـمحم  قح  هدـننک  بلط  ادـخ و  تسیاهدـننکمکح  وکین  سپ  دـننک  لاؤس  وت  زا  باسح 
دیآیم هکنآ  تسیک  هک  نتـسناد  دیهاوخ  نآ  زا  دعب  تسه و  یهاگ  رارق  ار  يزیچ  ره  دیـشخب و  دهاوخن  هدـیاف  تمادـن  دـش و  دـیهاوخ 
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ناروای ار  دوخ  هک  ناعاجـش  هورگ  يا  تفگ  دومن و  راصناب  باطخ  سپ  يدبا  باذع  وا  رب  دنکیم  لولح  هدننکراوخ و  باذع  وا  يوسب 
ایآ دیئامنیم  دوریم و  نم  قح  رد  هک  یمتس  رد  تسیلفاغت  هچ  نیا  دینکیم و  نم  قح  نتفرگ  رد  هک  تسا  یتسـس  هچ  نیا  دینادیم  تلم 

دیدش و اهتعدبب  یـضار  دوز  شوخ  دننک  تیاعر  شنادنزرف  قح  رد  ار  سک  ره  تمرح  دـیاب  هک  تفگن  تسا  ادـخ  لوسر  هک  نم  ردـپ 
تسه امش  رد  نم  يرای  رب  توق  دیراد و  منکیم  بلط  امـش  زا  نم  هچنآ  تقاط  هکنآ  لاح  دیتشادرب و  دوخ  ربمغیپ  تلم  تیامح  زا  تسد 
ببسب اههراتس  دش و  رهاظ  ارحـص  تشد و  هوک و  نیمز و  نامـسآ و  رد  نآ  رثا  هک  دوب  یتبیـصم  نآ  دش  توف  دمحم  هک  دیئوگیم  رگا  و 

یلاعتقح دـیدرگرب  نید  زا  امـش  هک  دوشیمن  نآ  ببـس  نیا  اما  دـشابیمن  رتمیظع  یتبیـصم  نآ  زا  دـش و  عیاض  اـهتمرح  دـیدرگ و  هریت  نآ 
تشگ دیهاوخرب  نید  زا  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  نالوسر  وا  زا  شیپ  تسا  هتـشذگ  هک  یلوسر  رگم  دمحم  تسین  دیامرفیم و 
متسب ایآ  هلیبق  نادنزرف  زا  ار  ناگدننک  رکـش  يازج  یلاعتقح  داد  دهاوخ  يدوزب  دناسریمن و  يررـض  چیه  ادخب  ددرگرب  نید  زا  هک  ره  و 

امش دیشاب و  هتشاد  تکوش  توق و  رازراک و  هحلسا  رایسب و  ددع  دیشاب و  عمتجم  دیونش و  دینیبب و  امـش  دنریگب و  نم  زا  ار  مردپ  ثاریم 
تعاجـشب و دـیدوب  فوصوم  امـش  هکنآ  لاـح  دـینکن و  یـسردایرف  دیونـشب و  ارم  هلاـن  دـیئامنن و  تباـجا  منک  توعد  دوـخ  ترـصنب  ار 

میدرکیم هک  يرما  ره  دیدیـشک  اـهبعت  اـههکرعم  رد  دـیدرک و  اـههلتاقم  برع  لـیابق  اـب  یگنازرف  حالـصب و  دـیدوب  فورعم  یگنادرم و 
قح يراج  مانا  تاریخ  دروآ و  شدرگب  ار  مالـسا  يایـسآ  یلاعتقح  ام  تکربب  هکنآ  ات  دیتشادیمنرب  ام  مدق  زا  مدـق  دـیدرکیم و  تعاطا 
زا دعب  دیاهدش  كرـشم  نایب و  زا  دعب  دیاهدش  ناریح  ارچ  نونکا  دش  مکحم  نید  ماظن  تسـشن و  ورف  رفک  شتآ  دش و   201 ص : نیقیلا ،

دنتـشگرب و نید  زا  دـندرک و  دـهع  ثکن  هک  یهورگ  اـب  دـینکیمن  هلتاـقم  اـیآ  هکتـس  نیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  ار  ياهـیآ  سپ  ناـمیا 
هکنآب تسا  رتراوازس  ادخ  سپ  ناشیا  زا  دیسرتیم  ایآ  دندرک  امش  اب  لاتق  ءادتبا  لاح  لوا  رد  ناشیا  دننک و  نوریب  ار  لوسر  هک  دنتساوخ 

لیم تحار  معنت و  بناـجب  هک  منیبیم  هک  دومرف  درکن  يرثا  ناـقفانم  نآ  رد  نانخـس  نیا  هک  دـید  نوچ  دـیراد  ناـمیا  رگا  دیـسرتب  وا  زا 
هدرک امـش  يولگ  رد  نید  ملع  زا  هچنآ  دیاهدیدرگ و  لیام  تیهافرب  تدش  زا  دیدرک و  رود  تفالخب  تسا  قحا  هک  ار  یـسک  دـیدرک و 

ردغ و هک  متـسنادیم  نایملاع و  زا  تسا  زاینیب  ادخ  تسا  نیمز  رد  هک  ره  امـش و  دیوش  رفاک  رگا  سپ  دـیدنکفا  نوریب  ناهد  زا  دـندوب 
امـش رب  تجح  متـساوخ  هدرک و  راهظا  دوب  هدش  عمج  نم  هنیـس  رد  اهملا  اهدرد و  نکیل  درک و  دیهاوخن  يرای  ارم  دومن و  دـیهاوخ  رکم 

دنادیم و ادخ  ازج  زور  باقع  ادخ و  بضغ  يدبا و  راع  اب  ارم  قح  دیربب  دیریگب و  سپ  دیـشاب  هتـشادن  يرذـع  تمایق  رد  هک  منک  مامت 
هک مسک  نآ  رتخد  نم  دوب و  دـهاوخ  اجکب  ناشیا  تشگزاب  هک  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  دـینکیم و  هچنآ  دـنیبیم 

میشکیم راظتنا  ام  دیشاب و  رظتنم  امش  مینادیم  قح  هچنآ  مینکیم  ام  دیهاوخیم  هچنآ  دینکب  سپ  دیدش  باذع  زا  ار  امـش  دومنیم  راذنا 
میحر نابرهم و  میرک و  قفـشم و  نانمؤمب  تبـسن  وت  ردـپ  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  رکب  وبأ  سپ  دوش  رهاظ  لطاب  قح و  هک  ار  يزور 

ناتـسود هن  تست  رهوش  ردارب  رگید و  نانز  هن  تسا  وت  ردـپ  میهدیم  تبـسن  هک  ار  وا  دوب و  میظع  باقع  میلا و  باذـع  نارفاک  رب  دوب و 
درادیمن نمـشد  يدنمتداعـس و  رگم  ار  امـش  درادـیمن  تسود  یمیظع  رما  ره  رد  دومن  يرای  وا  یـشیوخ و  ره  رب  درک  رایتخا  ار  وا  رگید 

یئوت تنج و  تداعس و  ریخ و  يوسب  دیئام  نایامنهار  ناگدیزگرب و  ناکین و  دیلوسر و  هزیکاپ  ترتع  امش  سپ  یتخبدب  ره  رگم  ار  امش 
دوخ قح  زا  ار  وت  یـسک  لقع و  روفو  ببـسب  همه  رب  يراد  تقبـس  دوخ  راتفگ  رد  یئوگتسار  ناربمغیپ  نیرتهب  رتخد  نانز و  هدـیزگرب 

مدینـش هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  ماهدرک و  وا  نذاب  ماهدرک  هچنآ  ماهدرکن و  زواجت  ادخ  لوسر  يأر  زا  نم  هک  مسق  ادخب  دـنادرگیمنرب 
اـهباتک و رگم  اـم  ثاریم  تسین  راـقع و  هن  هناـخ و  هن  هرقن و  هن  ـالط و  هن  میراذـگیمن  ثاریم  ءاـیبنا  هورگ  اـم  تفگ  هک  ادـخ  لوـسر  زا 
هک مدرک  مکح  نانچ  نم  دوخ و  مکحب  نآ  رد  دـنکیم  مکح  ام  زا  دـعب  تفالخ  رما  یلو  تسا  ام  همعط  هچنآ  يربمغیپ و  ملع  تمکح و 
رما نیا  رد  ماهدرک و  ناناملسم  قافتاب  ار  نیا  دننک و  لاتق  رافک  اب  ناناملسم  هک  دوش  هحلسا  نابـسا و  فرـص  ینکیم  بلط  ام  زا  وت  هچنآ 

يدوخ و ردپ  تما  هدیس  وت  ریگب  یهاوخ  هچنآ  مرادن  هقیاضم  وت  زا  ار  دوخ  لاوحا   202 ص : نیقیلا ، قح  لاوما و  ماهدوبن و  اهنت  درفنم و 
تفلاخم ناناملسم  لاوما  رد  اما  نم  لام  رد  تسا  ذفان  وت  مکح  درک و  دناوتیمن  یسک  وت  لضف  راکنا  دوخ  نادنزرف  يارب  زا  هبیط  هرجش 
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تایآ يوریپ  هتسویپ  درکیمن و  ادخ  باتک  ماکحا  تفلاخم  نم  ردپ  زگره  هَّللا  ناحبـس  دومرف  همطاف  ترـضح  درک  مناوتیمن  وت  ردپ  هتفگ 
رد هک  اهرکم  نآب  تسا  هیبش  وا  تافو  زا  دـعب  هلیح  نیا  دـیدنبیم و  نم  ردـپ  رب  ارتفا  دـینکیم  هک  یئاهرکم  اب  اـیآ  دومنیم  ینآرق  روس  و 

تسا و روکذم  نآرق  رد  نامیلس  ییحی و  ثاریم  امش  ام و  نایم  تسا  یلداع  مکاح  ادخ  باتک  کنیا  وا  تایح  مایا  رد  دیدرک  وا  كاله 
ربص سپ  ار  يرما  امـش  يارب  تسا  هداد  تنیز  امـش  ياهـسفن  هکلب  تسا  حیرـص  یهلا  باتک  رد  ثانا  روکذ و  ناـیم  رد  ثیراوم  تمـسق 
وت هتفگ و  تسار  ادخ  لوسر  هتفگ و  تسار  ادـخ  تفگ  رکب  وبأ  سپ  دـینکیم . فصو  هچنآ  رب  مبلطیم  يرای  ادـخ  زا  وکین و  ربص  منکیم 
وت راتفگ  قدص  منادیمن  دـیعب  یتجح  نیع  ینید و  نکر  یتمحر و  تیادـه و  نطوم  یتمکح و  ندـعم  وت  یئوگیم  تسار  یئوا  رتخد  هک 

متفرگ ناشیا  قافتاب  ار و  تفالخ  دنتخادنا  نم  ندرگب  ناشیا  دنرضاح  وت  نم و  نایم  رد  ناناملسم  نیا  ار و  وت  باطخ  منکیمن  راکنا  ار و 
هک مدرم  هورگ  يا  هک  درک  باـطخ  مدرمب  رگید  راـب  همطاـف  ترـضح  سپ  دـننم  هاوـگ  ناـشیا  ماهتفرگن و  دوـخ  يارب  زا  متفرگ  ار  هچنآ 

نینچ هن  تسا  هدش  هدز  اهلفق  اهلد  رب  ای  نآرق  رد  دینکیمن  ربدت  ایآ  دیـشوپیم  مشچ  حـیبق  رادرک  زا  دـیوریم و  تعرـسب  لطاب  لوق  يوسب 
هب دـیاهدرک و  یلیوأت  دـب  هتفرگ و  ار  امـش  ياهمـشچ  اهـشوگ و  تسا و  هتـسب  امـش  ياهلد  زا  ارقح  هار  امـش  لامعا  ياهیدـب  هکلب  تسین 

نارـسخ نیرق  ار  شتبقاع  نارگ و  ار  شراب  يدوزب  دـیاهدومن و  راـیتخا  تیادـه  ضوعب  ار  تلالـض  دـیاهدومن و  یئاـمنهار  روما  نیرتدـب 
زا دوش  ادیوه  ددرگ و  رهاظ  امـش  دزن  تسا  بیغ  نمکم  رد  هک  اهباذع  دوش و  هدوشگ  اههدید  شیپ  زا  هدرپ  هک  یتقو  رد  تفای  دـیهاوخ 

هرونم دـقرم  بناجب  ور  سپ  تلالـض  تلاطب و  لها  دـیوشیم  راکنایز  تقو  نآ  رد  دیـشاب  هتـشادن  ناـمگ  هچنآ  راـگدرورپ  زا  امـش  يارب 
هنتف و وت  نتفر  زا  دعب  هک  تسنیا  اهنآ  نومضم  دناوخ  درد  يور  زا  دنچ  يرعش  دینادرگ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح 

ياـفج مومـس  زا  هدرمژپ  همه  گرب  رـس و  ناراـبیب  میناتـسلگ  وتیب  اـم  دومنیمن  يور  اـهنآ  يدوبیم  وت  رگا  هک  دومن  ور  رایـسب  بوشآ 
رهاظ ام  زا  ریغب  دوب  یتلزنم  برق و  دوخ  تما  دزن  ار  يربمغیپ  ره  تیب  لها  شارخم و  لفاغت  راخب  ار  ام  لد  شاب و  ام  لاح  هاوگ  ناراکدـب 

دندرمش کبـس  یهورگ و  ام  رب  دندرک  شرت  اهور  يدش  ناهنپ  كاخ  رد  یتفر و  نوچ  ار  دوخ  ياههنیـس  ياههنیک  دنچ  ینادرم  دندرک 
میتفای ینـشور  واب  هک  ناشخرد  باتفآ  نابات و  هام  يدوب  دندرک و  گنت  ام  رب  ار  نیمز  دـندیدن  ارت  نوچ   203 ص : نیقیلا ، قح  ار  ام  قح 
ناهنپ تاریخ  عیمج  يدـش و  ادـیپان  وت  سپ  دوب  ام  سنوم  نآرق  تایآ  هب  لیئربج  اهباتک و  تزع  راگدرورپ  بناج  زا  دـشیم  لزان  وت و  رب 

یکانهودنا چیه  هک  دنچ  یئالبب  میدش  التبم  ام  يدیشوپ  ام  زا  ار  دوخ  لامج  یتفر و  نوچ  تفاییم  ور  گرم  ار  ام  وت  زا  شیپ  شاک  دش 
وا تدواعم  راظتنا  ریما  ترضح  دیدرگرب و  هناخ  بناجب  همطاف  ترضح  سپ  برع  زا  هن  مجع و  زا  هن  دوب  هدشن  التبم  نآ  لثمب  قیالخ  زا 

محر رد  نینج  دـننام  هک  دومن  ءایـصوا  دیـس  اب  تشرد  هناعاجـش  ياهباطخ  تحلـصم  يور  زا  تفرگ  رارق  فیرـش  لزنمب  نوچ  دیـشکیم 
نادرماـن نـیا  بوـلغم  يدـنکفا  كـاله  كاـخب  ار  رهد  ناعاجـش  هـکنآ  زا  دـعب  ياهـتخیرگ و  هناـخ  رد  ناـنئاخ  لـثم  هدـش و  نیـشنهدرپ 
همصاخم جاجل و  نم  اب  دنلب  زاوآب  دریگیم و  نم  زا  ار  منادنزرف  تشیعم  ارم و  ردپ  هدیـشخب  ربج  ملظب و  هفاحق  وبا  رـسپ  کنیا  ياهدیدرگ 

هن یعنام و  هن  مراد و  یعفاد  هن  دناهدیـشوپ  اههدید  مدرم  ریاس  دناهدیـشک و  رانکب  ار  دوخ  نارجاهم  دـننکیمن و  يرای  ارم  راصنا  دـنکیم و 
یتـشادرب دوـخ  تاوطـس  زا  تسد  هک  يزور  رد  يدرک  لـیلذ  ار  دوـخ  متـشگرب  كاـنمغ  متفر و  نوریب  كانمـشخ  یعفاـش  هن  يرواـی و 

یحبـص ره  رد  نم  رب  ياو  مدوب  هدرم  يراوخ  تلذم و  نیا  زا  شیپ  شاک  ینکیمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  وت  دنربیم و  دنردیم و  ناگرگ 
ادنوادخ تسنم  راگدرورپ  يوسب  نم  همـصاخم  تسنم و  ردـپ  يوسب  نم  تیاکـش  دـش  تسـس  نم  روای  درم و  نم  دامتعا  لحم  یماش  و 

رب تسین  وت  رب  باذع  لیو و  دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  تسا  رتدیدش  همه  زا  وت  لاکن  باذع و  تسا و  رتشیب  همه  زا  وت  توق 
رما رد  یتسـس  نم  يربمغیپ  هیرذ  هدـنامیقاب  يا  نایملاع و  هدـیزگرب  رتخد  يا  ناـشن  ورف  ار  دوخ  نزح  شتآ  نک و  ربص  تسا  وت  نمـشد 

وت و يزور  مدرکن  ریصقت  نآ  رد  دوخ  قح  بلط  زا  دوب  رودقم  هچنآ  مدروآ و  لمعب  مدوب  رومأم  ادخ  بناج  زا  هچنآ  مدرکن و  دوخ  نید 
نیا هچنآ  زا  تسا  رتهب  ترخآ  رد  تسا  هدرک  ایهم  یلاـعتقح  هچنآ  تسنومأـم و  تسا  وت  رما  لـیفک  هکنآ  تسنماـض و  ادـخ  ار  وت  دـالوا 

نم يارب  زا  تسیلیکو  وکین  ارم و  تسا  سب  ادخ  تفگ  همطاف  ترضح  نک  ربص  امن و  بلط  ادخ  زا  رجا  سپ  دناهدرک  عطق  وت  زا  ءایقـشا 
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روطخ اهرطاخ  رد  تسا  نکمم  هک  دنچ  ههبـش  عفد  لوا )  ) تسمزال روما  زا  یـضعب  قیقحت  ماقم  نیا  رد  هک  دـیوگ  فلؤم  دـش . تکاس  و 
هضراعم نیا  هک  میئوگ  باوج  واب  دراد  تروص  هچ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  س )  ) همطاف ترضح  ضارتعا  هک  دیوگ  یـسک  رگا  دنک 

كدـف بصغب  هدرکن و  دوخ  ياضرب  فالخ  كرت  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دـننادب  مدرم  هکنآ  يارب  زا  تسا  تحلـصم  رب  لومحم 
دیدهت و ضرغ  هدش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  اب  تابناعم  زا  يرایـسب  نآرق  رد  هدوبن و   204 ص : نیقیلا ، قح  یضار 

ناـشیا تشگرب و  موق  يوسب  هک  یتقو  رد  دـش  رداـص  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  هچنآ  تسا  لـیبق  نیا  زا  تسا و  نارگید  بیدأـت 
ریـصقت نوراه  هک  تسنادیم  هکنآ  اب  ندیـشک  شیپ  نتفرگ و  ار  نوراه  شیر  رـس و  حاولا و  نتخادـنا  زا  دـندوب  هدرک  هلاـسوگ  تداـبع 

یتفگ وت  ایآ  هک  درک  دهاوخ  ع )  ) یـسیع ترـضح  اب  یلاعتقح  هک  یباتع  دـننام  ناشیا و  لمع  تعانـش  دوش  رهاظ  موق  رب  هکنآ  ات  درادـن 
ترضح هغلابم  نیا  هک  دنیوگ  رگا  تسا و  رایسب  نیا  لثم  تسا و  هتفگن  وا  هک  دینادیم  هکنآ  اب  دینادب  ادخ  ود  ار  مردام  وا  رم  هک  مدرمب 

دراد ترضح  نآ  تفرعم  لامک  ایند و  دهز  هزنت و  سدقت و  اب  تافانم  ندناوخ  هبطخ  ندش و  رضاح  عماجم  رد  كدف و  يوعد  رد  همطاف 
همئا هکلب  دراذـگب  ناشیاب  درذـگب و  ناـشیا  رـس  زا  هک  دوبن  ترـضح  نآ  صوصخم  قح  هکنآ  لوا  هجو  تفگ : ناوتیم  باوج  هجو  ودـب 

نآ رب  دـشیم و  اهنآ  قوقح  عییـضت  بجوم  رما  نیا  رد  هلهاسم  دـندوب و  کیرـش  نآ  رد  تمایق  زور  ات  ترـضح  نآ  مارک  دـالوا  مـالعا و 
كدف دادرتسا  ضحم  ترضح  نآ  ضرغ  هکنآ  میود  هجو  دیامن  یعـس  ناشیا  قوقح  عییـضت  مدع  رد  هوق  ردقب  هک  دوب  بجاو  ترـضح 

رب دـنروخن و  بیرف  ناشیا  تـالیوستب  دنـسانشب و  ار  ناـشیا  مدرم  هک  دوب  نیبم  نید  يادـعا  قاـفن  رفک و  راـهظا  ضرغ  هدـمع  هکلب  دوبن 
دومرف نایب  راعـشا  هبطخ  رخآ  رد  ترـضح  هچنانچ  دشاب  هدوب  تجح  نایعیـش  يارب  تمایق  زور  ات  نابیاغ  رب  دوش و  مامت  تجح  نارـضاح 

نینمؤملا ریما  ترضح  هعزانم  نینچمه  منک و  مامت  ار  تجح  هکنآ  يارب  هچنآ  متفگ  درک  دیهاوخن  يرای  امـش  هک  متـسنادیم  هکنآ  اب  هک 
ایند و تبحم  ۀـهج  زا  هن  تشذـگ  هکنانچ  ندرک  تیاکـش  راهظا  ملظت و  دوخ  فیرـش  رمع  تدـم  رد  تفالخ و  باب  رد  نابلقتم  نآ  اب  ع 

يرابخا زا  رمع  رکب و  وبأ  رفک  نایب  میود  دوش . نایملاع  رب  تجح  ات  دوب  تعامج  نآ  دادـترا  ملظ و  راهظا  هکلب  دوب  تسایر  هاـج و  بح 
همطاـف و ترـضح  هک  دـش  مولعم  هصاـخ  هماـع و  راـبخا  زا  هکنآ  لوا )  ) درک ناوتیم  هجو  دـنچب  تسا  هدـش  دراو  هلیاـه  هعقاو  نیا  رد  هک 
بذاک و ار  راوگرزب  ود  نآ  زین  اهنآ  هعقاو و  نیا  رد  دناهتـسنادیم  یـصاع  بصاـغ و  ملاـظ و  ار  قفاـنم  ود  نآ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

دناهدرک تیاور  دوخ  حاحـص  رد  نافلاخم  هکنآ  اب  دنـشاب  قحم  دیاب  هقرف  ود  نیا  زا  یکی  دناهتـسنادیم و  ماما  قاع  قح و  فالخ  یعدـم 
تیاور اـضیا  تسا و  هدرم  تیلهاـج  گرمب  دریمب  دـیامن و  تعاـمج  زا  تقراـفم  دور و  نوریب  ماـما  تعاـطا  زا  هک  ره  هـک  رایـسب  قرطب 
شندرگ  205 ص : نیقیلا ، قح  رد  دریمب و  هک  ره  دریمیم و  تیلهاج  گرمب  دورردب  ناطلـس  تعاط  زا  يربش  ردـقب  هک  ره  هک  دـناهدرک 
تلالـض نالطب و  رب  ار  وا  دـشن و  یـضار  رکب  وبأ  زا  هرهاـط  هقیدـص  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدرم  تیلهاـج  گرمب  دـشابن  یماـما  تعیب 

ره زا  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  نایملاع و  ءاسن  هدیـس  هک  دوش  لئاق  هک  دیاب  دشاب  لئاق  رکب  وبأ  تماماب  هک  ره  سپ  تفر  ایند  زا  ات  تسنادـیم 
رد دش و  دناوتیمن  لئاق  لوق  نیاب  یقیدنز  يدحلم و  چیه  تسا و  هتفر  ایند  زا  تلالـض  رفک و  تیلهاج و  گرمب  هدینادرگ  كاپ  یـسجر 

يارب زا  دنک  تمسق  هک  رکب  وبأ  زا  درک  لاؤس  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد  یبا  حیحص  ملسم و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج 
ام تفگ  ادخ  لوسر  تفگ  رکب  وبأ  سپ  لافنا  زا  تسا  هدینادرگرب  واب  ادخ  هچنآ  زا  تسا و  هدـنام  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ  زا  ار  شثاریم  وا 
ایند زا  ات  دوب  نینچ  هتـسویپ  درک و  ترجه  وا  زا  دـش و  بضغ  رد  ع )  ) همطاـف سپ  تسا  هقدـص  دـنامیم  اـم  زا  هچنآ  میراذـگیمن  ثاریم 

ترـضحب ادخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  بیـصن  درکیم  لاؤس  ع )  ) همطاف بش و  دنچ  الا  درک  یناگدنز  هام  شـش  ادخ ص  لوسر  زا  دـعب  تفر و 
درکن لوبق  رکب  وبأ  هنیدم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  هقدص  زا  كدف و  ربیخ و  زا  دوب  هداد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر 

يراخب حیحـص  رد  ناشیاب و  دادـن  تشاد و  هاـگن  ار  كدـف  ربیخ و  داد و  ساـبع  یلعب و  ار  هنیدـم  هقدـص  رمع  اـما  درک  نینچ  زین  رمع  و 
وا تفرگ و  همطاف  زا  ار  كدف  رکب  وبأ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیقس  باتک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دناهدرک و  تیاور  ار  نیا  زا  یـضعب 
درک مهاوخن  يرود  زگره  وت  زا  هَّللا  هک و  تفگ  رکب  وبأ  تفگ  مهاوخن  نخـس  وت  اب  زگره  هک  مسق  ادخب  تفگ  همطاف  تخاس  باجم  ار 
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تافو ماگنه  نوچ  درک  مهاوخ  اـعد  وت  يارب  زا  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ  رکب  وبأ  درک  مهاوخ  نیرفن  وت  رب  ادـخ  دزن  هَّللا  تفگ و  همطاـف 
وا و تافو  نایم  درک و  زامن  وا  رب  سابع  دـندرک و  نفد  ار  وا  بش  رد  دـنکن و  زاـمن  وا  رب  رکب  وبأ  هک  درک  تیـصو  دـش  همطاـف  ترـضح 

تایح رد  مشاه  ینب  زا  يدـحا  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  روکذـم  ناشیا  حاحـص  رد  دوب و  بش  ود  داـتفه و  شردـپ  تاـفو 
لوسر ترـضح  زا  ثیدح  تیاور  رد  بصاغ و  كدف  ذخا  رد  لطاب و  رکب  وبأ  تفالخ  ای  هک  دـیاب  سپ  دـندرکن  تعیب  رکب  وبأ  اب  همطاف 

ریما توادع  اضیا  دشاب و  دوخ  ماما  قاع  ملاظ و  یصاع و  قح  زا  ندوبن  ادج  تراهط و  تمصع و  دوجو  اب  ریما  ترـضح  ای  دشاب  بذاک 
بانج نآب  تبـسن  نآ  ریغ  هعقاو و  نیا  رد  هچنآ  زا  دـشابیم  رتدـیدش  توادـع  مادـک  تسا و  قاـفن  رفک و  تمـالع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

رب كدف  باب  رد  دینش  ار  همطاف  هبطخ  رکب  وبأ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهوج  هفیقس  باتک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هکنآ  یتح  دندرک 
یهابور تباب  زا  هصق  نیا  دوبن  ادخ  لوسر  دهع  رد  ارچ  اهوزرآ  نیا  ینخـس  رهب  تسا  نداد  شوگ  هچ  نیا  سانلا  اهیأ  تفگ  تفر و  ربنم 

يرای نافیعـض و  زا  دیوجیم  تناعتـسا  دـنک  ناوج  ار  هدـش  ریپ  هنتف  دـهاوخیم  تسا  اههنتف  عیمج  مزالم  وا  دوب و  وا  مد  شهاوگ  هک  تسا 
تفگ و مناوتیم  مهاوخ  رگا  دوب و  راکانز  نز  وا  يوسب  وا  لـها  نیرت   206 ص : نیقیلا ، قح  تسود  هک  لاحط  ما  دننام  نانز  زا  دـهاوخیم 
امش و ناهیفـس  نانخـس  تسا  هدیـسر  نمب  راصنا  هورگ  يا  تفگ  سپ  متکاس  دنراذگیم  دوخ  لاحب  ارم  ات  درک  مهاوخ  رهاظ  میوگب  رگا 

هتفگ دیدحلا  یبا  نبا  تشگرب  هناخب  دینش  ار  نانخـس  نیا  همطاف  ترـضح  نوچ  دوشن  نآ  قحتـسم  یـسک  ات  میاشگیمن  نابز  تسد و  نم 
یلع شدارم  تسا و  حیرـص  تسین  هیانک  تفگ  بیقن  تشاد  یک  اب  ار  اـههیانک  نیا  رکب  وبأ  هک  متفگ  دوخ  داتـسا  بیقن  هب  نم  هک  تسا 

تفگیم و تساوـخیم  هچ  ره  دوـب و  هاـشداپ  یلب  تفگ  تشاد  وا  اـب  ار  نانخـس  مسق  نیا  متفگ  مدرک و  بجعت  نم  تـسا  بلاـط  یبأ  نـب 
تفگ بیقن  دینادرگ و  نکاس  ار  ناشیا  دیدهتب  دنیامن  ریما  ترضح  تناعا  ناشیا  هک  دیـسرت  دندمآرد  اج  زا  راصنا  هک  دید  نوچ  درکیم 

هک هدب  فاصنا  ربخ و  نیا  رد  نک  لمأت  قح  بلاط  يا  دیوگ  فلؤم  دـندزیم . لثم  وا  يانزب  تیلهاج و  رد  دوب  يراکانز  نز  لاحط  ما  هک 
دـناهدرک و تیاور  نمـشد  تسود و  هک  لئاضف  بقانم و  نآ  بحاص  ادـخ و  لوسر  ردارب  مع و  رـسپ  ءایـصوا و  دیـسب  تبـسن  هک  یـسک 
هک نآ  میـس  درادیم . ياهرهب  مالـسا  زا  ای  دراد  تفالخ  تیلها  دیوگ  نانخـس  مسق  نیا  نایملاع  نانز  هدیـس  ادـخ و  لوسر  رتخدـب  تبـسن 

یتسناد ریهطت  هیآ  قیقحت  رد  هچنانچ  تسا  لوسر  ادخ و  لوق  در  نمضتم  ترضح  نآ  تمصع  توبث  اب  ندومن  همطاف  ترـضح  بیذکت 
هدروآ بضغب  ارم  دروآ  بضغب  ار  وا  هک  ره  تسنم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  رتاوـتم  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  اـضیا  و 

وا زا  تیـصعم  رگا  هک  اریز  تسترـضح  نآ  تمـصع  لـیلد  نیا  تشذـگ و  هچناـنچ  تسا  هدرک  رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  هک  ره  تسا و 
لوسر ادـخ و  ياضر  بجوم  تیـصعم  نآ  رد  وا  ياضر  دوب و  دـهاوخ  مزـال  وا  رب  ریزعت  دـح و  هماـقا  هکلب  وا  ياذـیا  دـش  دـناوت  رداـص 

رد وا  ندرک  لاـحشوخ  تسلوـسر و  ترـضح  ياذـیا  ملظ  متـس و  يور  زا  ندرک  رازآ  هک  تسنآ  دارم  هک  دـنیوگ  رگا  دوـب و  دـهاوخن 
دارم نیا  اضیا  تسا و  ماع  ثیدـح  تسا و  لصا  فالخ  صیـصخت  هک  میئوگ  باوج  تسا  لوسر  ترـضح  یلاحشوخ  مزلتـسم  تعاـط 

قافتاب دوب و  دهاوخن  ترـضح  نآ  يارب  یفیرـشت  یحدم و  مالک  نیا  رد  دوب و  دهاوخن  ناناملـسم  ریاس  ترـضح و  نآ  نایم  یقرف  دشاب 
هک اریز  دوب  دـهاوخ  هدـیافیب  ندوب  ترـضح  نآ  نت  هراپ  رب  نآ  عیرفت  اـضیا  تسا و  هدـش  دراو  صاـصتخا  حدـم و  ماـقم  رد  مـالک  نیا 

گرزب زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  هک  تـسا  هدـش  دراو  ناـشیا  حاحـص  رد  هـک  یثیداـحا  اـضیا  دنکیرـش و  وا  اـب  رما  نـیا  رد  زین  نارگید 
هک دـناهدرک  تیاور  رذ  وبا  زا  نآ  ریغ  ةاکـشم و  رد  دـیوشیمن و  هارمگ  ار  اهنآ  دـینک  تعباتم  رگا  نم  تیب  لها  ادـخ و  باـتک  مراذـگیم 

راوس نآ  رد  هک  ره  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لـها  لـثم  هک   207 ص : نیقیلا ، قح  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
لها زا  نینسح  همطاف و  یلع و  هک  ناشیا  حاحـص  زا  رایـسب  ثیداحا  تشذگ  دش و  كاله  نآ  زا  دومن  فلخت  هک  ره  تفای و  تاجن  دش 

ناشیا رادرک  قح و  ناشیا  راتفگ  دیاب  سپ  دشاب  كاله  ببس  ناشیا  تفلاخم  تاجن و  بجوم  ناشیا  تعباتم  هاگره  دنترضح و  نآ  تیب 
هچنآ مراهچ  دشاب . هدوب  نوعلم  هارمگ و  لاض و  كاله و  ناشیا  فلاخم  دنشاب و  هدوب  موصعم  العف  الوق و  ناهانگ  عیمج  زا  دشاب و  عبتم 

رد تسا  همیرک  تایآ  فلاخم  هکنآ  لوا )  ) تهج نیدنچب  دوب  ارتفا  بذک و  ضحم  دـشابیمن  ثاریم  ار  ناربمغیپ  هک  درک  يوعد  رکب  وبأ 
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هجو نیدـنچب  تسا  لـطاب  نیا  هک  میئوگ  باوج  تسا  يربمغیپ  ملع و  ثاریم  دارم  دـنیوگ  رگا  اـیرکز و  زا  ییحی  ترـضح  ندرب  ثاریم 
هک تسه  نیارق  هیآ  رد  هکنآ  اـصوصخ  لاـم  ثاریمب  دوشیم  فرـصنم  دـنیوگ  هک  قلطم  ثاریم  فرع  تغل و  بسحب  هکنآ  لوا ) هجو  )

دـشابیم نینچ  ربمغیپ  هک  تسا  مولعم  دشاب و  رادرک  حلاص  هدیدنـسپ و  یـضار و  وا  هک  تسا  هدرک  طرـش  هک  اریز  تسا  لام  ثاریم  دارم 
هقیاضم دـسرت و  ایرکز  ارچ  ملع و  يربمغیپ و  هن  دراد  تبـسانم  لام  اب  ناشیوخ  یلاوم و  زا  فوخ  اضیا  تسا و  هدـیافیب  طرـش  نیا  سپ 

زا تسا  ناشیا  داسف  قسف و  يوقم  هک  دناد  هک  تسا  نکمم  لام  رد  دراد و  ررقم  ءاملع  ناربمغیپ و  وا  براقا  زا  ادخ  هکنآ  زا  دشاب  هتشاد 
اـضیا دش و  روکذم  هک  یهوجوب  مالّـسلا  هیلع  دواد  زا  تسا  نامیلـس  ندرب  ثاریم  هیآ  فلاخم  نینچمه  دشاب و  هتـشاد  هقیاضم  ۀـهج  نیا 
باتک رد  ناشیا  هروهـشم  بتک  رد  ثاریم و  زا  ددرگ  وا  براقا  نامرح  بجوم  توبن  هک  دوب  دـناوت  نوچ  تسا و  ثاریم  تاـیآ  فلاـخم 

باب نیا  رد  تسا  مهتم  تسا و  عفن  رج  نمضتم  تسا  هداد  تیاورب  هک  یتداهـش  رکب  وبأ  هکنآ  میود ) هجو   ) دناهدرک رکذ  ار  نیا  ضئارف 
رد هکنانچ  دنک  عنم  دهاوخ  هک  ره  زا  دهدب و  دـهاوخ  هک  رهب  هک  دـشاب  وا  فرـصت  رد  لاوما  نیا  تساوخیم  هکنآ  لوا )  ) تهج دـنچ  زا 
هک ربمغیپ  زا  مدینـش  تفگ  رکب  وبأ  درک و  ردـپ  ثاریم  بلط  رکب و  وبأ  يوسب  دـمآ  همطاف  هک  لیفطلا  وبأ  زا  هدرک  تیاور  لوصالا  عماج 

نونظم نیارق  زا  هک  نآ  رگید )  ) وا زا  دعب  دیامن  تفالخ  رماب  مایق  هک  تسا  یسک  زا  نآ  دهدب  ياهمعط  يربمغیپ  هب  ادخ  هاگره  تفگیم 
دنناوتن وا  اب  تفالخ  رد  هعزانم  ناشیا  دـننکن و  ناشیا  بناجب  لیم  مدرم  هک  دـنادرگ  فیعـض  ار  تیب  لـها  تساوخیم  هک  دوب  مولعم  هکلب 

دومن و عفن  رج  تمهت  ببـسب  نینمؤملا  ریما  تداهـش  رد  رکب  وبأ  هک  یتـهج  زا  تسا  يوـقا  نیا  تسیفاـک و  تمهت  يارب  زا  نیمه  درک و 
رد تمهت  دناهدوب و  فورعم  تیب  لها  توادع  هب  دناهدوب و  هقدص  نآ  رد  کیرـش  همه  دناهدرک  وا  قیدصت  دنیوگیم  هک  رگید  رفن  دـنچ 

عوضوم ار  ربخ  نیا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  مولعم  هضیفتسم  رابخا   208 ص : نیقیلا ، قح  زا  هکنآ  میود )  ) دوب رهاظ  زین  ناشیا 
تفگ رکب  وبأ  هک  تفگ  سابع  یلعب و  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوا  نب  کلام  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  هچنانچ  تسنادیم  لطاب  و 

دیتسناد راکهانگ  نئاخ و  راکم و  وگغورد و  ار  وا  امـش  سپ  تسا  هقدص  دنامیم  ام  زا  هچره  میرادن  ثاریم  ام  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک 
وگغورد و ارم  سپ  مرکب  وبا  ادخ و  لوسر  یلو  متفگ  نم  درم و  رکب  وبأ  سپ  دوب  قح  عبات  راکوکین و  وگتـسار و  وا  هک  دنادیم  ادـخ  و 

تیاور ار  نیا  لثم  زین  يراخب  حیحـص  رد  مقح و  عبات  راکوکین و  وگتـسار و  نم  هک  دـنادیم  ادـخ  دـیتسناد و  راک  هانگ  نئاخ و  راکم و 
هـضیفتسم هحیحـص  ثیداـحا  تسا و  هدرک  تیاور  هفیقـس  باـتک  زا  دنـس  نیدـنچب  ار  نومـضم  نیا  زین  دـیدحلا  یبا  نـبا  تـسا و  هدرک 

ندرک راکنا  نینچمه  تشذگب و  يدوز  نیا  رد  هک  اهنیا  ریغ  هنیفس و  نیلقث و  رابخا  ریهطت و  هیآ  اب  دوشیمن  ادج  یلع  زا  قح  هک  تشذگ 
نیا لوسر  ترضح  هک  تسیاب  دوب  قح  ثیدح  نیا  رگا  هکنآ  میس )  ) نالطب رب  تسا  هعطاق  تجح  ار  تیاور  نیا  تیقح  همطاف  ترـضح 

وا هک  دراذگن  ات  دنامهفب  ار  مکح  نیا  دوب  وا  ملع  ندعم  یصو و  هک  یلعب  دنکن و  قحان  ياوعد  ات  دیامن  میلعت  همطاف  ترـضحب  ار  مکح 
هغلابم ردق  نیا  کلذ  عم  دشاب و  هدینش  دوخ  ردپ  زا  ار  مکح  نیا  نایملاع  ءاسن  هدیـس  هک  دنکیمن  زیوجت  یلقاع  چیه  دنکب و  قحان  يوعد 

واب روج  ملظ و  تبـسن  دنکب و  امـش  دساف  معزب  ناناملـسم  ماما  اب  اهباتع  نیا  دـیایب و  راصنا  رجاهم و  عمجمب  دـنکب و  باب  نیا  رد  ملظت  و 
دنناد و بصاغ  ملاظ و  ار  رکب  وبأ  ناناملسم  زا  ریثک  عمج  هک  دوش  نآ  ثعاب  نیا  دیامرفب و  لاتق  رب  کیرحت  صیرحت و  ار  مدرم  دهدب و 

نیا زیوجت  یک  تسا  رکب  وبأ  اب  قح  درادن و  یقح  همطاف  هک  تسنادیم  نینمؤملا  ریما  رگا  دننک و  تنعل  ار  شناوعا  ار و  وا  تمایق  زور  ات 
دهاوخ مکح  نیا  نایب  مدـع  رب  عرفتم  اهنآ  عمج  درکیم و  ثاریم  رد  سابع  اب  هعزانم  یک  همطاف  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  دومرفیم و  رما 

روما رد  هحماسم  هلهاسم و  نینچ  نیا  زیوجت  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضحب  تبـسن  یناملـسم  چیه  ایآ  تیب  لها  يارب  دوب 
نیا هکنآ  رب  تسا  عطاق  ناهرب  نیا  سپ  دـیامنیم  دوخ  نت  هراپ  دوخ و  ردارب  دوخ و  تیبلهاب  تبـسن  اـصوصخ  یهلا  ماـکحا  غیلبت  نید و 

يرما هکنآ  رب  تسا  هدش  يراج  سان  تداع  هک  تسنآ  تسا  ثیدح  نیا  بذک  هک  دهاوش  زا  مراهچ )  ) دوب بذک  ارتفا و  ضحم  ثیدح 
ات مدآ  نامز  زا  راصعا  عیمج  رد  ثاریم  تنـس  هک  تسمولعم  زین  نیا  دننک و  تیاور  رایـسب  دشاب  سانلا  نیب  فراعتم  دوهعم و  فالخ  هک 

ءایبنا و لاوحا  طبضب  دنراد  رایسب  مامتها  مدرم  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  دناهدوب و  ءایبنا  زا  یعمج  يرصع  ره  رد  تسا و  هدوب  يراج  متاخ 
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رما نینچ  هک  تسا  هدش  نوچ   209 ص : نیقیلا ، قح  سپ  تسناشیا  صوصخم  هک  دـنچ  يرما  اصوصخ  ناشیا  دالوا  لاوحا  ناـشیا و  ریس 
قفانم هس  ود  ای  یئاهنتب  رکب  وبأ  ریغب  هدـشن و  روکذـم  ناشیا  خـیراوت  زا  یخیرات  ءایبنا و  بتک  زا  یباـتک  چـیه  رد  يداـتعم  یفـالخ  میظع 
هقباس مما  خیراوت  رد  بیرقت  نآب  هک  هدشن  یعازن  هقباس  راصعا  زا  يرـصع  رد  رما  نیا  رد  راب  کی  هدـشن و  علطم  بیرغ  رما  نیا  رب  رگید 

رخف وا  ای  دنداد  صخـش  نالفب  هقدـصب  ار  ربمغیپ  نالف  هحلـسا  ای  نامیلـس  متاخ  ای  یـسوم  ياصع  هک  هدرکن  لقن  سک  کی  دـننک و  لقن 
ارتفا هناریبدتیب  دندرک و  عضو  ار  ثیدح  نیا  هک  دنادیم  دراد  يروعـش  كدـنا  هک  یـسک  سپ  هدیـسر  نمب  ربمغیپ  نالف  بایث  هک  دـنک 

هک تسنآ  نآب  تسا  هدرک  فارتعا  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  دوشیم و  رهاظ  ناشیا  حاحـص  زا  هچنآ  دـناهدرکن و  شتبقاـع  رد  رکف  دـناهدرک و 
دننادیم ردان  ار  لوق  نیا  درک و  وا  قیدصت  زین  سوا  نب  کلام  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  هدرکن  لقن  ار  ثیدح  نیا  یـسک  رکب  وبأ  ریغ 

ثیدـح نیاب  یئاهنت  هب  رکب  وبأ  تیاورب  هکنآ  اب  درک  ناوتیمن  لمع  یباحـص  کـی  تیاورب  هکنآ  رب  دـناهدرک  لالدتـسا  لوصا  بتک  رد  و 
ریبز هحلط و  زا  دیبلط  تداهش  وا  ثاریم  رد  وا  دزن  دندرک  همـصاخم  سابع  یلع و  هک  رمع  نامز  رد  هک  دناهدرک  تیاور  اما  دندرک  لمع 

فالخ رب  رکب  وبأ  هک  يروما  هلمج  زا  رگید  نعط  دـنداد . تداهـش  سرت  زا  قافتاب  ناشیا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  هَّللا  دـبع  و 
دوب ناشیا  زا  نآرق  صنب  هک  ناشیا  زا  ار  یبرقلا  يوذ  قح  درک  عنم  هک  دوب  نآ  تیب  لها  و  س )  ) همطاف قح  رد  درک  لوسر  ادـخ و  مکح 

شـشخب و رد  ثاریم و  رد  دوب  رما  ود  رد  رکب  وبأ  و  س )  ) همطاف عازن  هک  دـننکیم  نامگ  مدرم  هک  تسا  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  هچناـنچ 
هفیقـس باتک  رد  هچنانچ  دوب  یبرقلا  يوذ  مهـس  نآ  دادن و  واب  رکب  وبأ  دوب و  هدرک  عازن  زین  یثلاث  رما  رد  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد 

زا ار و  تاقدص  تسا  هدرک  مارح  تیب  لها  ام  رب  ادخ  هک  ینادیم  تفگ  دمآ و  رکب  وبأ  دزنب  س )  ) همطاف هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا 
زا مهس  نیا  مامت  هک  منادیمن  اما  ماهدناوخ  ار  هیآ  نیا  تفگ  رکب  وبأ  سمخ  هیآ  رد  تسا  هداد  رارق  یبرقلا  يوذ  مهـس  مئانغ  رد  ام  يارب 

ناناملـسم حـلاصم  رد  ار  یقاب  منکیم و  قافنا  امـش  رب  ار  یـضعب  هکلب  هن  تفگ  تسا  وت  يابرقا  وت و  کلم  اـیآ  تفگ  همطاـف  تسا  اـمش 
هدرک وتب  يدهع  باب  نیا  رد  لوسر  ترـضح  رگا  تسا  ادخ  مکح  نیا  تفگ  رکب  وبأ  تسین  ادـخ  مکح  نیا  تفگ  همطاف  منکیم  فرص 

نآ زا  مدینـش  اـما  تسا  هتفگن  يزیچ  صوـصخب  باـب  نیا  رد  تفگ  همطاـف  مراذـگیم  وـت  لـها  وـتب و  منکیم و  قیدـصت  نم  وـگب  تسا 
هیآ نیا  زا  نم  تفگ  رکب  وبأ  امش  يوسب  دمآ  يرگناوت  هک  دمحم  لآ  ار  امـش  داب  تراشب  تفگ  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  رد  ترـضح 

وا قیدصت  باب  نیا  رد  زین  رمع  مهدیم و  دشاب   210 ص : نیقیلا ، قح  سب  ار  امش  هک  ردق  نآ  نکیل  مهدب و  امشب  ار  همه  هک  ممهفیمن 
هک تسا  هدرک  تیاور  نارگید  سابع و  نبا  زا  دنس  نیدنچب  لوصالا  عماج  رد  تسا و  هدرک  تیاور  نومـضم  نیاب  رگید  ثیداحا  درک و 

ناشیاب ار  همه  دندرک و  مک  رمع  رکب و  وبأ  درکیم  تمسق  دوخ  ناشیوخب  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
زا رکب  وبأ  درک  ابا  درک و  ضرف  دـمحم  لآ  يارب  زا  سمخ  زا  یبیـصن  یلاـعتقح  هک  تسلوقنم  ع )  ) قداـص رقاـب و  ترـضح  زا  دـندادن و 

سپ ادـخ  تسا  هداتـسرف  هچنآب  دـنکن  مکح  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  توادـع و  دـسح و  ببـسب  دـهدب  ار  ناـشیا  بیـصن  هکنآ 
رد دنشاب  يواسم  فانـصا  همه  هک  تسنآ  همیرک  هیآ  رهاظ  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  ع )  ) تیب لها  قرط  زا  ثیداحا  ناقـساف و  دنناشیا 

تـسا هدرکن  طرـش  ار  تنکـسم  رقف و  یبرقلا  يوذ  رد  یلاعتقح  ایاصو و  ریراقا و  باب  رد  دنیوگیم  هماع  هصاخ و  ياهقف  هچنانچ  هصح 
نعط تسا  ملاظ  قساف و  رفاک و  نآرق  صنب  دـنک  مکح  نآرق  مکح  فلاـخم  هک  ره  تسا و  همیرک  هیآ  فلاـخم  درک  رکب  وبأ  هچنآ  سپ 

رد فرـصت  زا  تخاـس  نکمتم  ار  ادـخ  لوـسر  تاـجوز  هک  تـسنآ  هـعقاو  نـیا  رد  دـناهدرک  رکب  وـبأ  رب  هـک  یئاـهنعط  هـلمج  زا  رگید -
همطاف قح  رد  لوسر  ثاریم  كدـف و  باـب  رد  هک  تسیمکح  نآ  ضیقن  نیا  تسا و  هقدـص  اـهنآ  هک  تفگن  قاـفتاب و  دوخ  ياـههرجح 

درک تیاور  ار  نآ  هک  تسا  یعوضوم  ثیدـح  یفانم  لوا  شـشخب  تهج  زا  ای  دوب  ثاریم  تهج  زا  ای  اهنآب  اههرجح  لاقتنا  هک  اریز  درک 
رارـضا زا  ریغب  یـضرغ  روما  نیا  رد  وا  هک  دـش  مولعم  سپ  دـیبلط  همطاف  زا  هچنانچ  دـیبلطن  یهاوگ  ناشیا  زا  دوب و  توبثب  جاتحم  یناـث  و 

وا زا  دوب  دادـغب  هبیرغ  هسردـم  سردـم  هک  یمق  یلع  زا  تسا  هدرک  لقن  ماقم  نیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  یفیرظ  نخـس  تشادـن  تیب  لـها 
نآ رگا  تفگ  درک و  مسبت  دادـن  واب  ار  كدـف  رکب  وبأ  ارچ  سپ  متفگ  یلب  تفگ  دوب  قداص  كدـف  ياوعد  رد  همطاف  اـیآ  هک  میدیـسرپ 
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دوبن نکمم  ار  رکب  وبأ  نآ  زا  دـعب  درکیم و  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  ياـعدا  دـمآیم و  ادرف  دادیم  واـب  يوعد  ضحمب  ار  كدـف  زور 
تسا هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  نآ  زا  دعب  دوب  هدرک  وا  قدصب  مکح  دوهـش  هنیبیب و  نیا  زا  شیپ  شدوخ  نوچ  ندرک  هعفادم  نتفگ و  رذع 
هلاـسر نیا  اـما  تسا  رایـسب  ماـقم  نیا  رد  نخـس  تفگ و  تسار  اـما  تفگ  یعبط  شوـخ  یخوـش و  لـیبس  رب  ار  مـالک  نـیا  هـچ  رگا  هـک 

یمالک و بتک  عیمج  رد  هکنآ  رگید  نعط  ماهداد . مامت  طسب  ماهدومن و  داریا  راونالا  راحب - باـتک  رد  درادـن و  نیا  زا  هداـیز  شیاـجنگ 
هَّللا یقو  ۀـتلف  رکب  یبا  ۀـعیب  تناـک  تفگ  ربـنم  رب  دوـخ  تفـالخ  ماـیا  رد  رمع  هک  دـناهدرک  تیاور  ناـشیا  تغل  بـتک  هماـع و  ثیداـحا 
دـش عقاو  تیور  تروشم و  211 و  ص : نیقیلا ، قح  ریبدـتیب  دوب  يرما  رکب  وبأ  تعیب  ینعی  هولتقاف  اهلثم  یلا  داـع  نمف  اهرـش  نیملـسملا 

دشاب هتشاد  یفاصنا  يروعش و  كدنا  هک  یسک  دیـشکب و  ار  وا  نآ  لثمب  دنک  دوع  هک  ره  سپ  نآ  رـش  زا  ار  ناناملـسم  تشاد  هاگن  ادخ 
رود ردق  نیا  رکب  وبأ  سپ  تسا  هتفگ  تسار  رگا  سپ  وا  تفالخ  نالطب  رکب و  وبأ  تمذم  رد  تفگ  ناوتیمن  رتحضاو  یمالک  هک  دنادیم 

تسین تفالخ  لباق  وا  سپ  تسا  هتفگ  غورد  رگا  تسا و  لتق  بجوم  هک  يدح  ات  تسا  نیملسم  رش  نمضتم  هک  تفالخ  تیلها  زا  تسا 
تـشاد وا  هک  يرکم  نآ  هلیح و  اب  نآ  رد  دـنک  حدـق  هک  دوب  دـناوت  نوچ  دوب  رکب  وبأ  تفـالخ  رب  ینتبم  رمع  تفـالخ  هک  دـنیوگ  رگا  و 
نانخـس نیاب  هک  تسنادیم  دوب  هتفرگ  اج  اهلد  رد  وا  بعر  تبیه و  دوب و  هدـش  رقتـسم  وا  تنطلـس  تفالخ و  رما  نوچ  هک  میئوگ  باوج 

نیا دسرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  وا  زا  دـعب  تفالخ  هک  دیـسرتیم  درادـن و  وا  رب  ضارتعا  تأرج  یـسک  دروخیمن و  مهب  وا  تفالخ 
نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  ظفاح  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دوش  يراج  وا  موش  ياروش  ریبدـت  ددـنبب و  ار  هار  نیا  هک  تفگ  ار  نخس 

تیاور وا  ریغ  يراـخب و  تفگ و  ار  نخـس  نیا  اذـهل  منکیم  تـعیب  یلع  اـب  نـم  دریمب  رمع  رگا  هـک  تـسا  هـتفگیم  راـمع  هـک  دینـش  رمع 
مهاوخ تعیب  نم  دریمب  شدوخ  ینعی  نینمؤـملا  ریما  رگا  هک  تسا  هتفگ  امـش  زا  یلئاـق  هک  مدینـش  تفگ  شاهبطخ  رد  رمع  هک  دـناهدرک 

سپ درک  عفد  ار  نآ  رـش  ادخ  نکیل  دوب و  نینچ  نآ  ندش  مامت  دش و  ربخیب  هتلف و  رکب  وبأ  تعیب  هکنآب  دیوشم  رورغم  سپ  نالف  اب  درک 
دوب ترـضح  نآ  لتق  هیهت  شبلطم  دـش و  يراج  شناـبز  رب  نیا  درک و  باـتیب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توادـع  هک  دـش  مولعم 
هلیبق يوسب  داتـسرف  ار  دیلپ  دیلو  نب  دلاخ  دش  رقتـسم  رکب  وباب  هبوصغم  تفالخ  نوچ  هک  تسنآ  مشـش  نعط  درک . زین  يروش  رد  هچنانچ 

هک دوب  هداتسرف  ار  هریون  نب  کلام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  ببـسب  دریگب  ار  ناشیا  لاوما  ةاکز  هک  عوبری  ینب 
دوش مولعم  ات  دیراد  هاگن  تسد  تفگ  دیشک و  ةاکز  نتفرگ  زا  تسد  دیسر  واب  ترضح  نآ  تافو  ربخ  نوچ  دنک و  عمج  ار  ناشیا  ةاکز 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  کلام  هک  دوب  نآ  شببـس  هعیـش  تایاور  قفاوم  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  یک  رب  تفالخ  رما  هک 
زا ترـضح  نوچ  یلعب  درک  هراشا  تسنم و  یـصو  نیا  هک  دومرف  نید  لوصا  نایب  نمـض  رد  ترـضح  ناـمیا  تقیقح  زا  درک  لاؤس  مّلس 
الاب ربنم  نیا  رب  ار  وت  یک  تفگ  دمآ و  شیپ  دـید  ادـخ  لوسر  ربنم  رب  ار  رکب  وبأ  هنیدـم و  يوسب  دـمآ  میمت  ینب  هلیبق  اب  کلام  تفر  ایند 
رما رکب  وبأ  وا  تالاومب  درک  رما  دـینادرگ و  دوخ  یـصو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاح  درب و 

نمیا نم  تفگ  هچ  یتسناد  تفگ  داتـسرف و  ار  دلاخ  رکب  وبأ  سپ  دندرک  نوریب  ار  وا  دلاخ  ذقنم و  دـننک  نوریب  دجـسم  زا  ار  وا  هک  درک 
تشک و ار  کلام  دلاخ و  تفر  سپ  شکب   212 ص : نیقیلا ، قح  ار  وا  درک  ناوتن  حالصا  هک  دزادنا  ياهنخر  ام  راک  رد  هکنآ  زا  متـسین 

هلیبق دراو  دـلاخ  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  وا  ریغ  لماک و  رد  ریثا  نبا  دـننام  هماع  ریـس  بابرا  درک و  عامج  شاهجوز  اـب  بش  ناـمه  رد 
طایتحا ناشیا  دش  رهاظ  دلاخ  زا  ردغ  راثآ  دش  بش  نوچ  دندرک  دایقنا  تعاطا و  راهظا  دـندرک و  زامن  دـنتفگ و  ناذا  ناشیا  دـش  کلام 

هحلسا امش  ارچ  میناملسم  زین  ام  دنتفگ  ناشیا  دیتشادرب  هحلسا  ارچ  میناملسم  ام  دنتفگ  دلاخ  باحـصا  دنتـشادرب  دوخ  اب  هحلـسا  دندرک و 
ياهتسد دندرک و  ریسا  ار  ناشیا  دلاخ  رکشل  دندرک  رود  ار  هحلسا  ناشیا  نوچ  میزادنیب  ام  ات  دیزادنیب  هحلسا  امش  دنتفگ  ناشیا  دیتشادرب 

ناما ار  ناشیا  امـش  دـناهدرک و  مالـسا  راهظا  اهنیا  هک  تفگ  دـلاخب  دوب  رکـشل  نآ  اب  هک  هداتق  وبا  دـندروآ  دـلاخ  دزنب  دنتـسب و  ار  ناشیا 
لافطا نانز و  ناشیا و  نادرم  لتقب  درک  رما  تشاد  ناشیا  اب  تیلهاـج  رد  هک  یتوادـع  راـبتعاب  درکن  ناـشیا  هتفگب  یتاـفتلا  دـلاخ  دـیدادن 

هداتق وبا  درک  عامج  وا  اب  بش  نامه  رد  تشادرب و  دوخ  تهجب  ار  کلام  نز  درک و  تمـسق  دوخ  رکـشل  نایم  رد  درک و  ریـسا  ار  ناـشیا 
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لقن واب  ار  هصق  تشگرب و  رکب  وبأ  يوسب  دش و  راوس  دوخ  بسا  رب  دورن و  زگره  دشاب  ریما  دـلاخ  هک  يرکـشل  رد  هک  درک  دای  دـنگوس 
نوچ تسا  هدش  بجاو  دلاخ  رب  صاصق  تفگ  رکب و  وبأ  اب  تفگ  رایسب  نخس  غیلب و  راکنا  درک  راکنا  دینش  ار  هعقاو  نیا  نوچ  رمع  درک 

تسکـش و دیـشک و  شرـس  زا  ار  اهریت  رمع  دوب  هدرک  دنب  شاهمامع  رب  اهریت  برح و  لها  تئیه  اب  دـش  دجـسم  لخاد  تشگرب و  دـلاخ 
چیه دوب و  تکاس  دلاخ  درک و  مهاوخ  ناراب  گنس  ارت  هَّللا  ياهدرک و  انز  شنز  اب  ياهتشک و  ار  یناملـسم  درم  ادخ  کنمـشد  يا  تفگ 

تفگ و هجومان  ياهرذع  تفر و  رکب  وبأ  دزنب  دـلاخ  نوچ  تسکیرـش  رمع  اب  وا  ياطخب  مکح  رد  زین  رکب  وبأ  هک  تشاد  نامگ  تفگن و 
هک دـناهدرک  تیاور  هماع  زا  یعمج  تفر و  تفگ و  رمعب  دـنچ  ياهیانک  دـمآ و  نوریب  لاحشوخ  درک  لوبق  هلطاب  ضارغا  يارب  رکب  وبأ 
زا تفر و  رکب  وبأ  دزن  درک و  عیفـش  ار  رمع  کلام  ردارب  دندرکیم و  زامن  دنتفگیم و  ناذا  موق  نآ  هک  دندادیم  تداهـش  دـلاخ  رکـشل 
هک رگید  تیاورب  میـشکیمن و  یبارعا  يارب  ار  دوخ  بحاصم  اـم  تفگ  رکب  وبأ  درک  دـیاب  صاـصق  ار  وا  تفگ  رمع  درک و  هوکـش  دـلاخ 

تسا هدیـشک  ناکرـشم  رب  ادخ  هک  ار  يریـشمش  منکیمن  فالغ  رد  نم  تسا  ادخ  ریـشمش  دلاخ  تفگ  تسا  هدرک  تیاور  هیاهن  بحاص 
دندوب هدرک  ادـج  وا  يارب  میانغ  زا  هک  ياهصح  مشکب و  کلام  صاصقب  ار  دـلاخ  مناسر  مهب  تردـق  نم  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  رمع 

مدرم شیپ  رد  ناشیا  لاوما  نارسپ و  نارتخد و  نانز و  زا  هچ  ره  ار و  دوخ  هصح  سپ  دش  هفیلخ  هک  یتقو  ات  درک  طبض  هدرکن و  فرصت 
نارتخد ناـنز و  رثکا  دومن و  صخرم   213 ص : نیقیلا ، قح  ار  ناشیا  داد و  ناـشیا  ناـبحاص  نادرمب و  تفرگ و  ار  همه  دوب  هدـنام  یقاـب 

موریم و کلام  نتـشک  ضوعب  تفگ  دمآ و  رمع  شیپ  دوب  نازیرگ  وا  زا  هشیمه  ناسرت و  وا  نتـشک  هدعو  زا  دـلاخ  نوچ  دـندوب و  هلماح 
دیـسوب و ار  شیناشیپ  دـیبلط و  دوخ  شیپ  دـش و  یـضار  وا  زا  رمع  تشک  تشذـگ  هکنانچ  ار  دعـس  تفر و  مشکیم و  ار  هدابع  نب  دـعس 

تایاور رد  منکیمن و  هدرک  هَّللا  لوسر  بحاص  هچنآ  فالخ  نم  تفگ  شکب  ار  دلاخ  نک و  افو  هدعوب  تفگ  دـمآ و  کلام  ردارب  نوچ 
ترضح رونم  حیرضب  شمشچ  نوچ  دوب  اهنآ  نایم  رد  هیفنح  دمحم  ردام  دندروآ  رکب  وبأ  دزنب  ار  ناریسا  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  هعیش 

دناوت تما  اهنیا  وت  تیب  لها  وت و  رب  ادخ  دتسرف  تاولـص  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ  درک و  دنلب  ناغفا  هیرگب و  ادص  داتفا  لوسر 
دوخ هنیـس  رد  ار  وت  تیب  لها  تبحم  مخت  هکنآ  ریغب  میتشادن  یهانگ  هک  دنگوس  ادخب  ملید و  هیوب و  نارفاک  دـننام  دـندرک  ریـسا  ار  ام  و 
مدرم اب  سپ  شکب  ناشیا  زا  ار  ام  ماقتنا  دنتـشادنپ و  یکین  ار  يدـب  دنتـشاگنا و  دـب  ار  یکین  سپ  میدومن  ناـشیا  لـضفب  رارقا  میتشرس و 

ار ةاکز  هک  تسنآ  امـش  هانگ  دـنتفگ  وا  لوسر  تلاسر  میراد و  ادـخ  تینادـحوب  رارقا  اـم  دـیدرک  ریـسا  ارچ  ار  اـم  تفگ  درک و  باـطخ 
دوخ هصحب  ار  وا  هک  دنتـساخرب  دـلاخ  هحلط و  سپ  تسیچ  لافطا  نانز و  اـم  هاـنگ  دـناهدادن  اـم  نادرم  دیئوگتـسار  رگا  تفگ  دـیاهدادن 

رب هچ  نم  تدالو  ماگنه  رد  هک  ارم  دهد  ربخ  هک  یـسک  رگم  نم  رهوش  تسین  یـسک و  دش  دناوتیمن  کلام  ارم  هَّللا  هن و  تفگ  دـنریگب 
کیدزن لمح  عضو  ار  تردام  نوچ  مهدیم  ربخ  نم  هک  دومرف  دش و  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تقو  نیا  رد  تسا  هتـشذگ  نم 

يدـش دـلوتم  نوچ  رادرب  یهاوخ  رگا  رادـهاگن و  یهاوخ  رگا  نآ  زا  دـعب  نادرگ  ناسآ  نم  رب  ار  لمح  نیا  عضو  ایادـخ  هک  تفگ  دـش 
دالوا دیـس  هک  دـشاب  دوز  يدوب  یـضار  نم  تکالهب  ارچ  هک  یتفگ  دوخ  ردامب  يدومن و  نیتداهـش  يادا  يدوشگ و  نابز  تعاس  نامه 
نیمز نآ  رد  هدرک  شقن  یـسم  هراپ  رب  ار  اهنآ  دومرف  دینـش  ار  نانخـس  نیا  تردام  نوچ  دیآ  دوجوب  نم  زا  يدیـس  دنک و  حاکن  ارم  مدآ 

يوزاب رب  یتشادرب و  ار  نآ  هکنآ  ات  یئامن  طبـض  ار  هتـشون  نآ  هک  دوب  نآ  وت  مامتها  مامت  دندرکیم  ریـسا  ارت  هک  یتقو  رد  دـندرک و  نفد 
ار نآ  ترـضح  سپ  دـندید  شوقنم  دوب  هدومرف  هک  ترابع  نامهب  دـندوشگ  ار  حول  نآ  نارگید  نامثع و  هغلابمب  نآ  زا  دـعب  یتسب  دوخ 
زا یکی  هک  دوشیم  رهاظ  هماع  ثیداحا  زا  دومن و  جیوزت  ترضح  نآب  ار  وا  دمآ و  شردارب  ات  داتسرف  سیمع  تنب  ءامـسا  هناخب  تفرگ و 

ار کلام  نوچ  هک  تسا  هدرک  لـقن  راـبخالا  ۀـضور  فلؤم  هچناـنچ  دوب  هدـش  وا  نز  قشاـع  هک  دوب  نآ  ار  کـلام  دـلاخ  نتـشک  بابـسا 
رود تفگ  تخادنا و  کلام  يورب  ار  دوخ  دمآ و  دوب  دوخ  نامز  لها  نیرتلوبقم  دوب و  لاهنم  رتخد  میمت  ما  هک  شنز  دنـشکب  دـندروآ 

ار نومضم  نیا  هلیقا  تغل  رد  هیاهن  رد  ریثا  نبا  ۀغالبلا و  ساسا  رد   214 ص : نیقیلا ، قح  يرشخمز  وت و  ببسب  رگم  مدشن  هتشک  نم  وش 
هدرک و اطخ  تهج  دنچ  هعقاو  نیا  رد  رکب  وبأ  هک  نادب  يدینش  هعقاو  نیا  رد  ار  فلاخم  فلاؤم و  رابخا  زا  یضعب  نوچ  دناهدرک  تیاور 
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نیا تراغ  لتقب و  داتسرف و  نیملسم  زا  ياهلیبق  رس  رب  رکشل  یعرش  ریـصقت  هانگیب و  هکنآ  لوا )  ) تسا کیرـش  وا  اب  زین  رمع  یـضعب  رد 
هک تسنآ  شباوج  دندش  دترم  ةاکز  عنم  ببـسب  هک  تسنآ  دیوگیم  عینـش  لمع  نیا  يارب  هک  يرذع  داد و  اضر  ناناملـسم  زا  ریثک  ددـع 

هیلع هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هکنآ  لاح  دندرک و  زامن  دنتفگ و  ناذا  دندومن و  تداهش  هماقا  ناشیا  هک  دنداد  تداهش  دلاخ  رکشل  همه 
میهدیمن رکب  وبا  هب  ار  ةاکز  دنتفگ  هکلب  دـندرکن  ةاکز  عنم  تسناملـسم و  دـنک  زامن  دـیوگب و  نیتداهـش  هک  ره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  و 

عنم رب  عامتجا  زا  ار  دوخ  موق  درک  عنم  کلام  هک  تسا  هدرک  تیاور  خیرات  رد  يربط  هکلب  میهدیم  ارقفب  دوخ  ای  میهدیم  ربمغیپ  یصوب 
ار ناشیا  دمآ و  دلاخ  دندش  هدنکارپ  نوچ  درک و  دیابن  هعزانم  مالـسا  ةالو  اب  هک  ار  ناشیا  درک  تحیـصن  درک و  قرفتم  ار  ناشیا  ةاکز و 

دنـشاب لئاق  نید  لصاب  هاگره  ةاکز  ناعنام  هک  تسا  هدرک  لقن  یئاطخ  زا  جاهنم  بحاص  هکنآ  اب  دش  روکذم  هک  يرکم  ردـغب و  تفرگ 
حراش اضیا  تسین و  يراج  ناشیا  ءاسن  دالوا و  ناشیا و  رب  رافک  مکح  سپ  دـناهدرک  ناشیا  رب  رافک  قالطا  يوغل  ینعمب  دنتـسین و  رفاـک 
ناشیا زا  هک  دتسرفب  ار  یحصان  نیما  ماما  دیاب  دننک و  ءادتبا  ناشیا  ات  درک  دیابن  ناشیا  لاتقب  ءادتبا  هک  تسا  هتفگ  نایغای  ثحب  رد  زیجو 
هتـشاد ياههبـش  رگا  دـنکب و  ناشیا  زا  نآ  هلازا  دـشاب  هدـش  عقاو  ناشیا  رب  هک  دـشاب  یملظ  نآ  تلع  رگا  ار  ناشیا  یغب  تلع  دـنک  لاؤس 

هک ار  ناشیا  دنک  مالعا  دننک  رارصا  رگا  دنک و  تحیصن  هظعوم و  ار  ناشیا  دشابن  اهنیا  زا  کی  چیه  رگا  دنکب و  ناشیا  ههبش  عفد  دنـشاب 
نآ زا  دـشاب و  هدروآ  لمعب  ناشیا  باب  رد  ار  اهنیا  زا  یکی  دـلاخ  هک  تسا  هدـشن  دراو  یتیاور  چـیه  رد  درک و  میهاوخ  لاتق  امـش  اـب  اـم 

ضقن هرتاوتم  رابخاب  هک  نارگید  رکب و  وبأ  ارچ  دـشاب  تیبصع  ضحم  هن  رگا  دـشن و  راهظا  يزیچ  تعاطا  داـیقنا و  راـهظا  ریغب  تعاـمج 
تلاسر ترضح  یهاوگ  یهلا و  تداهش  درو  ءاسن  هدیس  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  قح  بصغ  ءایبنا و  صوصن  تفلاخم  ادخ و  دوهع 

ریما ترـضح  اب  هک  ناشیا  ناوعا  هیواعم و  هشیاع و  دـندرک و  ناشیا  رب  روج  ملظ و  يانب  توبن و  تیب  لها  تمـصع  تراـهط و  رب  یهاـنپ 
هرتاوتم ثیداحا  اب  دندرک  دیهـش  ار  نیملـسم  ریاس  نیبیط و  هیرذ  نیرهاط و  تیب  لها  زا  ردق  نآ  دـندومن و  هبراحم  هلتاقم و  مالّـسلا  هیلع 

دننیملـسم و همئا  لوسر و  ادـخ و  ياـفلخ  هکلب  دنتـسین  دـترم  تشذـگ  یـضعب  هک  اـهنیا  لاـثما  یبرح و  کـبرح  یملـس و  کملـس  هک 
هک هتفگن  هَّللا  لوسر  نوچ  ای  تسین  هفیلخ  رکب  وبأ  هک  هتفگ  هکنیا  ضحمب  هریون  نب  کـلام  تسا و  رفک  ناـشتفلاخم  ضرف و  ناـشتعاطا 

دوبن یتمالم  رجز و  کی  قحتـسم  هحیبق  لامعا  نآ  اب   215 ص : نیقیلا ، قح  دلاخ  تسا و  لتق  قحتـسم  دترم و  مهدیمن  مهدـب  واب  ةاکز 
وا يارب  زا  رگید  رذع  تسا  تروصیب  رذع  نیا  هک  دناهدید  هک  ناشیا  زا  یـضعب  دـنیوگب و  هَّللا  فیـس  دـننک و  حدـم  ار  وا  تسیاب  هکلب 

هتفگ نینچ  امش  بحاص  تفگ  کلام  درب  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  مان  دلاخ  وگتفگ  يانثا  رد  دنتفگ  هدرک و  ادیپ 
زا هجو  نیا  نالطب  تشک و  ار  وا  درک و  ناشیا  دادترا  هب  مکح  ببس  نیاب  تسین و  امش  بحاص  تسا و  ام  بحاص  ترـضح  تفگ  دلاخ 

دروایب و ار  رذع  نیا  رمع  ربارب  رد  دلاخ  تسیاب  دوب  عقاو  رگا  اضیا  تسین و  روکذم  نیا  یتیاور  چـیه  رد  هک  اریز  تسا  رترهاظ  لوا  هجو 
وا دادترا  رد  حیرـص  ترابع  نیا  عوقو  ریدقت  رب  هکنآ  اب  دـیوگب  ار  نیا  تسیاب  درکیم  وا  صاصق  رد  هغلابم  رمع  هک  یتقو  رد  زین  رکب  وبأ 

لافطا نادنزرف و  نانز و  دنتشاد و  هانگ  هچ  هلیبق  ریاس  دشاب  هدش  دترم  کلام  هک  يریدقت  رب  تسیفاک و  ههبـش  دودح  عفد  يارب  تسین و 
هک دنتشاد  ریـصقت  هچ  دنـشاب  ناشیا  مکح  رد  ناشدالوا  هک  دندوبن  یلـصا  رفاک  ناشیا  ناردپ  دندوب و  هدیـسرن  غولب  دحب  زونه  هک  ناشیا 

مهب ناشیا  زا  دالوا  دندرک و  ترشابم  نارتخد  نانز و  اب  حاکن  جیوزت و  نودب  ات  دنداد  مدرمب  یگدنب  هب  دندرک و  ریـسا  رافک  لثم  ار  همه 
تراغ رـسا و  لتق و  بجوتـسم  دترم و  عقاو  رد  ناشیا  همه  تعامج  نیا  ای  تسین  نوریب  قش  ود  زا  لاح  هک  نادب  دیوگ  فلؤم  دندیـسر .
رایسب ياهانز  نیا  ثعاب  درک و  التبم  یگدنب  هب  درک و  ریـسا  تشک و  هانگیب  ار  ناناملـسم  زا  ریثک  تعامج  نیا  هک  رکب  وبأ  سپ  دندوبن 

درک و مکح  ادخ  مکح  فالخب  هک  دشاب  رفاک  هکلب  قساف  ملاظ و  دش  انز  دالوا  نیدنچ  دوجو  ببـس  مالـسا و  لها  تمرح  کته  دـش و 
هک نارسپ  نادرم و  نارتخد و  نانز و  زا  ریثک  ددع  نیا  هک  رمع  سپ  دندوب  اهتبوقع  اهباذع و  عاونا  نیا  قحتـسم  دترم و  تعامج  نیا  رگا 

ملاظ نیملـسم  رب  داد  سپ  تفرگ و  سپ  ار  ناشیا  لاوما  دندوب و  هدیـسر  مهب  ناشیا  زا  هک  ناناملـسم  دالوا  دـندوب و  هدـش  نیملـسم  هدـنب 
ماما ود  نیا  زا  یکی  رب  قسف  رفک و  ملظ و  نیا  سپ  دوب  دـهاوخ  رفاک  قساف و  هداد  واب  اطخ  تبـسن  هدومن و  دوخ  ماـما  تفلاـخم  هدومن و 
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رکب وبأ  هکنآ  میود )  ) بکرم عامجاب  دوش  لطاب  هس  ره  تفالخ  دوش  لطاب  یکی  تفالخ  نوچ  دوش و  لطاب  شتفـالخ  دـیآ و  مزـال  هتبلا 
درک کلام  نز  اب  دلاخ  هک  انز  دح  هکنآ  رگید  درکن  صاصق  کلام  ضوعب  ار  دلاخ  هکنآ  یکی  دومن  عییـضت  ار  یهلا  دودح  زا  دح  دنچ 

وا اب  رمع  همه  اهراک  نیا  رد  دومن و  لـطعم  ار  ناـشنید  صاـصق و  درک و  لـطاب  ار  ناـشنوخ  ار  نیلوتقم  ریاـس  هکنآ  رگید  دومنن و  ۀـماقا 
فلخ دشکب و  ار  دلاخ  هک  دوب  هدروخ  مسق  هکنآ  لوا )  ) تهج ۀهج  ود  زا  تسبلاغ  کیرش  رمع  دلاخ  صاصق  عییـضت  رد  دوب و  کیرش 

هک دوشیم  مولعم  نیا  زا  درک و  لوبق  کلام  لـتق  ضوعب  ار  وا  لـتق  دـش و  یـضار  هاـنگیب  هداـبع  نب  دعـس  لـتقب  هکنآ  میود )  ) درک مسق 
مه انـشآ و  وا  اـب  تیلهاـج  رد  هک  دوب  نیا  يارب  هکلب  هدوبن  يرادنید  هار  زا  هدومن   216 ص : نیقیلا ، قح  باـب  نیا  رد  رمع  هک  يراـکنا 
یلع الم  هک  تسنآ  بیارغ  هلمج  زا  درب و  راکب  تیب  لها  ریاس  همطاف و  ترـضح  ملظ  باب  رد  ار  نیدت  نیا  رـشع  دـیاب  الا  دوب و  دـنگوس 

وا زا  ریغب  ار  ارتفا  هزره و  نیا  دوب و  هدـش  یـضقنم  شاهدـع  دوب و  هقلطم  کلام  نز  هک  تسا  هتفگ  دـلاخ  ياـنز  عینـشت  عفد  رد  یجـشوق 
. دیوگب ار  رذع  نیا  درکیم  راسگنسب  دیدهت  ار  وا  رمع  هک  یتقو  نآ  تسیاب  دوب  نینچ  رگا  تسین  روکذم  یتیاور  چیه  رد  هتفگن و  یـسک 

تفـالخ زا  يافعتـسا  هلاـقا و  ررکم  رکب  وـبأ  هک  تسا  هدـش  دراو  هماـع  قرط  زا  هرتاوـتم  هکلب  هضیفتـسم  راـبخا  رد  هک  تسنآ  متفه  نعط 
زا دعب  رکب  وبأ  هک  دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  هدیبع و  وبا  لیاضف و  رد  یناعمـس  باسنا و  رد  يردالب  خـیرات و  رد  يربط  هچنانچ  درکیم 
نم دـیرادرب  نم  تعیب  تفـالخ و  زا  تسد  ینعی  مکیف  یلع  مکریخب و  تسلف  ینوـلیقا  تفگیم  ررکم  ربـنم  رب  دـندرک  تـعیب  وا  اـب  هـکنآ 

دناهدرک تیاور  هصاخ  هماع و  هک  هیقشقش  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تسا و  امش  نایم  رد  یلع  هکنآ  لاح  متسین و  امش  نیرتهب 
يارب ندرم  تقو  رد  دومنیم و  ینامیـشپ  راهظا  درکیم و  تعیب  زا  هلاقا  بلط  ةویح  لاح  رد  هک  رکب  وبأ  زا  دوب  بجع  رایـسب  هچ  هک  دومرف 

رگا دینک و  تعباتم  ارم  مورب  تسار  رگا  متـسین  امـش  نیرتهب  مدش و  امـش  یلاو  نم  تفگ  رگید  تیاورب  درک و  دـقع  ار  تفالخ  يرگید 
كانبـضغ ارم  هک  یتقو  رد  نم  بضغ  ماگنه  رد  دوشیم  نم  ضراع  هک  تسه  یناطیـش  ارم  هک  یتسردب  دیرادب  تسار  هارب  ارم  مورب  جک 

هتسنادیمن و تماما  لباق  ار  دوخ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  اهنیا  امش و  ياهتـسوپ  امـش و  ياهوم  رد  منکن  ریثأت  ات  دینک  بانتجا  نم  زا  دیبایب 
ماما رد  ود  ره  تلادع  لقع و  هک  تسیقافتا  اضیا  تسا و  حـیبق  لوضفم  تماما  هتـسنادیم و  رتلـضاف  دوخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

تـسا لـقع  هک  لوا  طرـش  سپ  دـشیم  عورـصم  دربیم و  نوریب  فیلکت  لـقع و  زا  ار  وا  دـشیم  وا  ضراـع  هک  یناطیـش  نیا  رگا  تسطرش 
زیاج ای  ماما  هلاقا  اضیا  هدوب و  دوقفم  مه  یناث  طرش  دوب و  قساف  سپ  ندرک  تسا  هتسناوتیمن  دوخ  طبـض  دربیمن و  ردب  رگا  هدوب و  دوقفم 

ار ینهاریپ  منکیمن  تفگ  دش و  هتشک  ات  درکن  رارطـضا  دوجو  اب  نامثع  ارچ  تسا  زیاج  رگا  درک و  ارچ  رکب  وبأ  سپ  تسین  زیاج  ای  تسا 
هک دش  مولعم  سپ  تسا  زیاج  ترورض  اب  ریزنخ  محل  هتیم و  لکا  كرـش و  هملک  راهظا  فالخیب  هکنآ  لاح  هدیناشوپ و  نم  رب  ادخ  هک 

دهاوش زا  دنادیم  دراد  يروعـش  كدنا  هک  ره  دیآیم و  مزال  هتبلا  هفیلخ  ود  نیا  زا  یکی  رد  حدق  سپ  دوب  رتدب  همه  اهنیا  زا  نامثع  يارب 
دننک رتمکحم  لـطاب  نیا  رد  ار  مدرم  اـت  دوب  رگیدـکی  اـب  هئطاوم  هلیح و  رکم و  ضحم  همه  اـهنیا  هک  شقیفر  راـکم و  لـیحم  نآ  لاوحا 

نید و ماکحا  رثکاب  دوب  لـهاج  هک  تسنآ  متـشه  نعط   217 ص : نیقیلا ، قح  نیا . رب  تسا  قح  دـهاش  هیقـشقش  هبطخ  هرقف  نآ  هچناـنچ 
دنچ هلاسر  نیا  رد  ام  نعط و  دنچ  رب  تسا  لمتشم  نعط  نیا  سپ  عضاوم  زا  يرایسب  رد  دناهتسنادیم  هباحص  رثکا  هک  نآرق  ظافلا  ریـسافت 

قفاوم دـشاب  اهنت  يردام  ای  اهنت  يردـپ  ای  يردام  يردـپ و  ناردارب  هک  دـنما  با و  دالوا  هک  ار  هلالک  ینعم  لوا )  ) مینکیم رکذ  ار  عضوم 
رکب وبأ  زا  تسا  دلو  دلاو و  يادـع  ام  هک  دـناهتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  دوشیم و  مولعم  زین  ءاسن  هروس  تایآ  زا  هچنانچ  تیب  لها  تایاور 

تیاور فاشک  بحاص  هکنانچ  نآ  زا  دـعب  تسنادـن  دندیـسرپ و  وا  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  هصاخ  هماع و  هچناـنچ  تسنادـن  دندیـسرپ و 
هلالک تسیرب  نآ  زا  ادخ  تسناطیـش و  زا  نم و  زا  دشاب  اطخ  رگا  تسادخ و  زا  دـشاب  باوص  رگا  میوگیم  دوخ  يأرب  تفگ  تسا  هدرک 

هک تسا  نکمم  دوب و  دهاوخ  وا  نیرق  منهج  رد  هچنانچ  هدرک  ناطیـش  نیرق  ار  دوخ  هک  هدرک  بوخ  رایـسب  تسا و  دلو  دلاو و  ياوس  ام 
زا وا  ریغ  حیباصم و  رد  يوغب  درک و  دوخ  يأرب  نآرق  ریـسفت  لهجب  فارتعا  زا  دعب  هکنآ  رگید ) ياطخ   ) دـشاب و رمع  ناطیـش  زا  شدارم 

رگا رگید  تیاورب  دـناد و  ایهم  شتآ  رد  ار  دوخ  ياج  دـیوگ  نخـس  دوخ  يأرب  نآرق  رد  هک  ره  هک  دـناهدرک  تیاور  رایـسب  قرطب  هماـع 
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نآرق ریـسفت  دوخ  يأرب  هک  دید  ار  یعمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگید  تیاورب  تسا و  هدرک  اطخ  دـیوگ  باوص 
باتک رد  دیئوگ  دوخ  يأرب  هاگره  دندز  مه  رب  ار  ادخ  باتک  هک  دـندش  كاله  نیمهب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  یعمج  هک  دومرف  دـندرکیم 

ار هچره  دیئوگب و  دیناد  ار  هچره  تسا  قفاوم  مه  اب  همه  درادن و  یفالخ  ادخ  مکح  تسا و  فلتخم  اهیأر  هک  دسریم  مهب  فالتخا  یهلا 
تفگیم رمع  هک  تسا  هتفگ  يزار  رخف  تسناشیا و  تایاور  مه  نیا  تسا  ندیسرپ  نتسنادن  ياود  دیراذگاو  دنادیم  هک  یـسکب  دینادیمن 

دنزرف هک  تسا  یـسک  هلالک  هک  متـسنادیم  نانچ  نم  تفگ  دـندز  رجنخ  ار  وا  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا و  دـلو  ياوس  ام  هلالک 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  زا  مرـش  هک  یـسک  زا  تسا  بجع  دیوگ  فلؤم  منک . رکب  وبأ  تفلاخم  هکنآ  زا  مراد  مرـش  نم  دشاب و  هتـشادن 
لوق رگا  ددرگرب و  دوخ  يأر  زا  وا  تیاعر  يارب  زا  دنک و  مرـش  رکب  وبأ  زا  دهد و  تبـسن  نایذهب  ار  وا  نخـس  دنکن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

رد رکب  وبأ  تیاعر  يارب  زا  هک  وا  رب  ياو  دشاب  هتشاد  يدنتسم  رگا  دنک و  ادخ  مالک  ریسفت  يدنتسمیب  هک  وا  رب  ياو  دوب  دنتـسمیب  لوا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تفگیم  ندرم  تقو  رد  هک  هدرک  تیاور  اـضیا  ددرگرب و  نآ  زا  ندرم  تقو 
رد هچنآ  هک  دش  مولعم  سپ  تسایر  تفالخ و  هلالک و  تسنآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  نم  دزن  دوب  رتهب  دوب  هدرک  نایب  ام  يارب  زا  مّلس  هلآ و 

رکب وبأ  تفالخ  باب  رد  نینچ   218 ص : نیقیلا ، قح  مه  يدنتسمیب و  دناهتفگیم  سفن  شهاوخ  دوخ و  يأرب  همه  دنتفگیم  هلالک  باب 
یتجح یلیلدـب و  دنتـسم  تسا  هدوب  هیویند  حـلاصم  هلطاـب و  ياـهاوه  رب  ناـشیا  روما  عیمج  ياـنب  هک  دوشیم  رهاـظ  تسا و  هتـشاد  کـش 

نآ راغ  بحاصم  ناصوصخم و  هلمج  زا  دننادیم و  مالـسا  قبـسا  ار  وا  هکنیا  دوجو  اب  هک  تسا  سب  نیمه  رکب  وبأ  لهج  لیلد  دناهدوبن و 
تسا مولعم  اهنآ  زا  يرایسب  هکنآ  اب  تسا  هدرکن  تیاور  ثیدح  ود  لهچ و  دص و  زا  هدایز  ترضح  نآ  تثعب  تدم  رد  دننادیم  ترضح 
هکنآ میود )  ) تسا هدرک  تیاور  ثیدح  رازه  نیدنچ  یلیلق  تدم  رد  هریره  وبا  نآ و  هابشا  ءایبنا و  ثاریم  ثیدح  لثم  تسا  عوضوم  هک 

وا زا  ار  با  هک  تسا  هدرک  تیاور  فاشک  بحاـص  هکناـنچ  تسنادـن  وا  دـنادیم  يرخ  ره  تسا و  تاـناویح  ياـعرم  هاـیگ و  ینعمب  با 
هک نآ  میس )  ) میوگ نخس  ادخ  باتک  رد  هتـسنادن  رگا  دنکفایم  هیاس  نم  رب  نامـسآ  مادک  درادیم و  رب  ارم  نیمز  مادک  تفگ  دندیـسرپ 

فـالخ لوا  هبترم  رد  پچ  تسد  ندـیرب  هک  تسا  هتفگ  يزار  رخف  دـندیرب و  ار  شپچ  تسد  وا  تسار  تـسد  ضوـعب  تـفگ  ار  يدزد 
مباییمن یبیصن  هدج  يارب  زا  لوسر  ادخ و  مالک  رد  تفگ  تساوخ  دوخ  هدازدنزرف  زا  ار  دوخ  ثاریم  ینز  مراهچ )  ) تسناناملـسم عامجا 
تعاطا هک  یملس  ءاجف  هکنآ  مجنپ )  ) درک مکح  سدسب  وا  داد  سدس  هدجب  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  هملس  نب  دمحم  هریغم و  سپ 

ندرکن و هبوت  لوبق  تخوس و  ات  تفگیم  دنلب  زاوآب  نیتداهش  شتآ  نایم  رد  دناهتفگ  یضعب  درک و  هبوت  وا  هکنآ  اب  دینازوس  شتآب  درکن 
هک يرذـع  درک و  مالـسا  يوعد  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  زین  فقاوم  بحاـص  ادـخ و  نید  رد  دوـب  تعدـب  ود  ره  ندرک  باذـع  شتآ  هب 

ریغب وا  زا  تیاور  رد  هک  اریز  تسا  هجویب  تسین  لوبقم  قیدنز  هبوت  هک  دـناهتفگ  ءاملع  زا  یـضعب  دوب و  قیدـنز  وا  هک  دـناهتفگ  یـضعب 
زا هماع  دزن  شتآ  هب  بیذعت  زا  یهن  تیاور  دوشیمن و  هقدنز  ثعاب  نیا  ار و  ناناملـسم  زا  یتعامج  درک  تراغ  وا  هک  دـناهدرکن  لقن  نیا 

نعط تسا . هدرک  تیاور  زین  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  سابع  نبا  هریره و  وبا  زا  يراخب  حیحص  رد  تسا و  هحیحص  تایاور 
تـشاد عقوت  هک  دوخ  باذـع  يارب  زا  دوب  هدرک  لیـصحت  تفالخ  مایا  رد  هک  یلابو  درک و  هدـهاشم  دوخ  رد  توم  راثآ  نوچ  هکنآ  مهن 

زاـب دوب و  هدرک  رمع  اـب  هک  يدـهع  نآـب  دـنک  اـفو  تساوخ  اـضیا  دـنک و  مض  نآـب  ار  رمع  لاـمعا  عیانـش  لاـبو  تساوخ  تسناد  صقاـن 
تفالخ يارب  ار  رمع  دوخ  زا  دـعب  هک  درک  مزع  دـش  دـناوتیمن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماـب  قح  دوع  عناـم  یـسک  رمع  ریغب  هک  تسنادـیم 

ِهَّللا ِمِْسب  سیونب  ارم  تیـصو  تفگ  دـیبلط و  ار  نامثع  رکب  وبأ  ندـنک  ناـج  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنک  نییعت 
هک تشون  ناـمثع  دـش  شوهیب  تفگ و  ار  نیا  دـعب  اـما  دـنکیم  ناناملـسم  يوسب  ناـمثع  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسیدـهع  نیا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 

تفگ رکب  وبأ  دناوخ  نوچ  ناوخب  تفگ  دمآ  شوهب  رکب  وبأ  نوچ  ار  باطخ  رسپ  امش   219 ص : نیقیلا ، قح  رب  مدرک  هفیلخ  هک  قیقحتب 
يازج ار  وت  ادخ  تفگ  رکب  وبأ  یلب  تفگ  نامثع  تفالخ  باب  رد  دننک  فالتخا  مدرم  مریمب  شغ  نیا  رد  نم  رگا  هک  يدیسرت  ربکا  هَّللا 
لخاد هحلط  سپ  ار  رمع  درک  اهتیـصو  سپ  دناوخب  مدرم  رب  هک  ار  وا  درک  رما  درک و  مامت  ار  دهع  سپ  مالـسا  لها  مالـسا و  زا  دهد  ریخ 
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نیرتهب تفگ  مهاوخ  دـسرپب  ادـخ  رگا  یناسرتیم  ادـخب  ارم  تفگ  رکب  وبأ  نادرگم  طلـسم  مدرم  رب  ار  رمع  سرتب و  ادـخ  زا  تفگ  دـش و 
مدرم يارب  زا  هفیلخ  ماما و  هک  دوب  تبـسن  هچ  ار  وا  هکنآ  لوا )  ) هدرک اطخ  نیدـنچ  هفیلخ  نییعت  نیا  رد  مدرک و  هفیلخ  ناـشیا  رب  ار  تما 
لوسر ترـضحب  یـسأت  هدرکن و  نییعت  هفیلخ  ناشیا  داقتعاب  هک  درک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفلاخم  هکلب  دـنک  نییعت 

هدوـب و تما  ناـیم  رد  یلع  هکنآ  اـب  تسا  تما  نیرتـهب  رمع  تفگ  هکنآ  میود )  ) تسا بـجاو  نآرق  صنب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلص 
دوب تبـسن  هچ  ار  نامثع  هکنآ  میـس )  ) مکیف یلع  مکل و  ریخب  تسل  هتفگ  دوخ  تشذـگ و  هچنانچ  دوب  تما  نیرتهب  وا  هرتاوتم  ثیداـحاب 
دنک رجز  عنم و  ار  وا  تسیاب  هکلب  دـنکب  یکابیب  كاتف  لهاج  ظیلغ  ظف  نینچ  يارب  یمیظع  رما  نینچ  نییعت  قح  اب  هفیلخ  تصخریب  هک 

هیئزج روما  رد  ادخ  لوسر  دهد  واب  مالـسا  لها  مالـسا و  بناج  زا  ریخ  يازج  دـنک و  نیـسحت  ار  وا  هکنآ  ياج  هچ  يدرک  نینچ  ارچ  هک 
لمکا لضفا و  ترـضح  نآ  زا  ایآ  كاـبیب  نـالهاج  نیا  تفگیمن  نخـس  دوخ  لـماک  يأرب  دیـشکیم و  یهلا  یحو  راـظتنا  زور  نیدـنچ 

قفانم ود  نیا  تقفـش  هک  دیآیم  مزال  اجنیا  زا  دـندوب و  نیـسحت  قحتـسم  دـندرک و  نم  نییعت  دوخ  يارب  ار  یمیظع  رما  نینچ  هک  دـندوب 
ناشیا و يأر  هب  درکن  هفیلخ  نییعت  وا  دوب و  نیملاعلل  ۀمحر  هک  تماب  تبسن  دشاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هدایز 

مورحم دوهعم و  هفیحـص  يارجا  ناشیا  ضرغ  لاوحا  همه  رد  هک  دـباییم  هنیاـبتم  لاوقا  هضقاـنتم و  راوطا  زا  یلقاـع  ره  دـندرک و  ناـشیا 
رب تلالد  دـش  رهاظ  وا  زا  لاح  نیا  رد  هک  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  یلاعفا  لاوقا و  دوب و  تفالخ  زا  تلاسر  تیب  لـها  ندـینادرگ 

. درادن ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  رایسب  دنکیم  وا  تفالخ  نالطب  تلالض و 

تسا رمع  لاعفا  عیانش  لامعا و  حیابق  عدب و  زا  یلیلق  نایب  رد  میود  بلطم 

نیا فیکف  درک  ناوت  ءاـصحا  هطوسبم  بتک  رد  هک  تسنآ  زا  هداـیز  نتف  عبنم  نیا  بلاـثم  نعاـطم و  هک  نادـب  تسناینـس  میود  هفیلخ  هک 
وا هصوصخم  نعاطم  زا  اذهل  دوب  وا  ياههنتف  زا  ياهبعش  رکب  وبأ  تفالخ  هکلب  دوب  کیرـش  رکب  وبأ  بلاثم  نعاطم و  عیمج  رد  وا  هلاسر و 
قح نیدـنچ  رب  تسلمتـشم  نعط  نیا  نآ و  هابـشا  تسا و  ملق  تاود و  ثیدـح  ناـیب  رد  لوا  نـعط  میئاـمنیم : داریا  هلاـسر  نـیا  رد  یلیلقب 
رد هک  دوب  یفالخ  هنتف و  لوا  نیا  هک  دناهدرک  حیرـصت  هماع  ياملع  زا  ناشیا  ریغ  یناتـسرهش و  دمحم  یلازغ و  نعط -  220 ص : نیقیلا ،
زا ناطیش  تفلاخم  دش  ملاع  رد  هک  یتفلاخم  لوا  هک  تسا  هتفگ  لحن  للم و  باتک  رد  یناتسرهش  دوب و  رمع  شببس  دیسر و  مهب  مالـسا 

هصاخ و هک  تسا  تارتاوتم  هلمج  زا  هصق  نیا  ملق و  ذغاک و  زا  دوب  رمع  عنم  دش  مالـسا  رد  هک  یفالخ  لوا  دوب و  مدآ  دوجـسب  یهلا  رما 
ریاس ملسم و  یتوافت و  كدناب  شحیحص  زا  عضوم  تفه  رد  بصعت  نآب  يراخب  تسا و  هدرکن  نآ  راکنا  یسک  دناهدرک و  تیاور  هماع 
ردـق نآ  هبنـشجنپ و  هچ  هبنـشجنپ و  زور  تفگ  ساـبع  نبا  هک  تسنآ  همه  كرتـشم  نومـضم  دـناهدرک و  تیاور  رایـسب  قرطب  ناثدـحم 
دنتفگ دوب  يراج  شیور  ياههنوگ  رب  تاربع  تارطق  دـیراورم  دـننام  رگید  تیاورب  درک و  رت  ار  اههزیرگنـس  شاهدـید  بآ  هک  تسیرگ 

تیاورب دیروایب و  یفتک  تفگ  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رازآ  عجو و  دـش  دـیدش  تفگ  هبنـشجنپ  زور  تسا  مادـک 
نا تفگ  رمع  سپ  دیوشن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  هک  مسیونب  امش  يارب  ياهمان  هک  دیروایب  یتاود  حول و  ای  یتاود  فتک و  تفگ  رگید 

تیاورب دیوگیم و  نایذـه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  رگید  تیاورب  دـیوگیم و  نایذـه  درم  نیا  ینعی  رجهیل  لجرلا 
تسا هدش  بلاغ  وا  رب  يرامیب  درد و  رگید  تیاورب  دیوگیم و  هچ  دینک  ماهفتـسا  دیوگیم  نایذه  ایآ  ار  درم  نیا  دوشیم  هچ  تفگ  رگید 

يربمغیپ دزن  تسین  راوازس  هکنآ  لاح  دندرک و  عازن  دندرک و  فالتخا  سپ  تفگ  سابع  نبا  ار  ام  تسا  سب  تسه  ادخ  باتک  ام  دزن  و 
ار و ملق  تاود و  دینک  رـضاح  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  هتفگ  دنتفگ  یـضعب  دش  دنلب  اهادص  ندرک و  عازن 

دیور نوریب  نم و  دزن  زا  دـیزیخرب  دوـمرف  ترـضح  دـش  رایـسب  عازن  ار و  ملق  تاود و  دروآ  دـیابن  تسا  رمع  هتفگ  هـتفگ  دـنتفگ  یـضعب 
ادخ و لوسر  نایم  دندش  عنام  لئاح و  هک  دوب  یتقو  رد  تبیصم  مامت  تبیـصم و  تفگ  سابع  نبا  سپ  ندرک  عازن  نم  دزن  تسین  راوازس 
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وحن و نیمهب  ار  ثیداحا  نیا  زین  لوصالا  عماج  رد  دـندرک و  دـنلب  هک  اهادـص  فـالتخا و  يارب  دـسیونب  تساوخیم  هک  هماـن  نآ  نتـشون 
رت و طوسبم  نیا  زا  افش  باتک  رد  تسناشیا  روهشم  يالضف  زا  هک  ضایع  یضاق  تسا و  هدرک  تیاور  ملـسم  يراخب و  حیحـص  زا  هدایز 

یفتک رد  لـیلق  تقو  گـنت و  لاـجم  نیا  رد  دـهاوخ  ترـضح  هک  يرما  هک  تسین  یفخم  ریـصب  دـقان  رب  تـسا و  هدرک  تـیاور  رت  عـینش 
رگم تسین  نآ  تمایق و  زور  ات  دشاب  تما  عیمج  حلاصم  رب  لمتـشم  هک  دـشاب  یلمجم  رما  دـیاب  سپ  دـهاوخن  نید  عیارـش  عیمج  دـسیونب 

دشابن و اور  وا  رب  اطخ  نید و  لئاسم  عیمج  تما و  حلاصم  عیمجب  دشاب  ملاع  هک  دنک  نییعت  یموصعم  لداع  ملاع  نیـشناج  هفیلخ و  هکنآ 
تلالض و قیرط  ات  دنک   221 ص : نیقیلا ، قح  نایب  ناشیا  رب  انعم  اظفل و  هدـش  لزان  هچنانچ  ار  نآرق  درادـب و  هقیرط  کی  رب  ار  تما  همه 
مراذـگیم و امـش  نایم  رد  ار  دوخ  تیب  لها  ادـخ و  باتک  هک  دومرف  نیلقث  ثیدـح  رد  هچنانچ  ددرگ  دودـسم  ناشیا  زا  هیلکلاب  تلاهج 

تجح مامتا  دوجو  اب  ار  اهنآ  هک  تسنادـیم  ترـضح  نوچ  دومن و  هفیلخ  نییعت  ریدـغ  زور  رد  دـش و  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره 
درک دنناوتن  راکنا  هک  دراذگب  ناشیا  نایم  رد  یحیرص  هتـشون  دیامرفب و  تقو  نیا  رد  ار  تجح  دیکأت  تساوخ  تشاگنا  دنهاوخ  هدینـشن 

هک تخادـنا  نایم  رد  ار  ههبـش  نیا  دوب  هدرک  باـب  نیا  رد  رگید  ناـقفانم  اـب  وا  هک  دوب  يدـیهمت  نآ  یفاـنم  تفاـی و  ار  ینعم  نیا  رمع  و 
دـنکیم و وا  لوق  راکنا  ترـضح  نآ  ةویح  لاح  رد  ایحیب  نآ  هک  دـید  ترـضح  دـیوگیم  نایذـه  هدـش و  بلاغ  ترـضح  نآ  رب  ضرم 
هتفگ و نایذه  تفگ  دـهاوخ  نوعلم  نآ  دوش  هتـشون  يزیچ  دـیامرفب و  مامتها  باب  نیا  رد  رگا  هک  تسناد  دـننکیم  تقفاوم  وا  اب  ناقفانم 

نوچ اضیا  درک و  نوریب  هرهاـط  هرجح  زا  ار  ناـشیا  دومن و  دوب  هدرک  ناـشیا  رب  تجح  ماـمتا  هک  هقباـس  صوصنب  اـفتکا  درادـن و  راـبتعا 
راز راکب  راک  دوش و  رتدـیدش  هعزانم  همان  نتـشون  زا  دـعب  ادابم  هکنآ  زا  دیـسرت  دومن  هدـهاشم  دوخ  روضح  رد  ار  ناـقفانم  نآ  هرجاـشم 
رما هلتاقم و  زا  یهن  ببـس  نیاب  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هچنانچ  دورب  ناـیم  زا  هیلکلاـب  مالـسا  دـنبایب و  یهار  ناـقفانم  دوش و  یهتنم 

لاوحاب تیصو  یصو و  نییعت  تستلاح  نآ  تقو و  نآ  بسانم  هک  يدهع  تیـصو و  هک  تسا  مولعم  اضیا  دومن و  ناوعا  مدع  اب  هلهاسمب 
ناشیا يارب  زا  یـصو  دراذگب و  لمهم  ار  ناشیا  لاوحا  هک  دوب  دناوت  نوچ  دندوب  ترـضح  نآ  ناگدنامزاب  تما  عیمج  تسناگدنامزاب و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دواد  وبا  يدمرت و  حیحـص  رد  هچنانچ  دشاب  هدرک  تیـصوب  رما  ار  تما  همه  هکنآ  لاح  دنکن و  نییعت 
دنکیم تیـصو  رد  ریـصقت  گرم  تقو  رد  دـنکیم و  ادـخ  تعاطا  لاس  تصـش  يدرم  ای  ینز  هک  تسه  هاگ  هک  دـناهدرک  تیاور  مّلـس  و 

هکنآ رگم  درذـگب  وا  رب  بش  ود  ای  بش  کی  دـیابن  یمدآ  هک  دـناهدرک  تیاور  دوخ  حاحـص  عیمج  رد  دوشیم و  بجاو  ناـشیا  رب  شتآ 
رد نم  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسنآ  دش  روکذم  هچنآ  دـیؤم  دـشاب و  شرـس  ریز  رد  وا  تیـصو 
زا وتب  منکیم  تیاکـش  نم  سابع  رـسپ  يا  تفگ  متفر  وا  یپ  زا  نم  دوریم  اهنت  تسا و  راوس  رتش  رب  هک  مدـید  يزور  مدوب  رمع  اب  ماش  هار 

بضغ و يراد  نامگ  هچ  وت  مباییم  كانبضغ  دوخ  اب  ار  وا  هشیمه  درکن و  لوبق  دیایب  نم  اب  هک  وا  زا  مدرک  لاؤس  یلع  ینعی  تمع  رـسپ 
شببـس متفگ  وا  زا  تسا  تفالخ  توف  يارب  وا  بضغ  هک  مراد  نامگ  تفگ  ینادـیم  ار  شببـس  مه  وت  متفگ  تسا  تهج  هچ  زا  وا  مشخ 
ربمغیپ تساوخ  دسرب  واب  هک  تساوخن  ادـخ  هاگره  تفگ  تساوخیم  وا  يارب  زا  ار  تفالخ  ادـخ  لوسر  هک  دـنادیم  نینچ  وا  تسا  نیمه 

هچره رگم  تساوخ  ار  نآ  ریغ  ادـخ   222 ص : نیقیلا ، قح  تساوخ و  ار  يرما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  درک  هدـیاف  هچ 
هتفگ دیدحلا  یبا  نبا  سپ  دـشن  تساوخن  ادـخ  نوچ  دوش  ناملـسم  بلاط  وبا  وا  مع  هک  تساوخ  ادـخ  لوسر  دـشیم و  تساوخیم  ربمغیپ 
سپ دنک  رکذ  ار  وا  تفالخ  يارب  زا  دوخ  توم  ضرم  رد  هک  تساوخ  ادـخ  لوسر  تفگ  رمع  هک  تسا  نینچ  رگید  تیاور  رد  هک  تسا 

رد هچنآ  تسناد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ  دوشن  هدنکارپ  مالـسا  رما  هکنآ  يارب  زا  هنتف و  سرت  زا  ار  وا  مدش  عنام  نم 
رد رمع  رب  مدـش  لخاد  نم  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دـش و  دوب  هدرک  ردـقم  هچنآ  ادـخ  تفگن و  دوب و  نم  سفن 

دروخ ار  همه  متشادرب و  هنادکی  دومن  فیلکت  ارم  دروخیم  دندوب و  هتخیر  يریصح  يور  رب  امرخ  عاص  کی  وا  يارب  زا  شتفالخ و  مایا 
يا یئآیم  اجک  زا  تفگ  سپ  دروآ  اجب  ادخ  دمح  شلاب و  رب  درک  هیکت  دیماشایب و  تشادرب و  دندوب  هتشاذگ  وا  شیپ  رد  یبآ  يوبس  و 

يزاب دوخ  نانس  مه  اب  متفگ  دیوگیم  ار  رفعج  هَّللا  دبع  مدرک  نامگ  یتشاذگ  لاح  هچ  رد  ار  تمع  رـسپ  تفگ  دجـسم  زا  متفگ  هَّللا  دبع 
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تفگ دومنیم  نآرق  توالت  دوب و  ندیشک  بآ  لوغشم  ناتسلخن  رد  متفگ  میوگیم  ار  تیب  لها  امـش  گرزب  میوگیمن  ار  وا  تفگ  دننکیم 
يزیچ تفالخ  ياعدا  زا  وا  سفن  رد  ایآ  هک  ینک  ناـمتک  رگا  دـشاب  مزـال  وت  رب  نارتشا  ياـهنوخ  هک  مهدـیم  دـنگوس  ار  وت  هَّللا  دـبع  يا 
مردپ زا  میوگب  مهنیا  رب  هدایز  یلب و  متفگ  تسا  هدرک  وا  تفالخ  رب  صن  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  نامگ  ایآ  تفگ  یلب  متفگ  تسا  هدـنام 

هک دشیم  هتفگ  دنچ  نخـس  یهاگ  وا  قح  رد  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  رمع  دـیوگیم  تسار  تفگ  مردـپ  دـنکیم  يوعد  وا  هچنآ  زا  مدیـسرپ 
يوسب قح  زا  لیم  تساوخیم  تشاد  وا  اب  هک  یتبحم  تهج  زا  یهاـگ  دوبن و  حیرـص  ینعی  دومنیمن  يرذـع  عطق  درکیمن و  یتجح  تاـبثا 

تظفاحم تما و  رب  تقفش  يارب  زا  نیا  زا  ار  وا  مدرک  عنم  نم  دنکب و  وا  مساب  حیرـصت  تساوخ  توم  ضرم  رد  دنکب و  وا  باب  رد  لطاب 
نیمز فارطا  رد  وا  رب  شیرق  دریگب  ار  تفـالخ  وا  رگا  درک و  دـهاوخن  قاـفتا  وا  رب  زگره  شیرق  هک  دـنگوس  هبعک  هناـخ  قـحب  مالـسا و 

ادـخ سپ  درکن  وا  مساب  حیرـصت  دـش و  تکاـس  دراد  رطاـخ  رد  هچ  وا  هک  متفاـی  نم  هک  تسناد  ادـخ  لوسر  سپ  درک  دـنهاوخ  شروش 
رخآ ات  لوا  زا  هک  دش  مولعم  تیاور  نیا  زا  نیقی  قح و  بلاط  يا  دوب  دیدحلا  یبا  نبا  تایاور  اجنیا  ات  دوب  هدش  ردـقم  هچنآ  درک  يراج 

هک دش  مولعم  دوب و  نآ  لاطبا  رد  یعاس  عنام و  قفانم  نیا  هدومرفیم و  دنکب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نییعت  تساوخیم  ادخ  لوسر 
تامارک زا  ار  نیا  وا  نادیرم  دیروش  دنهاوخ  وا  رب  برع  هک  تسا  هتفگ  هکنآ  تما و  حلاصمب  هتـسنادیم  ملعا  لوسر  ادخ و  زا  ار  دوخ  وا 
ددرگرب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  قح  هک  تشاذگن  وا  تلاسر  ترضح  توف  زا  دعب  هک  دوب  وا  تاریبدت  یموشب  دناهدرک و  باسح  وا 

هک نآب  لاس  جنپ  تسیب و  ضرع  رد  ار  مدرم  داد  تداع  دیامن و  كولس   223 ص : نیقیلا ، قح  تما  نایم  رد  ادخ  لوسر  قیرط  قفاوم  هک 
زا تسد  دننکب و  دنناد  نآ  رد  ار  ایند  تحلصم  هچره  دننادرگ و  لیلذ  ار  ناتسدریز  افعض و  دنهدب و  رایـسب  لاوما  ار  اههدرکرـس  اسؤر و 

لوسر تنس  ادخ و  هدومرف  قفاوم  هک  تساوخ  تشگرب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هب  تفالخ  نوچ  اذهل  دنرادرب و  ادخ  مکح 
دندرواین و بات  مدرم  دیامن  كولـس  وحن  کیب  عیـضو  فیرـش و  اب  دـیامن و  هیوسلاب  تمـسق  دروآ و  لمعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نینمؤملا ریما  هب  قح  رگا  هک  درک  دیهمت  وا  اب  درک و  نییعت  ماش  رد  هتـسناد  ار  هیواعم  دـش و  اپرب  هرـصب  هنتف  دـندش و  دـترم  ریبز  هحلط و 
رب ترضح  نآ  تداهش  جراوخ و  نیفص و  هنتف  تسا و  تیب  لها  نمـشد  قفانم و  رفاک و  وا  هک  تسنادیم  رمع  دنکن و  تعاطا  وا  ددرگرب 

رابخا يدش و  علطم  هیـضق  نیا  تیفیک  رب  نوچ  تسا  وا  ندرگ  رد  مامت  ادهـش  نوخ  دوبن  لوسر  ادـخ و  ریبدـت  طلغ  زا  دـش و  بترتم  نیا 
هکنآ لوا  دـیآیم : مزال  تهج  نیدـنچب  وا  ياطخ  قافن و  رفک و  همدـقم  نیا  زا  هک  منک  ناـیب  نونکا  يدینـش  ار  نیقیرفلا  نیب  هیلع  قفتم 

یتفلاخم و شمالک  رد  هکنآ  زا  تسا  موصعم  ترضح  نآ  هماع  هصاخ و  قافتاب  هکنآ  لاح  هداد و  لوسر  ترضحب  نایذه  رجه و  تبسن 
لاح رد  هن  جازمب و  هن  دج و  ناونعب  هن  ضرم و  رد  هن  تحـص و  رد  هن  وهـسب و  هن  دـمعب  هن  دوش  رداص  یعقاو  فالخ  دـشاب و  یبارطـضا 

ملـسم حیحـص  حرـش  رد  يرون  يراخب و  حیحـص  حرـش  رد  ینامرک  افـش و  باتک  رد  ضایع  یـضاق  هچنانچ  بضغ  ماگنه  رد  هن  اضر و 
هیلع هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ینعی  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  دیامرفیم  نآرق  رد  یلاعت  قح  دناهدومن و  نیاب  حیرـصت 
هکنآ میود  تسا . هدیسر  واب  ادخ  بناج  زا  هک  یحو  رگم  وا  نخـس  تسین  دوخ و  سفن  شهاوخ  يور  زا  دیوگیمن  نخـس  مّلـس  هلآ و  و 

دیراذگاو ای  دیوگیم  نایذه  درم  نیا  هک  تسقافن  رفک و  لیلد  هک  تسا  یئایحیب  یبدایب و  تیاهن  نمضتم  ندرک  ادا  وحن  نیاب  ار  نخس 
نینچ یـسک  ینداب  تبـسن  دشاب  هتـشاد  یبدا  ایح و  كدنا  سک  ره  دیوگیم  نایذه  هک  ار  وا  تسا  هدـش  هچ  ای  دـیوگیم  نایذـه  هک  ار  وا 

ای لثم  هدرب  ار  ترضح  نآ  كرابم  مان  فیرـش  باقلاب  اج  همه  زیزع  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  ءایبنالا  متاخ  بانج  ياج  هچ  دیوگیمن  نخس 
ترضح نآ  ندناوخ  دینادرگم  ینعی  ًاضَْعب  ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  تسا ال  هدومرف  اضیا  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  ُِّیبَّنلا و  اَهُّیَأ 

يادص زا  رتدنلب  ار  دوخ  يادص  هک  تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  ار و  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  ندرک  ادن  ندـناوخ و  لثم  دوخ  نایم  رد  ار 
ترضح نآب  تبـسن  وا  تبحم  مدع  یئاورپیب و  تیاهن  رب  تلالد  نخـس  عون  نیا  هک  تسا  رهاظ  یلقاع  ره  رب  اضیا  دینکن و  ترـضح  نآ 

ص: نیقیلا ، قح  هناخ  نایم  رد  یتحیـضف  یعازن و  نینچ  دوخ  هلطاب  ضارغا  يارب  زا  دـشابن و  رثأتم  نوزحم و  یلاـح  نینچ  رد  هک  دـنکیم 
لاح نیا  رد  هک  دنکیم  وا  تتامـش  يداش و  فعـش و  رب  تلالد  هکلب  دـنک و  اپرب  تسا  نیبرقم  هکئالم  لوزن  لحم  هک  ترـضح  نآ   224
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اوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هدومرف  عضوم  نیدـنچ  رد  هک  درک  یهلا  مکح  در  هکنآ  میـس  دـیوگیم . دـهاوخیم  هچنآ  هداـتفا و  وا  تسدـب  تصرف 
دروایب هچنآ  ینعی  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  دومرف  ار و  لوسر  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دـینک  تعاطا  ینعی  َلوُسَّرلا 

َو ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  دومرف  دیتسیازاب و  دینک و  كرت  نآ  زا  ار  امش  دنک  یهن  هچنآ  دینک و  لوبق  ار و  نآ  دیریگب  سپ  لوسر  امـش  يارب  زا 
ادـخ و هاـگره  هک  دـسریمن  ار  هنمؤم  نز  نمؤم و  درم  چـیه  ینعی  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  ـال 

نآ يرامیب  تحـص و  نایم  قرف  هک  هدومرفن  اج  چـیه  دوخ و  راک  رد  يرایتخا  ار  ناشیا  دـشاب  هدوب  هکنآ  يرما  رد  دـننک  مکح  وا  لوسر 
رد دیونـشم و  ار  وا  فرح  دینکم و  وا  تعاطا  ضرم  ماگنه  رد  هک  هدومرف  تسلوزعم و  تلاسر  زا  يرامیب  رد  هکنآ  ای  تسه و  ترـضح 

تیاور رد  هکنآ  مراهچ  دننارفاک . دنناملاظ و  دنناقساف و  ناشیا  سپ  تسا  هداتـسرف  ادخ  هچنآب  دنکن  مکح  هک  یـسک  هدومرف  رگید  ياج 
مدش و عنام  نم  دنک  یلع  مساب  حیرـصت  تساوخ  تقو  نآ  رد  لوسر  ترـضح  هک  درک  فارتعا  دوخ  رمع  تشذـگ  هک  دـیدحلا  یبا  نبا 

یـسک ره  ینعی  رخآ  ات  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  دـیامرفیم  یلاعت  هَّللا  تسترـضح  نآ  اب  هضراعم  هشقانم و  نیع  نیا 
تـسلوسر تعاطا  هک  ار  نانمؤم  هار  ریغ  دنک  تعباتم  دشاب و  هدش  رهاظ  وا  رب  قح  هکنآ  زا  دعب  ادخ  لوسر  اب  دـنک  هضراعم  هشقانم و  هک 

بـضغب درک و  رازآ  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  مجنپ  ناشیا . يارب  زا  منهج  تسیئاج  دب  میتسرف و  منهجب  رخآ  میراذگاو و  دوخ  رادرکب  ار  وا 
دینادرگ و ناشیا  زا  يور  هتفگ  نایملاع  تمحر  ار  وا  هدومرف و  فصو  میظع  قلخب  ار  وا  دنوادخ  هک  قلخ  تعـسو  نآب  هک  يدـحب  دروآ 

ترـضح نآ  ندروآ  بضغب  رازآ و  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  تایآ و  رد  دـینادرگ و  رود  دوخ  دزن  زا  ار  ناشیا  هدومرف و  ضارعا 
يارب زا  ار  ادـخ  لوـسر  دـننکیم  رازآ  هک  اـهنآ  ینعی  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُـسَر  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َو  تـسا  هدوـمرف  ادـخ  تسادـخ و  رازآ 
ینعی ًانیِهُم  ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا  هدومرف  زاب  كاندرد و  یباذـع  تسناشیا 
يارب زا  تسا  هدرک  ایهم  ترخآ و  اـیند و  رد  ار  ناـشیا  ادـخ  تسا  هدرک  تنعل  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دـننکیم  تیذا  هک  اـهنآ  هک  یتسردـب 

225 ص : نیقیلا ، قح  لهج  راهظا  هکنآ  لوا )  ) هدرک اطخ  نیدـنچ  هَّللا » باتک  انبـسح  و   » لوق رد  هکنآ  مشـش  هدـننکراوخ  یباذـع  ناشیا 
راهظا سپ  تسا  سب  ادـخ  باتک  هک  تسنادـیمن  ترـضح  رگا  هک  اریز  درک  وا  ياطخ  اـی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
ماکحا طابنتسا  هک  یتایآ  هکنآ  میود )  ) هدرک يوغل  لعف  اطخ و  دنک  تیـصو  تساوخزاب  تسنادیم و  رگا  هدرک و  ار  ترـضح  نآ  لهج 
طبنتـسم هچنآ  دوشیمن و  طبنتـسم  نآرق  زا  هلالج  لج  ملاع  قالخ  ماکحا  رثکا  هک  تسا  مولعم  ابیرقت و  تسا  هیآ  دصناپ  دناهدرک  اهنآ  زا 

دناهتفگ یـضعب  تسا و  هدـش  اهنآ  زا  ماکحا  رابخا و  تایآ و  مهف  رد  میظع  فالتخا  تسا و  هباـشت  لاکـشا و  لاـمجا و  ۀـیاغ  رد  دوشیم 
هباـشتم و مکحم و  خوسنم و  خـسان و  دـیجم  نآرق  رد  تسه و  نآ  رد  هباـشت  دـص  هب  بیرق  تسا و  وضو  هیآ  همیرک  تاـیآ  نیرتمکحم 

رگا اضیا  دـشاب و  یفاک  فالتخا  عفر  يارب  زا  ادـخ  باتک  هنوگچ  سپ  تسه  اهنیا  ریغ  دـیقم و  قلطم و  صاخ و  ماـع و  لوؤم و  رهاـظ و 
درکیم و لهجب  رارقا  ررکم  رمع و  کلهل  یلع  ول ال  تفگیم  درکیم و  نارگیدـب  عوجر  دـشیم و  ناریح  لـئاسم  رد  دوخ  ارچ  دوبیم  یفاـک 

لوسر ترـضح  دوب  یفاک  ادـخ  باتک  رگا  هکنآ  میـس )  ) اههدرپ سپ  رد  اـههلجح و  رد  اـهنز  یتح  تسا  ملعا  رمع  زا  سک  همه  تفگیم 
ادـج رگیدـکی  زا  هک  دوـمرفیمن  نیلقث و  ثیدـح  رد  تشذـگ  هکناـنچ  درکیمن  نورقم  تیبلهاـب  ار  باـتک  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلص 

نینمؤملا ریما  اذهل  یئاهنتب و  باتک  هن  تسا  یفاک  تسباتک  رـسفم  هک  یماما  اب  باتک  سپ  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن 
تـسا هیفوص  لاح  لها  تسا و  هیعفاش  روهـشم  ياملع  زا  هک  يزاریـش  نیدـلا  ییحم  بطق  قطاـن - هَّللا  مـالک  منم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع 

هچ دـشرمب  تسه  نایم  رد  هَّللا  لوسر  تنـس  هَّللا و  باتک  نوچ  هک  هتفگ  تفر و  ناوتیمن  امنهاریب  هار  هک  دوخ  بیتاـکم  رد  تسا  هتفگ 
نخـس نیا  هچ  درک  دیابن  تعجارم  ءابطا  هب  ار  ام  دناهتـشون  ءابطا  هک  تسه  بط  بتک  نوچ  هک  دیوگ  ضیرم  هک  دنام  نآب  تسا  تجاح 

ول درک و  دـیاب  طابنتـسا  لـهاب  تعجارم  درک  ناوـتیم  نآ  زا  طابنتـسا  تسا و  رـسیم  بط  بتک  مهف  ار  سک  ره  هن  هکنیا  يارب  تسا  اـطخ 
ِیف ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  َوُه  ْلـَب  تسا  ملع  لـها  رودـص  یقیقح  باـتک  مهنم  هنوطبنتـسی  نیذـلا  هملعل  مهنم  رمـالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هودر 

اجنیا ات  تماصلا  هَّللا  مالک  اذه  قطانلا و  هَّللا  مالک  انا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکنانچ  رتافد  نوطب  هن  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُـص 
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دوـخ هکنآ  مراـهچ )  ) تسا هدرک  دوـخ  لـطاب  لـهاج  ماـما  رب  يدر  حـبقا  تسا و  هدرک  يراـج  شملق  رب  یلاـعتقح  هک  دوـب  بطق  مـالک 
ترـضح رب  ةالـص  نفد و  لیـسغت و  زیهجت و  زا  هکنآ  زا  شیپ  هک  هفیقـس  زور  رد  لوا )  ) عضوم دـنچ  رد  تسا  هدرک  نخـس  نیا  تفلاخم 

دندش و تفالخ  بصغ  لوغشم  هفیقس و  يوسب  دندیود  رگید  قفانم  دنچ  شردارب و  وا و  دنوش  غراف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
ص: نیقیلا ، قح  فالتخا  عفد  يارب  زا  ادخ  باتک  رگا  دندیـسرت  هنتف  ثودح  زا  هک  تسناشیا  يارب  دـنیوگیم  هک  يرذـع  ناشیا  نادـیرم 
دنهدیم و نایذهب  تبسن  ار  وا  دنک  تفالخ  بصن  هک  دهاوخیم  لوسر  ترـضح  هک  یتقو  هک  تسنوچ  دش و  دهاوخن  هنتف  دوب  یفاک   226

دیبلط ار  نامثع  دوب و  توم  تارکس  رد  رکب  وبأ  هک  یتقو  اضیا  تسا و  رورـض  تسا و  تما  حالـص  دنکیم  قحان  هفیلخ  نییعت  دوخ  نوچ 
تشون و ار  رمع  مان  دوخ  شیپ  زا  نامثع  دـش و  روعـشیب  درک و  شغ  دربب  ار  وا  موش  مان  هکنآ  زا  شیپ  دـنک و  رمع  تفـالخ  رب  صن  هک 

باتک انبـسح  ارچ  دوب و  برقا  واب  یتش  تاهج  زا  نایذه  هکنآ  اب  دادن  نایذهب  تبـسن  ار  وا  ارچ  درک  اعد  ار  وا  دمآ  روعـشب  هکنآ  زا  دـعب 
دناسریم مهب  ملع  هفلتخم  لاوحا  لاوقا و  نیا  زا  ریبخ  لقاع  سپ  تفگن  ار  نیا  ارچ  داد  رارق  يروش  هک  یتقو  رد  تفگن و  اـجنآ  رد  ار  هَّللا 

لوا نیا  دوـبن و  تفـالخ  زا  تلاـسر  تیب  لـها  ندرک  مورحم  زا  ریغب  یبـلطم  هضقاـنتم  هفلتخم  لاوـقا  نیا  زا  ار  ناـشیا  رخآ  اـت  لوا  زا  هک 
دوبن ترـضح  نآ  هدرک  هتفگب و  یـضار  درکیم و  تاضراعم  هددعتم  نطاوم  رد  هتـسویپ  یقـش و  نآ  تسکـش  مالـسا  رد  هک  دوبن  هروراق 

هتـشون هیبیدـح  حلـص  همان  رد  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  تیثدـحم  نیخروم و  ریاس  دـیدحلا و  یبا  نبا  ملـسم و  يراخب و  هکنانچ 
رد رمع  دنهد  سپ  ناشیاب  دـنیایب  ناناملـسم  دزنب  ناکرـشم  زا  هک  ره  دـنهدن و  سپ  دورب  ناکرـشم  يوسب  ناناملـسم  زا  هک  ره  هک  دـندوب 
ارچ تفگ  یلب  تفگ  ترضح  رفاک  اهنآ  میناملـسم و  ام  تفگ  یلب  تفگ  یئادخ  لوسر  وت  تفگ  دمآ و  ترـضح  نآ  دزنب  دش و  بضغ 

يرای درک و  دهاوخن  عیاض  ارم  ادـخ  منکیم و  تسا  هدرک  رما  نآب  ارم  ادـخ  هچنآ  دومرف  ترـضح  میهد  رارق  دوخ  نید  رد  ار  تلذـم  نیا 
لاسما متفگن  نم  هک  دومرف  ترـضح  دشن  ارچ  درک  میهاوخ  فاوط  دش و  میهاوخ  هکم  لخاد  ام  هک  یتفگن  وت  تفگ  رمع  دومن  دـهاوخ 

دمآ و رکب  وبأ  دزنب  مدرکیم و  گنج  اهنیا  اب  متفاییم  يروای  رگا  تفگ  تساخرب و  كانبـضغ  سپ  دش  دهاوخ  نیا  زا  دـعب  دـش  دـهاوخ 
دومرف ترـضح  تفرگ  ار  هبعک  دیلک  ادخ  لوسر  دش و  هکم  حـتف  زور  نوچ  درک  عنم  ار  وا  رکب  وبأ  درک  ترـضح  نآ  تمذـم  تیاکش و 

هک دناهدرک  لقن  تایاور  زا  یـضعب  رد  متفگن و  غورد  دوب و  هداد  هدعو  ارم  ادخ  هچنآ  تسنیا  دومرف  ترـضح  دمآ  نوچ  دـیبلطب  ار  رمع 
هتفگب رمع  هک  تسا  حیرـص  راـبخا  نـیا  هیبیدـح و  زور  رد  رگم  مدرکن  وا  يربـمغیپ  رد  کـش  مدـش  ناملـسم  هـک  يزور  زا  تـفگ  رمع 

َرَجَش امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  دیامرفیم  یلاعتقح  ترـضح و  نآ  هتفگ  زا  دوب  گنتلد  دشن و  یـضار  لوسر  ترـضح 
مکح ارت  ات  دنروآیمن  نامیا  هک  مسق  تراگدرورپ  قحب  هن  سپ  ینعی  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب 
دندرگ داقنم  ياهدرک و  مکح  وت  هچنآ  رد  یکـش  یجرح و  چیه  دوخ  ياهـسفن  رد  دـنباین  سپ  دوش  ناشیا  نایم  رد  هک  هعزانم  رد  دـننک 

ضارتعا درک و  ترـضح  نآ  راتفگ  رد  کـش  هکنآ   227 ص : نیقیلا ، قح  هب  هدوبن  نمؤم  وا  هک  دـش  مولعم  سپ  یلماک  ندـیدرگ  داـیقنا 
ار وا  دوـب و  هدـش  گـنتلد  وا  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  دوـشیم  رهاـظ  دـماین و  لـمعب  وـت  هـتفگ  ارچ  هـک  درک 
هک دوب  قفانم  نآ  رب  قدص  تابثا  دصرتم  تشاد و  رطاخ  رد  هک  دوب  هدیناجنر  ار  بانج  نآ  ریطخ  رطاخ  ردق  نآ  تسنادیم و  هدننککش 

حیحـص رد  هک  تسنآ  اـهنآ  هلمج  زا  يداد و  نمب  غورد  تبـسن  وت  دوب و  نیا  متفگیم  هچنآ  هک  دومرف  دـیبلط و  ار  وا  هکم  حـتف  زور  رد 
ترـضح یپ  نم  يزور  تفگ  هریره  وـبا  هک  تسا  هدوـمن  داریا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ملـسم 

ربب و ار  لعن  ود  نیا  تفگ  داد و  نمب  ار  دوخ  نیلعن  ترـضح  متفای  ار  ترـضح  نآ  راصنا  ياهغاب  زا  یغاب  رد  هکنآ  ات  متفر  ص )  ) لوسر
وبا تشهب  هب  ار  وا  هد  تراشب  سپ  دشاب  هتشاد  نآب  نیقی  دوخ  لد  رد  هَّللا و  الا  هلا  الب  دهد  تداهـش  هک  ینیبب  غاب  نیا  نوریب  رد  ار  هک  ره 
ارم تسا  هَّللا  لوسر  ترضح  ياهلعن  متفگ  هریره  وبا  يا  تسیچ  اهلعن  نیا  تفگ  دوب و  رمع  مدرک  تاقالم  هک  ار  یسک  لوا  تفگ  هریره 
وبا يا  درگرب  تفگ  مداتفا و  نیمز  رب  تشپ  هب  هک  دز  نم  هنیـس  رب  یتسد  سپ  مهدب  واب  ار  تراشب  نآ  منیب  ار  هک  ره  هک  هداتـسرف  اهنیا  اب 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  سپ  دمآیم  نم  یپ  زا  رمع  متسیرگیم و  متخیرگیم و  و  ص )  ) لوسر ترضح  تمدخب  متشگرب  سپ  هریره 
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مردام ردـپ و  تفگ  رمع  يدرک  نینچ  ارچ  تفگ  رمع  هب  ترـضح  مدرک  لـقن  ار  هصق  نم  هریره  وبا  يا  ارت  دوشیم  هچ  تفگ  مّلـس  هلآ و 
دامتعا مدرم  هک  ار  راک  نیا  نکم  تفگ  رمع  یلب  تفگ  دهدب  ار  تراشب  نآ  هک  ياهداد  هریره  وبا  هب  ار  دوخ  ياهلعن  وت  ایآ  داب  وت  يادـف 
لامعا راذـگب  سپ  نید  تحلـصم  يارب  زا  يدرک  نم  رما  فلاخم  دومرف  ترـضح  دـننکب - ریخ  لامعا  مدرم  راذـگب  درک  دـنهاوخ  نآ  رب 

ثیداحا زا  نکیل  تسین و  یفخم  یلقاـع  ره  رب  هکناـنچ  تسا  رهاـظ  ثیدـح  نیا  رخآ  اـت  عضو  راـثآ  هچ  رگا  دـیوگ  فلؤم  دـننکب - ریخ 
هریره وبا  تسکرش و  نیع  نآ  درک و  لوسر  ترضح  لوق  در  دنکیم و  رمع  یبدایب  یئایحیب و  یمرشیب و  رب  تلالد  تسناشیا و  حاحص 

دومرف و نخـس  نیا  راهظا  كرت  تقو  نیا  رد  یتحلـصم  يارب  زا  ترـضح  دشاب  تسار  رگا  ثیدح  رخآ  دیناسر و  تفخ  دز و  ار  هانگیب 
دبع نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  دوخ  حیحص  رد  ود  ره  ملسم  يراخب و  اضیا  دشاب و  نوعلم  نآ  یئایحیب  هضراعم و  كرت  تحلـصم  دیاش 

نآ رد  ار  دوخ  ردپ  هک  دـیامرف  تقفـش  ار  دوخ  نهاریپ  ترـضح  هک  دومن  لاؤس  ادـخ و  لوسر  دزنب  دـمآ  وا  رـسپ  درم  قفانم  یبا  نبا  هَّللا 
تساخرب و رمع  دنک  زامن  وا  رب  هک  تساخرب  ترضح  دنک  زامن  وا  ردپ  رب  ترضح  هک  درک  سامتلا  زاب  درک  اطع  واب  ترـضح  دنک  نفک 

سپ ینک  زامن  وا  رب  هکنآ  وت  راـگدرورپ  تسا  هدرک  یهن  هکنآ  لاـح  وا و  رب  ینکیم  زاـمن  تفگ  دیـشک و  سپ  تفرگ و  ترـضح  هماـج 
ْرِفْغَتْسَت َْوأ ال  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  دومرف  درک و  ریخم  ارم  ادخ  دومرف  ترـضح  درک  هغلابم  رایـسب  نوچ  رمع  يا  نم  زا  وش  رود  تفگ  ادخ  لوسر 

ار وا  ادـخ  منک  رافغتـسا  راـب  داـتفه  زا  هداـیز  رگا  هک  مناد  رگا  228 و  ص : نیقیلا ، قـح  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَـس  ْمَُـهل  ْرِفْغَتْـسَت  ْنِإ  ْمَُـهل 
تفگ رمع  سپ  دش  لزان  ةالص  زا  یهن  هیآ  نآ  زا  دعب  درک  زامن  وا  رب  ترـضح  تسقفانم  وا  تفگ  رمع  زاب  درک  مهاوخ  هدایز  دزرمآیم 

ادخ و لوسر  رب  رمع  تأرج  زا  دندرک  بجعت  مدرم  دـیدحلا  یبا  نبا  تیاورب  مدرک و  لوسر  ترـضح  رب  هک  یتئرج  زا  مدرک  بجعت  نم 
دش رضاح  وا  هزانج  هب  هَّللا  دبع  رسپ  بلق  فیلأت  يارب  زا  لوسر  ترضح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هعیـش  تایاور  رد 
درک هداـعا  رگید  راـب  ار  نخـس  نیا  رمع  تفگن  باوج  ترـضح  یتسیاـب  وا  ربق  رب  هکنآ  زا  تسا  هدرکن  یهن  ار  وت  ادـخ  رگم  تفگ  رمع 

ار وا  شتآ و  زا  ار  شربق  نک  رپ  شتآ و  زا  ار  شمکـش  نک  رپ  ادـنوادخ  متفگ  نم  متفگ  هچ  هک  ینادـیم  هچ  وت  رب  ياو  دومرف  ترـضح 
هک يرما  دش  رهاظ  ترضح  زا  دز و  مه  رب  ار  ترضح  تحلصم  نوعلم  نآ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  منهج - شتآب  نازوسب 

تبسن همدقم و  نیا  رد  دمآ  روهظب  وا  زا  یئایحیب  یبدایب و  تیاهن  ریدقت  ره  رب  دنکـشب و  ار  هَّللا  دبع  رـسپ  لد  دوش و  رهاظ  تساوخیمن 
نمـضتم نیا  هک  تسین  کش  دنـشکب و  دـنریگب و  بقع  زا  ار  شنابیرگ  ای  دـنریگ  ار  شاهماج  هک  تسین  اور  یتکرح  نینچ  یـسک  ینداب 
ترـضح نآ  لعف  راکنا  اضیا  تسا و  مالـسا  ءزج  تسا و  بجاو  نایملاع  رب  شمارتحا  هک  تسا  ترـضح  نآب  فافختـسا  تناها و  اذیا و 

ربخ هعتلب  یبا  نبا  بطاخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  عضوم  ود  رد  يراخب  حیحـص  رد  اضیا  داد و  اطخ  طلغب و  تبـسن  ار  ترـضح  درک و 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  تسا و  غاب  نالف  رد  هداد و  ینزب  همان  وا  هک  داد  ربخ  لیئربج  تشون و  ناکرشمب  هکمب  ار  لوسر  ترضح  نتفر 

تنایخ نیا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  دندروآ  دنتفرگ و  ار  همان  داتسرف و  ار  دثرم  وبا  ریبز و  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
لوسر ای  تفگ  يدرک  نینچ  ارچ  هک  درک  باطخ  بطاخب  ترـضح  منزب  ار  شندرگ  نم  راذـگب  تسا  هدرک  ناـنمؤم  لوسر و  ادـخ و  اـب 

متـساوخ دـنکب  ناشیا  تیامح  هک  دنتـشادن  اـجنآ  رد  یـسک  دـندوب و  هکم  رد  نم  لاـیع  نوچ  مدرکن  یناـمیایب  تهج  زا  ار  نیا  نم  هَّللا 
راذگب تفگ  رمع  زاب  ریخ  رگم  واب  تبـسن  دیئوگم  دیوگیم  تسار  دومرف  ترـضح  دننکب  نم  لایع  تیاعر  هک  منک  تابثا  ناشیارب  یتمعن 

هچره هک  ار  ردب  لها  دـشاب  هدرک  باطخ  ادـخ  دـیاش  تسا و  ردـب  لها  زا  وا  هک  دومرف  ترـضح  تسا  هدرک  تنایخ  وا  منزب  ار  شندرگ 
درک ناوتیم  نافلاخم  رب  مازلا  اما  تسا  هعیش  تایاور  فلاخم  ثیدح  نیا  هچ  رگا  مدینادرگ و  بجاو  امش  رب  ار  تشهب  نم  دینکب  دیهاوخ 
رگید راب  ریخ  رگم  وا  يارب  زا  دیئوگم  دـشاب  هتفگ  دـشاب و  هدرک  لوبق  ار  وا  رذـع  دـشاب و  هدرک  بطاخ  قیدـصت  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 

ترضح نآ  حیرص  تفلاخم  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  لوق  در  وا  ندرگ  ندز  هدارا  نداد و  واب  تنایخ  تبـسن 
لبنح نبا  دنسم  زا  دناهدرک  تیاور  يرابلا  حتف  رد   229 ص : نیقیلا ، قح  رجح  نبا  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  اضیا  تسا و 

متشذگ يداو  نالفب  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  ادخ و  لوسر  دزنب  دمآ  رکب  وبأ  تفگ  هک  يردخ  دیعس  وبا  زا  دناهدرک  شدنـس  حیحـصت  و 
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تساوخن دید  زامن  رد  ار  وا  تفر  رکب  وبأ  نوچ  شکب  ار  وا  ورب و  هک  دومرف  ترضح  درکیم  زامن  هک  مدید  یعوشخ  اب  تئیه  شوخ  درم 
ار یلع  سپ  تشگرب  تشکن و  دید  زامن  رد  ار  وا  نوچ  تفر  مه  وا  شکب  ار  وا  ورب و  هک  تفگ  رمعب  ترضح  سپ  تشگرب  دشکب  ار  وا 

دنناوخیم نآرق  شباحصا  درم و  نیا  هک  دومرف  لوسر  ترضح  سپ  دوب  هتفر  دیدن  ار  وا  تفر  ترـضح  نوچ  شکب  ار  وا  ورب و  وت  تفگ 
دنهاوخن رب  نیدـب  زگره  نآ  زا  دـعب  دور و  ردـب  هناـشن  زا  هک  ریت  دـننام  تفر  دـنهاوخ  نوریب  نید  زا  درذـگیمن و  ناـشندرگ  هربـنچ  زا  و 

دیدحلا یبا  نبا  تیاور  رد  دـناهقث و  همه  نآ  لاجر  رباج و  ثیدـح  تسا  ثیدـح  نیا  تیقح  دـهاش  هک  تسا  هتفگ  رجح  نبا  و  تشگ .
ینعی دوب  هنتف  رخآ  هنتف و  لوا  دـشیم  هتـشک  نیا  رگا  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نینچ 

نیا دـهجب و  هناـشن  زا  هک  ریت  دـننام  دـنور  ردـب  نید  زا  هک  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  یهورگ  نیا  لـسن  زا  هک  دوـمرف  سپ  دـشیمن  هـنتف  رگید 
وحن نیاب  دناهدرک  تیاور  رایسب  ياهدنسب  نارگید  هدقع و  رد  هبر  دبع  نبا  دنسم و  رد  یلصوم  هیلح و  رد  میعن  وبا  ظفاح  زاب  ار  نومـضم 

تیاور شور  نامهب  وا و  لتقب  درک  رما  داد و  رکب  وبا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  ترـضح  تدابع  يرایـسب  هب  ار  يدرم  دندرک  حدم  هباحـص  هک 
نتشکن هک  دش  مولعم  سپ  دیسریمن  مهب  فالتخا  زگره  نم  تما  نایم  رد  دشیم  هتـشک  وا  رگا  هک  دومرف  ترـضح  شرخآ  رد  دناهدرک و 
ترثکب فصو  ار  وا  هباحـص  هکنآ  زا  دعب  هک  اریز  دوبن  رذـع  وا  ندرک  زامن  ادـخ و  لوسر  رما  يارب  دوب  یحیرـص  تفلاخم  ار  وا  رکب  وبأ 

رما دوب  هدرک  عوشخ  اـب  ةالـصب  فصو  ار  وا  رکب  وبأ  هکنآ  زا  دـعب  قباـس  ثیدـح  رد  درک و  وا  لـتقب  رما  ترـضح  دـندوب  هدرک  تداـبع 
وا لتقب  رما  زاب  دیدنسپن و  ترضح  تفگ  ار  زامن  رذع  رکب  وبأ  هکنآ  زا  دعب  هک  اریز  دوب  رتاوسر  نآ  زا  رمع  تفلاخم  دومرف و  وا  نتـشکب 

تمایق زور  ات  هدش  اههنتف  ثودح  ثعاب  رما  نیا  رد  ناشیا  تفلاخم  هک  دش  مولعم  تفگ و  ار  هجومان  رذـع  نیمه  درک و  تفلاخم  درک و 
روما مسق  نیا  هک  دـش  رهاظ  هددـعتم  عیاقو  هفلتخم و  رابخا  نیا  زا  تمایق و  زور  ات  دـش  تما  تلالـض  ثعاب  ملق  تاود و  عنم  هچنانچ  مه 

رترهاـظ نیا  زا  یلیلد  قاـفن  يارب  زا  هدوب و  وا  تداـع  هقیرط و  لوـسر  ادـخ و  تفلاـخم  دـشیم و  رهاـظ  ررکم  وا  زا  ینطاـب  قاـفن  راـبتعاب 
چیه رب  هک  ار  يرما  درک  راکنا  هکنآ  میود  نعط  اطخ . ردق  نیا  اطخب  ردام  يا  اطخ  هس  ای  اطخ  ود  ای  اطخ  کی  دـناهتفگ  هکنانچ  دـشابیمن 

ترضح تافو  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قرطب  هصاخ  هماع و  هچنانچ   230 ص : نیقیلا ، قح  دوب  دناوتیمن  یفخم  نآ  عوقو  یلقاع 
هدرمن ادخ  لوسر  هک  دنگوس  ادخب  هک  مدرم  نایم  رد  درک  ادن  رمع  دوبن  رـضاح  رکب  وبأ  دـش  مولعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 

تفگ دش و  رضاح  رکب  وبأ  هکنآ  ات  دناهداد  واب  گرم  تبسن  هک  دیرب  دهاوخ  ار  دنچ  ینادرم  ياهیاپ  اهتسد و  تشگ و  دهاوخرب  تسا و 
ُْمْتبَلَْقنا َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  ار  هیآ  نیا  َنُوتِّیَم و  ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  ار  هیآ  نیا  ياهدینـشن  ایآ 

وا رگا  سپ  ایآ  نالوسر  وا  زا  شیپ  دناهتـشذگ  هک  یلوسر  رگم  دمحم  تسین  درم و  دنهاوخ  ناشیا  درم و  یهاوخ  وت  ینعی  ْمُِکباقْعَأ  یلَع 
زا زگره  ار  تایآ  نیا  ایوگ  تفگ  دینش  ار  تایآ  نیا  نوچ  رمع  تشگ  دیهاوخرب  تشپ  سپ  زا  دش و  دیهاوخ  دترم  دوش  هتـشک  ای  دریمب 

نیا راکنا  یسک  دناهدرک و  تیاور  ۀغللا  ساسا  رد  يرشخمز  لماک و  بحاص  هیاهن و  رد  ریثا  نبا  ار  هعقاو  نیا  مدوب و  هدینشن  ادخ  باتک 
هک يرما  نینچ  هک  يوـبن  راـثآ  ینآرق و  تاـیآب  دوـب  لـهاج  ردـق  نیا  هکنآ  اـی  تسین  تروـص  ود  زا  یلاـخ  نیا  تسا و  هدرکن  ار  هـعقاو 

یلو یلع  هک  دومرف  دش  دهاوخ  نینچ  نم  زا  دعب  هک  دومرفیم  ررکم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دوب و  نید  تایرورض 
دومرفیم ررکم  عادولا  ۀجح  رد  ناقرام و  ناطـساق و  ناثکان و  اب  نم  زا  دعب  درک  یهاوخ  هلتاقم  یلع  ای  هک  دومرف  نم  زا  دـعب  تسنمؤم  ره 

رب اجک  زا  اضیا  دومرف و  نیاب  راعـشا  هدیبلط  تاود  ملق و  هک  یتقو  رد  مراذگیم و  گرزب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  هدـش و  کیدزن  نم  نتفر 
دوب هلیح  رکم و  شضرغ  ای  درک  دیاب  نایب  هک  تسنآ  زا  هدایز  هعقاو  نیا  تعانش  دیرب و  دهاوخ  ار  مدرم  ياهاپ  تسد و  هک  دش  مولعم  وا 
رکب وبأ  ات  تخادنا  نایم  رد  نخس  نیا  دوش  لطاب  ناشیا  دیهمت  دننک و  تعیب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  مدرم  رکب  وبأ  ندمآ  ات  ادابم  هک 
هکنآ میـس  نعط  ماهدومن . داریا  راحب  رد  لیـصفتب  ار  نافلاخم  تاضارتعا  باوج  درک و  نیاب  هراشا  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دوش  رـضاح 
تما نایم  رد  تسین  یفالخ  هک  تسنآ  شلیصفت  دوب و  هدومرف  ررقم  ار  اهنآ  لوسر  ترـضح  هکنآ  اب  ار  ءاسن  هعتم  عتمت و  جح  درک  مارح 
لها تسا و  یقاب  شمکح  ای  هدش  خسن  ایآ  هک  تسنآ  رد  دناهدرک  هک  یفالخ  دش و  ررقم  لوسر  ترـضح  نامز  رد  هعتم  لصا  هکنآ  رد 
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َّنُهُوتآَف َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  هیآ  نیا  دش  لزان  هعتم  مکح  رد  تسا و  هدشن  خـسن  تسا و  یقاب  شمکح  هکنآ  رب  دـناهدرک  عامجا  تیب 
ردـص رد  دوب  حابم  هعتم  هکنآ  رب  تما  دـناهدرک  قاـفتا  هک  هتفگ  شریـسفت  رد  يزار  رخف  ریـسافت و  حـضاو  رثکا  رب  اـنب  ًۀَـضیِرَف  َّنُهَروُجُأ 
تنیز دمآ  هکمب  هرمع  رد  ترـضح  نوچ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـناهدرک  تیاور  هک  تسا  هتفگ  مالـسا و 

نیا زا  دینک  هعتم  دومرف  ترضح   231 ص : نیقیلا ، قح  تبوزع  لوط  زا  لوسر  ترضح  باحصا  دندرک  تیاکـش  سپ  هکم  نانز  دندرک 
ترـضح هک  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  رباج و  سیق و  زا  رایـسب  تایاور  لوصالا  عماج  بحاص  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  رد  ناـنز و 

رما ساـبع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  هداـتق  زا  ملـسم  حیحـص  رد  داد و  هعتم  تصخر  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 
هعتم ام  دش  يراج  نم  تسد  رب  ثیدـح  نیا  تفگ  مدرک  لقن  رباجب  ار  نیا  نم  نآ  زا  درکیم  یهن  ریبز  هَّللا  دـبع  هعتمب و  ار  مدرم  درکیم 

هک یتسردب  تساوخیم و  هچنآ  شلوسر  يارب  زا  درکیم  لالح  ادخ  هک  یتسردب  تفگ  دش  هفیلخ  رمع  نوچ  ادخ  لوسر  نامز  رد  میدرک 
دیهد رارق  مئاد  ار  نانز  حاکن  ار و  امش  تسا  هدرک  رما  ادخ  هچنانچ  ار  هرمع  جح و  دینک  مامت  سپ  تسا  هدش  لزان  دوخ  لزانم  رد  نآرق 
سابع نبا  زا  هددعتم  قرطب  هماع  درک و  مهاوخ  راسگنس  ار  وا  هتبلا  تسا  هدرک  حاکن  یلجا  ات  ار  ینز  هک  ار  يدرم  نم  دزن  دنروایب  رگا  و 

رخف مدرم و  زا  یکدنا  رگم  درکیمن  انز  هعتم  زا  درک  یهن  باطخ  رسپ  هک  دوب  نآ  هن  رگا  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  و 
دش لزان  ادخ  باتک  رد  هعتم  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیصح  نب  نارمع  زا  ریسفت  رد  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نیا  ریسفت  رد  زین  يزار 

نامدرم میدرک و  هعتم  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نآب  ار  ام  درک  رما  دنک و  خسن  ار  نآ  هک  دشن  لزان  ياهیآ  نآ  زا  دعب  و 
تسا و عورـشم  هک  تسناناملـسم  یعاـمجا  عـتمت  جـح  درک و  تساوـخ  هـچنآ  دوـخ  يارب  يدرم  تـفگ  نآ  زا  دـعب  درکن  یهن  نآ  زا  ار 

َیلِإ ِةَرْمُْعلاـِب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  هیآ  هن و  اـی  تسجح  عاونا  نیرتهب  نآ  اـیآ  هک  تسنیا  رد  دـناهدرک  هک  یفـالخ  هماـع  ياـهقف  تسیقاـب و  شمکح 
رباج زا  دـناهدرک  تیاور  رایـسب  ثیداحا  اهنیا  ریغ  یئاـسن و  يدـمرت و  ملـسم و  يراـخب و  حیحـص  رد  تسنآ و  تیعورـشم  لـیلد  ِّجَْـحلا 
دوخ اب  يده  دش  عادو  جح  هجوتم  لوسر  ترضح  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  رقاب و  دمحم  ماما  ترـضح  سابع و  نبا  يراصنا و 

هک تشون  واب  ترضح  دوب  نمی  رد  نوچ  ریما  ترـضح  دوب و  هدرواین  دوخ  اب  رتش  يرگید  هحلط  ادخ و  لوسر  ریغب  ناشیا  نایم  رد  درب و 
دوخ اب  رتش  دص  ادخ  لوسر  ترضح  ادخ و  لوسر  مارحا  دننام  مدنبیم  مارحا  هک  درک  تین  دیـسر  تاقیمب  نوچ  دیایب و  جحب  هار  نآ  زا 

هددعتم تاماقم  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  هصتخم  بقانم  زا  یکی  نیا  دـینادرگ و  دوخ  يدـه  رد  کیرـش  ار  ریما  ترـضح  دوب و  هدروآ 
رتشیب رگا  هک  دومرف  داتسیا و  هورم  رب  ترـضح  دندش  غراف  یعـس  زا  دومن و  یعـس  فاوط و  میلعت  ار  مدرم  ترـضح  نوچ  هدومرف و  نایب 
لودع هک  دیاب  تسا  هدرواین  يده  دوخ  اب  هک  ره  سپ  مدروایمن  دوخ  اب  يده  دومرف  دهاوخ  عتمت  جح  لودعب  رما  یلاعتقح  هک  متسنادیم 

ترـضح دوب  دهاوخ  هشیمه  ای  تسلاس  نیا  صوصخم  نیا  هَّللا  لوسر  ای  هک  دیـسرپ  کلام  نب  ۀقارـس  سپ  دوش  لحم  دـنک و  هرمعب  تین 
جح رد  دـش  لخاد  هرمع  دومرف  درک و  لـخاد   232 ص : نیقیلا ، قح  رگید  تسد  ياهتـشگنا  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد  کـی  ياهتـشگنا 
دوخ مارحا  رب  زین  وت  دومرف  دوب  هدرک  ترضح  نآ  مارحا  عبات  ار  دوخ  مارحا  ریما  ترـضح  نوچ  دوب و  دهاوخ  نینچ  هشیمه  شور و  نیاب 
رحن ار  یقاب  ریما  ترضح  درک و  رحن  دوخ  كرابم  تسدب  ار  رتش  هس  تصش و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  شاب و  یقاب 

ار مدرم  درکیم  عنم  نامثع  هک  اریز  نامثع  یلع و  نایم  دش  عازن  نافسع  رد  هک  هدرک  تیاور  مکحلا  نبا  ناورم  زا  ملـسم  يراخب و  درک و 
مدرم نم  تفگ  نامثع  ۀجح  ةرمعب و  کیبل  تفگ  عتمت و  هرمع  يارب  زا  درک  دنلب  هیبلتب  ادص  دینش  ار  نیا  ریما  ترضح  نوچ  عتمت  جح  زا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تنس  زا  تسد  نم  هک  دومرف  ترضح  ینکیم  نم  فالخب  حیرصت  وت  عتمت و  جح  زا  منکیم  عنم  ار 
وتب زورما  هک  تفگ  نمب  نیـصح  نب  نارمع  هک  دـناهدرک  تیاور  فرطم  زا  ملـسم  حیحـص  رد  يدـحا و  هـتفگ  يارب  زا  مرادیمنرب  مـّلس 

رـشع ات  ار  دوخ  لها  زا  ياهفیاط  درک  هرمعب  رما  ادخ  لوسر  هک  نادب  زورما  زا  دعب  دنادرگ  عفتنم  نآب  ار  وت  ادخ  دـیاش  منک  لقن  یثیدـح 
تـساوخ هچنآ  دوخ  يارب  زا  يدرم  نآ  زا  دـعب  تفر  ایند  زا  ات  درکن  نیا  زا  یهن  دـنک و  خـسن  ار  مکح  نیا  هک  دـشن  لزاـن  هیآ  هجحیذ و 

اب ار  همه  راونالا  راحب  رد  هدومن و  داریا  ار  همه  لوصالا  عماج  رد  هدرک و  تیاور  ملسم  حیحص  زا  رایسب  تایاور  نیماضم  نیا  رب  تفگ و 
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ناتعتم تفگیم  دنلب  زاوآب  ربنم  رب  رمع  هک  دناهدرک  تیاور  هرتاوتم  هددـعتم  قرطب  هصاخ  هماع و  ماهدرک و  رکذ  ناشیا  ياهههبـش  باوج 
منکیم مارح  نم  ادخ و  لوسر  دهع  رد  دندوب  هعتم  ود  جحلا  ۀعتم  ءاسنلا و  ۀعتم  امهیلع  بقاعا  امهمرحا و  انا  هَّللا و  لوسر  دـهع  یلع  اتناک 

نیا هک  دـنادیم  دـشاب  هتـشاد  روعـش  زا  ياهرهب  كدـنا  هک  ره  عتمت و  جـح  يرگید  نانز و  هعتم  یکی  ود  ره  رب  منکیم  باـقع  ار و  ود  ره 
ات َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  هیآ  تحت  رد  تسا  لخاد  سپ  ندومن  ناشیا  مکح  درو  لوسر  ادخ و  اب  هدـناعم  هقاشم و  رد  تسا  حیرـص  ترابع 

هداتـسرف ادخ  هچنآب  دنکن  مکح  هک  ره  دومرف  ادخ  تسا و  هداتـسرف  ادخ  هچنآ  هب  تسا  هدرکن  مکح  اضیا  تشذگ و  شاهمجرت  هک  رخآ 
ار هعتم  ندوب  لالح  هک  دندیسرپ  وا  زا  يدرم  درک  هعتم  هک  دناهدرک  لقن  هماع  زا  یضعب  ناملاظ و  ناقـساف و  نارفاک و  دنناشیا  سپ  تسا 
رب دوخ  هکنآ  يارب  زا  تفگ  نآ  رب  درکیم  باـقع  نآ و  زا  درک  یهن  رمع  هک  دـنتفگ  رمع  زا  تفگ  یتـفرگ  ارف  هک  زا  یتـسناد و  اـجک  زا 

مدرک لوبق  وا  زا  ار  تیاور  نیا  نم  مدرک و  مارح  نم  دوب و  لالح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  دهع  رد  هعتم  ود  هک  تفگیم  ربنم 
هلمج زا  هبعش  نب  ةریغم  هکنآ  مراهچ  نعط  هدرک . رایتخا  دوخ  شیپ  زا  هک  ار  وا  يأر  مدرکن  لوبق  هدوب و  ترـضح  نآ  دهع  رد  تفگ  هک 

نتـشون رب  دندرک  قافتا  هک  دندوب  رفن  جنپ  هک  تسا  هدش  دراو  هددعتم  تایاور  رد  هچنانچ  دوب  ریما  ترـضح  نانمـشد  ناقفانم و  ياسؤر 
اهنآ زا  یکی  ددرگرب و  تلاسر  تیب  لهاب  تفالخ  دـنراذگن  هک  دنـشاب  قفتم  مه  اـب  دـیاب  هکنآ  هنوعلم و  هفیحـص   233 ص : نیقیلا ، قـح 

هک یسک  دناهتفگ  نویدادغب  ام  باحصا  هک  هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  درکیم  ترضح  نآ  بس  ربنم  رب  اهلاس  هک  دوب  هبعـش  نب  ةریغم 
دراو هرتاوتم  رابخا  رد  هک  دوب  نآ  شرما  همتاخ  دوب  تحلصم  لیبس  رب  سرت و  زا  هک  تسا  روکذم  بتک  رد  هک  دشاب  نیا  شمالسا  لصا 

جرف و شهاوخ  زا  دوب و  رمخ  برـش  انز و  لمع  شرمع  نایم  دش و  لصاو  منهجب  ات  درکیم  یلع  رب  نعل  اهربنم  رب  هتـسویپ  هک  تسا  هدش 
میراد و تسود  ارچ  ام  ار  یسک  نینچ  درکیم  فرص  ادخ  تعاط  ریغ  رد  ار  شرمع  هتسویپ  درکیم و  نااقساف  تنواعم  تشذگیمن و  مکش 

اهربنم رب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بس  نیعل  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رایسب  رابخا  نآ  زا  دعب  مینکن و  رهاط  مدرم  رب  ار  وا  قسف  ارچ 
دوب انزب  روهـشم  تیلهاـج  مالـسا و  رد  هک  هریغم  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا  هدرک  فارتعا  نینچ  مه  دومنیم و  رما  نیاـب  ار  مدرم  درکیم و 

رد ار  نآ  زا  یلمجم  دراد و  یلوط  هصق  نیا  لصا  تسا و  هدوب  ضرغ  هچ  يارب  زا  هک  تسمولعم  ار  يدرم  نینچ  رمع  نتشاد  تسود  سپ 
ما ار  وا  هک  لاله  ینب  هلیبق  زا  دوب  ینز  هرـصب  رد  درک  هرـصب  یلاو  لیاضف  نآ  اب  ار  هریغم  رمع  نوچ  هک  تسنانچ  نآ  منکیم و  رکذ  اـجنیا 

هدرک تیاور  يربط  و  ار . نیا  دندرمش  میظع  رایسب  دندش و  علطم  نآ  رب  هرصب  لها  درکیم و  ددرت  وا  هناخب  ناهنپ  هریغم  دنتفگیم و  لیمج 
رگیدکی لباقم  هفرغ  ود  رد  ناشنکـسم  دوب و  هلـصاف  نایم  رد  عراش  نیمه  دوب و  رگیدکیب  کیدزن  هریغم  هناخ  ةرکب و  وبأ  هناخ  هک  تسا 

تبحـص یعمج  اب  دوب و  هتـسشن  دوخ  هقرغ  رد  ةرکب  وبأ  يزور  دـشیم  حوتفم  رگیدـکی  يوسب  هک  تشاد  هنزور  اههفرغ  زا  کی  ره  دوب و 
زین ار  نآ  داب  هک  دـید  داتفا  هریغم  هفرغ  رب  شرظن  ددـنبب  ار  رد  هک  تساخرب  ةرکب  وبأ  دوشگ  ار  هنزور  رد  دـیزو و  يداـب  هاـگان  تشادـیم 

تفگ دندرک  رظن  نوچ  دینیبب  دینک  رظن  دـیزیخرب و  تفگ  تعامج  نآب  ةرکب  وبأ  سپ  تسا  هتـسشن  ینز  ياپ  نایم  رد  وا  هدومن و  حوتفم 
ربص ناشیا  سپ  میدـیدن  ار  وا  يور  اما  میدـید  ار  ینز  ام  دـنتفگ  ناـشیا  مقفا  رتخد  لـیمج  ما  تفگ  تسیک  نز  نیا  دـنتفگ  دیـشاب  هاوگ 

هک دش  هجوتم  هریغم  تقو  نآ  رد  تسا و  لیمج  ما  هک  دنتخانش  دنتساخرب  نوچ  دندش  غراف  ات  دندومنیم  اهنآ  تاکرح  هدهاشم  دندرک و 
دنچ یغورد  زین  هریغم  دنتـشون و  رمعب  ار  هعقاو  نیا  دش و  وا  زامن  عنام  دمآ و  ةرکب  وبأ  دنکب و  تعامج  زامن  شدوخ  لثم  ناقفانم  قافتاب 

درک و هرصب  یلاو  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نمـشد  هک  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  دیـسر  رمعب  اههتـشون  نوچ  تشون  رمعب  باب  نیا  رد 
نیرتربتعم هک  یناهفـصا  جرفلا  وبأ  یناغا  باتک  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دـیبلط و   234 ص : نیقیلا ، قح  هنیدـمب  ناهاوگ  اب  ار  هریغم  داتـسرف و 

تفگ دیبلط و  ار  ةرکب  وبأ  لوا  سپ  دـیبلط  ناهاوگ  اب  ار  هریغم  تسـشن و  رمع  هک  هبیـش  نب  رمع  زا  هدرک  تیاور  تسا  نیفلاخم  ياهباتک 
یقیقد فیطل  رظن  تفگ  هریغم  دوب  وا  ياهنار  رد  هلبآ  رثا  هک  منیبیم  ایوگ  هّللا  یلب و  تفگ  لیمج  ما  ياهنار  نایم  رد  ار  هریغم  يدـید  اـیآ 

دننام هک  یهدن  تداهـش  ات  هّللا  هن و  تفگ  رمع  نآ و  ببـسب  ار  وت  دنک  راوخ  ادخ  هک  يرما  رد  منکیمن  ریـصقت  تفگ  ةرکب  وبأ  ياهدرک 
نیا رد  مهدـیم و  تداهـش  نینچ  هّللا  یلب و  تفگ  ةرکب  وبأ  منکیمن  لوبق  دیـشکیم  نوریب  درکیم و  لخاد  هک  ياهدـید  نادهمرـس  رد  لـیم 
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عفان رمع  سپ  تفگ  ار  نیا  رمع  دناهتفگ  یـضعب  تفر و  وت  عبر  هریغم  يا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش و  ریغتم  رمع  گنر  تقو 
نادهمرـس رد  لیم  دننام  هک  یهدن  یهاوگ  ات  هّللا  تفگ و  رمع  ةرکب و  وبأ  یهاوگ  لثمب  مهدیم  یهاوگ  تفگ  دیـسرپ و  وا  زا  دـیبلط و  ار 

هیلع نینمؤملا  ریما  دش  رهاظ  رمع  رد  یمیظع  ریثأت  تسـشن  رافوسورپ  ات  مدید  هک  مهدیم  یهاوگ  نینچ  تفگ  عفان  درادـن  هدـیاف  ياهدـید 
نینمؤملا ریما  داد و  تداهش  نینچ  مه  وا  دوب و  میس  هاوگ  هک  دیبلط  ار  دبعم  نب  لیبش  سپ  تفر  هریغم  رمع  فصن  هک  دومرف  رمعب  مالّسلا 

دوب مراهچ  هاوگ  دایز  دـنتخیر و  شیور  رب  رتسکاخ  اـیوگ  هک  دـش  ریغتم  ناـنچ  رمع  گـنر  تفر و  هریغم  رمع  عبر  هس  هک  دومرف  رمع  اـب 
دننک و تعافـش  وا  باب  رد  ناشیا  هک  درکیم  هثاغتـسا  تفریم و  راصنا  نیرجاهم و  دزن  تسیرگیم و  هریغم  دوب و  هدشن  هنیدـم  لخاد  زونه 
ات دنیوگن  نخس  هنیدم  لها  زا  يدحا  اب  هک  دننک  عنم  ار  دوهش  هک  درک  مکح  رمع  سپ  تسیرگیم  تفریم و  لوسر  ترضح  تاجوز  دزن 
دش ادیپ  دایز  نوچ  دندش  رضاح  راصنا  نارجاهم و  ءاسؤر و  دیبلط و  ار  ناشیا  تسـشن و  رمع  دش  رـضاح  دایز  نوچ  دوشن و  رـضاح  دایز 

دیاـبن هک  درک  وا  میلعت  تراـبع  نیاـب  ار  نارجاـهم  زا  يدرم  وا  ناـبز  رب  درک  دـهاوخن  راوـخ  ادـخ  زگره  هک  منیبـیم  ار  يدرم  نـم  تـفگ 
ار وا  هک  دیسر  شـسحن  رطاخب  دیآیم  دهدیم و  تکرح  ار  اهتـسد  تسیرورغم و  ناوج  دید  دیـسر  کیدزن  نوچ  تفگ  مامت  ار  تداهش 

يا تست  دزن  یهاوگ  هچ  تفگ  یتشرد  دنلب  يادصب  تسفورعم  مجع  برع و  نایم  يدرمان  دوجو  اب  رمع  ۀـباهم  درک  دـیاب  مه  يدـیدهت 
رمع تیاور  لقن  نامثع  وبأ  نوچ  هک  تفگ  ثیدـح  يوار  میرکل  دـبع  تسه و  ترابع  نیا  رد  ود  ره  مذ  حدـم و  ایوگ  باـقع و  هلولهک 

رابخا نیا  يواحف  زا  سپ  منک  شغ  نم  دوب  کیدزن  هک  دز  هرعن  نانچ  دـنک  رمع  راومهاـن  يادـصب  هیبش  ار  دوخ  يادـص  تساوخ  درکیم 
دح ار  هانگیب  رفن  هس  نآ  دوشن و  تباث  انز  هریغم  رب  هک  درک  رایسب  یعـس  دوب  قساف  نآ  رمع و  نایم  هک  یتیـسنج  رابتعا  هک  دوشیم  مولعم 

رتحیبق و دشاب  هانگیب  نیدنچ  ندز  دح  نمـضتم  رگا  تسا و  دـب  اقلطم  نآ  رد  ندرک  یعـس  ندرک و  یهلا  دودـح  لیطعت  دـنزب و  شحف 
نیا دـندوب و  هتـشون  وحن  کیب  ار  دوخ  تداهـش  رتشیب  ناشیا  هک  تسا  رهاظ  رابخا  رثکا  قایـس   235 ص : نیقیلا ، قـح  زا  تسا و  رتعـینش 
مدید تفگ  دایز  هک  دـناهدرک  تیاور  تاور  زا  يرایـسب  هک  تسا  هتفگ  یناهفـصا  جرفلا  وبأ  دیـسر و  مهب  رمع  دـیدهت  هلیحب و  فالتخا 

يدـنت سفن  يدـنلب و  يادـص  وا و  ياهنار  نایم  رد  درکیم  ددرت  هک  مدـید  ار  وا  ياههیـصخ  دوب و  هتـشادرب  ار  لیمج  ما  ياپ  هک  ار  هریغم 
زا دعب  تسا  هتفگ  دـمآ و  شوخ  رایـسب  هریغم  زا  دـح  عفر  نداد و  تداهـش  رییغت  دایز و  هتفگ  ار  رمع  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبأ  مدینـشیم 
وا مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  ار  وا  دنزب  دح  رگید  راب  درک  هدارا  رمع  درک  انز  هریغم  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ  دندز  دح  ار  ةرکب  وبأ  هکنآ 

دوب هدش  تباث  ترضح  دزن  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  منکیم و  راسگنس  ار  هریغم  نم  ینزیم  دح  ار  وا  رگا  هک  دومرف  نآ و  زا  درک  یهن  ار 
ةرکب وبأ  رمع  هک  تسا  هتفگ  جرفلا  وبأ  ار و  نخس  نیا  دناهدرک  رگید  هیجوت  ناینس  زا  یـضعب  دزن و  دح  ار  وا  هیقت  يور  زا  هریغم و  يانز 

ایند رد  وت  اـت  سک  ود  ناـیم  موشن  هاوگ  هک  مدرک  دـهع  نم  ینک  لوبق  ارم  یهاوگ  هک  یهدـیم  هبوت  ارم  تفگ  ةرکب  وبأ  درک  هبوتب  رما  ار 
تفگ رمع  درک  راوخ  ار  امـش  ادخ  هک  هّلل  دمحلا  تفگ  هریغم  دندز  دـح  ار  ناهاوگ  نوچ  هک  تسا  هتفگ  مشاب و  ایند  رد  نم  ات  ای  یـشاب 

وبأ دناهدید و  ناکم  نآ  رد  ار  وت  اهنیا  هک  ار  یناکم  نآ  دـنک  راوخ  ادـخ  وش  ریگسفن  رگید  تیاورب  دریگب و  ار  تناج  ادـخ  وش  تکاس 
لهاجت ایآ  وت  رب  ياو  تفگ  هریغمب  رمع  دندوب  هدـمآ  جـحب  ود  ره  هریغم  لیمج و  ما  تفر و  جـحب  نیا  زا  دـعب  رمع  هک  تسا  هتفگ  جرفلا 

زا هک  مسرتیم  هکنآ  رگم  منیبیمن  ارت  یتـقو  چـیه  دـشاب و  هتفگ  غورد  وت  رب  ةرکب  وبأ  هک  مرادـن  ناـمگ  هک  دـنگوس  ادـخب  نم  رب  ینکیم 
ره درک و  مهاوخ  نارابگنس  ار  وا  مبای  رفظ  هریغم  رب  رگا  هک  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  وت و  ببسب  دننک  ناراب  گنس  ارم  نامسآ 
دح لیطعت  هریغم  تیاعر  يارب  زا  هتـسناد  رمع  دوب و  تباث  رمع  دزن  هریغم  يانز  هکنآ  رد  دنامیمن  کش  ار  وا  رابخا  نیا  رد  دـنک  لمأت  هک 

ناثدحم ریاس  دـیدحلا و  یبا  نبا  يزار و  رخف  هک  تسنآ  مجنپ  نعط  درک . دـنچ  یهانگیب  رب  روج  ملظب و  دـح  تماقا  وا و  قح  رد  یهلا 
هتفرگ ربمغیپ  نانز  رهم  زا  هداـیز  دوخ  قادـص  رد  ینز  مونـشب  رگا  تفگ  دوخ  هبطخ  رد  رمع  يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  هصاـخ  هماـع و 

تـصخر ار  وت  ادـخ  تفگ  تساـخرب و  ینز  سپ  تشاذـگ  مهاوخ  ناناملـسم  لاـملا  تیب  رد  رگید  تیاورب  تفرگ و  مهاوـخ  سپ  تسا 
همه تفگ  رمع  دیریگم  ار  زیچ  چیه  ناشیا  زا  دیشاب  هداد  دوخ  نانز  زا  یکیب  يراطنق  رگا  هک  دیامرفیم  ینکب  ار  راک  نیا  هک  تسا  هدادن 
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اطخ هک  یماما  زا  دینکیمن  بجعت  تفگ  رمع  دیدحلا  یبا  نبا  تیاورب  اههناخ و  رد  نیـشنهدرپ  نانز  یتح  رمع  زا  دنارتهیقف  رتاناد و  مدرم 
يا تفگ  نز  نآ  يزار  رخف  تیاورب  دمآ و  بلاغ   236 ص : نیقیلا ، قح  وا  رب  درک و  هضراعم  امش  ماما  اب  تفای و  ار  قح  هک  ینز  درک و 
يا وت  زا  دـنرتهیقف  رتاناد و  مدرم  همه  هک  درک  باطخ  دوخ  اب  رمع  سپ  ینکیم  عنم  ام  زا  وت  هدرک و  اطع  امب  ار  يزیچ  ادـخ  باطخ  رـسپ 
نانز شدوخ  فارتعاب  هک  یـسک  نینچ  دوشیم و  رهاظ  تنـس  باتکب و  وا  لهج  تیاـهن  تاـیاور  نیا  زا  تشگرب و  دوخ  هتفگ  زا  رمع و 

هک مشش  نعط  دشاب . تما  نایم  رد  مولع  عیمجب  ملاع  هک  یتقو  اصوصخ  درادن  ار  ناناملسم  هماع  تسایر  تیلباق  دنشاب  هقفا  وا  زا  هردخم 
وا نعاطم  هلمج  زا  دـناهدشن و  نطفتم  زین  هیماما  ياملع  رثکا  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هدـناعم  رد  تسا  حیرـص  تساـهنعط و  عیمج  زا  مظعا 

عماج بحاص  دـناهدرک و  تیاور  یئاسن  دواد و  یبا  يراخب و  ملـسم و  حیحـص  رد  هچنانچ  تسا  ممیت  مکح  راکنا  نآ  دـناهدرکن و  رکذ 
يرعـشا یـسوم  وبا  دوعـسم و  نبا  هللا  دبع  اب  مدوب  هتـسشن  نم  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  قیفـش  زا  همه  تسا و  هدرک  تیاور  زین  لوصالا 

هیآ اب  دنکیم  هچ  سپ  دنک  زامن  هک  درک  دهاوخن  ممیت  دنک  ممیت  هک  دـباین  بآ  هام  کی  دوش و  بنج  يدرم  رگا  تفگ  یـسوم  وبا  سپ 
درـس ناشیا  رب  بآ  هک  تقو  ره  ار  ناشیا  دـنهد  تصخر  رگا  تفگ  دوعـسم  نبا  سپ  ًاـبِّیَط  ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءاـم  اوُدَِـجت  ْمَلَف  هدـئام  هروس 

يدینـشن ایآ  تفگ  یـسوم  وبا  سپ  یلب  تفگ  ممیت  زا  دیراد  تهارک  ینعم  نیمه  يارب  زا  متفگ  درک  دـنهاوخ  كاخب  ممیت  دوب  دـهاوخ 
مدـیطلغ كاخ  نایم  رد  متفاین  بآ  چـیه  مدـش و  بنج  نم  سپ  داتـسرف  یتجاح  يارب  ارم  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  رمعب  هک  ار  رامع  نخس 

دز نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتسد  سپ  ینک  نینچ  هک  ار  وت  دوب  سب  هک  دومرف  ترضح  مدرک  ضرع  ترضحب  نوچ  سپ  دطلغیم  هباد  هکنانچ 
نیا رگید  تیاورب  يراخب  راـمع و  لوقب  دـشن  عناـق  رمع  هک  يدـیدن  رگم  تفگ  هللا  دـبع  درک  حـسم  ار  اـهور  اهتـسد و  دـیلام و  مه  رب  و 
مدوب یسوم  وبا  دوعسم و  نبا  دزن  نم  تفگ  هک  هملس  نبا  قیفش  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنسب  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نومـضم 

هچ هک  تفگ  یـسوم  وبا  دـبایب  بآ  ات  دـنکن  زاـمن  تفگ  دوعـسم  نبا  دـنک  هچ  دـباین  بآ  دوش و  بنج  یـسک  رگا  هک  تفگ  یـسوم  وبا 
هللا دبع  ینکیم  هچ  ار  هیآ  راذگب  ار  رامع  لوق  تفگ  یـسوم  وبا  دشن  عناق  نیاب  رمع  هک  يدـیدن  تفگ  دوعـسم  نبا  ار  رامع  لوق  ینکیم 

يدرم هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  نمحرلا  دبع  نب  دعـس  زا  يراخب  اضیا  تفگ و  ار  قباس  هجومان  رذـع  نآ  تفگ  باوج  تسناوتن 
رد وت  نم و  هک  يرادـن  رطاـخب  تفگ  رمعب  رـسای  نب  راـمع  نکم  زاـمن  تفگ  رمع  متفاـین  بآ  مدـش و  بنج  نم  تفگ  دـمآ و  رمع  دزنب 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يارب  زا  سپ  مدرک  زامن  مدیطلغ و  كاخ  رد  نم  يدرکن و  زامن  وت  میدش و  بنج  میدوب و  يرفس 
درک حسم  ام  اهتسد  ور و  درک و  فپ  دز و  نیمز  رب  ار  اهتسد  ینک و  نینچ  هک  دوب  یفاک  ار  وت  دومرف  ترـضح  میدرک  رکذ  ار  هعقاو  مّلس 
نم یهاوخیم  رگا  تفگ  رامع  سپ  رامع  يا  سرتب  ادـخ  زا  تفگ  رمع  تفگ  ار  نیا  راـمع  نوچ  ملـسم   237 ص : نیقیلا ، قـح  تیاورب  و 

منکن و لقن  يدحاب  ار  ثیدح  نیا  نم  يراد  نم  اب  هک  یقح  ببـسب  یهاوخیم  رگا  تفگ  رامع  رگید  تیاورب  منکن و  لقن  ار  ثیدح  نیا 
دبع هک  تسا  نینچ  دواد  یبا  تیاور  رد  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  تیاور  ار  ملـسم  يراخب و  تیاور  هکنآ  زا  دـعب  لوصالا  عماـج  بحاـص 

مشاب نم  رگا  تفگ  رمع  میباییمن  بآ  میـشابیم و  هام  ود  ای  هام  کی  یناکم  رد  ام  تفگ  دمآ و  يدرم  مدوب  رمع  دزن  نم  تفگ  نمحرلا 
سپ مدـیطلغ  كاخ  رد  نم  میدـش و  بنج  میدوب و  نارتش  نایم  رد  وت  نم و  هک  يرادـن  رطاخب  ایآ  تفگ  رامع  مبایب  بآ  ات  منکیمن  زامن 
رامع سرتب  ادخ  زا  رامع  يا  تفگ  رمع  سپ  دومن  نم  میلعت  ترـضح  ار  ممیت  تیفیک  مدرک و  ضرع  لوسر و  ترـضح  تمدخب  مدـمآ 

نیا هک  دـیوگ  فـلؤم  میراذـگیماو . تدوـخ  هتفگب  ار  وـت  اـم  تفگ  رمع  درک  مهاوـخن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  هّللا  یهاوـخ و  رگا  تـفگ 
رد رمع  هکنآ  ای  تسین  تروص  ود  زا  یلاخ  میئوگیم  سپ  دومن  دنناوتیمن  اهنیا  تحص  راکنا  ناشیا  هدش و  لقن  ناینس  حاحص  زا  ثیداحا 
بآ ات  منکیمن  زامن  مشاب  نم  رگا  تفگ  درکن و  رامع  لوق  ناعذا  دـنکب و  زامن  كرت  بآ  نتفاـین  ماـگنه  رد  ار  لـئاس  درک  رما  هک  یتقو 
نآب حیرـصت  هیآ  ود  رد  وا  در  رب  یلاعتقح  هک  دوب  هیآ  رکذتم  هدینادرگ و  بجاو  بآ  دـقاف  رب  ار  ممیت  ادـخ  هکنآ  هب  دوب  ملاع  دـسر  مهب 
رگا ار  لوسر  ادخ و  هدومرف  تسنادیمن  دوب و  لهاج  ای  ندرک  نآ  تیفیک  نایب  ممیت و  هب  ار  لوسر  ترضح  رما  تشاد  رطاخ  رد  هدومن و 
مکح نیا  هکنیا  نامگب  لوسر  ادخ و  رب  دوب  دـهاوخ  حیرـص  در  ار  ممیت  مکح  وا  راکنا  تسا  ثیداحا  رثکا  رهاظ  هچنانچ  دـشاب  لوا  قش 
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بیرغ وا  زا  هچ  رگا  دشابیمن  رترهاظ  رتحیبق و  نیا  زا  يرفک  دوب و  دهاوخ  لوسر  ادخب و  حبقب  رما  لهج و  تبسن  تسا و  هدسفم  مزلتـسم 
تـسا رتاوتم  وا  زا  هک  يروما  ریاس  دومن و  ملق  تاود و  عنم  تخادنا و  ناذا  زا  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  هکنانچ  دوب  نیا  رب  وا  رادـم  دوبن و 

لیلد سپ  دشاب  هدشن  علطم  ثیدح  هیآ و  رب  هدوب و  مکح  نیاب  لهاج  هک  دشاب  مود  قش  رگا  دمآ و  دهاوخ  یـضعب  تشذـگ و  یـضعب  و 
ماع رما  نینچ  هدوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  لاس  تسیب  زا  هدایز  تدم  رد  هک  وا  ینیدیب  تقامح و  تلاهج و  تیاهن  رب  دوب  دـهاوخ 
نینچ سپ  دـنادن  وا  دوش و  عقاو  رایـسب  نآ  هب  جایتحا  دـنناد و  ماوع  رثکا  دـشاب و  زامن  هک  هینید  لامعا  مظعاب  تسا  قلعتم  هک  ار  یئاولبلا 

دبع ارچ  دنتفگ  شگرم  تقو  رد  هک  تسنآ  بیارغ  زا  دشاب و  هتشاد  ناناملسم  عیمج  يایند  نید و  هماع  تسایر  تیحالص  هنوگچ  یسک 
رب ترـضح  هب  دوز  تماما  درک و  دـناوتیمن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اب  هضراـعم  وا  هک  تسنادـیم  نوچ  ینکیمن  هفیلخ  ار  دوخ  رـسپ  هللا 

لباق دیوگب  ار  دوخ  نز  قالط  هنوگچ  دنادن   238 ص : نیقیلا ، قح  هک  یـسک  هک  دوب  نیا  تفگ  هک  يرذع  درکن و  لوبق  تشگ  دهاوخ 
هکنآ اب  دـناهدینادرگن  وا  تماما  عنام  تسه  قرف  یتش  تاهج  زا  قالط  نآ و  نایم  هک  ار  یمکح  نینچ  هب  لهج  شعاـبتا  تسین و  تماـما 

رگا دنکب و  هباحـص  ریاسب  عوجر  رامع  لوق  زا  دعب  هک  درکن  دـنام و  راکنا  رب  رـصم  رمع  تشگرب و  هدـش و  رکذـتم  هیبنت  زا  دـعب  شرـسپ 
راکنا یـسک  نوچ  هک  دنوشیم  کسمتم  نآب  عضاوم  رثکا  رد  هماع  هچنآ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دنک و  مولعم  ار  مکح  نیا  دشاب  لهاج 

دوب تما  عامجا  تنـس و  باتک و  فالخ  هک  ار  ینیب  حضاو  رما  نینچ  هک  اریز  تسا  لطاب  دـشاب  قح  هک  دـیاب  ار  دوخ  يافلخ  لعف  درکن 
رگا تفگ  دیـسرت و  زاب  قح  راهظا  زا  دـعب  هک  رامع  رگم  دنـشاب  هدرک  هضراعم  وا  اب  هباحـص  زا  يدـحا  هک  دـناهدرکن  لـقن  درک و  مکح 

رب تردـق  ناـشیا  تسین  قلعتم  نآـب  يویند  ضرغ  نادـنچ  هک  هیئزج  روما  نیا  رد  هاـگره  منکن  تیاور  رگید  ار  ثیدـح  نیا  نم  یئوگیم 
اطخ ياهمکح  رایسب  عیاقو  رد  هک  تسنآ  متفه  نعط  ندرک . راکنا  دنتسناوتیم  یک  تنطلس  تفالخ و  روما  رد  دنـشاب  هتـشادن  نآ  راکنا 

نز رب  ار  وت  تفگ  ذاعم  دـننک  راسگنـس  ار  هلماـح  نز  هک  درک  مکح  هکناـنچ  تشگیمرب  دـندرکیم و  هیبنت  ار  وا  هباحـص  ریاـس  درکیم و 
رد هک  تسا  هدرک  تیاور  یمزراوخ  بقانم  رد  تشگرب و  دوخ  مکح  زا  وا  تسین  یمکح  تسا  وا  مکش  رد  هک  يدنزرف  رب  تسه  مکح 
هار رد  دـننک  راسگنـس  ار  وا  هک  درک  رما  رمع  سپ  انزب  درک  فارتعا  درک و  لاؤس  وا  زا  رمع  دـندروآ  ار  ياهلماـح  نز  رمع  تفـالخ  ماـیا 
رما هک  دومرف  رمع  دزنب  دـمآ  ار و  وا  دـینادرگرب  تفگ  دـش  علطم  نوـچ  دوـمن  لاؤـس  هعقاو  زا  درک و  تاـقالم  ار  ناـشیا  ریما ع  ترـضح 

وا مکـش  رد  هچنآ  رب  يراد  تنطلـس  وا  رب  وت  دومرف  ترـضح  اـنز  هب  نم  دزن  درک  فارتـعا  یلب  تفگ  دـننک  راسگنـس  ار  نیا  هک  ياهدرک 
ترضح دوب  نینچ  یلب  تفگ  رارقا  زا  شیپ  یـشاب  هدیناسرت  یـشاب و  هدرک  دیدهت  ار  وا  دیاش  دومرف  ترـضح  سپ  يرادن  تنطلـس  تسا 

ندرک دیدهت  ای  ندرکدیق  ای  ندرک  سبح  زا  دعب  دنک  فارتعا  هک  یـسک  رب  دشابیمن  دح  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  يدینـشن  رگم  دومرف 
رمع دوبن  یلع  رگا  دوش  دـلوتم  ناشیا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لـثم  هکنآ  زا  ناـنز  دـنزجاع  تفگ  دـندرک و  اـهر  ار  نز  نآ  تفگ  رمع  سپ 
هدرک انز  هک  رمع  يوسب  دندروآ  ار  ياهناوید  نز  هک  دناهدرک  تیاور  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  یمزراوخ و  بقانم  زا  اضیا  دـشیم و  كاله 

هتشادرب فیلکت  ملق  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  يدینشن  رگم  دومرف  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنک  راسگنـس  ار  وا  هک  تساوخ  رمع  تسا 
وا زا  تسد  رمع  سپ  دوش  رادـیب  اـت  دـشاب  باوخ  رد  هک  یـسک  زا  دوش و  غلاـب  اـت  لـفط  زا  دوش و  لـقاع  اـت  هناوـید  زا  سک  هس  زا  هدـش 

رایسب ثیداحا  رابخا و  باب  نیا  زا  دناهدرک و  لوبقب  یقلت  دیدحلا  یبا  نبا  ةاضقلا و  یضاق  ار  هیضق  نیا  239 و  ص : نیقیلا ، قح  تشادرب 
یلیلق داریاب  يدنتـسمیب  دوخ  يارب  درک  ادخ  نید  رد  وا  هک  تسا  یئاهتعدب  متـشه  نعط  درادن . اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسا 

تعدـب رب  لیلد  دـندروآ و  اجب  تعامجب  رایـسب  لفاون  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  رد  هک  حـیوارت  زامن  لوا ) : ) میئامنیم افتکا  اـجنیا  رد 
رد دـمآ  دجـسمب  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  نیثدـحم  رثکا  هیاهن و  بحاص  هچناـنچ  هدرک  نآـب  فارتعا  دوخ  هک  تسنآ  نآ  ندوب 

يراخب حیحص  رد  میدرک و  ام  هک  دوب  یتعدب  بوخ  ۀعدبلا  ۀمعن  تفگ  تسا  هدش  رپ  دجسم  ناطیـش  ياوغاب  هک  دید  ناضمر و  هام  بش 
دوب هنوگچ  ناضمر  هام  رد  ادـخ  لوسر  زامن  هک  درک  لاؤس  هشیاع  زا  هملـس  وبا  هک  دـناهدرک  تیاور  لوصـالا  عماـج  ملـسم و  حیحـص  و 

ینالوط وکین و  رادـقم  هچ  هک  سرپم  درکیم  تعکر  راـهچ  لوا  درکیمن  تعکر  هدزاـی  رب  هداـیز  نآ  ریغ  ناـضمر و  هاـم  رد  تفگ  هشیاـع 
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رتو زا  شیپ  هّللا  لوـسر  اـی  متفگ  نم  درکیم  رگید  تعکر  هـس  سپ  لوـط  یئوـکین و  تیاـهن  رد  درکیم  رگید  تـعکر  راـهچ  سپ  درکیم 
تسا هدرک  تیاور  ملـسم  رگید  تیاورب  دوریمن و  باوخب  ملد  دوریم و  باوخب  نم  ياههدید  هشیاع  يا  دومرف  ترـضح  يوریم  باوخب 

عماج رد  دوب و  اهنآ  رد  لخاد  حبـص  هلفان  هک  دوب  تعکر  هدزیـس  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  رد  ترـضح  نآ  زامن  هک  تسا  هتفگ  هشیاع  هک 
تخاس و ناضمر  هام  رد  ریصح  زا  دجسم  رد  ياهرجح  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد  یبا  ملسم و  يراخب و  حیحص  زا  لوصالا 

رگید بش  تفر و  هناخب  تشگرب و  ترـضح  دننک  ءادتقا  ترـضح  نآب  دـندمآ  مدرم  زا  یـضعب  دـنک  زامن  هرجح  نآ  رد  هک  دـمآ  نوریب 
ترـضح دندزیم  رد  رب  هزیرگنـس  یـضعب  دندرکیم و  حنحنت  یـضعب  تسا  هدرب  باوخ  ار  ترـضح  هک  دـندرک  نامگ  ناشیا  دـماین  نوریب 

سانلا اهیأ  دیئاین  نوریب  هدهع  زا  دوش و  بجاو  امش  رب  مسرتیم  هکنآ  ات  دینکیم  هغلابم  روما  نیا  رد  هتسویپ  دومرف  دمآ و  نوریب  كانبـضغ 
رتهب ندرک  تعامجب  هک  بجاو  زامن  رگم  دـنکب  دوخ  هناخ  رد  یمدآ  هک  تسنآ  زامن  نیرتهب  هک  یتسردـب  دـینک  زامن  دوخ  ياههناخ  رد 

رد مدـمآ و  نم  ناضمر  هاـم  رد  درکیم  زاـمن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  اـضیا  تسا و 
کبس ار  زامن  میاهداتسیا  وا  يولهپ  بقع و  رد  ام  هک  تفای  نوچ  میدش  یتعامج  هکنآ  ات  دمآ  مه  يرگید  مداتسیا و  ترضح  نآ  يولهپ 

باب نیا  زا  مدرک و  دجسم  رد  زامن  كرت  نم  دیدرک  ءادتقا  امش  نوچ  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  دش و  زامن  لوغـشم  دش و  هناخ  لخاد  درک و 
، نیقیلا قح  ص )  ) لوسر ترضح  هک  دوشیم  رهاظ  رایسب  رابخا  نیا  زا  دناهدرک و  تیاور  دوخ  حاحص  رد  ترضح  نآ  زا  رایـسب  ثیداحا 

ددـع نیا  سپ  دوشب  عـقاو  تعاـمجب  هک  دـناهدوبن  یـضار  دـندرکیم  رگا  دـندرکیمن و  هفاـضا  ياهلفاـن  اـقلطم  ناـضمر  هاـم  رد   240 ص :
رد تسا و  تعدـب  هک  تـسا  موـلعم  نداد  رارق  دـکؤم  تنـس  ندـینادرگ و  بحتـسم  تعاـمجب  ندرک و  ررقم  تعیرـش  رد  ار  صوـصخم 

حیحـص رد  تسا و  منهج  يوسب  شهار  یتلالـض  ره  تستلالـض و  یتعدب  ره  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  ثیدح 
اهتیادـه نیرتـهب  تسادـخ و  باـتک  اهنخـس  نیرتـهب  هک  دومرفیم  دوخ  هبطخ  رد  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباـج  زا  ملـسم 

هک دـناهدرک  تیاور  ملـسم  يراخب و  تستلالـض و  یتعدـب  ره  دـسریم و  مهب  هزاـت  هک  تسا  اـهنآ  روما  نیرتدـب  تسا و  دـمحم  تیادـه 
- منکیم نم  هک  يراک  زا  دنراد  تهارک  یتعامج  هک  دراد  ببس  هچ  دومرف  تسین و  نم  زا  دهاوخن  ارم  تنس  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح 

وبا يدمرت و  حیحص  زا  لوصالا  عماج  رد  تسا و  رتشیب  همه  زا  ادخ  زا  نم  تیـشخ  فوخ و  ادخب و  همه  زا  مرتاناد  نم  هک  دنگوس  ادخب 
تستلالـض و یتعدـب  ره  تعدـب و  ياهزات  ره  هک  اریز  دـسریم  مهب  هزاـت  هک  يروما  زا  دـینک  زارتحا  راـهنیز  هک  تسا  هدرک  تیاور  دواد 
زا تسا و  هصاخ  هماع و  ثیدح  فلاخم  دوشیم  مسقنم  مسق  جنپ  هب  تعدـب  هک  دـناهتفگ  رمع  راک  حالـصا  يارب  زا  هماع  زا  یعمج  هچنآ 

تعدب دشاب  هدـشن  دراو  امومع  ای  اصوصخ  تعیرـش  رد  هک  دـننک  ثادـحا  نید  رد  هک  ار  يرما  ره  هک  دوشیم  دافتـسم  هحیرـص  صوصن 
تعدـب و دـشاب  هدـشن  دافتـسم  یـصاخ  اـی  یماـع  یعرـش  لـیلد  زا  دـنزاس و  عـقاو  تداـبع  هجو  رب  هک  ار  یلعف  ره  تسا و  مارح  تـسا و 

دننک تنس  دصق  هب  ار  بجاو  هکنآ  لثم  دشاب  هدش  یقلتم  عراش  زا  شلصا  هک  دشاب  یتدابع  تفص  اب  دشاب  یلقتسم  لعف  هاوخ  تسعیرشت 
ددـع ای  دـننکب  تعامج  هب  ار  فاوط  هکنآ  لثم  دـننک  عارتخا  یتدابع  رد  ار  یـصاخ  فصو  اـی  دـنروآ  لـمعب  بجاو  تین  هب  ار  تنـس  اـی 
یسک رگا  تسا و  مارح  همه  رمع  زا  تسا  رگید  تعدب  هک  تشاچ  زامن  لثم  دنهد  رارق  تنـس  صوصخم  یتقو  رد  ار  تدابع  زا  یـصاخ 

ار یـسسع  هکنآ  میود ) . ) تسا مارح  تسا و  رمع  ياهتعدب  لخاد  هک  تسین  کش  دنادرگ  مسقنم  مسق  جنپ  هب  دنک و  حالـصا  ار  تعدـب 
دـیدحلا و یبا  نبا  اوُسَّسََجت  َو ال  تسا  هتفگ  هدومرف و  یهن  یلاعتقح  هکنآ  اـب  دـنک  مدرم  لاوحا  سـسجت  ددرگ و  اهبـش  هک  درک  تعدـب 
هک دـید  ینز  اب  ار  يدرم  تفر  الاب  راوید  زا  دینـش  یئادـص  ياهناـخ  زا  تشگیم  یـسسع  يارب  زا  یبش  رمع  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید 
نآ یئوا  تیصعم  لوغشم  وت  دیشوپ و  دهاوخ  وت  رب  ادخ  هک  ینکیم  نامگ  ادخ  نمشد  يا  تفگ  تسا  هتـشاذگ  دوخ  شیپ  یبارـش  هشیش 
قح يدرک و  سـسجت  وت  دینکم  سـسجت  هک  تسا  هدومرف  ادـخ  ياهدرک  اطخ  هس  وت  ماهدرک  اطخ  کی  نم  رگا  نکم  لیجعت  تفگ  درم 
اذِإَف تسا  هدومرف  ياهدمآ و  الاب  راوید  زا  وت  دیوشب  اهرد  زا  اههناخ  لخاد  ینعی  اِهباْوبَأ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  تسا  هدومرف   241 ص : نیقیلا ،

ریخ رما  رایتخا  منک  وفع  وت  زا  رگا  تفگ  رمع  يدرکن  مالـس  وت  دـینک و  مالـس  سپ  دـیوش  هناخ  لخاد  هاگره  ینعی  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد 
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نودـب ار  یلاوـتم  قـالط  هکنآ  میـس ) . ) مدرک وـفع  وـت  زا  ورب  تفگ  رمع  درک  مهاوـخن  ار  راـک  نیا  رگید  هّللا  یلب و  تفگ  درک  یهاوـخ 
وا تفالخ  زا  لاـس  هس  هکنآ  زا  دـعب  رکب  وبا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناـمز  رد  دـندرکیم  باـسح  کـی  یعوجر 

نیدـنچب سابع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  یئاسن  دواد و  یبا  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  هچنانچ  درک  باسح  قالط  هسب  تشذـگ 
شملع ادـخ  هک  تسیاب  دـشیم  قالط  هس  يارجا  تلع  نیا  رگا  دـننکن  تأرج  قـالط  رب  مدرم  هک  تسنآ  تسا  هتفگ  هک  يرذـع  قیرط و 

دوخ لماک  لقعب  دشیم و  یهلا  یحو  رظتنم  روما  عیمج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنکب و  تسا  هدرک  هطاحا  زیچ  همهب 
هربـتعم قرطب  تیب  لـها  همئا  زا  هکنآ  مراـهچ )  ) دـهد رییغت  دوـخ  موـش  لـقعب  ار  یهلا  ماـکحا  هک  تسا  تبـسن  هچ  ار  رمع  درکیمن  مکح 

دنتـشادرب اجنآ  زا  تیلهاج  رد  شیرق  رافک  هکنآ  ات  دوب  هبعک  هناخ  راویدب  لصتم  وا  زا  دعب  میهاربا و  نامز  رد  میهاربا  ماقم  هک  تسلوقنم 
ترـضح نامز  رد  هک  یئاجب  دـینادرگرب  ار  ماقم  درک  حـتف  ار  هکم  ترـضح  نآ  نوچ  دنتـشاذگ  تسا  اجنآ  رد  لاحلا  هک  یعـضوم  رد  و 

رد تیلهاج  نامز  رد  ماقم  هک  دـنادب  تسیک  هک  دیـسرپ  تفر  درک و  تفالخ  بصغ  رمع  ات  دوب  اجنآ  رد  هتـسویپ  دوب و  اـجنآ  رد  میهاربا 
درک و مولعم  ار  تیلهاج  ماقم  دیبلط و  ار  نآ  رمع  ماهتـشاد  هاگن  ماهتـشادرب و  همـستب  ار  نآ  هزادنا  نم  تفگ  رگید  قفانم  تسا  هدوب  اجک 
رب لوا  ناکمب  رمالا  بحاص  ترـضح  تسا و  عضوم  نآ  رد  لاح  ات  دوب و  تیلهاج  رد  هک  تشاذـگ  عضوم  نامه  رد  تشادرب و  ار  ماـقم 
رد مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  رد  هک  ار  ماقم  ياج  لاحلا  تستارتاوتم و  هکلب  تاروهـشم  هلمج  زا  هصق  نیا  دـینادرگ و  دـهاوخ 

بلطم زا  رمع  تسا  هتفگ  تسا و  هدومن  ماقم  لیوحتب  هراشا  زین  فاشک  بحاص  دـنیوگیم و  لیئربج  ماقم  دناهتـشاذگ و  رتدوگ  دوب  اجنآ 
دیدـحلا یبا  نبا  و  ار . عضوم  نیمه  داد  وا  ناـشن  یلب و  تفگ  دوب  اـجک  رد  تیلهاـج  رد  ماـقم  عضوم  ینادـیم  هک  دیـسوپ  هعارو  یبا  نبا 

دننک و نینچ  هکتشون  اهرهشب  دننکب و  تعامجب  ناضمر  هلفان  هک  درک  رارقا  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  هک  دناهتفگ  ناخروم  هک  تسا  هتفگ 
هنایزات هک  دوب  یسک  لوا  درک و  رایتخا  ار  يدرگبش  یـسسع و  هک  دوب  یـسک  لوا  تخورفیم و  ذیبن  هک  دینازوس  ار  یفقث  دشیور  هناخ 

هک دوب  یسک   242 ص : نیقیلا ، قح  لوا  دوب و  جاجح  ریـشمش  زا  رتشیب  شتباـهم  رمع  هناـیزات  دـنتفگیم  درک و  ررقم  مدرم  بیدأـت  يارب 
درک دایز  بارخ و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دجسم  وا  تفرگ و  ار  ناشیا  لاوما  فصن  درک و  همیرج  ار  دوخ  لامع 

دوب و هبعک  هناخب  لصتم  رتشیب  تسه و  اجنآ  رد  لاحلا  هک  یعـضومب  درک  لقن  ار  ماقم  وا  دوب و  سابع  هناخ  درک  لـخاد  هچنآ  هلمج  زا  و 
ار رفک  تیلهاج و  تعدب  دنک و  فرطرب  هتسناد  ار  ترضح  نآ  تنس  هک  دشابیمن  رتحیرص  رتحضاو و  نیا  زا  تلاسر  ترـضح  اب  هدناعم 

راصنا یلاوم و  هک  دوب  هدینش  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  نوچ  هکنآ  مجنپ ) . ) دنک ءایحا 
برع و زا  رتخد  شیرق  هک  درک  ررقم  درکیمن و  يراج  ناشیا  رب  ار  ناناملـسم  ماکحا  درکیم و  توادـع  مجع  اب  دوب  دـنهاوخ  مجع  زا  اـم 
شیرقب و تبـسن  ار  برع  سپ  دنهدن  مجعب  رتخد  برع  دنهدن و  برع  ریاسب  رتخد  شیرق  دریگب و  رتخد  مجع  زا  برع  دنهاوخب و  مجع 

وفک ناناملـسم  دوـمرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هکنآ  لاـح  داد و  رارق  يراـصن  دوـهی و  هـلزنمب  برعب  تبـسن  ار  مـجع 
یمجع رگم  دنهدب  مجعب  ار  برع  ثاریم  هکنآ  زا  درک  عنم  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  ياطوم  زا  لوصالا  عماج  رد  دنرگیدکی و 

هکنآ مشـش ) . ) هتخاس لزان  دیجم  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  ثاریم  ماکحا  اب  تسیحیرـص  هداضتم  نیا  دشاب و  هدش  دـلوتم  برع  نایم  رد  هک 
هکنآ متفه ) . ) تسین هلاسر  نیا  بسانم  هک  دراد  یلوط  شنایب  تسا و  تنس  باتک و  فلاخم  نآ  داد و  رارق  ار  بصعت  لوع و  ثاریم  رد 

تـسنآ مهن  نعط  تسا . هدرک  تیاور  کلام  ياطوم  زا  لوصالا  عماج  رد  هکنانچ  درک  دایز  حبـص  زامن  ناذا  رد  ار  مونلا  نم  ریخ  ةالـصلا 
دـندرکیم و تمـسق  هیوسلاب  رکب  وبأ  نامز  رد  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  ار  ءیف  مئانغ و  لاـملا و  تیب  هک 

رازه هد  ار  تاـجوز  ریاـس  دادـیم و  مهرد  رازه  هدزاود  یلاـس  ار  هشیاـع  داد و  هداـیز  ار  لوسر  ترـضح  تاـجوز  دز و  مهرب  ار  نآ  رمع 
توافتب ار  مدرم  ریاس  نینچمه  داد و  رارق  مهرد  رازه  راهچ  راصنا  زا  مهرد و  رازهجـنپ  نارجاهم  زا  ار  ردـب  لـها  تمـسق  دادـیم و  مهرد 

دعب هک  یلست  ماقم  رد  تفگ  راصنا  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  ملسم و  يراخب و  دادیم و 
هک دناهدرک  فارتعا  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا  دیئآ و  نم  دزنب  رثوک  رد  ات  دینک  ربص  سپ  داد  دنهاوخ  یتدایز  امش  رب  ار  نارگید  نم  زا 
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هک تسا  یتعامج  رب  روج  نمضتم  هک  تسمولعم  نیا  دوب و  رمع  داد  رییغت  ار  هیوسلاب  تمسق  درک و  يراج  ار  تعدب  نیا  هک  یـسک  لوا 
تنس هک  تساوخ  ریما  ترضح  هک  اریز  دش  تعدب  نیا  رب  عرفتم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نامز  ياههنتف  رثکا  درک و  مک  ار  ناشیا  قح 

ترضح نآب  ترضح  نآ  باحصا   243 ص : نیقیلا ، قح  رباکا  دنک  يراج  ناشیا  نایم  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
هتبلا تمـسق  رد  لیـضفت  دوب  زیاج  رگا  دیدرگ و  عرفتم  نآ  رب  رگید  ياههنتف  دـش و  اپرب  هرـصب  هنتف  ریبز و  هحلط و  دـننام  دـندشن  یـضار 
توق ثعاب  دسرن و  مهب  شتفالخ  ناکرا  رد  نهو  ردق  نآ  هک  تخاسیم  یفتنم  نآب  ار  میظع  ياههنتف  نآ  هریان  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح 

هچناـنچ درک  هیوسلاـب  تمـسق  زین  رکب  وبأ  یئوـگ  رگا  هک  تسا  هتفگ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  دوـشن . نارگید  هیواـعم و 
وبأ نامز  هک  میئوگ  باوج  دندرک  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رب  راکنا  هچنانچ  درکن  وا  رب  راکنا  یـسک  درک و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
رمع نوچ  درک  تسناوتن  ضارتعا  وا  رب  یسک  درک و  لمع  وا  تریسب  دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نامزب  لصتم  رکب 

رد دیماجنا و  لوطب  رمع  مایا  دندرک و  شومارف  ار  لوا  تمـسق  دنتفرگ و  تفلا  نآب  مدرم  تشاذـگ و  لیـضفت  رب  ار  راک  يانب  دـش  هفیلخ 
وا دش  هفیلخ  نامثع  نوچ  دندومن و  تعانق  دندرک و  نآب  تداع  دندش  مولظم  هک  اهنآ  تفرگ و  رارق  اطع  ترثک  لام و  تبحم  ناشیا  لد 

دنادرگرب تساوخ  دیسر  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضحب  تفالخ  نوچ  دش و  رتمکحم  هقیرط  نآب  مدرم  تداع  درک و  كولس  رمع  هقیرطب  مه 
هدرک شومارف  ار  تنـس  نآ  دـندوب و  هدرک  تداع  رگید  رماب  لاس  ود  تسیب و  هکنآ  زا  دـعب  ص )  ) لوسر ترـضح  نامز  تداعب  ار  مدرم 

رمع هک  ار  رگید  عمج  دـندرک و  جورخ  ترـضح  نآب  دنتـسکش و  ار  همزـال  تعیب  هک  يدـحب  دوب  نارگ  ناـشیا  رب  نآ  لوبق  اذـهل  دـندوب 
دندرکیم حدم  ار  رمع  تعدب  دندرکیم و  تمذم  ار  ترضح  نآ  تریس  دندرک و  کیرش  دوخ  اب  دندرک و  هارمگ  دادیم  لیضفت  ار  ناشیا 

مالـسا رد  هک  یئاههنتف  هک  ینادـیم  ینک  لـمأت  کـین  رگا  هک  دـیوگ  فلؤم  دـندینادرگ . فرحنم  ترـضح  نآ  زا  ار  اـهلد  رثکا  هکنآ  اـت 
زور رد  ار  هنتف  هرجش  لصا  هک  دوب  قفانم  نیا  ياهریبدت  اههنتف و  اهتعدب و  زا  همه  دش  عقاو  تلاسر  تیب  لها  رب  هک  یئاهملظ  دیسرمهب و 

يروج یملظ و  ره  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  ات  دروآ و  رابب  ار  نآ  يروش  ریبدـتب  درک و  تیبرت  ار  نآ  اطع  رد  لیـضفتب  دومن و  سرغ  هفیقس 
نعط اهابر  اهرمثا و  اهیقس و  اهسرغ و  نم  یلع  هَّللا  ۀنعلف  تسا  هنوعلم  هرجـش  نآ  تارمث  زا  دوشیم  عقاو  ناشیا  نایعیـش  تیب و  لها  رب  هک 
رثکا ریثا و  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  هچنانچ  هلیاه  هلطاـب  هصق  نآ  لـمجم  تسا و  اـیاضق  عنـشا  حـیابق و  مظعا  زا  هک  يروش  هیـضق  رد  مهد 
باب رد  هچنآب  دـشن  عناق  دـش  دـهاوخ  لـصاو  منهجب  هک  درک  مزج  دز و  مخز  ار  رمع  ؤلؤل  وبا  نوچ  هک  تسنآ  دـناهدومن  داریا  ناـفلاخم 

زا دعب  هک  دشاب  نآ  رمثم  هک  دنچ  يریبادـتب  درک  عورـش  دوب  هدرک  دوخ  تایح  لاح  رد  ناشیا  هبترم  صقن  تفالخ و  زا  تیب  لها  نامرح 
واب و دربن  هلیح   244 ص : نیقیلا ، قح  نامگ  یـسک  دشاب و  هدوب  دومحم  ماوع  دزن  رد  ددرگن و  رقتـسم  ناشیا  رب  تفالخ  رما  زگره  زین  وا 

يارب زا  نک  هفیلخ  ار  دوخ  رسپ  هَّللا  دبع  تفگ  دمآ  شوخ  يارب  یسک  باب  نیا  رد  باحصا  اب  درک  تروشم  لوا  دسانـشب  ضرغیب  ار  وا 
درکن و لوبق  ددرگیم  رب  شبحاـصب  دوز  قح  درب و  دـناوتیمن  هارب  دوـشب  وا  رگا  هک  تسنادـیم  اـضیا  دـننادن و  ضرغ  بحاـص  ار  وا  هکنآ 

هریخذ دوخ  دالوا  يارب  ار  تفالخ  درک  هچنآ  ار  رمع  تسا  سب  دـش  دـناوتیمن  رما  نیا  بکترم  سک  ود  باـطخ  دـالوا  زا  هَّللا  هن و  تفگ 
رفن شـش  زا  تفر  اـیند  زا  نوچ  ادـخ  لوسر  هک  قیقحتب  تفگ  نآ  زا  دـعب  موشیمن  رما  نیا  لـمحتم  ود  ره  تاـمم  تاـیح و  رد  منکیمن و 

ناشیا ناـیم  ار  تفـالخ  هک  دـسریم  مرطاـخب  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ریبز و  هحلط و  ناـمثع و  یلع و  دوب  یـضار 
ناشیا يوسب  درک  هاگن  دندش  رضاح  نوچ  دیبلط  ار  ناشیا  نآ  زا  دعب  دننک  رایتخا  دنهاوخ  هک  ار  کی  ره  دوخ  يارب  ات  مهد  رارق  يروشب 

نم زا  دـعب  دـیراد  تفالخ  رد  عمط  اهامـش  همه  ایآ  تفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  تیاورب  دـناهدمآ و  تفالخ  دـیماب  ناشیا  زا  کی  ره  تفگ  و 
وت زا  رتمک  شیرق  نایم  رد  ام  يدرک  تفـالخ  وت  تفـالخ  عمط  زا  ار  اـم  تسا  عناـم  هچ  تفگ  ریبز  درک  نخـس  نیا  هداـعا  هبترم  ود  نوچ 

هنوگچ امـش  میوگب  دیهاوخیم  تفگ  رمع  نآ  زا  دـعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  تبارق  رد  هن  لضف و  رد  هن  میتسین 
یـشاب یـضار  رگا  يدسفم  يوخدب و  ریبز  يا  وت  اما  تفگ  تشاد  یهاوخن  رب  ام  زا  تسد  وگم  میئوگب  رگا  وگب  دنتفگ  دـیتسه  ینامدرم 

راهچ کی  يارب  زور  نامه  دـسر  وتب  تفالخ  رگا  هک  تسه  نامگ  ناطیـش  یهاگ  یناسنا و  یهاگ  يرفاـک  یـشابن  یـضار  رگا  ینمؤم و 
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تفـص نیا  رب  وت  هک  نیا  اب  دوب و  دهاوخ  یک  مدرم  ماما  یـشاب  ناطیـش  هک  يزور  يوش  هفیلخ  رگا  منادیمن  ینز  ایردـب  ار  دوخ  وج  کی 
باجح هیآ  لوزن  زور  رد  هک  ياهملک  ببسب  تفر  ایند  زا  هدرزآ  وت  زا  ادخ  لوسر  هک  قیقحتب  هحلط  يا  وت  اما  یئایمن و  تما  راکب  یـشاب 

رد هحلط  دـش  لزان  باجح  هیآ  نوچ  هک  دوب  نآ  هملک  نآ  هک  تسا  هتفگ  ظـحاج  ناـمثع  وبا  اـم  خیـش  هک  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  یتفگ 
درک میهاوخ  حاکن  ار  شنانز  ام  درم و  دهاوخ  يدوزب  دنکیم  دوخ  نانز  رس  رب  رداچ  زورما  ربمغیپ  دراد  هدیاف  هچ  تفگ  یتعامج  روضح 
زیاج دـسریمن و  ار  امـش  ینعی  ًادـَبَأ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  دـش  لزاـن  وت  يارب  نآ  زا  دـعب 

تفالخ راکب  يرکنم و  بصعتم و  دعـس  يا  وت  اما  زگره و  دینک  حاکن  وا  زا  دعب  ار  وا  نانز  هکنآ  هن  دیناجنرب و  ار  ادخ  لوسر  هک  تسین 
نمحرلا دـبع  يا  وت  اما  تفالخ و  هرهز و  ینب  ناـیم  تسا  تبـسن  هچ  یئاـیمن و  رب  نآ  هدـهع  زا  دـشاب  وت  اـب  یهد  تساـیر  رگا  یئاـیمن و 

وت زا  رتهب  ینیگرـس  هک  هَّللا  نامثع و  يا  وت  اما  تسین و  یتبـسن  راک  نیاب  ار  هرهز  ینب  يرادیم و  تسود  ار  دوخ  موق  يزجاع و  فیعض و 
ص: نیقیلا ، قح  هک  منیبـیم  یهد  ناـشیاب  ار  لاـملا  تیب  لاوما  همه  ینادرگ و  طلـسم  مدرم  رب  ار  دوخ  ناـشیوخ  يوش  هفیلخ  رگا  تسا و 
زا یناـگرگ  نآ  زا  دـعب  یهد  صاـصتخا  ناناملـسم  ءیفب  ار  ناـشیا  ینک و  راوس  مدرم  رب  ار  دوخ  موق  وت  دـننک و  ماـما  ار  وت  شیرق   245

يدوب و بوخ  راک  نیا  يارب  یتشادـیمن  یخوش  حازم و  وت  رگا  تفگ  درک و  یلعب  ور  نآ  زا  دـعب  دنـشکب و  ار  وت  دـنروشب و  وت  رب  برع 
ردق هَّللا  تفگ و  رمع  تفر  نوریب  تساخرب و  ترـضح  نآ  دعب  دنک  یتدایز  همه  رب  دنجنـسب  نیمز  لها  نامیا  اب  ار  وت  نامیا  رگا  هک  هَّللا 

تسیک هک  دندیسرپ  درادب  نشور  هار  حضاو و  قح  رب  ار  امـش  دیراذگاو  واب  ار  دوخ  راک  رگا  مسانـشیم  ار  شاهبترم  منادیم و  ار  درم  نیا 
واب هک  تسا  عناـم  هچ  دـنتفگ  دربیم  ادـخ  هارب  ار  امـش  دـینک  راـیتخا  بحاـص  ار  وا  رگا  دوریم  تساـخرب و  امـش  ناـیم  زا  هکنیا  تفگ  نآ 

تفگ يروـش  ریغ  زور  رد  رگید  تیاورب  دـشاب و  نم  شود  رب  یگدرم  یگدـنز و  رد  راـک  نیا  رگید  راـب  هک  مهاوـخیمن  تفگ  یهدـیمن 
ای حارج  هدـیبع  وبا  رگا  هآ  رمع  تفگ  نآ  زا  دـعب  تسا  نس  مک  تفگ  رگید  تیاورب  منکیمن و  عمج  مشاه  ینب  يارب  ار  تفالخ  توبن و 

هحلط وبا  رمع  نآ  زا  دعب  دندوب  بیعیب  بسانم و  راک  نیا  يارب  ناشیا  دوبن و  يددرت  شیوشت و  چیه  دندوبیم  هدنز  هفیذـح  يالوم  ملاس 
نآ رد  رب  هنهرب  ياهریشمش  اب  همه  امـش  نک و  عمج  هناخ  رد  ار  رفن  شـش  نیا  رادرب و  ار  راصنا  زا  سک  هاجنپ  تفگ  دیبلط و  ار  يراصنا 

دننک رایتخا  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  هلمج  نیا  زا  یکی  دننک و  تروشم  مه  اب  ناشیا  ات  هدم  تلهم  زور  هس  زا  شیب  نک و  لیجعت  دیتسیاب و 
ود ره  دنزرو  تفلاخم  سک  ود  دنیامن و  قافتا  سک  راهچ  رگا  نزب و  ار  وا  ندرگ  دـیامن  تفلاخم  یکی  دـنوش و  قفتم  سک  جـنپ  رگا  و 

تفلاخم رب  رگید  سک  هسنآ  رگا  دینک و  لمع  وا  لوقب  دشاب  ناشیا  نایم  رد  نمحرلا  دـبع  هک  دـننک  قافتا  سک  هس  رگا  نزب و  ندرگ  ار 
ار هک  ره  ات  راذـگب  ار  ناناملـسم  نزب و  ار  همه  ندرگ  دـننکن  يرما  رب  قافتا  درذـگب و  زور  هس  رگا  نزب و  ار  ناـشیا  ندرگ  دنـشاب  رـصم 
دنداتـسیا و هناـخ  رد  رب  هنهرب  ياهریـشمش  اـب  همه  سک  هاـجنپ  اـب  هحلط  وبا  دـندرک  نفد  ار  رمع  نوچ  دـننک  راـیتخا  دوخ  يارب  دـنهاوخ 

قیدـصت همه  درمـش و  ناشیا  رب  ار  دوخ  هیهاـنتم  ریغ  بقاـنم  زا  تبقنم  دـصب  بیرق  فلاؤم  فلاـخم و  هضیفتـسم  تاـیاورب  ریما  ترـضح 
ناناملـسم همه  دوب و  دهاوخن  یتدایز  رگیدکی  رب  ار  سک  چیه  دوش  هداد  واب  تفالخ  رگا  دنتفگ  دندرک و  تروشم  رگیدکی  اب  دندرک و 

یلع و زا  تفالخ  هک  تسناد  دش و  سویأم  دوخ  تفالخ  زا  هحلط  نوچ  دندشن و  یضار  وا  تفالخب  ببس  نیاب  درک و  دهاوخ  يواسم  ار 
دوب ریما  ترـضح  هدازهمع  نوچ  ریبز  نامثعب  مدیـشخب  ار  دوخ  هصح  نم  تفگ  تشاد و  توادـع  مشاـه  ینب  اـب  دوریمن و  نوریب  ناـمثع 

دـسریمن واـب  تفـالخ  هک  تسناد  نوچ  زین  صاـقو  یبا  نب  دعـس  نآ  زا  دـعب  مدیـشخب  یلعب  ار  دوـخ  هصح  نم  تفگ  تبارق  تیمح  يارب 
نمحرلا دبع  نآ  زا  دعب  دندوب  هرهز  ینب   246 ص : نیقیلا ، قح  زا  ود  ره  نوچ  مداد  نمحرلا  دـبع  دوخ  مع  نباب  ار  دوخ  هصح  نم  تفگ 

لوسر تنس  ادخ و  باتکب  منکیم  تعیب  وت  اب  تفگ  یلعب  متشذگ و  نامثع  مالّسلا و  هیلع  یلع  نایم  متشذگ و  دوخ  هصح  زا  مهنم  تفگ 
نآب میأر  مناد و  دوخ  هچنآ  ادـخ و  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  رب  منکیم  لوبق  نم  دومرف  ترـضح  رمع  رکب و  ابا  نیخیـش  هقیرط  ادـخ و 

هس ات  طرش  نامهب  تفگ  نامثعب  یلعب و  رگید  راب  مدرک  لوبق  طرـش  نیمهب  تفگ  نامثع  تفگ  نامثعب  وحن  نامهب  نآ  زا  دعب  دریگ  قلعت 
داد و نامثع  تسدب  تسد  دنکیمن  لوبق  ار  نیخیـش  هقیرط  یلع  هک  دـید  نوچ  درکیمن  لوبق  یلع  درکیم و  لوبق  نامثع  هبترم  ره  هبترم و 
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درک تعیب  رکب  وبأ  اب  رمع  هک  دـیما  نامهب  رگم  يدرکن  تعیب  وا  اـب  وت  هک  هَّللا  دومرف و  یلع  سپ  نینمؤملا  ریما  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ 
مهب ياهبترمب  دانع  داسف و  ناشیا  نایم  دش و  باجتـسم  ترـضح  نآ  ياعد  دناهدرک  لقن  رثکا  هکنانچ  دزادـنا و  یئادـج  امـش  نایم  ادـخ 

هک يوحنب  هیضق  نیا  تیفیک  دوب  نیا  دنکفا  یئادج  ناشیا  نایم  رد  گرم  هکنآ  ات  دنتفگیمن  نخـس  مه  اب  يرگید  اب  کی  چیه  هک  دیـسر 
زا هیـضق  نیا  لامتـشا  دوب  دناوتن  یفخم  یلقاع  چیه  رب  دناهتـشاد و  ملـسم  جاجتحا  ماقم  رد  دـناهدرک و  تیاور  هماع  نیخروم  نیثدـحم و 

هچنآ ار  رمع  تسا  سب  تفگ  هکنآ  لوا  ناشیا : ناوعا  اقفر و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبأ  ياطخ  تلالـض و  رفک و  نعط و  رب  یتش  تاهج 
ناشیا تعاط  اضر و  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  یهلا و  رما  قفاوم  قح و  راک  نیا  رگا  موشیمن  راک  نیا  لمحتم  تاـمم  تاـیح و  رد  درک 

رد ارچ  دوب  ناشیا  تعاطا  اضر و  فـالخ  لـطاب و  اـطخ و  رگا  تخیرگیم و  نآ  لـمحت  زا  درکیم و  فاکنتـسا  زارتحا و  نآ  زا  ارچ  دوب 
وا زا  دعب  رکب و  وبأ  يارب  لوا  تفرگ  قح  بحاص  زا  ار  قح  هدـش  کسمتم  وا  لوسر  ادـخ و  تجح  مادـکب  دـشیم و  لمحتم  دوخ  تایح 
ره يارب  نآ  زا  دعب  دـنتفالخ  قیال  همه  ۀـهج  نیا  زا  دوب  یـضار  رفن  شـش  نیا  همه  زا  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  لوا  هکنآ  میود  دوخ . يارب 

زیوجت نوچ  بویع  نیاـب  سپ  دنتـسه  تیـصعم  کـشیب  دـشابن  رفک  رگا  اـهنآ  رثکا  تسنآ و  یفاـنم  دوخ  داـقتعاب  هک  تفگ  یبیع  سک 
رمعب یـسک  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ظـحاج  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  دوـب و  یـضار  ناـشیا  زا  ترـضح  نآ  هنوـگچ  درک  ناـشیا  تفـالخ 

تفر و اـیند  زا  هدرزآ  وت  زا  هک  یئوگیم  هحلطب  ـالاح  نوچ  سپ  دوب  یـضار  رفن  شـش  نیا  زا  ادـخ  لوسر  هک  یتـفگ  لوا  وت  هک  تفگیم 
نینمؤملا ریما  هدرک  بیع  هکنآ  میـس  نیا . ياج  هچ  واب  دـیوگب  ار  نخـس  نیا  زا  رتمک  هک  درکیم  تأرج  یک  اما  دـنرگیدکی  ضیقن  اـهنیا 

هدرک و حدـم  نیاب  ار  دوخ  لوسر  یلاـعتقح  تسا و  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  هنـسح  قـالخا  هدـیمح و  تافـص  هلمج  زا  هک  حازمب  ار  مالّـسلا  هیلع 
ْنِم اوُّضَْفناـَل  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  ْوـَل  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر  اـِمبَف  تـسا  هـتفگ  247 و  ص : نیقیلا ، قـح  هدرک  تمذـم  ار  شفـالخ 

رهاظ ملاع  همه  رب  دشاب  بعل  وهل و  نمـضتم  مکح و  ذافن  راقو و  نیدـمت و  یفانم  هک  دـشاب  يرما  حازم  هباعدـب و  وا  دارم  رگا  َِکلْوَح و 
یَلَع ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ياضتقمب  ناقفانم  نارفاک و  ياهلد  رد  شبعر  دوب و  فوصوم  فاصوا  نیا  فالخب  ترـضح  نآ  هک  تسا 

تبسن ار  وا  دوخ  رمع  دندرکیمن و  وا  تفالخ  لوبق  ببس  نیاب  دیزرلیم و  ناشندب  دندینشیم  هک  ار  شمان  هک  دوب  نکمتم  هبترمب  َنیِِرفاْکلا 
نبا میئامن و  نخسب  ءادتبا  هک  میدرکیمن  تأرج  ام  دوب  تکاس  ترضح  نآ  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دادیم و  ربکت  رخفب و 

هک مسرتـیم  دوشب  تفـالخ  یلوـتم  یلع  امـش  بحاـص  رگا  تفگ  ساـبع  نباـب  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  راـکب  نب  ریبز  زا  دـیدحلا  یبا 
یتعامج وا  دزن  تسـشن و  رمع  دزن  دجـسمب و  دـمآ  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرابنالا  نبا  زاب  درادـب و  هار  زا  ار  وا  دراد  وا  هک  یبجع 

ریشمش رگا  هک  دنک  ربکت  هک  ار  وا  لثم  تسا  راوازس  تفگ  رمع  داد  بجع  ربکتب و  تبـسن  ار  وا  نارـضاح  زا  یکی  تساخرب  نوچ  دندوب 
هاگره تفگ  یسک  سپ  تما  نیا  فرـش  قباوس و  تسا  وا  زا  تسا و  ملعا  ملاع  همه  زا  اضق  رد  وا  دشیمن و  تسار  مالـسا  نوتـس  دوبن  وا 

ار بلطملا  دـبع  نادـنزرف  تسا و  نس  مک  هکنآ  تهجب  میراد  تـهارک  وا  تفـالخ  زا  اـم  تـفگ  دـینکیمن  هـفیلخ  ار  وا  ارچ  تـسا  نـینچ 
امـش موق  ارچ  دـیئوا  مع  نارـسپ  ادـخ و  لوسر  تیب  لها  امـش  هک  تفگ  سابع  نباب  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  و  درادیم . تسود 

دنتساوخن تفگ  رمع  ناشیا  يارب  زا  میتشادن  رطاخ  رد  يزیچ  یکین  زا  ریغب  زگره  منادیمن  تفگ  سابع  نبا  دنتشاذگناو  امـشب  ار  تفالخ 
هک یسک  لوا  هک  دیئوگ  امش  دیاش  ربکت و  توخن و  زا  دیور  الاب  نامسآب  امش  سپ  دوش  عمج  تفالخ  يربمغیپ و  امش  يارب  زا  امـش  موق 

رکب وبأ  يأر  هن  رگا  تشادـن و  نآ  ریغب  یجـالع  هک  داد  ور  يرما  نکیل  دوبن و  نیا  شبلطم  وا  دوب  رکب  وبأ  تفـالخ  زا  درک  رود  ار  اـمش 
يوسب دننکیم  رظن  امش  موق  هک  اریز  دشیمن  اراوگ  امش  رب  درکیم  رگا  دادیم و  رارق  یبیصن  تفالخ  زا  امش  يارب  زا  هنیآره  نم  قح  رد  دوب 
يزور هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  زاب  دـشکیم و  ار  نآ  هک  یباـصقب  دـنکیم  واـگ  هک  يرظن  دـننام  اـمش 

نم نکیل  تفگ و  رمع  هن  تفگ  دنهدب  امـشب  ار  تفالخ  هکنآ  زا  ارم  دش  عنام  رما  هچ  هک  ینادیم  هک  تفگ  سابع  نب  هَّللا  دبع  اب  شردـپ 
لاماپ ار  مدرم  هرابکی  تفالخ و  يربمغیپ و  امش  يارب  زا  دوش  عمج  هکنآ  زا  شیرق  دنتـشاد  تهارک  تفگ  رمع  تسیچ  نآ  تفگ  منادیم 
هفیلخ ایآ  تفگ  سابع  نبا  دندرک  رایتخا  یتسرد  يأر  دـنتفای و  قیفوت  دـندومن و  رایتخا  دـندرک و  ریبدـت  دوخ  يارب  زا  شیرق  سپ  دـینک 
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ساـبع نبا  یهاوخ  هچنآ  وـگب  تفگ  رمع  دونـشب  ار  نخـس  نیا   248 ص : نیقیلا ، قـح  باوـج  هک  دـنادرگیم  رود  نم  زا  ار  دوـخ  بضغ 
ُمَُهل َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  دـیامرفیم  یلاـعتقح  دـندرک  راـیتخا  دوخ  يأرب  وا  يارب  زا  شیرق  هک  یتفگ  هچنآ  اـما  تفگ 

هک ینادـیم  وت  تسنآ و  رد  ناشیا  ریخ  هچنآ  ناشیا  يارب  زا  دـنکیم  راـیتخا  دـهاوخیم و  ار  هچره  دـنکیم  قلخ  وت  راـگدرورپ  ینعی  ُةَرَیِْخلا 
الا تسا و  قح  دـناهدرک  رایتخا  ار  ادـخ  هدرک  رایتخا  دوخ  يارب  زا  شیرق  رگا  درک  هک  ار  نآ  تفـالخ  يارب  شقلخ  زا  درک  راـیتخا  ادـخ 

تسا و هدرک  رکذ  ار  یتعامج  نآ  لاح  یلاعتقح  سپ  تفالخ  يربمغیپ و  دوش  عمج  ام  يارب  هک  دنتساوخن  هک  یتفگ  هچنآ  تسا و  لطاب 
سپ ادخ  تسا  هداتسرف  ار  هچنآ  دنتساوخن  ناشیا  هک  تسنآ  ببـسب  نیا  ینعی  ْمَُهلامْعَأ  َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  تسا  هتفگ 

لاـماپ ار  مدرم  اـم  دـشیم  نینچ  رگا  هک  یتفگ  هچنآ  اـما  تسا  هدرک  فرطرب  ار  اـهنآ  باوث  ار و  ناـشیا  ياـهلمع  تسا  هدرک  طـبح  ادـخ 
لوسر قلخ  زا  تسا  قتـشم  ام  ياهقلخ  نکیل  درک و  میتسناوتیم  زین  یـشیوخ  تبارقب و  میدرکیم  يدعت  مدرم  رب  تفالخب  ام  رگا  میدرکیم 

هک تسا  هدرک  باطخ  واب  اضیا  یمیظع و  قلخ  رب  وت  هک  یتسردب  هک  تسا  هدومرف  وا  قح  رد  ادخ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 
امـش ياهلد  سابع  رـسپ  يا  شاب  راومه  تفگ  رمع  نانمؤم  زا  دـناهدرک  وت  تعباتم  هک  اهنآ  يارب  ار  دوخ  تمحرم  لاب  نک  تسپ  اشگب و 

ور هارب  ینأتب  تفگ  ساـبع  نبا  دوشیمن  ریغتم  زگره  هک  ياهنیک  ددرگیمن و  لـیاز  زگره  هک  یـشغ  شیرق  رما  رد  تسا  رکم  شغ و  زا  رپ 
كاپ ادـخ  هک  تسا  ادـخ  لوسر  لد  زا  ناشیا  ياهلد  هک  یتسردـب  هدـم  بیرف  شغب و  تبـسن  ار  مشاه  ینب  ياهلد  نانمؤم و  هاشداپ  يا 

هداتـسرف ناشیا  نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  یلاعتقح  هک  دـناياهدازهناخ  ناشیا  اهیدـب و  اهبیع و  همه  زا  ار  نآ  تسا  هدـینادرگ  هزیکاـپ  هدرک و 
رد دنشاب و  هدرک  بصغ  ار  شقح  هک  یسک  دشاب  هتشادن  هنیک  هنوگچ  تسه  ام  لد  رد  امـش  هنیک  توادع و  هک  یتفگ  هکنآ  اما  تسا و 

لیاز نم  دزن  وت  تلزنم  میوگب و  وتب  مهاوخیمن  هک  تسا  هدیسر  نمب  ینخـس  وت  زا  هَّللا  دبع  يا  وت  اما  تفگ  رمع  سپ  دنیب  نارگید  تسد 
تفگ رمع  یجنرب  قح  زا  دـیابن  دـشاب  قح  رگا  مزاس و  رهاظ  ار  شفالخ  دـشاب  لطاب  رگا  هد  ربخ  ارم  تسا  مادـک  تفگ  ساـبع  نبا  دوش 

مدآ رب  درب  دسح  ناطیش  سپ  دسح  اما  تفگ  سابع  نبا  دنتفرگ  ام  زا  دسح  ملظ و  يور  زا  ار  تفالخ  نیا  هک  یئوگیم  ررکم  هک  مونشیم 
يا تفگ  سپ  تسیک  قح  نیا  بحاص  هک  ینادـیم  وت  دـنربیم و  رایـسب  ام  رب  دـسح  میمدآ و  نادـنزرف  اـم  درک و  نوریب  تشهب  زا  ار  وا  و 

يوعد شیرق  امـش و  زا  میرتهب  اـم  تسا و  اـم  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مجع  رب  برع  دریگیمن  تجح  اـیآ  هفیلخ 
رمع میراد  ار  تجح  نیا  شیرق  ریاس  رب  زین  ام  سپ  تسا  ام  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  برع  ریاس  رب  دننکیم  تلیـضف 

هچره اب  نم  هک  یتسردب  يوریم  هکنآ  يا  هک  دز  ادص  وا  بقع  زا  رمع  دـش  هناور  تساخرب و  نوچ  ورب  دوخ  هناخب  زیخرب و  لاحلا  تفگ 
همه رب  وت و  رب  ارم  تفگ  دـینادرگ و  بقعب  ور  ساـبع  نبا  مرادـیمن  رب  وت  قح  تیاـعر  زا  تسد  دوش  رداـص  وت   249 ص : نیقیلا ، قـح  زا 
هدرک ظفح  ار  دوخ  هرهب  دنک  تیاعر  ار  قح  نآ  هک  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ببـسب  تسه  میظع  یقح  ناناملـسم 

ماهدیدن زگره  سابع  نباب  ابحرم  تفگ  نارـضاح  اب  رمع  سپ  تفر  تفگ و  ار  نیا  تسا  هدرک  لطاب  ار  شاهرهب  دـنک  عیاض  ار  نآ  رگا  و 
دنامیمن یفخم  ریبخ  لقاع  رب  هضقانتم  رابخا  نیا  زا  هک  دیوگ  فلؤم  دیآ . بلاغ  وا  رب  هکنآ  رگم  دنک  هضراعم  هثحابم و  یسک  اب  هک  ار  وا 

زا کی  ره  تسا و  هدرکیم  وا  قح  لاطبا  رد  یعـس  لیح  لـئاسو و  اب  تسا و  نینمؤملا  ریما  قح  تفالخ  هک  تسا  هتـسنادیم  قفاـنم  نآ  هک 
ینادـیم هاگره  موش  رما  نیا  لمحتم  تامم  تایح و  رد  مهاوخیمن  تفگ  هکنآ  الثم  وا  قافن  رفک و  رب  تسا  یحـضاو  لیلد  اـههتفگ  نیا 

رمع کلهل  یلع  ـال  ول  یتفگیم  هشیمه  دربیم و  قح  هارب  ار  مدرم  دوش  هفیلخ  رگا  تسا و  قح  نیا  بحاـص  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک 
هوجو حبق  اب  ارچ  يوش  لمحتم  لصا  رد  یتساوخیمن  رگا  دوشب و  وت  ناهانگ  زا  یـضعب  هرافک  دـیاش  یهدـیمن  واب  توم  زا  دـعب  ارچ  سپ 

وت و فارتعاب  هک  دوش  لقتنم  یـسکب  ددرگ و  فرـصنم  تسا  یلوا  قحا و  وت  فارتعاب  هک  یـسک  زا  هک  يدرک  تاریبدت  يدش و  لمحتم 
منکیمن عمج  مشاه  ینب  يارب  ار  تفالخ  توبن و  تفگ  هکنآ  دوشیم و  هتشک  تحیضف  تیاغ  زا  تسا و  رتهب  وا  زا  ینیگرـس  عقاو  بسحب 

تسا هدومرف  تسادخ و  زا  همه  رما  هک  یتسردب  ینعی  ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  دیامرفیم  یلاعتقح  تسا و  هتفگ  باب  نیا  رد  یفاش  باوج  سابع  نبا 
تفالخ تماما و  لباق  هک  دنراد  ریـصقت  هچ  مشاه  ینب  تشذـگ و  باب  نیا  رد  رایـسب  رابخا  تایآ و  ِِهلوُسَر و  َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ال 
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دننام ءایبنا  ریاس  رد  ارچ  دنیادخ و  هار  نایامن  هار  يوقت و  رانم  يده و  مالعا  تمکح و  ملع و  باوبا  توبن و  ندعم  هکنآ  ياوس  دنتـسین 
رخآ ربمغیپ  رد  دـشن و  ناشیا  تیب  لها  تفالخ  عنام  ناشیا  يربمغیپ  ناشیا  ریغ  دواد و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  حون و 

توادع و ضحم  دنامیمن  چیه  ام  يارب  دشاب  امـش  اب  ود  ره  تفالخ  توبن و  رگا  تفگ  هکنآ  دـش و  عنام  تسناربمغیپ  فرـشا  هک  نامزلا 
دهاوخن يریصقت  ار  یسک  دشاب  هتسنادن  نآ  لباق  ار  امـش  هدیدنـسپ و  ار  تفالخ  ناشیا  يارب  ادخ  هاگره  تستـسایر  هاج و  بح  دسح و 

عنام ناشیا  لاثما  نامیلس و  یسیع و  ییحی و  فسوی و  ترضح  رد  دشابن  يربمغیپ  عنام  ینـس  مک  هاگره  یلاسمک  رذع  اما  مراهچ و  دوب 
لاس لهچ  زا  هدایز  دـشاب  یفاک  لاس  لهچ  هاگره  ندوب  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  توبن و  يارب  زا  ترـضح و  نآ  قح  رد  دـشاب  ارچ  تفالخ 

ینوراـه و تلزنم  يارب  كوـبت  هوزغ  رد  ةءارب و  هروـس  لـمح  يارب  ترـضح  نآ  نس  ارچ  دـشابن و  یفاـک  ارچ  ترـضح  نآ  تفـالخ  رد 
رذع دوب و  مک  دوب  نآ  زا  دعب  لاس  دنچ  هک  لوسر  تافو  زا  دعب  دوبن و  مک  دوب  نیا  زا  شیپ   250 ص : نیقیلا ، قح  لاس  دنچ  هک  تفالخ 
دـش مولعم  سپ  دشاب . دب  ارچ  دشاب  ادخ  لوسر  تلاسر  دزم  دشاب و  ادخ  يارب  زا  ناشیوخ  تبحم  هاگره  دراد  تبحم  ناشیوخب  هک  رگید 

راصنا دنـشاب و  شیرق  زا  دـیابیم  همئا  هک  هفیقـس  زور  رد  دـناهدرک  تیاور  دوخ  هکنآ  لوا  رایـسب  ياهاطخ  رب  تسا  لمتـشم  اطخ  نیا  هک 
لاح مدرکیمن و  کـش  وا  تفـالخ  رد  نم  دوبیم  هفیذـح  يـالوم  ملاـس  رگا  تفگ  يروش  زور  رد  دـندش و  داـقنم  عیطم و  تیاور  نیمهب 

رد ریثا  نبا  دش و  روکذم  اقباس  سپ  یلوا  همدقم  اما  قافتا  صن و  تفلاخم  اب  تسا  حیرص  هضقانم  نیا  دوبن و  شیرق  زا  کشیب  وا  هکنآ 
دـشیم عازن  عفر  يدرکیم  هفیلخ  ار  یـسک  رگا  هک  دـنتفگ  واب  دـندز  مخز  ار  رمع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نومیم  نب  ورمع  زا  لـماک 

نیما وا  تفگیم  هک  مدینـش  تربـمغیپ  زا  متفگیم  درکیم  لاؤس  نم  زا  ادـخ  رگا  مدرکیم و  هفیلخ  ار  وا  دوبیم  هدـنز  هدـیبع  وبا  رگا  تفگ 
شتبحم ملاـس  تفگیم  هک  مدینـش  تربمغیپ  زا  متفگیم  درکیم  لاؤس  نم  زا  ادـخ  رگا  مدرکیم  هفیلخ  ار  وا  دوب  هدـنز  ملاـس  رگا  تستما و 

رب يدب  صرح  دوخ  باحـصا  زا  تفگ  نک  نییعت  ار  یـسک  دنتفگ  رمعب  هک  هدرک  تیاور  يرذالب  زا  یـضترم  دیـس  تسا و  دیدش  ادـخب 
نیا زا  یکی  رگا  هک  تفگ  نآ  زا  دعب  دوب و  یـضار  ناشیا  زا  تفر  ایند  زا  هک  ادخ  لوسر  مراذـگیم  رفن  شـش  نیاب  نم  منیبیم و  فالخ 

تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  ةاضقلا  یضاق  مدرکیم و  وا  رب  دامتعا  متـشاذگیم و  واب  ار  تفالخ  هدیبع  وبا  ای  ملاس  متفاییم  ار  رفن  ود 
لوسر هک  هریره  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  يراخب و  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  میود  همدـقم  اما  تسا و  هدرکن  نآ  رد  ینعط  و 

نبا زا  ود  ره  اضیا  دنناشیا و  رفک  عبات  ناشیا  رفاک  دنناشیا و  ناملسم  عبات  ناشیا  ناملـسم  رما  نیا  رد  دنـشیرق و  عبات  مدرم  هک  تفگ  ادخ 
دـشاب و یقاـب  ناـشیا  زا  رفن  ود  هکیماداـم  تسا  شیرق  رد  رما  نیا  هتـسویپ  هک  دوـمرف  ص )  ) لوـسر ترـضح  هک  دـناهدرک  تـیاور  رمع 

رگم يدـحا  ناشیا  اب  دـنکیمن  ینمـشد  تسا و  شیرق  رد  رما  نیا  هک  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هیواعم  زا  يراـخب 
لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  صاعلا  نب  ورمع  زا  يذمرت  دـنراد و  اپرب  ار  نید  هک  مادام  دـنکفایم  منهجب  ورب  ار  وا  ادـخ  هکنآ 
هفیقـس زور  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  تیاور  نیا  ینعم  رد  ةاضقلا  یـضاق  تمایق و  زور  ات  رـش  ریخ و  رد  دـنامدرم  ناـیلاو  شیرق  هک  تفگ 

مکح ینمت و  نیا  رد  هک  دش  مولعم  سپ  هدیـسر  هضافتـسا  دـحب  دـنداد و  نآ  تقیقح  رب  تداهـش  همه  درکن و  در  یـسک  ار  تیاور  نیا 
تفالخ يارب  زا  هک  يرذـع  اضیا  هدومن و  هعطاق  صوصن  تفلاـخم  مه  هدرک و  دوخ  هتفگ  ضیقن  مه  تفـالخ  يارب  زا  ملاـس  قاقحتـساب 

عیمج عامجا  مزلتـسم  هک  تسین  يرما  بح  تدش  هک  اریز  تسه  مه  لولعم  تسلوعجم  هک   251 ص : نیقیلا ، قح  نآ  اب  هدرک  ادیپ  ملاس 
فـصو ارچ  دـشاب  رذـع  عطق  بجوم  ملاس  باب  رد  ثیدـح  نیا  رگا  دـشاب و  تفالخ  نارگ  راب  لمحت  رب  تردـق  دـشاب و  تماما  طـیارش 

رتالاب ندوب  ادخ  بوبحم  هکنآ  اب  دشابن  وا  تما  همات  تجح  تسا  ادخ  يوسب  قلخ  بحا  وا  هکنآ  اب  رتاوتم  ریط  ثیدـح  رد  ریما  ترـضح 
درکن و ترـضح  نآ  نییعت  ارچ  سپ  تسه  ندوب  بوبحم  تسین و  قلخ  عیمج  رب  تلیـضف  مزلتـسم  تبحم  تدـش  ندوب و  ادـخ  بحم  زا 

تیاور هعیـش  هکنآ  رب  تسا  هحـضاو  هنیرق  نیا  هک  دـناهتفگ  رباکا  زا  یـضعب  درک و  رگید  هرتاوتم  صوصن  هرثاـکتم و  تاـیآ  زا  رظن  عطق 
هچ دوبن  نیا  رگا  دسرب و  مشاه  ینب  هب  هک  دنراذگن  ار  تماما  هکنآ  رب  ملاس  هدیبع و  وبا  رمع و  رکب و  وبا  دندوب  هدرک  هدهع  هک  دناهدرک 

لیاضف و عاوناب  هک  هباحـص  رباکا  دوجو  اب  دندوبن  فورعم  فوصوم و  یلـضف  چـیه  هب  هک  ندرک  رفن  ود  نیا  دوجو  يوزرآ  تشاد  ینعم 
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عوجر دـش و  لـمحتم  نآ  زا  دـعب  موشیمن و  لـمحتم  نم  توف  زا  دـعب  هک  دروـخ  مسق  لوا  هکنآ  مجنپ  دـندوب . فورعم  زاـتمم و  قـباوس 
داهتجا تیعورـشم  رب  ینتبم  هک  تسنآ  شتیاـهن  دـش  دـناوت  يربک  تفـالخ  رب  ياـنبم  هک  يروش  تیجح  رب  دوب  لـیلد  هچ  درک و  يروشب 

یکی هک  درکن  داهتجا  تسنادیم  هفیلخ  ار  دوخ  هک  دوخ  ارچ  اضیا  دوب و  هار  هچ  زا  یضعب  رب  یضعب  داهتجا  حیجرت  میلـست  ریدقت  رب  دشاب 
دوخ رما  داهتجاب و  رگا  دوش و  دـیعوت  دـیدهت و  میـسقت و  همه  نآ  لتقب و  رماب  جاتحم  هک  درک  نارگید  داـهتجاب  عوجر  دـنک و  نییعت  ار 

هب ناورهن  نیفـص و  لمج و  هلتاقم  أشنم  هقیقحلا  یف  دوب و  ملـسا  بوشآ  هنتف و  زا  هتبلا  درک  وا  تفالخ  رد  رکب  وبا  هکناـنچ  دومنیم  اـفتکا 
ياهشهاوخ درکن و  هدنکارپ  زیچ  چیه  ار  ناناملسم  رما  هک  تسا  هدرک  لقن  ۀیواعم  زا  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دوبن  يروش  ریغب  رما  چیه 

تفالخ هیعاد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دش  نیا  ثعاب  نآ  هک  اریز  داد  رارق  رفن  شـش  نایم  رد  رمع  هک  يروش  رگم  دـینادرگن  قرفتم  ار  ناشیا 
مهب اهفالتخا  نیا  درک  رکب  وبا  هکنانچ  درکیم  هفیلخ  ار  سک  کی  رمع  رگا  دندیناسرمهب و  شهاوخ  نیا  زین  ناشیا  موق  دـندیناسر و  مهب 
یلاو ار  هیواعم  وا  هک  اریز  تفالخ  رد  ار  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  تخادـنا  عمطب  هکنآب  ار  اههنتف  نیا  نتخیگنارب  درک  مامت  دیـسریمن و 
سپ تسنادیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  تبسن  ار  ناشیا  توادع  هکنآ  يارب  دوب  هدرک  رـصم  یلاو  ار  صاعلا  نب  ورمع  دوب و  هدرک  ماش 

سویأم تایح  زا  دـش و  حورجم  نوچ  دـننکن و  تعاطا  اـهنآ  دـیاش  ددرگرب  ترـضح  نآ  هب  تفـالخ  يزور  رگا  هکنآ  يارب  داد  ناـشیاب 
نخس نیا  نوچ  هیواعم  رمع و  امش  رب  دنوشیم  بلاغ  تفالخ  رد  دینکن  رگا  دیـشاب  رگیدکی  هاوخ  ریخ  دمحم  باحـصا  يا  تفگ  دیدرگ 
رفعج زا  دیدحلا  یبا  نبا  اضیا  و  دندروآرب . رس  ریما  ترضح  نامز  رد  دندیناسر و   252 ص : نیقیلا ، قح  مهب  تفالخ  هیعاد  دیسر  ناشیاب 
هدرک زین  هفـسلف  مولع  عبتت  دوب و  یبیدا  فیرط  لقاع  درم  باجحلا  بجاـح  نامیلـس  نب  دـمحم  هک  تسا  هدرک  تیاور  بجاـح  یکم  نب 
مشاه ینب  نایم  دوب  میدق  توادع  نیا  تفگ  نامثع  یلع و  لاوحا  زا  مدرک  لاؤس  وا  زا  نم  دیـشکیمن  یـصوصخم  بهذم  بصعت  دوب و 

يروشب ار  تفالخ  رمع  هک  دوب  نآ  تفالخ  رما  رد  فالتخا  رد  میود  ببس  تفگ  باب  نیا  رد  رایسب  نخس  زا  دعب  سمـشلا و  دبع  ینب  و 
رما نیا  هتسویپ  دنراد و  یهاشداپ  تفالخ و  تیلها  هک  تفرگ  رارق  ناشیا  زا  کی  ره  سفن  رد  سپ  درکن  صخش  کی  رب  صن  داد و  رارق 

دـش و يوق  نامثع  یلع و  نایم  عازن  هکنآ  ات  دندیـشکیم  رما  نیا  راظتنا  دـندوب و  هتخود  نیا  رب  مشچ  دوب و  زوکرم  ناـشیا  ياـهرطاخ  رد 
رابتعاب دیـسر  دهاوخ  واب  نامثع  زا  دعب  تفالخ  هک  تشادن  ياههبـش  کش و  دوب و  هحلط  وا  لتق  بابـسا  مظعا  وا و  لتقب  دش  یهتنم  راک 

رد رمع  اب  تشاد و  مه  دوجو  تحامس  تشاد و  یمیظع  تلزنم  رصع  نآ  لها  سوفن  رد  رکب  وبا  دوب و  رکب  وبا  مع  رسپ  هکنآ  وا و  هقباس 
لها ياهلد  وا و  رب  مدرم  ندـیناروش  نامثع و  عییـضت  رد  درکیم  یعـس  ببـس  نیاب  هتـسویپ  درک و  هعزاـنم  تفـالخ  رد  زین  رکب  وبا  تاـیح 

تساوخیم و دوخ  يارب  زا  ار  تفـالخ  درکیم و  وا  تنواـعم  باـب  نیا  رد  زین  ریبز  درک و  فرحنم  وا  زا  ار  اهرهـش  لـها  بارعا و  هنیدـم و 
رمع و دندوب و  هدرک  عیاض  ار  یلع  هک  اریز  دوب  رتیوق  ناشیا  عمط  هکلب  دوبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیما  زا  رتمک  تفالخ  رد  رفن  ود  نیا  دـیما 
لـیاضف و صیاـصخ و  هک  یتعاـمج  نآ  اـهرطاخ و  زا  دـندوب  هدرک  شومارف  ار  وا  هکلب  دـندوب  هدرک  ردـقیب  مدرم  رظن  رد  ار  وا  رکب  وـبا 
وا هک  دندوب  هدمآ  دوجو  هصرعب  رگید  تعامج  دندوب و  هدرم  اهنآ  رثکا  دندوب  هدینـش  هدـید و  لوسر  ترـضح  نامز  رد  ار  وا  ياهیگرزب 

جوز لوسر و  مع  رسپ  هکنآ  رگم  دوبن  رهاظ  مدرم  نایم  رد  يزیچ  وا  لیاضف  زا  دنتـسنادیم و  ناناملـسم  ریاس  دننام  ار  وا  دنتخانـشیمن و  ار 
شیرق و ضغب  زا  دوب  هداتفا  قافتا  ترـضح  نآ  يارب  زا  دـندوب و  هدرک  شومارف  ار  وا  لیاضف  بقانم و  ریاس  تسا و  نیطبـس  ردـپ  لوتب و 

دنتـشادیم تسود  ار  ریبز  هحلط و  شیرق  دوب و  هداتفین  قافتا  نارگید  زا  کی  چـیه  يارب  زا  هک  ردـق  نآ  ترـضح  نآ  زا  ناشیا  فارحنا 
دندادیم و لاضفا  اطع و  هدعو  ار  ناشیا  دندرکیم و  شیرق  بلق  فیلأت  نامثع  رمع  رخاوا  رد  دوبن و  ناشیا  رد  یلع  ضغب  بابـسا  هک  اریز 

دوب هدیدنـسپ  تفالخ  يارب  زا  دوب و  هدرک  ناشیا  رب  صن  رمع  هک  اریز  دنتـسنادیم  لعفلاب  هکلب  هوقلاب  هفیلخ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  ود  ره 
هحلط دـش  هتـشک  نامثع  نوچ  دندیدنـسپیم و  ار  وا  لاعفا  لاوقا و  مدرم  دوب و  مکحلا  ذـفان  تافو  زا  دـعب  دوخ و  تایح  لاـح  رد  رمع  و 

نآب دندادیمن  رارق  یلع  رد  ار  تفالخ  دندوب  وا  اب  هک  برع  ناعاجش  نایرتشا و  رگا  نآ و  رب  دوب  صیرح  رایسب  درک و  تفالخ  ذخا  هدارا 
دندرک ترـضح  نآ  تفالخ  رد  میظع  هنخر  نآ  تفر  ردب  ریبز  هحلط و  تسد  زا  تفالخ  نوچ  دسریمن و   253 ص : نیقیلا ، قح  ترضح 
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گنج رگا  هک  اریز  نیفـص  گنج  يارب  زا  دوب  يدـیهمت  همدـقم و  لمج  گنج  دـش و  اپرب  لمج  گنج  هنتف  دـندرب و  قارعب  ار  هشیاـع  و 
ار و ناناملسم  هشیاع و  هبراحمب  دش  قساف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  تخادنا  ماش  لها  مهوب  درکیمن و  تفلاخم  رب  تأرج  هیواعم  دوبن  هرـصب 

دـش مولعم  سپ  تسا  منهج  لها  زا  وا  دـشکب  ار  تشهب  لها  زا  ینمؤم  هک  ره  دـندوب و  تشهب  لها  ناشیا  تشک و  ار  ریبز  هحلط و  هکنآ 
يراج هک  یحیبق  يداسف و  ره  دش  یشان  هیواعم  ندش  هارمگ  نیفص و  داسف  زا  دوب و  نآ  عرف  دش و  دلوتم  لمج  داسف  زا  نیفـص  داسف  هک 
نیقی نامثع  نوچ  هک  درک  يوعد  هّللا  دـبع  هک  اریز  دوب  نیعل  نامثع  لتق  عورف  زا  یعرف  زین  ریبز  نب  هّللا  دـبع  هنتف  هیما و  ینب  ماـیا  رد  دـش 
روما نیا  هلـسلس  هک  ینیبیمن  سپ  دـنهاوگ  نیا  رب  رگید  عمج  مکحلا و  ناورم  درک و  نم  يارب  زا  تفـالخ  ضن  دـیناسر  مهب  دوخ  لـتقب 

تسا و هتخورفا  ياهلعش  یشتآ  ره  زا  تسا و  هتـسویپ  یتخردب  یخاش  ره  تسا و  یلـصا  رب  عرفتم  یعرف  ره  تسا و  هتـسویپ  مهب  هنوگچ 
دنتفگ رمعب  هک  دوب  نآ  نیا  زا  رتبیجع  تفگ  دومن و  سرغ  تلالـض  هنتف و  نیمز  رد  رمع  هک  يروش  هثیبـخ  هرجـشب  دوـشیم  یهتنم  همه 

ار نامیا  ربجب  هک  ناشیا  نادنزرف  گنج و  ياههدشریـسا  دـندوب و  مهبولق  ۀـفلؤم  لخاد  هک  نیقفانم  رثکا  هیواعم و  صاع و  نب  دیعـس  هک 
یلع اما  تفگ  باوج  رد  يدادن  یتموکح  یتیالو و  ار  هحلط  ریبز و  سابع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يدرک و  یلاو  مکاح و  دندرکیم  راهظا 

اهرهش و رد  دنوش  رشتنم  هک  مسرتیم  شیرق  زا  رگید  تعامج  نیا  اما  دنکب و  تموکح  لوبق  نم  بناج  زا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  شربکت 
هنوگچ دننک  دوخ  يارب  زا  تفالخ  ياوعد  کی  ره  دننک و  داسف  هک  دـشاب  فئاخ  ناشیا  تموکح  زا  هک  یـسک  سپ  دـننکب  رایـسب  داسف 
مالـسا ياههنتف  عیمج  هک  دـش  مولعم  سپ  دـننکب  داـسف  هک  نآ  زا  داد  رارق  يواـسم  تفـالخ  هبترم  رد  ار  رفن  شـش  هک  یتقو  رد  دیـسرتن 

قافتا رابخاب و  هک  ار  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  لثم  هکنآ  مشـش  دش . رمع  رکب و  وبا  ياهتعدـب  ریاس  هفیقـس و  يروش و  رب  عرفتم 
هّللا یّلص  یهانپ  تلاسر  ترضح  بوبحم  یهلا  رماب  قح و  مزالم  نیمز و  لها  نیرتوکین  تیب و  لها  هلمج  زا  امهیلع  قفتم  هحیحـص  هتباث 

رارقاـب هک  ار  یعمج  درکن و  لـخاد  يروـش  رد  ار  ترـضح  مع  ساـبع  دـندوب و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  نایعیـش  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
هک كدف  هیـضق  رد  هکنآ  متفه  درک . راک  نیا  عجرم  رایتخا و  بحاص  دندوب  قاقـش  قافن و  ندعم  دـندوب و  بویع  همهب  بویعم  شدوخ 

تراهط و تمـصعب و  تداهـش  تلاسر  ترـضح  تیدـحا و  بانج  هک  ار  موصعم  راـهچ  تداهـش  يوعد و  یهیدـب  قلعتم  دوب  یئزج  رما 
روما و عیمج  رد  تما  مامت  تسایر  هک  تماـما  باـب  رد  درک و  در  عفن  رج  تمهتب   254 ص : نیقیلا ، قح  دناهداد  ناشیا  تیقح  قدـص و 

متـشه دـشن . عنام  الـصا  عفن  رج  تمهت  دوب و  هدرک  رما  نآ  رد  کیرـش  ار  همه  هک  دومن  یعمجب  عوجر  تسترخآ  اـیند و  نید و  ماـکحا 
زا تفالخ  هتبلا  هک  درک  هلیح  دومن و  یهجوب  ار  نآ  میـسقت  اما  درک  يروش  لخاد  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رهاـظ  بسحب  رگا  هکنآ 

ضغب نآ  دوجو  اب  هحلط  هک  دوب  روهظ  تیاهن  رد  هچ  وا  رفک  رب  تسا  حـضاو  لیلد  هک  دوش  رهاظ  وا  ضغب  ددرگب و  ترـضح  نآ  بناج 
تفالخ رد  وا  اب  ترضح  هضراعم  رکب و  وبا  اب  وا  طبر  رابتعاب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  توادع  رمع و  فارتعاب  تلاسر  ترضحب  تبـسن 

هرهز ینب  هلمج  زا  هک  دعس  نینچمه  تشاذگیمن و  ار  نامثع  بناج  ناشیا  نایم  اهتبسن  ریاس  نامثع و  یـشیوخ  اب  نمحرلا  دبع  نینچمه  و 
رمع رارقاب  هک  ریبز  دندشیمن و  یـضار  ترـضح  تفالخب  وا  دوجو  اب  ناشیا  تشاذگیمن و  ار  نامثع  نمحرلا و  دبع  بناج  دوب  هیما  ینب  و 
سک ود  دومنیم  تماقا  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  رگا  دـنامیم و  اهنت  ترـضح  نآ  دوبیم  ناشیا  اب  رگا  دوب  ناطیـش  یهاگ  ناسنا و  یهاگ 

رد سپ  دـندرکیمن  تقفاوـم  هتبلا  هحلط  نمحرلا و  دـبع  دـندشیم  رفن  هس  درکیم  تقفاوـم  ناـشیا  اـب  مه  دعـس  هک  يریدـقت  رب  دـندوبیم و 
باتک رد  يرهوج  يروش و  باتک  رد  یبعـش  هک  هتفگ  دـیدحلا  یبا  نبا  دیـسریمن و  ترـضح  نآب  تفـالخ  تروص  هس  نیا  زا  کیچـیه 
يزور رد  دنتساخرب  رمع  سلجم  زا  سابع  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  نوچ  تفگ  هک  يراصنا  دعس  نب  لهـس  زا  دناهدرک  تیاور  هفیقس 

ردب ام  تسد  زا  تفالخ  رمع  ریبدت  نیاب  هک  تفگ  سابع  هب  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  متفریم  ناشیا  بقع  زا  نم  تشاذگ  يروش  يانب  هک 
دعـس تسا و  بناجنآ  رد  نمحرلا  دـبع  هک  دیـشاب  یبناـج  رد  تفگیم  هک  يدینـشن  دومرف  ترـضح  یتسناد  هنوگچ  تفگ  ساـبع  تفر 
عمج فرط  کی  رد  اهنیا  هاگره  تسا و  وا  داماد  نامثع و  ریظن  نمحرلا  دـبع  تسوا و  مع  رـسپ  هک  اریز  دـنکیمن  نمحرلا  دـبع  تفلاـخم 

بتارم نیا  اب  مرادن و  زین  اهنآ  زا  یکیب  هکلب  ود  رهب  دیما  نم  هکنآ  ياج  هچ  درک  دهاوخن  هدیاف  دنـشاب  نم  اب  رگید  رفن  ود  نآ  رگا  دنوش 
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تلیـضف ام  رب  دوب  رکب  وبا  هک  ناشیا  لوا  هک  دنگوس  ادـخب  ام و  زا  تسا  لضفا  نمحرلا  دـبع  هک  مدرمب  دـنامهفب  هک  دوب  نیا  رمع  بلطم 
زا ار  هچنآ  تبقاع  يدب  درک  مهاوخ  وا  ناشن  رطاخ  نم  دریمن  ضرم  نیا  رد  رمع  رگا  هک  دنگوس  ادخب  نمحرلا و  دـبع  ياج  هچ  تشادـن 

دوخ يازج  دننکب  رگا  دـننادرگب و  ام  زا  ار  تفالخ  هک  درک  دـنهاوخ  قافتا  ناشیا  درم  دـهاوخ  هتبلا  دریمب و  رگا  درک و  ام  اب  رخآ  ات  لوا 
رهاـظ مدرم  ناـیم  رد  ار  تلادـع  مهاوـخیم  نکیل  مهاوـخیمن و  ار  اـیند  مرادـن و  یهاـشداپب  تبغر  نم  هک  هّللا  تفاـی و  دـنهاوخ  نم  زا  ار 
هاگره هک  دیوگ  یـسک  رگا   255 ص : نیقیلا ، قح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  ادـخ و  ماکحاب  میامن  مایق  منادرگ و 

ار ثیدح  نآ  لوا  زور  رد  رمع  رکب و  وبا  نوچ  هک  تسنآ  شباوج  دشیم  يروش  لخاد  ارچ  دـسریمن  واب  تفالخ  هک  تسنادـیم  ترـضح 
دوب هدـش  زوکرم  مدرم  ياهرطاخ  رد  تفگیم و  ار  نیا  ررکم  زین  رمع  دوشیمن و  عمج  هلـسلس  کی  رد  تفـالخ  توبن و  هک  دـندرک  عضو 

لخاد وا  رماب  ترـضح  نوچ  تشگیمن  رب  واـب  قح  دـندادیمن و  مشاـه  ینبب  تفـالخ  لاـمتحا  زگره  دـشیمن  يروش  لـخاد  ترـضح  رگا 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  هچنانچ  تسا  هدوب  لـصایب  فرح  نآ  عوضوم و  تیاور  نآ  هک  دنتـسناد  دـش  يروش 

ترـضحب ساـبع  تشون  همه  رخآ  رد  ار  یلع  تشون و  ار  ناـمثع  ماـن  هفیحـص  لوا  رد  تشون  ار  يروش  هماـن  رمع  نوـچ  هک  تسا  هدرک 
اب نوچ  تفگن  واب  باوج  ترـضح  وشم  يروش  لخاد  ونـشب و  نم  زا  درک  دنهاوخ  نوریب  ارت  تسا و  هتـشون  همه  زا  دـعب  ار  وت  هک  تفگ 

یفخم وت  رب  هک  تشاد  یببـس  نم  ندـش  لخاد  مع  يا  هک  دومرف  ترـضح  درک  دـنهاوخ  نینچ  متفگن  تفگ  سابع  دـندرک  تعیب  نامثع 
بیذکت دوخ  نابزب  وا  هک  متـساوخ  نم  درک  دـهاوخن  عمج  ار  تفالخ  توبن و  تیب  لها  رب  ادـخ  هک  تفگ  ربنم  رب  رمع  هک  يدینـشن  دوب 

رد اضیا  دـش و  تکاس  سابع  سپ  میراد  تفالخ  تیحالـص  ام  دوب و  غورد  لـطاب و  تفگیم  رتشیپ  هچنآ  هک  دـننادب  مدرم  دـنکب و  دوخ 
يروش رد  لخاد  ترـضح  نآ  رگا  هک  دوب  مولعم  زین  نیا  دـسریمن و  اهنآب  ام  هصقاـن  لوقع  هک  تسا  رایـسب  حـلاصم  ناـشیا  لاـعفا  روما و 

هدرک و تفالخ  كرت  تبغر  اضر و  هب  ترـضح  هک  دننک  مهوت  مدرم  هک  دوب  نکمم  اهنآ و  زا  یکی  تعیب  رب  ار  وا  دندرکیم  ربج  دـشیمن 
اضر و مهوت  هک  دـنک  مامت  ناشیا  رب  اـهتجح  دـنکب و  دوخ  قح  بلط  دوش و  يروش  رد  لـخاد  هکنآ  فـالخب  تسا  هدرک  تعیب  اـهنآ  اـب 

یهار دوخ  ناج  رب  یلع  ای  هک  تفگ  ترـضح  نآب  نمحرلا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  هصق  نیا  رد  يربط  هکنانچ  دوش  فرطرب  راـیتخا 
دمآ و نوریب  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دننادیمن  نامثع  لداعم  ار  یسک  ناشیا  مدرک  تروشم  مدرم  اب  مدرک و  رظن  نم  يوش  هتشک  هک  اشگم 

هیلع یلع  دـندرک  تعیب  ناـمثع  اـب  مدرم  نوچ  هک  تسا  نینچ  يربـط  رگید  تیاور  رد  دـش و  دـهاوخ  تسا  هدـش  ردـقم  هچنآ  هک  دومرف 
هدـش لزان  دنتـسکش  ار  لوسر  تعیب  هک  وا  لاثما  شدوخ و  نأش  رد  هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  نامثع  ناـمثع  تعیب  رد  درک  هقیاـضم  مالّـسلا 

دـندرک و رکم  هک  دومرفیم  درک و  تعیب  تشگرب و  دینـش  ار  دـیدهت  نیا  ترـضح  نوـچ  هیآ  رخآ  اـت  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  اـمَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف 
نامثع اب  نمحرلا  دبع  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا  هماع  نیخروم  نیرتربتعم  زا  هک  يردالب  زا  یضترم  دیس  دندرک و  يرکم  بجع 

یسک وا  زا  ریغب  زور  نآ  رد  منزیم و  ار  تندرگ  ینکن  رگا  نک و  تعیب  تفگ  نمحرلا  دبع  تسشن  دوب  هداتـسیا  ریما  ترـضح  درک  تعیب 
داهج الا  نک و  تعیب  دـنتفگ  دـنتفر و  وا  یپ  زا  يروش  باحـصا  تفر   256 ص : نیقیلا ، قح  نوریب  كانبـضغ  یلع  سپ  تشادن  ریـشمش 

دوبن و اضر  يور  زا  تعیب  هک  دـش  رهاظ  همه  رب  تایـصوصخ  لاوحا و  نیا  اـب  سپ  درک  تعیب  اـت  ار  ترـضح  دـندینادرگرب  سپ  مینکیم 
دبع هک  يرکم  لوا  هک  تسا  هتفگ  ضر )  ) یـضترم دیـس  داهج و  لتقب و  دیدهت  اب  دشابیم  رایتخا  هبئاش  هنوگچ  دـشن و  ققحتم  یعامجا 

رب هکنآ  رگید  رکم  دننک و  لوبق  دیوگب  هچ  ره  دننادب و  ضرغیب  ار  وا  مدرم  هک  درک  ردـب  نایم  زا  ار  دوخ  لوا  هک  دوب  نآ  درک  نمحرلا 
طرشب تفگ  هکنآ  اب  دنکیمن  لوبق  طرش  نآ  اب  ترضح  هک  تشاد  ملع  هک  یطرشب  اما  ار  تفالخ  درک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

درک و دهاوخن  طرش  نیا  لوبق  دنادیم و  لطاب  تعدب و  ار  ناشیا  تریس  ترضح  هک  تسنادیم  ینک و  لمع  رمع  رکب و  وبا  تریسب  هکنآ 
لمع دوب  لاحم  اضیا  دـندرکیم و  وا  رد  حدـق  ببـس  ار  نیمه  هک  اریز  دوب  لطاب  ناـشیا  تریـس  هک  درک  نیا  راـهظا  ترـضح  تسناوتیمن 
راهچ رد  هکنآ  مهن  دندرب . شیپ  زا  ار  یلطاب  رما  نینچ  حضاو  رکم  نیاب  دوبن و  قفاوم  مه  اب  زین  اهنآ  تریس  هک  اریز  ندرک  ود  ره  تریسب 
وحن هچ  اهنیا  ناشیا و  يأر  نتفرگن  رارق  يزیچ  رب  ای  نامثع  يایلوا  ریاس  ای  نمحرلا  دـبع  اب  تفلاخم  دومن  تعامج  نیا  لـتقب  رما  تروص 
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لوسر ادـخ و  رما  مادـک  دوب و  تجح  لیلد  هچب  نارگید  نمحرلا و  دـبع  يأر  وا و  رما  دـنوش و  لتق  قحتـسم  اـهنیاب  هک  دـندوب  یتیـصعم 
ریابک ربکا  زا  مارح و  ناشلتق  نآرق  صنب  هک  نیملـسم  زا  یعمج  لتق  بجوم  ناشیا  تفلاـخم  هک  دومن  ناـشیا  تعاـطا  بوجو  رب  تلـالد 

وا عاـبتا  ترـضح و  نآ  يارب  رگم  دوبن  لـتقب  رما  هکلب  دومن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  لـتقب  رما  ناـشیا  ناـیم  رد  هکنآ  مهد  دوش . تسا 
تسا رفک  وا  ضغب  نامیا و  وا  بح  هک  هدش  تباث  فلاؤم  فلاخم و  قرط  زا  حیحص  ياهدنسب  هکنآ  اب  دش  رهاظ  میـسقت  هلیح  زا  هچنانچ 

باجیا تعاـمج و  نیا  يأر  تعاـطا  بوجو  ریدـقت  رب  هکنآ  مهدزاـی  تسا . ترـضح  نآ  ملـس  وا  ملـس  ادـخ و  لوسر  برح  وا  برح  و 
هـس زا  رگا  هک  درک  تدـم  نیا  نییعت  صوصخ  رب  تلالد  لیلد  مادـک  ار  راوگرزب  موصعم  نآ  اصوصخ  ار  نیملـسم  لتق  ناـشیا  تفلاـخم 

تباث ناشیا  حاحص  تایاور  هب  هک  رخافم  بقانم و  نآ  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکنآ  مهدزاود  دنوشیم . لتقلا  بجاو  درذگب  زور 
اب تسا  قلخ  عیمج  رب  تجح  قح و  ماـما  تسا و  تمکح  ملع و  هنیدـم  باـب  دوشیمن و  ادـج  نآرق  زا  قح و  زا  هک  تشذـگ  رثکا  دـش و 

- مع هک  نامثع  بناج  هک  تسنادیم  دوب و  يراع  بقانم  همه  زا  هک  دنکب  نمحرلا  دبع  تعاطا  هک  درک  رما  دـش  روکذـم  هک  بقانم  ریاس 
لباـق تلع  نیا  هب  دوب و  دوخ  موق  بحم  يأرلا و  فیعـض  شدوـخ  فارتعاـب  دراذـگیمن و  دوـب  شداـماد  هداز و   257 ص : نیقیلا ، قـح 

ار وا  دنک  وا  يأر  فالخ  رگا  هک  يدح  ات  دومن  بجاو  وا  رب  ار  شتعاطا  داد و  حـیجرت  ترـضح  نآ  يأر  رب  ار  وا  يأر  تسین و  تفالخ 
نیرق مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  فلاخم  فلاؤم و  قافتاب  هاگره  مهدزیـس  دشابیمن . رتالاب  نیا  زا  تلالـض  قافن و  رفک و  دانع و  دنـشکب 

تفالخ زا  ببس  نیمه  هب  دشن و  یضار  نیخیش  هقیرطب  تسا و  تما  ملعا  تاجن و  هنیفس  تسین و  ادج  قح  زا  زگره  تسا و  یهلا  باتک 
قفاوم ناشیا  هقیرط  هک  اریز  ناشیا  هقیرط  نالطب  ناشیا و  تلالـض  رب  دشابیمن  یلیلد  رتحـضاو  نیا  زا  تشذـگ  دوب  وا  صوصخم  قح  هک 

نمحرلا دبع  دوب  هدرک  لوبق  ار  وا  هکنآ  اب  ارچ  درکن و  لوبق  ار  نیا  درک و  لوبق  ار  نآ  ترضح  ارچ  دوب  ص )  ) لوسر تنس  ادخ و  باتک 
هکنآ مهدراهچ  تسا . رفک  نیع  لوسر  ادخ و  تفلاخم  دوب  نآ  فلاخم  رگا  دشن و  یضار  ترضح  نآ  تفالخب  نیا  ندرکن  لوبق  ببسب 

هیلع یلع  داهتجا  تحـص  ریدـقت  رب  اضیا  دـش و  رهاظ  ناشیا  لثم  مه  وا  تلالـض  تفالخ و  نالطب  دـش  یـضار  طرـش  نیاب  نوچ  ناـمثع 
سپ تسا  داهتجا  ناشیا  دزن  تفالخ  مظعا  طرـش  هک  اریز  دندوبن  تفالخ  لباق  ناینـس  بهذمب  سپ  دندوبن  دـهتجم  رگا  نامثع  مالّـسلا و 

هک درکیم  طرـش  نمحرلا  دـبع  ارچ  دـندوب  دـهتجم  رگا  درک و  تعیب  فیلکت  نمحرلا  دـبع  تفالخ و  ياروش  لـخاد  ار  ناـشیا  رمع  ارچ 
سپ تسا  زیاج  طرش  نیا  رگا  درکیم و  طرش  نیا  لوبق  نامثع  ارچ  دنیامنن و  زواجت  رمع  رکب و  وبا  داهتجا  زا  دننکن و  لمع  دوخ  داهتجاب 

ینآرق صوصنب  وا  تعباتم  تسبجاو  هک  ص )  ) لوسر ترـضح  تفلاخم  داهتجاب  هاگره  اضیا  تسیچ و  تفالخ  رد  داـهتجا  طرـش  هدـیاف 
دـشابن زیاج  لطاب  لهاج  ود  نآ  تفلاخم  ارچ  دننکیم  هیجوت  نآب  ار  رمع  رکب و  وبا  ياهاطخ  دننکیم و  زیوجت  ناینـس  هکنانچ  دشاب  زیاج 

. تسا یفاک  ربدتم  لقاع  يارب  دش  روکذم  هچنآ  تسا و  مالک  لیوطت  بجوم  نآ  يافیتسا  هک  تسه  هیـضق  نیا  رد  اطخ  زا  رگید  هوجو  و 
زیاج نآ  دندرک و  نفد  هسدقم  هناخ  نآ  رد  ار  وا  هک  درک  تیـصو  دندرک و  نفد  لوسر  ترـضح  هناخ  رد  ار  رکب  وبا  هکنآ  مهدزای  نعط 

لخاد زا  یلاعتقح  درک  یهن  هکنآ  میود  هجو  تسین  زیاج  یعرش  تهج  ریغ  هب  ریغ  کلم  رد  فرصت  هکنآ  لوا  هجو  هجو  نیدنچ  رب  دوبن 
زا هدرک  یهن  یلاعتقح  دـندز و  نیمز  رب  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  دزن  رد  اهگنلک  هکنآ  میـس  هجو  نذا  ریغب  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  ندـش 
ره رد  تسا و  یکی  توم  ةویح و  رد  ترضح  نآ  اصوصخ   258 ص : نیقیلا ، قح  نمؤم  تمرح  دننک و  دنلب  ترضح  نآ  دزن  ادص  هکنآ 
ات ای  هک  تسین  نآ  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ربق  عضوم  هک  تسنآ  باب  نیا  رد  نخـس  لیـصفت  بجاو و  نآ  تیاعر  لاح  ود 

اعدا ناینـس  زا  یـضعب  هچنانچ  دوب  هدـش  لقتنم  هشیاعب  ترـضح  نآ  زا  تایح  لاح  رد  اـی  دوب  یقاـب  ترـضح  نآ  تیکلم  رب  تاـفو  تقو 
هک ار  رمع  رکب و  وبا  دوبن  زیاج  سپ  دوب  ثاریم  رگا  دوب  هقدـص  ای  دیـسر  نارگیدـب  ثاریمب  هک  تسین  نآ  زا  یلاخ  لوا  رب  انب  دـناهدرک و 

هدیبلط یتصخر  هثرو  زا  هک  تسا  هدشن  لقن  يربخ  یتیاور و  چـیه  رد  هثرو و  زا  اضر  بلط  زا  دـعب  رگم  اجنآ  رد  ناشیا  نفدـب  دـننک  رما 
هدرک لیـصحت  یئاضر  ای  دنـشاب  هدیرخ  ناناملـسم  زا  هک  تسیاب  دوب  هقدص  رگا  دنـشاب و  هتفرگ  ناشیا  زا  نآ  لاثما  ندـیرخب و  ای  دنـشاب 

زا دندیبلط و  همطاف  ترـضح  زا  هچنانچ  دـنبلطب  هشیاع  زا  يدـهاش  ای  یتجح  باب  نیا  رد  تسیاب  دوب  تایح  لاح  رد  لاقتنا  رگا  دنـشاب و 
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تـصخر هک  تسا  رهاظ  ریبخ  لقاع  رب  ریدـقت  ره  رب  دـیبلط و  تصخر  وا  زا  هشیاـع و  دزنب  داتـسرف  دـنک  یلیوست  ماوع  رظن  رد  هکنآ  يارب 
دوب ثاریم  رگا  تشادن و  هدـیاف  هشیاع  تصخر  دـندوب و  کیرـش  نآ  رد  ناقحتـسم  همه  دوب  هقدـص  رگا  هک  اریز  تشادـن  هدـیاف  هشیاع 

نب لاضف  هک  دناهدرک  تیاور  تشادن و  هدیاف  یئاهنتب  هشیاع  نذا  دوب و  مارح  هثرو  ریاس  تصخر  نودب  تمـسق  زا  شیپ  نآ  رد  فرـصت 
ات هّللا  تفگ و  دوخ  قیفر  اب  دوب  هدافا  لوغشم  دوب و  هتسشن  نادرگاش  زا  رایسب  تعامج  اب  هفینح  وبا  هک  یـسلجم  رب  تشذگ  يزور  نسح 

مراد يردارب  نم  هفینح  وبا  يا  تفگ  درک و  مالـس  ناشیا  رب  تفر و  کیدزن  هب  سپ  مورن  عضوم  نیا  زا  منکن  مزلم  لـجخ و  ار  هفینح  وبا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  هک  میوگیم  نم  تسا و  یلع  تلاسر  ترـضح  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  دـیوگیم 
تشادرب و رـس  سپ  تخادـنا  ریزب  رـس  یتعاـس  هفینح  وبا  منک  تجح  وا  رب  هک  وـگب  نم  يارب  یلیلد  رمع  وا  زا  دـعب  تسا و  رکب  وـبا  مّلس 

رتحـضاو نیا  زا  تجح  مادـک  وا  ربـق  رد  دناترـضح  نآ  هباوـخمه  ناـشیا  هکنآ  ناـشیا  رخف  ناـشیا و  تمارک  يارب  زا  تسا  سب  تـفگ 
ناشیا سپ  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  عضوم  نآ  رگا  تفگ  وا  مردارب  اب  ار  نیا  متفگ  نم  تفگ  لاضف  دـشابیم 

رد عوجر  دندرک  دـب  دـندوب  هدیـشخب  ترـضحب  دوب و  ناشیا  زا  رگا  دنتـشادن و  نآ  رد  یقح  هک  یعـضوم  رد  ندرک  نفدـب  دـندرک  ملظ 
دننوفدـم هناخ  نآ  رد  دوخ  ياهرتخد  رهم  يازاب  ناشیا  تفگ  سپ  تخادـنا  ریزب  رـس  یتعاس  دنتـسکش  ار  دـهع  دـندرک و  دوخ  هدیـشخب 
َکَجاوْزَأ ََکل  اْنلَلْحَأ  اَّنِإ  هدومرف  یلاـعتقح  هچناـنچ  دـشیمن  لـالح  وا  رب  دادـیمن  ار  ناـنز  رهم  ترـضح  اـت  تفگ  مردارب  متفگ  نم  تفگ 

ترـضح هک  تفگ  مردارب  متفگ  نم  تفگ  لاضف  دـننوفدم  اجنآ  رد  دوخ  ياهرتخد  ثاریمب  وگب  تفگ  هفینح  وبا  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ  ِیتاَّللا 
دیـسریم هناخ  نآ  کی  تشه  اـهنآ  عومجمب  تشاد و  نز  هن   259 ص : نیقیلا ، قح  تفر  اـیند  زا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

اـضیا دـندرک و  نفد  ار  یگرزب  نآب  هزاـنج  هنوگچ  دـشیمن  يربش  ردـقب  نآ  دیـسریم و  کـی  تشه  زا  هصح  هن  زا  ياهصح  ینز  رهب  سپ 
نوچ دـندرب  ثاریم  هصفح  هشیاع و  هک  دـش  نوچ  دـشابیمن  ثاریم  ار  ترـضح  نآ  دـنتفگ  دـندادن و  ثاریم  ار  مالـس  اهیلع  همطاف  ناشیا 
بسن تئاند  زا  هطوسبم  بتک  رد  هچنآ  درادن و  يردارب  تسا و  یضفار  دوخ  هک  ار  نیا  دینک  نوریب  تفگ  هفینح  وبا  دیـسر  اجنیاب  نخس 

رومالا قئاقحب  ملاعلا  هّللا  درادن و  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا  روکذم  وا  ندوب  انزلا  دلو  رمع و  بسح  و 

تسنامثع نعاطم  زا  یلیلق  نایب  رد  میس  بلطم 

هک تسنآ  لوا  نعط  میامنیم . نایب  هلاسر  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یکدنا  دشاب و  هتشاد  رکذب  جایتحا  هک  تسنآ  زا  رتروهشم  وا  لامعا  حیابق  و 
طلـسم ناشیا  لاوما  جورف و  سوفن و  رب  درک و  ناناملـسم  یلاو  مکاح و  دنتـشادن  يرما  چـیه  تیلها  هک  ار  دـنچ  قساف  قفانم  رفاک  براقا 

رب شرادم  دش و  رداص  دـیلپ  نآ  زا  یـصاعم  قوسف و  عاونا  دـینادرگ و  هفوک  مکاح  یلاو و  ار  دوخ  يردام  ردارب  دـیلو  هچنانچ  دـینادرگ 
حبص زامن  دمآ و  دجسمب  تسم  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  ناخروم  ناثدحم و  رثکا  باعیتسا و  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  دوب و  رمخ  برش 

بحاص منکیم و  مه  تعکر  راهچ  زا  هدایز  دـیهاوخیم  رگا  مراد  یغامد  تفگ  ناشیاب  زامن  يانثا  رد  سپ  درک . تعکر  راهچ  مدرم  اـب  ار 
هک دناهتفگ  سپ  رابخا و  لها  ثیدح و  لها  زا  دـناهدرک  تیاور  ناشیا  تاقث  تستاروهـشم و  زا  هصق  نیا  هک  هتفگ  نآ  زا  دـعب  باعیتسا 

هدـیمان قساف  ار  وا  یلاعتقح  تسا و  هدـش  لزان  دـیلو  نأش  رد  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  همیرک  هیآ  لیوأتب  ملع  لها  نایم  تسین  یفالخ 
هنیدمب ار  وا  دندرک و  نارابگنـس  ار  وا  ربنم  رب  هک  دش  عیاش  يدحب  وا  قسف  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  بهذـلا و  جورم  بحاص  تسا و 

لیخد دوخ  تفالخ  رد  ار  قفانم  مکحلا  ناورم  دوبن و  یضار  نامثع  هچ  رگا  دز  رمخ  برش  دح  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دندروآ 
دایرفب دندرک و  هوکـش  وا  زا  نایرـصم  نوچ  درک و  رـصم  ریما  ار  جرـس  یبا  نب  هّللا  دـبع  درک و  تساوخ  هک  ناودـع  روج و  ره  هک  درک 

ار ناشیا  زا  یـضعب  شیر  رـس و  دـنیایب  تعامج  نیا  نوچ  هک  تشون  هّللا  دـبعب  ناهنپ  داتـسرف و  هدرک  ریما  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  دـندمآ 
میود نعط  دش . هتشک  بابـسا  نیاب  دنتـشگرب و  هنیدمب  دنتفرگ و  هار  رد  ار  همان  رـصم  لها  شکب  راد  رب  ار  یـضعب  نک و  سبح  شارتب و 
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ياذیا وا و  قافن  رفک و  ببـسب  درک  نوریب  هنیدم  زا  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  هکنآ 
درک تلحر  ایند  زا  ترضح  نوچ  دادن و  هنیدم  لوخد  تصخر  ار  وا  دوب  تایح  رد  ترضح  ات  دیسریم و  ترـضح  نآب  وا  زا  هک  يرایـسب 

، نیقیلا قح  هک  درک  تعافـش  ار  وا  دمآ و  رکب  وبا  دزنب  نامثع  دنتـشاد  رگیدـکی  قافن  رد  هک  یقافتا  تشاد و  نامثع  اب  هک  یتبارق  رابتعاب 
دوخ نوچ  دشن و  یضار  رمع  درک  اعدتسا  زاب  دش  هفیلخ  رمع  نوچ  دشن و  یضار  رکب  وبا  دهدب و  هنیدم  لوخد  تصخر  ار  وا   260 ص :

نمحرلا و دبع  دعـس و  هحلط و  ریبز و  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  دنچ  ره  دروآ و  هنیدمب  مارکا  زازعاب و  ار  وا  لاثما  ار و  وا  دـش  هفیلخ 
ترـضح رما  تفلاخم  مه  لمع  نیا  درکن و  هدیاف  دـندرک  راکنا  وا  رب  ار  لمع  نیا  دـنتفگ و  واب  نخـس  باب  نیا  رد  هباحـص  ریاس  رامع و 

ار روما  نیا  دـنک و  لمع  ناـشیا  هقیرطب  هک  دوب  هدرک  طرـش  هک  نیخیـش  تنـس  تفلاـخم  مه  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
قبـس تلیـضف و  رد  هماع  هصاخ و  زا  يدحا  هک  رذ  وبا  هکنآ  میـس  نعط  دناهدرک . تیاور  رایـسب  قرطب  نارگید  ربلا و  دـبع  نبا  يدـقاو و 
اهملظ ببسب  ار  نامثع  ررکم  نوچ  دناهدرک  تیاور  وا  تلیضف  رد  رایسب  ثیداحا  دوخ  حاحص  رد  دنرادن و  کش  وا  يراوگرزب  مالـسا و 

زا ار  وا  نیعل  نامثع  میلا  باذـعب  نیرفاـکلا  رـشب  تفگیم  تشگیم و  هنیدـم  ياـههچوک  رد  درکیم و  نعط  تمذـم و  درکیم  هک  اهتعدـب  و 
بقانم لـئاضف و  درکیم و  راـکنا  وا  رب  دـیدیم و  اهمتـس  اهتعدـب و  نوچ  هیواـعم  زا  زین  اـجنآ  رد  داتـسرف و  ماـش  رد  درک و  نوریب  هنیدـم 

ار ماش  لها  هک  دش  کیدزن  درکیمن و  لوبق  دنک  یضار  لامب  ار  وا  تساوخیم  هچ  ره  هیواعم  درکیم و  دایز  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
نم دزن  ار  وا  هک  تشون  واب  نامثع  نک  نوریب  اجنیا  زا  ار  رذ  وبا  تسه  ماـشب  جاـیتحا  ار  وت  رگا  هک  تشون  ناـمثعب  هیواـعم  دـناروشب  وا  رب 

ظیلغ درم  درک و  راوـس  هنهرب  يور  تشرد  يرتـش  رب  ار  راوـگرزب  نآ  هیواـعم  سپ  يراومهاـن  یتـشرد و  تیاـهن  رد  یبـکرم  رب  تـسرفب 
نآب ار  فیعـض  ریپ  نآ  فینع  درم  نآ  نوچ  دریگب و  مارآ  دنک و  باوخ  هک  دراذـگن  دـنارب و  زور  بش و  هک  درک  لکوم  وا  رب  ار  یفینع 
رکنم یهن  زا  تـسد  دـندروآ  ناـمثع  دزنب  ار  وا  نوـچ  تـخیر و  شیاهتـشوگ  دـش و  حورجم  شیاـهنار  هنیدـمب  ندیـسر  اـت  دروآ  فـنع 
نامثع درک  لقن  دوب  هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  وا  ناشیوخ  وا و  نعل  تمذم و  رد  هک  ثیداحا  تشادـنرب و 

هدنکفین و هیاس  زبس  نامـسآ  تفگ  هک  مدینـش  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  اریز  دیوگیمن  غورد  رذ  وبا  دومرف  ریما  ترـضح  درک و  وا  بیذـکت 
زا اـم  هک  دـنداد  تداهـش  همه  دـندوب  رـضاح  هک  هباحـص  سپ  دـشاب  رذ  وبا  زا  رتوگتـسار  هک  ار  یئوگنخـس  هتـشادنرب  هدولآدرگ  نیمز 

سبح ای  ار  وا  منزب  وگغورد  خیـش  نیا  اب  منکچ  نم  هک  هباحـص  اب  تفگ  نامثع  دوب  رذ  وبا  نأـش  رد  هک  میدینـش  ار  نیا  لوسر  ترـضح 
رد میوگیم  نم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنک  هدنکارپ  ار  ناناملـسم  تعامج  دـهاوخیم  منک  نوریب  دالب  زا  ار  وا  ای  مشکب  ای  منک 

هاـنگ دـیوگیم  غورد  رگا  هک  تسنیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  ار  همیرک  هیآ  نآ  سپ  تفگ  یـسوم  قح  رد  نوعرف  لآ  نمؤم  هچنآ  وا  قـح 
دنکیمن تیاده  ادخ  هک  یتسردب  دهدیم  هدعو  ار  امش  هک  اهنآ  زا  یضعب  امـشب  دیـسر  دهاوخ  دیوگیم  تسار  رگا  تسا و  وا  رب  شغورد 

دومرف ریما  ترـضح  داب  تناهد  رد  كاخ  تفگ  رذ  وبا  هب  نیعل  نامثع  سپ  دشاب  وگغورد  یـصاع و   261 ص : نیقیلا ، قح  هک  ار  یسک 
دنتفای كاخ  زا  رپ  ار  شناهد  دنتـشک  ار  نوعلم  نآ  نوچ  ترـضح  نآ  زاجعاب  هک  دـناهدرک  لقن  كاخ و  دوب  دـهاوخ  وت  ناـهد  رد  هکلب 

تفگ ور  نوریب  ام  دالب  زا  تفگ  دیبلط و  ار  وا  زاب  زور  دنچ  زا  دعب  دیوگن  نخـس  دنیـشن و  هن  رذ  وبا  اب  یـسک  هک  درک  دیکأت  نامثع  سپ 
دزنب تفگ  تسرفب  قارعب  سپ  تفگ  يدرک  دـساف  ار  هیحان  نآ  هک  مدـیبلط  ماش  زا  ارت  تفگ  منک  داهج  نارفاـک  اـب  هک  تسرف  ماـشب  ارم 

داتسرف هذبرب  ار  وا  سپ  دشن  یضار  مه  نآب  تسرفب  رصمب  ارم  تفگ  دننکیم  ناماما  رب  نعط  دناههبش و  لها  هک  يورب  یهاوخیم  یتعامج 
ات دوب  لوغـشم  یلاعتقح  تدابعب  تقـشم  تنحم و  اب  تبرغ  نآ  رد  وا  تبحاصم  زا  درک  یهن  ار  مدرم  وا و  دزن  دوب  اـهاج  نیرتنمـشد  هک 

یناگدـنز اـهنت  هک  دومرف  دوب و  هداد  ربخ  ار  وا  ص )  ) لوسر ترـضح  دـش  عقاو  رذ  وبا  رب  هک  اـهملظ  نیا  همه  دـش  لـصاو  یهلا  تمحرب 
زامن لسغ و  یلوتم  قارع  لها  زا  یهورگ  دش و  یهاوخ  تشهب  لخاد  اهنت  دش و  یهاوخ  روشحم  اهنت  درم و  یهاوخ  اهنت  درک و  یهاوخ 

وبا میامن  مایق  وت  رماب  اهنت  هنوگچ  نم  ردپ  يا  تفگ  رتخد  دوبن  وا  رس  رب  شرتخد  ریغب  یـسک  دش  وا  تافو  ماگنه  نوچ  دش و  دنهاوخ  وت 
رب هماج  موش  توف  نم  نوچ  دومن  دـنهاوخ  نم  زیهجت  قارع  جاـح  زا  یعمج  هک  هداد  ربخ  ارم  ادـخ  لوسر  نم  بیبح  رتخد  يا  تفگ  رذ 
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دندیسر و قارع  هلفاق  دمآ  هار  رـس  رب  رتخد  نوچ  ناسرب  ناشیاب  ارم  توف  ربخ  دنیایب  ناشیا  نوچ  جاح و  هار  رـس  رب  ورب  شوپب و  نم  يور 
دـندش و نایرگ  نوزحم و  همه  تفگ  ناشیاب  ار  رذ  وبا  توف  ربخ  رتخد  نوچ  دـندوب  هارمه  یعمج  رتشا و  کـلام  دوعـسم و  نب  هّللا  دـبع 

هنیدم زا  ار  وا  هدرک و  ملظ  وا  رب  هک  یـسک  رب  دندرک  تنعل  دنتـسیرگ و  همه  نفد  زا  دـعب  دـندش و  وا  نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  هجوتم 
رذ وبا  ندرک  نوریب  تقو  رد  دش و  دـهاوخ  روکذـم  نیا  زا  دـعب  هکنانچ  دوب  دوعـسم  نبا  تناها  برـض و  ببـس  کی  نیا  هدرک و  نوریب 

رابک زا  یـسک  رذ  وبا  لثم  اب  هک  ار  یـسک  تفر و  وا  تعیاشمب  هک  دـش  عقاو  ریما  ترـضحب  تبـسن  وا  باحـصا  نامثع و  زا  رایـسب  تناها 
رد وا  تسین و  يرتوگتـسار  وا  زا  نیمز  يور  رب  نامـسآ و  ریز  رد  هک  هدرک  تیاور  وا  نأش  رد  وا  ریغ  يذمرت و  هک  قباوس  لها  هباحص و 

لها هدبزب  تبـسن  دراد و  اور  اهمتـس  نینچ  دناهدرک  تیاور  دوخ  حاحـص  رد  هک  رگید  رایـسب  لیاضف  اب  تسا  میرم  نب  یـسیع  هیبش  دهز 
دبع هکنآ  مراهچ  نعط  دـشاب . تفالخ  قحتـسم  هکنآ  ياج  هچ  ار  وا  درمـش  ناوتیمن  مالـسا  لها  زا  دروآ  لمعب  اهتناها  نآ  تلاسر  تیب 

هبترم ود  درک و  عطق  ار  شاهفیظو  تسا  هدش  لقن  وا  لیاضف  رد  ثیداحا  نامثع  زا  هدایز  دننادیم و  هباحص  رباکا  زا  هک  ار  دوعـسم  نب  هّللا 
دوخ فحـصم  اب  هک  دـیبلط  ار  شفحـصم  هکنآ  يارب  يرگید  دـندز و  وا  رب  هنایزات  لهچ  درک و  زامن  رذ  وبا  رب  هکنآ  يارب  یکی  دز  ار  وا 

تسکش و ار  شیولهپ   262 ص : نیقیلا ، قح  ناوختـسا  ود  هک  دز  ردق  نآ  دادن  وا  دنادرگ و  قفاوم  دوب  هدرک  دایز  مک و  تافیرحت و  هک 
زا هک  دیـسرپ  وا  زا  تفر و  شتدایعب  نامثع  وا  تلحر  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیدحلا  یبا  نبا  درک و  تلحر  نآ  زا  دـعب  زور  هس 

هدرک مراـمیب  بیبط  تفگ  مرواـیب  تیارب  بیبط  تفگ  ادـخ  تمحر  تفگ  یهاوخیم  هچ  تفگ  دوخ  ناـهانگ  زا  تفگ  يراد  هوکـش  هچ 
مدـش ینغتـسم  هک  نونکا  يدرک  عطق  مدوـب  جاـتحم  اـت  تفگ  منک  ررقم  تیارب  زاـب  ماهدرک  عـطق  هک  ار  تاهفیظو  یهاوـخیم  تفگ  تسا 

ادـخ زا  تفگ  نک  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  نم  يارب  زا  تفگ  دـهدیم  يزور  ادـخ  ار  ناـشیا  تفگ  دـشاب  تنادـنزرف  يارب  تـفگ  یهدـیم 
للم باتک  رد  یناتسرهش  ار  دوعسم  نبا  نامثع  ندز  لصا  دنکن و  زامن  وا  رب  نامثع  هک  درک  تیـصو  دریگب و  وت  زا  ارم  قح  هک  مهاوخیم 

میلـست قیدـصت و  زین  نارگید  دـصاقم و  حراش  دـناهدرک و  تیاور  فراعملا  فیاطل  باتک  بحاص  بابحالا و  ۀـضور  بحاص  لحن و  و 
وا بقانم  لیاضف و  رکذـب  تسنوحـشم  هماع  هصاخ و  ثیدـح  بتک  تسا و  راـبک  هباحـص  زا  هک  تسا  راـمع  ندز  مجنپ  نعط  دـناهدومن .

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  باحـصا  زا  يدحا  تفگ  هشیاع  هک  تسا  هدرک  تیاور  باعیتسا  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  هچنانچ 
مدینش مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هک  رسای  رامع  رگم  تفگ  مناوتیم  ینخـس  وا  قح  رد  مهاوخ  هکنآ  رگم  تسین  مّلس 

زا نامیا و  زا  وا  شوگ  ياههمرن  اـت  وا  ياـهاپ  فک  زا  تسا  رپ  رگید  تیاورب  وا  ياـهاپ  فک  یتح  ناـمیا  زا  راـمع  تسا  ولمم  تفگ  هک 
نمشد ار  وا  ادخ  دراد  نمـشد  ار  رامع  هک  ره  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیلو  نب  دلاخ 

سنا زا  متشادیم و  تسود  هتسویپ  ار  وا  مدینش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  ار  نیا  هک  يزور  زا  هک  تفگ  دلاخ  دراد 
ناملس رامع و  مالّسلا و  هیلع  یلع  يوسب  تشهب  تسقاتشم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

رامع و مالّسلا و  هیلع  یلع  رفن  هسب  تسقاتشم  تشهب  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  يدمرت  حیحـص  رد  لالب و  و 
رگم رما  ود  نایم  رامع  دشن  ریخم  زگره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  ناملس و 
نایم تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیلو  نب  دلاخ  زا  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  زا  ةاکـشم  رد  شندـب و  دوب  رتراوشد  هچنآ  درک  رایتخا  هکنآ 

نم زا  تفر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخب  راـمع  متفگ  وا  يور  رب  تشرد  نخـس  نم  دوـب  یعازن  راـمع  نم و 
رامع دوب و  تکاـس  ترـضح  مدرک و  یتشرد  تظلغ و  وا  اـب  مدرک و  وا  تیاکـش  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخب  زین  نم  درک و  تیاـکش 

وا اب  ادخ  دـنک  یتسود  وا  اب  هک  ره  دـنک و  توادـع  وا  اب  ادـخ  دـنک  توادـع  رامع  اب  هک  ره  دومرف  تشادرب و  رـس  ترـضح  دـش  نایرگ 
زا لوصالا  عماج  رد  مدرک و  یضار  دوخ  زا  ار  وا  رامع و  يدونشوخ  رد  مدومن  رایسب  یعـس  مدمآ و  نوریب  سپ  تفگ  دلاخ  دنک  یتسود 

کی ام  دندرکیم  انب  ار  لوسر  ترـضح  دجـسم  نوچ  هک  يردخ  دیعـس  یبا  زا  تسا   263 ص : نیقیلا ، قح  هدرک  تیاور  يراخب  حـیحص 
كرابم تسدب  درک  هدهاشم  لاح  نآ  رب  ار  وا  لوسر  ترـضح  تشادیمرب  تشخ  ود  تشخ  ود  رامع  میتشادیمرب و  تشخ  کی  تشخ 
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رامع منهج و  يوسب  ار  وا  دناوخ  دنهاوخ  تشهب و  يوسب  ار  ناشیا  دـناوخ  دـهاوخ  رامع  هراچیب  تفگیم  تخیریم و  وا  زا  ار  كاخ  دوخ 
بابحالا و ۀـضور  بحاص  حوتف و  باتک  رد  خـیرات و  رد  یفوک  مثعا  هچنانچ  رامع  هصق  تیفیک  اما  اههنتف و  زا  ادـخب  مربیم  هانپ  تفگیم 

ياهملظ قوسف و  دندومن و  قافتا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترـضح  هباحـص  زا  یعمج  هک  تسنآ  دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ 
کی داد  واب  نوچ  دناسرب  واب  هک  دنداد  رامعب  دنیامن و  شروش  وا  رب  دنکن  لاعفا  نیا  كرت  رگا  هک  دندرک  شدیدهت  دنتـشون و  ار  نامثع 

ارت ریخ  نم  هک  نادـب  نیقی  نک و  لمأت  ناوخب و  زادـنیم و  تسا  ادـخ  لوسر  باحـصا  همان  ریما  يا  تفگ  راـمع  تخادـنا  دـناوخ و  رطس 
شیپ دوخ  سپ  دنتخادنا  تکرح  زا  هک  ار  وا  دندز  ردـق  نآ  دندیـشک و  نیمز  رب  ار  وا  ياهاپ  اهتـسد و  هک  تفگ  ار  نامالغ  سپ  میوگیم 

دوب و شوهیب  بش  فصن  ات  دش و  شوهیب  دیناسرمهب و  قتف  تلع  هک  ردق  نآ  دز  وا  ياضعا  لفاسا  مکـش و  رب  شفک  اب  دنچ  دگل  دمآ و 
مثعا اضیا  درک و  اضق  ار  اهزامن  هتخاس و  وضو  دمآ  شوهب  بش  فصن  زا  دـعب  نوچ  دـش و  توف  وا  زا  نتفخ  ماش و  رـصع و  رهظ و  زامن 
تفگ دوب  رـضاح  رامع  ار  رذ  وبا  دنک  تمحر  ادـخ  تفگ  دیـسر  نامثعب  رذ  وبا  توف  ربخ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  خـیرات  رد  یفوک 

هّللا هن و  تفگ  ماهدش  نامیـشپ  رذ  وبا  جارخا  زا  نم  هک  تسنیا  نامگ  ار  وت  تفگ  نامثع  میئوگیم  لد  زا  ام  ار و  رذ  وبا  دنک  تمحر  ادخ 
نم ات  دوب و  رذ  وبا  هک  اجنامه  هب  دینک  شجارخا  هنیدم  زا  دـینزب و  شندرگ  رب  تفگ  دـش  هدرزآ  نخـس  نیا  زا  نامثع  مرادـن  نامگ  نیا 

تفر نوریب  هتساخرب  وت و  یگیاسمه  زا  تسا  رتشوخ  ارم  ناگرگ  ناگـس و  یگیاسمه  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  رامع  دیاین  هنیدمب  ماهدنز 
نامثع دـنتفگ  هتفر و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تمدـخب  هدومن  قافتا  دـندوب  رامع  براقا  هک  موزخم  ینب  درک  وا  جارخا  مزع  ناـمثع  و 

وا و هک  دنز  رـس  يراک  ام  زا  هک  میـسرتیم  دـنکب  ار  راک  نیا  رگا  هدومن  وا  جارخاب  رما  نونکا  میدرک  لمحت  ام  درک و  رازآ  دز و  ار  رامع 
تفر و نامثع  دزنب  سپ  منک  حالـصا  مورب و  نم  ات  دـینک  ربص  امـش  هک  دومرف  داد و  یلـست  ار  ناـشیا  ترـضح  میوش  نامیـشپ  ود  ره  اـم 

راـیخا ناناملـسم و  ءاحلـص  زا  هک  ار  رذ  وـبا  نیا  زا  شیپ  يونـشیمن  ار  ناـهاوخریخ  نخـس  ینکیم و  یباـتیب  اـهراک  زا  یـضعب  رد  تفگ 
رامع جارخا  هدارا  هک  مونـشیم  الاح  دندیدنـسپن و  ناناملـسم  ار  ینعم  نیا  درم و  تبرغ  رد  ات  يدومن  هذبرب  جارخا  هنیدم  زا  دوب  نارجاهم 

وت ار  همه  هک  درک  نوریب  دـیاب  ارت  لوا  تفگ  دـش  بضغ  رد  نخـس  نیا  زا  نامثع  رادرب  نارگید  رامع و  زا  تسد  سرتب و  ادـخ  زا  يراد 
یهاوخ و رگا  درک و  یناوت  راک  نیا  یئوگ و  نخس  نیا  نم  اب  هک   264 ص : نیقیلا ، قح  تسین  نآ  دح  ارت  دومرف  ترضح  ینکیم  عیاض 

دنرادـن یهانگ  ناشیا  تست و  زا  همه  وا  ریغ  رامع و  داسف  هک  دـنگوس  ادـخب  ینادـب و  اـت  نک  ناـحتما  يراد  کـش  رگا  یناوتن و  هک  هّللا 
تایاور نیا  رد  هک  یـسک  تفر و  نوریب  تساخرب و  سپ  دـیآیمن  شوخ  ارت  دـنروآیم و  نابزب  دـنروآیمن و  بات  هک  ینکیم  دـب  ياهراک 

رد مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  هک  یسکب  تبسن  دزاس  عقاو  برض  متس و  تناها و  تیذا و  هک  یـسک  دنادیم  دنک  لمأت 
ضغب نامیا و  وا  بح  هک  هیلع  هّللا  تاولص  يوضترم  بانجب  تبسن  دشاب و  هدرمش  ادخ  نمشد  ار  وا  نمـشد  دشاب و  هتفگ  ار  اهنآ  وا  قح 

هک تسنآ  دوشیم  رهاظ  هماع  هصاـخ و  هربتعم  راـبخا  زا  هچنآ  دـنرادن و  هرهب  مالـسا  ناـمیا و  زا  دـیوگ  نانخـس  نآ  تسا  قاـفن  رفک و  وا 
هک سابع  نبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  دیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  دوب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تیالو  رامع  اب  نامثع  توادع  بابـسا  هدمع 

هدازولاخ نم و  هدازمع  یئوگیم  ار  یک  متفگ  دهاوخیم  هچ  نم  زا  دراد و  راکهچ  نمب  نم  لاخ  رـسپ  وت و  مع  رـسپ  هک  تفگ  نمب  نامثع 
ار هچنآ  درادـیم  ناـهنپ  وت  زا  هک  هّللا  تفگ و  منادـیمن  يزیچ  ریخ  یبوخ و  ریغب  وا  زا  نم  هّللا  متفگ و  میوگیم  ار  یلع  متفگ  دنرایـسب  وـت 

اـسب تفگ  رامع  يدینـش  هک  تسنامه  تفگ  مدینـش  ار  یـضعب  هک  دیتفگیم  هچ  هک  دیـسرپ  دیـسر  رامع  ءانثا  نیا  رد  دـیوگیم  نارگیدـب 
مسق ادخ  تمظعب  یناشیا  عابتا  ناتسود و  ام و  نانمشد  زا  وت  تفگ  نامثع  دراذگیم  ینادانب  ار  دوخ  هک  یملاظ  درادن و  ربخ  هک  یمولظم 
رذع نآ  زا  نم  یلع  یتسود  اما  تفگ  رامع  دـشاب  هدـنیآ  عنام  هتـشذگ و  یفالت  هک  منک  یبدا  ارت  دـشابن  روما  زا  یـضعب  تیاعر  رگا  هک 

وت هک  هّللا  تفگ و  نامثع  تعدب  عبات  وت  متنـس و  عبات  نم  مراد و  تجح  وت  رب  نم  هکلب  يرادن  یتجح  نم  رب  ندرک  بدا  اما  مهاوخیمن و 
يزور مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  ار  نیا  فالخ  نم  تفگ  رامع  یتسه  ریخ  ناعنام  رـش و  راصنا  ناوعا و  زا 

ام وت  هک  قیقحتب  دومرف  مدیسوب  ار  ترـضح  نآ  نیبم  نیبج  هنیـس و  نم  دوبن  يرگید  يدمآ و  وت  دوب و  هدرک  تعجارم  هعمج  زامن  زا  هک 
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رییغت نآ  زا  دعب  اما  يدوب  نینچ  تفگ  نامثع  يرـش  ناعنام  ریخ و  ناوعا  زا  وت  هک  یتسردب  میرادیم و  تسود  ارت  ام  يرادیم و  تسود  ار 
تایاکح نیا  داد و  رییغت  ار  نآ  هک  ره  هد  رییغت  ادخ  تفگ  هبترم  هس  وگب و  نیمآ  سابع  نباب  تفگ  تشادرب و  اعدـب  تسد  رامع  يدرک 

لاعفاب رـش  تبـسن  راب و  هس  وا  رب  راـمع  نیرفن  راـب و  دـنچ  راـمع  ياذـیا  لوا  ناـمثع  ملظ  قسف و  رفک و  رب  تسا  لـیلد  تهج  نیدـنچ  زا 
غورد رگا  هک  درک  يوعد  دوخ  هک  ترـضح  نآ  توادـع  ضغب و  ار و  ترـضح  نآ  نتفگ  رـش  لـها  نداد و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

توادـع ضغب و  هتبلا  ملـسم  نمؤم و  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  مولعم  هک  اریز  تسا  رفک  نیقیب  تفگ  تسار  رگا  رفک و  هکلب  قسف  تفگ 
هکنآ مشـش  نعط   265 ص : نیقیلا ، قـح  تسا  قاـفن  رفک و  نیع  تسا  دافتـسم  شدوـخ  مـالک  زا  هک  ترـضح  نآـب  وا  ضغب  درادـیمن و 

نآ زا  داد و  هزادـنا  زا  هدایز  دوخ  براقا  دـالواب و  ار  ناناملـسم  لاوما  ریاـس  لاـملا و  تیب  لاوما  تسا و  تیب  لـها  صوصخم  هک  سمخ 
ناموت رازه  تصـش  نامز  نیا  باسحب  ابیرقت  هک  داد  رانید  رازه  دـص  راهچ  دوب  هداد  ناـشیاب  ار  دوخ  رتخد  راـهچ  هک  سک  راـهچب  هلمج 

دشاب هدوب  ناموت  رازه  یس  هک  رانید  رازه  تسیود  یناتـسرهش  یبلک و  تیاورب  داد و  رانید  رازه  دص  نیعل  ناورمب  هیقیرفا  لام  زا  تسا و 
مهدیم و دوخ  ناشیوخب  مه  نم  دندادیم  دوخ  ناشیوخب  لام  نیا  زا  رمع  رکب و  وبا  هک  تفگ  داد و  واب  ار  لام  نآ  همه  يدـقاو  تیاورب  و 

تیاور وا  مه  درک و  تمـسق  دوخ  دالوا  لها و  نایم  هساکب  هدرک  عمج  ار  همه  دـندروآ  هرـصب  زا  یمیظع  لام  هک  هدومن  تیاور  وا  اضیا 
دصیس درک و  هعاضق  ینب  ةاکز  یلاو  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  داد و  مکحلا  نب  ثراحب  ار  همه  دندروآ  ةاکز  زا  رایسب  رتش  هک  تسا  هدرک 

دعس هک  دناهدرک  تیاور  دندومن و  شتمالم  نعط و  مدرم  داد و  صاعلا  یبا  نب  دیعسب  رانید  رازه  دص  داد و  واب  ار  همه  دیسر  رانید  رازه 
دیرطب هک  كولـس  نیا  اب  دوب  مهاوخن  لاملا  تیب  نزاـخ  رگید  نم  تفگ  تخادـنا و  دجـسم  رد  ار  لاـملا  تیب  ياهدـیلک  صاـقو  یبا  نب 

نب هّللا  دبعب  هک  لاملا  تیب  نزاخ  مقرا  نب  هّللا  دبعب  تشون  نامثع  هک  تسا  هدرک  تیاور  فنخم  وبا  دهدیم و  رانید  رازه  دـص  هّللا  لوسر 
درک و در  ار  هتـشون  وا  دهدب  رانید  رازه  دص  دندوب  وا  قیفر  هک  یعمج  زا  کی  رهب  رانید و  رازه  دصیـس  دوب  نامثع  ناشیوخ  زا  هک  دلاخ 

مالغ وت  نزاخ  متسنادیم  ناناملـسم  نزاخ  ار  دوخ  نم  تفگ  هّللا  دبع  نکب  میوگیم  هچ  ره  یئام  نزاخ  وت  تفگ  نامثع  دادن  ار  اهغلبم  نآ 
دوـشن و رما  نیا  هجوـتم  زگره  هک  درک  داـی  مسق  تخادـنا و  وا  شیپ  رگید  تیاورب  تخیوآ و  ربـنم  رب  دروآ و  ار  هنیزخ  ياهدـیلک  تست 
زا مهرد  رازه  دصیس  هک  دومرف  ار  تباث  نب  دیز  هعقاو  نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدقاو  داد و  دوخ  مالغ  لیانب  ار  اهدیلک  نامثع 

یتجاح لام  نیاب  ارم  تفگ  هّللا  دبع  ینک  دوخ  يابرقا  لایع و  فرـص  هک  هداتـسرف  ریما  تفگ  درب و  مقرا  نب  هّللا  دـبع  يارب  زا  لاملا  تیب 
ردق نیا  نم  راک  تسناناملـسم  لام  زا  نیا  رگا  دنگوس  ادخب  مدرکن و  لاملا  تیب  تمدخ  دـهدب  نمب  دزم  نامثع  هکنآ  يارب  نم  تسین و 
ریغب دهاوخ  هک  رهب  ار  لاملا  تیب  وا  هک  مناسرب  واب  ررـض  هک  مهاوخیمن  تسنامثع  لام  رگا  دشاب و  مهرد  رازه  دصیـس  شدزم  هک  تسین 

وا رب  باـتفآ  نوچ  هک  دـندروآ  رمع  دزن  مجع  هاـشداپ  هنیزخ  زا  يرهوج  هک  يرهز  زا  تسا  هدرک  تیاور  دـیدحلا  یبا  نبا  دـهدب و  قـح 
الب نیا  رس  رب  مراد  نامگ  نک  تمسق  ناناملـسم  نایم  ار  رهوج  نیا  تفگ  لاملا  تیب  نزاخب  دشیم  دنلب  شعاعـش  شتآ  لقنم  لثم  دیباتیم 

266 ص : نیقیلا ، قح  یـسک  درک و  ناوتیمن  تمـسق  همهب  ار  رهوج  کـی  نیا  تفگ  نزاـخ  دوـش  ثداـح  ناناملـسم  ناـیم  یمیظع  هنتف  و 
ردق نیا  ار  یسک  هک  دنک  يزور  ار  ناناملسم  یحتف  یلاعتقح  رگید  لاس  دیاش  درخب و  ار  نیا  هک  دیآرب  شتمیق  هدهع  زا  دناوت  هک  تسین 

نارتخدب ار  نآ  نامثع  دش  هتـشک  رمع  ات  دوب  رهوگ  نآ  نک و  طبـض  لاملا  تیب  رد  سپ  تفگ  دیرخ  ار  نیا  دـناوت  هک  دـسرمهب  تردـق 
يزیچ وا  يارب  ناـمثع  زا  هک  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تمدـخب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیدحلا  یبا  نبا  اـضیا  داد و  دوـخ 

زا دـعب  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  باعیتسا و  بحاص  مورن و  تعافـشب  وا  دزن  زگره  هّللا  هن و  تسا  اـیاطخ  لاـمح  وا  هک  دومرف  دریگب 
هکرت عومجم  هک  دیسر  رانید  رازه  هس  داتشه و  کی  رهب  وا  هکرت  نمث  زا  هک  دناهتفگ  نز  راهچ  یضعب  دنام و  وا  زا  نز  هس  نامثع  نتشک 

نیا رد  دشاب و  ناموت  رازه  هاجنپ  هب  کیدزن  ابیرقت  ریخا  غلبم  هک  دشاب  رانید  رازه  ود  یس و  دصیـس و  ای  رانید  رازه  هن  لهچ و  تسیود و 
يوذ سمخ  اصوصخ  ناناملـسم  لاوما  رد  هک  یـسک  درادـن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسا  رایـسب  راـبخا  تاـیاور و  باـب 

رد نیکاسم  ءارقف و  دنک و  تنیز  ریذبت و  فارـسا و  روجف و  قسف و  فرـص  هک  دیامن  بلقت  دوخ  براقا  دوخ و  يارب  زا  ردـق  نیا  یبرقلا 
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هک دـندرک  رارقا  وا  رب  لوا  رد  هک  تسیطرـش  فالخ  هکنآ  اب  دراد  ار  ناناملـسم  هماع  تفالخ  تیلها  یک  دنـشاب  هدوب  ترـسع  تقـشم و 
دـشیم و هبتـشم  ماوع  رظن  رد  هک  درکیم  يوحنب  اما  درک  تعدـب  وا  ار  اـطع  رد  لیـضفت  هچ  رگا  رمع  دـنک و  لـمع  رمع  رکب و  وبا  هقیرطب 
رب وا  تواقـش  تنایخ و  هک  دـیناسر  يدـحب  ار  یئاوسر  نامثع  دومنیم و  فرـصت  مک  دوخ  درکیم و  تیاعر  هلمجلا  یف  ار  هیعقاو  تاـهج 

تـسود هکنآ  يارب  سب  تباث و  نب  دـیز  تئارق  رب  ار  مدرم  درک  عمج  هکنآ  متفه  نعط  دـش . یهتنم  وا  لتقب  هکنآ  ات  دـش  رهاـظ  ناـیملاع 
يارب ار  وا  دزادـنیب  نآرق  زا  ار  ناشیا  يادـعا  بلاثم  تیب و  لها  بقانم  تساوخ  نوچ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نمـشد  ناـمثع و 

دوب قلخ  ملعا  هکنآ  اب  درک  عمج  لوسر  ترضح  تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  ینآرق  ببـس  نیاب  درک و  رایتخا  نآرق  عمج 
لطاب دهاوخن  وا  ار  هچنآ  هک  دیبلط  ار  نآرق  نآ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  دش  هفیلخ  رمع  نوچ  دندرکن و  لوبق  لوسر  تنـس  باتکب و 

رهاظ نم  تیب  لها  زا  مئاق  ات  نآ  دوشیمن  رهاظ  نم و  نادنزرف  زا  نورهطم  رگم  ار  فحصم  نآ  دنکیمن  سم  دومرف  دادن و  ترضح  دنک 
عمجب درک  رما  ار  تباث  نب  دـیز  دـنک  عمج  ار  نآرق  هک  تساوخ  نوچ  ناـمثع  درادـب و  نآـب  ندومن  لـمع  ندـناوخ و  رب  ار  مدرم  دوش و 

گید و رد  دیناشوج  دناهتفگ  یضعب  دینازوس و  تفرگ و  ربجب  دنتشاد  نارگید  دوعسم و  نب  هّللا  دبع  هک  ار  رگید  ياهفحصم  وا و  ندرک 
فحصم هک  دشیمن  یضار  هک  دوب  نیا  وا  تناها  دوعسم و  نبا  ندز  ببس  کی  دسرن و  مهب  عالطا  اهنآ  رب  ار  یسک  ات  تخوس  نآ  زا  دعب 

روهشم تسا و  نایم  رد  لاحلا  هک  یفحصم  دندنازوس و  دنتفرگ و  وا   267 ص : نیقیلا ، قح  زا  تناها  تفخ و  نآب  دـهدب  ناشیاب  ار  دوخ 
رایسب دیشکب  ینعی  فحاصملا  قارح  اولتقا  تفگ  دیسر  هشیاعب  ربخ  نیا  نوچ  دناهتشادرب و  نآ  زا  هک  تسیاهخسن  نآ  تسنامثع  فحصب 

نآ درک و  یلاعتقح  مالک  در  هکنآ  لوا )  ) تسا وا  نعل  قاقحتـسا  نعط و  نمـضتم  تهج  نیدـنچ  زا  لـمع  نیا  ار و  اهفحـصم  هدـننازوس 
َو اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُْکنِم  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  امَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  تسا  هدومرف  هکناـنچ  تسا  رفک 

امش زا  یسک  يازج  تسین  سپ  دیوشیم  رفاک  یـضعبب  دیروآیم و  نامیا  باتک  زا  یـضعبب  ایآ  ینعی  ِباذَْعلا  ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
تـسا لآم  دب  نآ  لاح  قادصم  نیا  باذع و  نیرتدـب  يوسب  دـندرگیم  رب  تمایق  زور  رد  ایند و  رد  میظع  يراوخ  رگم  دـنک  راک  نیا  هک 

نیا درک و  وحم  هک  تاـیآ  زا  یـضعب  لوزن  زا  تشاد  تهارک  اـضیا  دیـسر و  ترخآ  میظع  باذـعب  دـش و  هتـشک  يراوخ  هب  اـیند  رد  هک 
هک تسنآ  ببـسب  نیا  ینعی  ْمَُهلامْعَأ  َطَـبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوُهِرَک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هچناـنچ  تسلاـمعا  طـبح  بجوم 

فحاصم یهلا و  مالکب  فافختسا  تیاهن  هکنآ  میود  اما  ار و  ناشیا  ياهلمع  ادخ  درک  طبح  سپ  تسا  هداتسرف  ادخ  ار  هچنآ  دنتـساوخن 
دیز تئارق  حیجرت  هکنآ  میس  تسین  ندینازوس  ندیناشوج و  زا  رتمیظع  یفافختسا  تسا و  رفک  نیع  فحصمب  فافختـسا  دومن و  رایـسب 

تیاور دوخ  حاحـص  رد  رایـسب  ثیداحا  هک  اریز  تسا  لوسر  ترـضح  لوق  در  نمـضتم  حوجرم و  حـیجرت  نآرق  ءارق  هلمج  زا  تباـث  نب 
هچنانچ هفلتخم  تئارق  زا  ار  مدرم  درکیمن  عنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دش و  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  هک  دناهدرک 

دناوخ و فرح  کی  رب  ار  نآرق  لیئربج  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  يراخب 
کلام ملسم و  يراخب و  حیحص  زا  لوصالا  عماج  رد  دیسر و  فرح  تفه  هب  ات  درکیم  دایز  وا  مدرکیم و  یتدایز  بلط  وا  زا  هتـسویپ  نم 

ترـضح تایح  رد  مکحلا  نب  ماشه  زا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  باـطخلا  نبا  رمع  زا  ناـشیا  ياهدنـسب  یئاـسن  دواد و  وبا  و 
ترضح زا  نم  هک  دناوخ  رایـسب  فورح  ار  وا  تئارق  مداد  شوگ  سپ  دناوخیم  ار  نآرق  هروس  وا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

وا ندرگ  رد  ار  وا  يادر  سپ  تفگ  مالس  ات  مدرک  ربص  سپ  منک  هضراعم  وا  اب  زامن  يانثا  رد  هک  دش  کیدزن  مدوب  هدینـشن  ص )  ) لوسر
رگید وحنب  ادخ ص  لوسر  زا  نم  یئوگیم  غورد  متفگ  ادخ  لوسر  زا  تفگ  يدینـش  یک  زا  يدـناوخ  هک  ار  تئارق  نیا  متفگ  مدـیچیپ و 

وت زا  هک  يوحن  نآ  ریغب  دـناوخیم  هک  مدینـش  نیا  زا  ار  نآرق  هروس  نم  متفگ  مدرب و  ترـضح  نآ  تمدـخب  مدیـشک و  ار  وا  سپ  مدـینش 
هک دومرف  ترـضح  مدوب  هدینـش  وا  زا  نم  هک  يوحنب  دناوخب  ماشه  ناوخب  ماشه  ای  تفگ  سپ  ار  وا  نک  اهر  دومرف  ترـضح  مدوب  هدینش 

هدش لزان  نینچ  هک  دومرف  متـسنادیم   268 ص : نیقیلا ، قح  هک  يوحنب  مدـناوخ  نم  رمع  يا  ناوـخب  تفگ  سپ  تسا  هدـش  لزاـن  نینچ 
حیحـص ثیدح  نیا  تسا  هتفگ  يدمرت  نآ  زا  دشاب  رـسیم  هچنآ  دیناوخب  تسا و  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  نیا  هک  یتسردـب  تسا 
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ثیداحا تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  لثم  بعک  نب  یبا  زا  هروکذـم  هسمخ  حاحـص  عومجم  زا  لوصالا  عماـج  رد  اـضیا  تسا و 
کی نآرق و  کی  رب  همه  ندرک  عمج  سپ  تسا  مـالک  لـیوطت  بجوم  اـهنآ  رکذ  هک  دـناهدرک  تیاور  نیماـضم  نیا  قفاوم  رگید  رایـسب 

هروهـشم هعبـس  تئارق  دارم  دـنیوگ  رگا  تسا و  نید  رد  تعدـب  ناشیا و  داقتعاب  تسا  لوسر  مکح  فلاخم  رگید  تئارق  زا  عنم  تئارق و 
هنیدم رد  ار  یکی  تشون و  فحـصم  تفه  هک  دوب  نامثع  فحـصم  ندناوخ  رد  تافالتخا  نیا  ءارق  قافتاب  هک  اریز  تسا  لطاب  نآ  تسا 

ار فلا  دوب  فلا  رب  لمتـشم  هک  یتاـملک  دوب و  هتـشون  طـخلا  مسرب  نوچ  داتـسرف و  دـالب  فارطاـب  ار  رگید  فحـصم  شـش  تشاذـگ و 
نیا رب  لیزنت  تسا  هدـش  دراو  ناشیا  تایاور  رد  هک  یفالتخا  دیـسر و  مهب  نامثع  فحـصم  رد  تئارق  فالتخا  تاهج  نیاب  دوب  هتخادـنا 

رد هک  تسین  فرحا  ۀعبس  نآ  هعبـس  نیا  هکنیاب  تسا  هدومن  حیرـصت  تسناشیا  هودق  ءارق و  ماما  هک  رـشن  باتک  بحاص  دومن و  ناوتیمن 
رابتعاب میئامنیم  مازلا  ناشیا  رب  ام  ار  نیا  هک  نادب  دـناهدرک  مهوت  نیا  لاهج  زا  یـضعب  هعبـس  ظفل  كارتشا  زا  تسا و  هدـش  دراو  تایاور 

دحاو فرح  نآرق  هک  دوشیم  رهاظ  مالّسلا  هیلع  ام  همئا  ثیداحا  زا  درک و  دنناوتیمن  در  تسا و  هدش  دراو  ناشیا  حاحـص  رد  هک  یثیداحا 
ثیداحا دـندرکن و  لوبق  ناشیا  دروآ و  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  یفحـصم  نآ  تسا و  هدـش  لزان  دـحاو  دـنوادخ  زا  تسا و 

هتـشاد ناصقن  هدایز و  رایتخا  دـننک و  لوبق  ار  ترـضح  نآ  نآرق  دـیابن  هکنآ  يارب  زا  دـناهدرک  عضو  ار  اـهنآ  تسا و  عوضوم  اـی  ناـشیا 
روس تایآ و  زا  دننادیم  هچنآ  هک  دنـشاب  هدومرف  زیوجت  دوب  قرفتم  دوب و  هدـشن  عمج  نآرق  نوچ  هک  تسنآ  اهنآ  زا  دارم  هکنآ  ای  دنـشاب 

وا تئارق  تعباتم  دوعـسم و  نبا  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  ناشیا  حاحـص  ثیداحا  هک  اریز  حوجرم  حیجرت  اما  دـنناوخب و  نآ  ریغ  زامن و  رد 
باعیتسا بحاـص  هچناـنچ  تسین  زیاـج  وا  تئارق  كرت  تسبجاو و  وا  تئارق  تعباـتم  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  هکلب  دـیز  زا  تسا  حـجار 

درک دوعسم  نباب  ءادتبا  دیزومایب و  سک  راهچ  زا  ار  نآرق  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هک یـشورب  دـناوخب  هزات  وکین و  ار  نآرق  دـهاوخ  هک  ره  هک  دومرف  هفیذـح و  يالوم  ملاس  بعک و  نب  یبا  لبج و  نب  ذاعم  نآ  زا  دـعب  و 
هک دوعـسم  نبا  زا  مدینـش  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  لـیاو  وـبا  زا  و  دوعـسم . نبا  ینعی  دـناوخب  دـبع  ما  نبا  تئارقب  تـسا  هدـش  لزاـن 
رد منادیم  هکنآ  رگم  تسین  ياهیآ  ياهروس و  چـیه  ادـخ  باتک  رد  متـسین و  ناشیا  نیرتهب  ادـخ و  باتکب  متما  نیا  نیرتاناد  نم  تفگیم 
زا دنک و  راکنا  وا  رب  ار  نخس   269 ص : نیقیلا ، قح  نیا  یسک  مدینـشن  تفگ  لیاو  وبا  تسا و  هدش  لزان  یک  تسا و  هدش  لزان  زیچ  هچ 

تئارق هک  لوا  تئارقب  متفگ  یناوخیم  نآرق  تئارق  ود  زا  کیمادکب  هک  دیـسرپ  نم  زا  سابع  نبا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  نایبظ  وبا 
ضرع مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  رب  ار  نآرق  هبترم  کـی  لاـس  ره  لـیئربج  تسا  رخآ  تئارق  نآ  هکلب  تفگ  تسا  دوعـسم  نبا 

رییغت هچنآ  تسناد  سپ  دوب  رـضاح  دوعـسم  نبا  تقو  نآ  رد  درک و  ضرع  وا  رب  هبترم  ود  درکیم  تقرافم  اـیند  زا  هک  یلاـس  رد  درکیم و 
تسناد و ار  تنس  دناوخ و  ار  نآرق  دومرف  دوعـسم  نبا  لاح  زا  دندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  اضیا  نآرق و  زا  دش  خسن  هچنآ  تفای و 

نب هّللا  دـبع  درک  رما  هچنآ  فحاصم  رد  نامثع  درک  رما  نوچ  هک  لیاو  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  قیقـش  زا  وا و  يارب  زا  تسا  سب  نیمه 
تـسدب مناـج  هک  یئادـخ  قحب  مناوخب  تباـث  نب  دـیز  تئارقب  ار  نآرق  هک  ارم  دـنکیم  رما  تفگ  دـناوخ و  ياهبطخ  تساـخرب و  دوعـسم 

تشاد و رس  رب  یلکاک  تقو  نآ  رد  دیز  متفرگ و  دای  ار  هروس  داتفه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ناهد  زا  نم  هک  تسوا 
رتاناد سک  چیه  تسا و  هدش  لزان  زیچ  هچ  رد  منادیم  هکنآ  رگم  يزیچ  دشن  لزان  نآرق  زا  هک  دنگوس  ادخب  درکیم و  يزاب  ناکدوک  اب 

وا دزنب  هتبلا  دـیناسر  دـناوتیم  وا  دزنب  ارم  رتش  ادـخ و  باتکب  دـشاب  رتاناد  نم  زا  هک  ار  یـسک  متـسنادیم  رگا  ادـخ و  باـتکب  نم  زا  تسین 
اهنآ نایم  رد  لوسر  باحـصا  هک  یئاههقلح  رد  نم  تفگ  قیقـش  متـسین  امـش  نیرتهب  نم  تفگ  دوخ و  راـتفگ  زا  درک  مرـش  سپ  متفریم 
سپ تسا  هدرک  تیاور  ناشیا  حاحـص  زا  ار  ثیداحا  نیا  رثکا  لوصالا  عماج  رد  دنکب و  وا  رب  لوق  نیا  در  یـسک  مدینـشن  مدش و  دـندوب 

ندـنازوس و ندرک و  كرت  تسا  هدـش  دراو  وا  زا  نآرق  ذـخاب  رما  وا و  لضف  رد  ناشیا  حیحـص  تایاور  نیا  هک  ار  دوعـسم  نبا  فحـصم 
لوضفم و لیـضفت  دناهدرک  تیاور  ار  وا  تمذم  دـناهدرکن و  تیاور  وا  قح  رد  ار  لیاضف  نیا  رـشع  هک  دـیز  تئارق  رب  مدرم  ندرک  عمج 
اب مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ياهگنج  زا  کیچیه  رد  دوب و  ینامثع  دیز  هک  تسا  هتفگ  باعیتسا  باتک  رد  نوچ  تسا و  لوسر  لوق  در 
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يادعا بلاثم  و  ع )  ) تیب لها  بقانم  ات  تسا  هدوب  ترضح  نآ  توادع  وا  فحصم  حیجرت  رب  ثعاب  هک  دوشیم  مولعم  دشن  رـضاح  راصنا 
رد هکنآ  اب  دوب  لبج  نب  ذاعم  بعک و  نب  یبا  فحصم  دندینازوس  دندرکن و  رابتعا  هک  اهفحصم  هلمج  زا  درک و  نوریب  دنناوت  ار  ناشیا 

هکنآ تسا  اهنعط  مظعا  زا  هک  متشه  نعط  تشذگ . یضعب  هکنانچ  هددعتم  قرطب  تسا  هدش  دراو  ناشیا  زا  نآرق  ذخاب  رما  ناشیا  حاحص 
دـندرک و نامثع  ریفکت  قیـسفت و  دـننادیم  تجح  ار  ناشلاعفا  لاوقا و  دـندوب و  لودـع  نافلاخم  عیمج  قافتا  عامجاب و  هک  هباحـص  راـبک 
رد هیآ  هس  هـک   270 ص : نیقیلا ، قح  تفگیم  ررکم  هک  دـناهدرک  تیاور  رایـسب  قرطب  هک  راـمع  لـثم  دـنداد  شملظ  رفک و  رب  تداـهش 
ره ینعی  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  دنیاهنیا : تایآ  میاهنآ و  مراهچ  نم  دـهدیم و  نامثع  رفک  رب  یهاوگ  نآرق 

هدومرف رگید  ياج  رد  دنناقـساف و  ناشیا  هک  تسا  هدومرف  رگید  هیآ  رد  نارفاک و  دنناشیا  سپ  تسا  هداتـسرف  ادخ  هچنآب  دنکن  مکح  هک 
تفگیم رامع  هک  تسا  هدرک  تیاور  لیاو  وبا  تسا و  هداتسرف  ادخ  هچنآ  ریغب  درک  مکح  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دنناملاظ و  ناشیا  هک 

زا صاعلا  نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  حوتف  رد  مثعا  دـش و  یلاو  هیواعم  هکنآ  ات  رفاک  ياوس  تشادـن  مدرم  نایم  رد  یمان  نامثع  هک 
ار نامثع  هک  دیسرپ  رامع  زا  صاعلا  نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیدحلا  یبا  نبا  ادخ و  تفگ  تشک  هک  ار  نامثع  هک  دیـسرپ  رامع 

تفگ منکیم  لاتق  ناشیا  اـب  مه  زورما  مدوب و  تفگ  يدوب  وا  نـالتاق  اـب  وت  تفگ  دوب  وا  اـب  یلع  تشک و  یلع  يادـخ  تفگ  تشک  یلع 
دمحب تفگ  هفیذـح  تشذـگ و  هکنانچ  دوعـسم  نبا  رذ و  وبا  لثم  میتشک و  ار  وا  دـهد  رییغت  ار  ام  نید  تساوخ  تفگ  دـیتشک  ار  وا  ارچ 

زا شنامیا  دوب  ینمؤم  ای  تشک  ار  يرفاک  هک  دوب  يرفاک  وا  لتاق  هکتـس  نیا  مراد  هک  یکـش  اما  مرادن  یکـش  نامثع  رد  رفک  رد  هک  هّللا 
رد دش  هتـشک  مولظم  نامثع  هک  دراد  داقتعا  هک  ره  تفگیم  هفیذـح  اضیا  تشگ و  وا  لتق  بکترم  صلاخ  تین  هب  هک  لضفا  نانمؤم  همه 

دینادـیم رفاک  ار  نامثع  ارچ  امـش  هک  دندیـسرپ  مقرا  نب  دـیز  زا  دـندیتسرپ و  هلاسوگ  هک  یعمج  هانگ  زا  تسا  رتشیب  شهانگ  تمایق  زور 
ریغب درک و  لوسر  ادخ و  براحم  لثم  ار  ادخ  لوسر  باحصا  نارجاهم  درک و  ءاینغا  تلود  تنیز و  بابسا  ار  ادخ  لام  هجو : هسب  تفگ 

ار ترضح  نآ  نید  وت  هدشن و  هنهک  نهاریپ  نیا  زونه  تفگ  تفرگ و  تسدب  ار  تلاسر  ترضح  نهاریپ  هشیاع  درک و  لمع  ادخ  باتک 
عامجا دندوب  هدمآ  هنیدمب  هک  دالب  مدرم  ریاس  راصنا و  نارجاهم و  زا  دـندوب  هنیکـس  اب  هنیدـم  رد  هک  هباحـص  عیمج  اضیا  يدرک و  هنهک 

دنچ رگم  دندومنن  وا  يرای  دندومنن و  راکنا  دندوب و  یضار  یضعب  دندرک و  تناعا  یضعب  دندش و  نآ  بکترم  یـضعب  وا  لتق  رب  دندرک 
دنوش لئاق  دـیاب  دـننکیم  تاـبثا  عاـمجاب  ار  رکب  وبا  تفـالخ  هک  ناینـس  سپ  دـندوب  کیرـش  وا  اـب  اهتعدـب  اـهملظ و  نآ  رد  هک  یلیلق  رفن 

قاقحتـسا یفانم  ود  ره  هک  تسا  مولعم  دـشاب و  لـتق  بجوم  هک  ياهریبک  یقـسف و  اـی  وا  رفک  زا  تسا  فشاـک  هک  ناـمثع  لـتق  بوجوب 
عامجا نیا  رد  تعامج  نآ  رثکا  هک  اریز  رکب  وبا  تفالخ  عامجا  نالطبب  دـنیامن  فارتعا  اـی  درادـن  ینعم  لـتقلا  بجاو  هفیلخ  دـنتفالخ و 

اهنآ فاعـضا  یلوق  ره  رب  هک  دندوب  سک  رازه  جـنپ  تسیب و  ای  رازه  هدزناپ  ای  رازه  هد  لاوقالا  فالتخا  یلع  اهنیا  ترثک  دـندوب و  لخاد 
دندرک شترـصن  تناعا و  كرت  ای  دـندومن  شلتق  رب  قافتا  ای  دـندوبن  یلاخ  لاح  ود  زا  ناشیا  همه  هک  اریز  مالـسا  لها  مامت  هکلب  دـندوب 
توادع ضغب و  ببسب  هکنیا  اب  هک  تسا  روطسم  ناشیا  بتک  ریاس   271 ص : نیقیلا ، قح  مثعا و  خیرات  رد  هکنانچ  هیواعم  هشیاع و  یتح 

جح هدارا  هشیاع  دندرک  نامثع  لتق  مزع  مالسا  لها  هک  یتقو  دندز  مه  رب  ار  ملاع  هدرک  هناهب  ار  نامثع  نوخ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب 
رد نامثع  هک  مرادیم  تسود  تفگ  درکن و  لوبق  رادزاب  راک  نیا  زا  ار  مدرم  نک و  ریخأت  ار  جح  هک  درک  سامتلا  ناورم  دـنچ  ره  درک و 
ای راتفک  ریپ  ای  قمحا  زارد  شیر  ینعی  تمذـم  لیبس  رب  تفگیم  لثعن  ار  وا  دوش و  كاله  اـت  دـننکفا  اـیرد  رد  ار  وا  دـشاب و  یلاوج  ناـیم 

لتق الثعن  اولتقا  تفگیم  ررکم  هشیاع  هک  دـناهدرک  تیاور  نایوغل  ناخروم و  ریاس  هیاـهن و  بحاـص  يدوهی و  درمب  ار  وا  دـندرکیم  هیبشت 
لقن یلزتعم  بوقعی  وبا  دوخ  داتسا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دشکب و  ار  وا  ادخ  ار  دننام  يدوهی  درم  ای  ار  قمحا  ریپ  نیا  دیـشکب  ینعی  الثعن  هّللا 
دیبلط ددـمب  ار  هیواعم  نوچ  دوب و  هشیاع  دومنیم  بیغرت  صیرحت و  ار  ناشیا  هک  نامثع  لـتق  رب  مدرم  نیرتصیرح  تفگ  هک  تسا  هدرک 

وا مه  ادخ  تشادن  هاگن  ار  ادخ  نید  تمرح  داد و  رییغت  وا  هکنآ  زا  دـعب  دومرفیم و  وا  تیاعر  مه  ادـخ  دومن  يادـخ  تعاطا  وا  ات  تفگ 
دورمن و هرفک  نمل  لیو  هک  تسا  لثم  نامه  دروم  اجنیا  منکیمن و  تناعا  نم  دـنکن  تیاعر  یلاعت  يادـخ  هک  ار  یـسک  تشاذـگاو و  ار 

2 ص : نیقیلا ، www.Ghaemiyeh.comقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


اقباس هچنانچ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یتح  دـندومن  تفلاخم  اجنآ  هک  دـندوب  عامجا  نیا  رد  رابک  هباحـص  ریاس  رامع و  رذ و  وبا  لـثم 
نارگید لوقب  داد و  وا  لتقب  يوتف  ناینس  زا  يرایـسب  لوقب  اجنیا  هارکا و  ربجب و  مه  نآ  هام و  شـش  زا  دعب  رگم  درکن  تعیب  اجنآ  یتسناد 

هک یعمج  اضیا  ادخ و  اب  ینعی  مدوب  وا  اب  نم  تشک و  ار  وا  ادخ  ینعی  هعم  انا  هّللا و  هلتق  تفگ  دوب و  یضار  هکلب  تشادن  نآ  زا  تهارک 
مالّـسلا هیلع  ریما  ترـضح  تفالخ  رب  عامجا  نآ  زا  غارف  زا  دعب  هنیعب  تعامج  نامه  دـندوب  وا  لتق  رـشابم  دـندومن و  نامثع  لتق  رب  قافتا 

دشاب و ربتعم  دیاب  اجنیا  رد  ناشعامجا  ارچ  دننادیم  هعاطالا  بجاو  هفیلخ و  عامجاب  ار  ترضح  نآ  ناینـس  دندومن و  تعیب  وا  اب  دندومن و 
تداهـش مهن  نعط  میدرک . مض  رگیدـکی  اـب  راـصتخا  يارب  زا  نعط  نیدـنچ  رب  تسلمتـشم  نعط  نبا  دـشاب و  هدوبن  ربـتعم  دـیاب  اـجنآ  رد 

هچنانچ وا  قسف  ملظب و  تسا  نیقیرفلا  نیب  هیلع  قفتم  تسا و  ملع  هنیدـم  باـب  نآرق و  نیرق  قح و  مزـالم  هک  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
مالک لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  دراد و  نآ  رب  تلالد  تسا  ملـسم  رتاوتم و  رثکا  هک  ترـضح  نآ  تاملک  بطخ و  ریاـس  هیقـشقش و  هبطخ 

ياعداب جایتحا  تسا و  یفاک  شتواقـش  رفک و  يارب  شنتـشک  زا  نتـشادن  هقیاضم  شلتق و  هحابا  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  اـضیا  تسا و 
اـضیا دـماین و  مدـب  دـماین و  مشوخ  دومرف  ترـضح  نامثع  نتـشک  زا  دـعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیدحلا  یبا  نبا  هکنانچ  تسین  عامجا 

زا يرایسب   272 ص : نیقیلا ، قح  لقن  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  هن و  تفگ  يدش  هدرزآ  دنتفگ  هن  دومرف  يدوب  وا  لتقب  یضار  هک  دندیسرپ 
حابم وا  شیپ  رد  شنوخ  سپ  دومنن  کیچـیه  نآ  زا  یهن  وا و  لتقب  رما  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  اـهنیا  زا  هک  تسا  هتفگ  راـبخا  نیا 

شلتقب ندوبن  یـضار  دـشاب و  وا  لتق  بجوم  هک  یمیظع  قسف  یملظ و  ای  وا  رفک  رب  تسلیلد  ترـضح  نآ  دزن  وا  نوخ  ندوب  حاـبم  دوب و 
دادترا و ببس  رایسب و  ياههنتف  ثودح  ببس  وا  لتق  هک  تسنادیم  ترضح  هک  دوب  تهج  نآ  زا  هکلب  درادن  وا  یبوخ  مالسا و  رب  تلالد 

مزلتسم رفاک  کی  لتق  هاگره  هک  تسا  رهاظ  ناورهن و  نیفص و  لمج و  رد  دش  دهاوخ  سک  رازه  نیدنچ  ندش  هتشک  تلالـض و  رفک و 
وا لتق  زا  ترـضح  نآ  نتـشادن  هقیاضم  نیا  دوجو  اب  سپ  دوب  ناوتن  نآب  یـضار  دشاب  ناناملـسم  رازه  نیدنچ  لتق  رفک و  هنتف و  همه  نیا 

يربارب بوشآ  هنتف و  همهنیا  اب  هک  دوب  هدیـسر  ناـیغط  تدـش  ترثک و  زا  ياهبترمب  وا  ناودـع  رفک و  ملظ و  هکنیا  رب  تسا  عطاـق  ناـهرب 
ترـضح نآ  هک  دناهدرک  تیاور  هماع  هچنانچ  تشاد  نآ  راظتنا  دومنیم و  وا  لتق  زا  رورـس  راهظا  نتـشادن  هقیاضم  زا  هدایز  هکلب  دومنیم 

حال عمال و  عمل  علاط و  علط  دق  دوب  تارقف  نیا  رب  لمتشم  هک  دناوخ  ياهبطخ  دوخ  یثوروم  تفالخ  ریرس  رب  رارقتسا  نامثع و  لتق  زا  دعب 
هؤافرع هقلخ و  یلع  هّللا  ماوق  ۀمئالا  امنا  رطملا و  بذجملا  راظتنا  ریغلا  انرظتنا  اموی و  مویب  اموق و  موقب  هّللا  لدبتـسا  لیام و  لدتعا  حـیال و 

علاط تیالو  قفا  زا  تفالخ  باتفآ  ینعی  هورکنا  مهرکنا و  نم  الا  رانلا  لخدـی  هوفرع و ال  مهفرع و  نم  الا  ۀـنجلا  لخدـی  هداـبع و ال  یلع 
هدرک لطابب  لیم  قح  جاهنم  زا  هک  يروما  دیـشخرد و  تیاصو  کلف  رد  تراما  بکوک  دـش و  عطاـس  قح  جرب  زا  تماـما  رمق  دـیدرگ و 

ياهتلود رییغت  رظتنم  ام  دروآ و  لطاب  راگزور  لدـب  ار  قح  زور  دومن و  لیدـبت  یموقب  ار  یموق  یلاعتقح  دـیدرگ و  تسار  لدـتعم و  دوب 
زا دنناگدنیامن  مایق  تلاسر  تیب  لها  زا  نید  نایاوشیپ  همئا و  دنـشابیم و  تمحر  ناراب  رظتنم  طحق  ياهلاس  رد  مدرم  هچنانچ  میدوب  لطاب 
وا ناشیا  تماماب و  دسانش  ار  ناشیا  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  وا  ناگدنب  رب  لکوم  دنناگدنـسانش  وا و  قلخ  روماب  ادخ  بناج 

هبطخ نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دنشاب و  وا  رکنم  ناشیا  دشاب و  ناشیا  رکنم  هک  یسک  رگم  دوشیمن  منهج  لخاد  نامیاب و  دنـسانش  ار 
دوب و نامثع  نامز  رخاوا  رد  هک  يروما  جاجوعا  مراـهچ  هرقف  زا  ترـضح و  نآـب  تستفـالخ  لاـقتنا  لوا  هرقف  هس  زا  دارم  هک  تسا  هتفگ 

هکنآ دوجو  اب  دنیوگ  رگا  هک  تسا  هتفگ  نآ  زا  دعب  وا  هعیـش  یلعب و  ار  وا  هعیـش  نامثع و  یناحبـس  بانج  لیدبتب  تسا  هراشا  مجنپ  هرقف 
تارابتعا هاج و  تهج  زا  قالط  هک  میئوگ  باوج  دوب  هچ  تفالخ  زا  یلاحشوخ  رورـس و  ردق  نیا  دوب  هتفگ  قالط  ار  ایند  ترـضح  نآ 

، نیقیلا قح  تسا  زیاج  ایآ  تسا  هتفگ  نآ  زا  دـعب  دوب  تلم  تعیرـش و  يایحا  قح و  تفالخ  نید و  تماما  تهج  زا  رورـس  دوب و  يویند 
تـسا هعیـش  بهذم  نیع  نیا  طحق و  لاس  رد  ناراب  راظتنا  دننام  دـشاب  نامثع  لتق  رظتنم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هلزتعم  بهذـمب   273 ص :

نیا دوب و  هدرک  هک  یتاعارتخا  ببـسب  دـشاب  شعلخ  لزع و  رظتنم  هک  دوب  دـناوت  سپ  لتق  راظتنا  هن  تفگ  رییغت  راـظتنا  هک  میئوگ  باوج 
هدومن فارتعا  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنآ  قفاوم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هفیرـش  تاملک  نیا  زا  سپ  تسا  اـم  باحـصا  بهذـم  قفاوم 
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رومیت ریما  نامز  رد  هک  دناهدرک  لقن  وا  تواقـش  يارب  زا  تسا  سب  نیمه  وا  لتق  زا  دندوب  لاحشوخ  داش و  ترـضح  نآ  هک  دـش  رهاظ 
يوج ردقب  هچ  رگا  بلاط  یبا  نب  یلع  ضغب  تسا  بجاو  سک  همه  رب  هک  دنتشون  يرـضحم  هدومن  قافتا  رهنلا  ءارو  ام  ءاملع  یناکروگ 

هک دومرف  ریما  دهد  جاور  دوخ  کلامم  رد  دنک و  مکح  نیاب  هک  دنتشاد  نیا  رب  ار  ریما  داد و  نامثع  لتقب  يوتف  هکنآ  ببسب  دشاب  هتـشاد 
هک ینامثع  رب  ياو  هک  تشون  رضحم  نآ  تشپ  رد  خیش  دوش  مولعم  باب  نیا  رد  وا  يأر  ات  دندرب  رکب  وبا  نیدلا  نیز  خیش  دزن  ار  رـضحم 

نامثع نایـصع  نایغط و  هکنآ  مهد  نعط  درک . رتبا  لطاب و  ار  رـضحم  دـمآ و  شوخ  وا  هتـشون  ار  ریما  دـهد  وا  نوخب  يوتف  یـضترم  یلع 
مثعا يدقاو و  نامثع و  لتقم  رد  ینیادم  هکنانچ  دندرکن  وا  رب  زامن  نفد و  لسغ و  زیوجت  وا  لتق  زا  دعب  هنیدم  لها  هک  دوب  هدیسر  يدحب 

هنیدـم و لها  زور  هس  وا  نتـشک  زا  دـعب  هک  دـناهدرک  رکذ  دوخ  بتک  خـیراوت و  رد  ناشیا  ياملع  ریاس  ربلا و  دـبع  نبا  يربط و  یفوک و 
زا رگید  رفن  هس  ناورم و  هکنآ  یتح  دندرکیم  عنم  وا  نفد  لسغ و  وا و  رب  زامن  زا  ار  مدرم  دـندوب و  هتخادـنا  هلبزم  رد  ار  وا  هباحـص  رباکا 
زا ار  مدرم  ریما  ترـضح  زور  هس  زا  دـعب  دـندرک و  نارابگنـس  ار  شـشعن  دـندش و  عـلطم  مدرم  دـننک  نفد  هک  دـندربیم  ار  وا  شناـمزالم 

نفد نفک  لـسغیب و  ار  وا  هک  دـناهتفگ  رثـکا  دـندرک و  نفد  نادوهی  هربـقم  رب  دنتـشادرب و  بش  ار  وا  سپ  دـندرک  عـنم  وا  نفد  تعناـمم 
هیواعم هکنآ  زا  دعب  وا و  نایلاوم  زا  رفن  دنچ  رگم  دندشن  رضاح  وا  زامن  رد  ناناملـسم  رابک و  هباحـص  زا  يدحا  ریما و  ترـضح  دندرک و 

نفد وا  ربق  یلاوح  رد  ار  دوخ  تاوما  ناناملسم  وا  رماب  دنتـشادرب و  دوب  ناناملـسم  هربقم  هربقم و  نآ  نایم  رد  هک  يراوید  دومرف  دش  یلاو 
ار نامثع  هک  دومرف  ریما  ترضح  هک  تسا  روکذم  تسا  دوجوم  نامز  نیا  رد  هک  مثعا  خیرات  رد  دش و  ناناملسم  رباقمب  لصتم  ات  دندرک 

يور رب  هتـشادرب  ار  وا  سپ  دندوب  هدیرب  ار  وا  ياپ  کی  ناگـس  دندوب و  هتخادنا  لبازم  رد  ار  وا  هک  دوب  زور  هس  هکنآ  لاح  دندرک و  نفد 
قط قط  دروخیم و  هتخت  نآ  رب  رگید  تیاورب  دیبنجیم و  وا  يور  رب  شرـس  دوب و  هتـشذگ  نآ  زا  شیاپ  هک  دنتـشاذگ  کچوک  يرد  هتخت 

ناناملـسم لخاد  ار  وا  هباحـص  ریاس  ریما و  ترـضح  رگا  هک  تسا  مولعم  دراذـگ و  زامن  وا  رب  معطم  نب  ریبج  ای  مازح  نب  میکح  درکیم و 
هبرگ گس و  هک  دنتـشاذگیمن  هلبزم  رد  بالک  دننام  ار  وا  دسج  زور  هس  دندرکیمن و   274 ص : نیقیلا ، قح  فلخت  وا  زامن  زا  دنتسنادیم 
نیا نامثع و  تفالخ  و  ع )  ) ریما ترـضح  تفالخب  داقتعا  نایم  درک  ناوتیمن  عمج  هک  دنادیم  دراد  یفاصنا  كدنا  هک  ره  دنروخب و  ار  وا 

ناـمثع و تفـالخب  داـقتعا  سپ  تسا  هیلع  قـفتم  ریما  ترـضح  تلـالج  تفـالخ و  تسه و  ناـشیا  زا  یکی  رد  حدـق  نمـضتم  هتبلا  هعقاو 
نآ وا  جارخا  رامع و  ياذیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ارچ  تسین و  اور  تسا  اهنآ  تفالخ  رب  عرفتم  نامثع  تفالخ  هک  اهنآ  تفالخ 

هنهادم و دوب  وا  تیعر  ترـضح  نآ  ناشیا  داقتعاب  هک  وا  نفد  زامن و  كرت  نامثع و  لتق  رد  دومرفیم و  رارـصا  راکنا و  هضراعم و  ردـق 
ریما ترضح  دیلقتب  يزور  تسا  هماع  ياملع  رباکا  زا  هک  يزوج  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  میقتسملا  طارـص  باتک  رد  دندومنیم و  هلهاسم 

هک درک  لاؤـس  تساـخرب و  ینز  سپ  دـیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـیهاوخیم  هچ  ره  نـم  زا  دیـسرپب  ینعی  ینودـقفت  نا  لـبق  ینولـس  تـفگ 
دوـمرف و زیهجت  ار  وا  دـمآ و  بش  کـی  رد  تسهار  هاـم  کـی  هک  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـش و  توـف  نیادـم  رد  ناملـس  دـنیوگیم 
رب دوب و  رضاح  هنیدم  رد  یلع  دوب و  هداتفا  لبازم  رد  زور  هس  دش و  هتـشک  هنیدم  رد  نامثع  تفگ  دناهدرک  تیاور  نینچ  تفگ  تشگزاب 

هناـخ زا  ترهوـش  نذایب  رگا  تفگ  يزوـج  نبا  دـیآیم  مزـال  اـطخ  ناـشیا  زا  یکی  رب  سپ  تفگ  نز  تسا  تسار  تفگ  درکن  زاـمن  وا 
هناخ زا  یلع  گنجب  لوسر  ترـضح  نذاب  هشیاع  تفگ  نز  داب  وا  رب  تنعل  ياهدـمآ  نوریب  وا  نذاب  رگا  داب و  وت  رب  تنعل  ياهدـمآ  نوریب 
نیا هک  تسنآ  زا  هدایز  نامثع  لاوقا  لامعا و  حیابق  اهتعدب و  هک  نادب  دش  تکاس  مزلم و  يزوج  نبا  ترـضح  نآ  نذایب  ای  تفر  نوریب 
داریا هچنآ  ماهدومن و  داریا  راونالا  راحب  باتک  رد  ار  اهنآ  رثکا  دـنروکذم و  طوسبم  بتک  رد  دـشاب و  هتـشاد  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاـسر 

هک تسا  هتفگ  همه  زا  یلامجا  باوج  تسا  هدرک  رکذ  ار  نامثع  نعاطم  هکنآ  زا  دعب  دیدحلا  یبا  نبا  تسا و  یفاک  فصنم  يارب  زا  دش 
قسف هبترمب  اهنیا  هک  مینکیم  اعدا  ام  نکیل  دندرک و  راکنا  وا  رب  ناناملسم  زا  يرایـسب  درک و  رایـسب  ياهتعدب  نامثع  هک  مینکیمن  راکنا  ام 

تـسا تشهب  لها  زا  هدیزرمآ و  وا  هک  مینادیم  ام  هک  اریز  دـندوب  هرفکم  هریغـص  ناهانگ  هلمج  زا  دـشن و  وا  لامعا  طبح  ثعاب  دیـسرن و 
دیهاوخ هچ  ره  تفگ  سپ  ردـب  لـها  رب  دـش  علطم  ادـخ  هک  دومرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  تسا و  ردـب  لـها  زا  وا  هکنآ  لوا  هجو  هجو . هسب 
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دنام و هنیدم  رد  لوسر  ترـضح  رتخد  هیقر  يرامیب  يارب  زا  اما  دوبن  رـضاح  ردـب  رد  هچ  رگا  نامثع  مدـیزرمآ و  ار  امـش  ناهانگ  دـینکب 
زا ادـخ  هک  دوب  ناوضر  تعیب  لها  زا  وا  هکنآ  میود  هجو   275 ص : نیقیلا ، قح  دش . وا  رجا  وا و  تمینغ  هصح  نماض  ص )  ) ادـخ لوسر 

نکیل دوبن و  رضاح  تعیب  نآ  رد  هچ  رگا  وا  ِةَرَجَّشلا و  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل  دومرف  هک  اریز  دوب  یـضار  ناشیا 
ار وا  هک  دوب  هدـش  روکذـم  هفوـجرا  هک  دوـب  نآ  يارب  زا  تعیب  نیا  دوـب و  هداتـسرف  هکم  راـفک  يوـسب  تلاـسر  هب  ار  وا  لوـسر  ترـضح 
زا نم  تسا  هدنز  نامثع  رگا  هک  دومرف  ترضح  سپ  تفرگ  گرم  رب  تعیب  مدرم  زا  تسشن و  تخرد  ریز  رد  ترضح  نآ  سپ  دناهتشک 

تـسار تسد  زا  رتـهب  نم  پچ  تسد  هک  دوـمرف  تشاذـگ و  دوـخ  تسار  تـسد  رب  ار  دوـخ  پـچ  تـسد  سپ  مـنکیم  تـعیب  وا  بناـج 
تلالد هوجو  نیا  سپ  دنتـشهب  لها  زا  ناشیا  هک  تسا  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  تسا  رفن  هد  نآ  هلمج  زا  وا  هکنآ  میـس  هجو  تسناـمثع .

قساف و رفاک و  وا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  اهنیا  سپ  تسا  تشهب  لـها  زا  تسا و  یـضار  وا  زا  ادـخ  تسا و  هدـیزرمآ  وا  هکنآ  رب  دـنکیم 
هکنآب الیـصفت  الامجا و  هّللا  نوعب  هوجو  نیا  همه  زا  میئوگیم  باوج  ام  تسا و  دیدحلا  یبا  نبا  یهاو  نانخـس  اهنیا  تسین  هریبک  بحاص 

دنچ یتیاورب  جاجتحا  هک  دش  روکذم  ررکم  اهنآ و  تیاورب  دندرفتم  دوخ  دناهدرک و  عضو  هک  تسا  دنچ  يرابخا  رب  همه  هوجو  نیا  يانب 
ام دـشاب و  ناشیا  صوصخم  هک  یتیاورب  هن  میدرک  ام  هکنانچ  دنـشاب  هدرک  تیاور  ود  ره  دـشاب و  ملـسم  بناج  ود  ره  دزن  هک  درک  دـیاب 

تسنآ رمع  نبا  دناهدرک و  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دنچ  یبصان  تسا  هدرک  تیاور  يراخب  هک  ناشیا  تاور  هدعو  میشاب  هتشادن  لوبق 
ثیدح درک و  تعیب  قساف  رفاک  جاجح  ياپ  اب  دوب و  ترضح  نآ  نمشد  دومنن و  وا  يرای  درکن و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هک 

نوچ هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  خیش  هچنانچ  دومن  بیذکت  در و  لمج  زور  رد  نینمؤملا ع  ریما  ار  هرـشبم  هرـشع 
ادـخب دومرف  ترـضح  دـندمآ  ترـضح  ربارب  رد  هحلط  اب  وا  دـیبلط  ار  ریبز  لمج  گنج  رد  درک  تاـقالم  هرـصب  لـها  اـب  ریما ع  ترـضح 

و ص )  ) ادخ لوسر  درک  نعل  ار  لمج  باحصا  هک  دینادیم  هشیاع  و  ص )  ) دمحم باحـصا  زا  ملع  لها  عیمج  اب  ود  ره  امـش  هک  دنگوس 
دومرف ترـضح  میتشهب  لها  زا  ام  هکنآ  لاح  مینوعلم و  ام  هنوگچ  تفگ  ریبز  ترـضح  نآ  رب  دـنک  ارتفا  هک  یـسک  تسا  دـیمون  بیاخ و 

هک ار  لیفن  نب  ورمع  نب  دیعـس  ثیدـح  ياهدینـشن  رگم  تفگ  ریبز  متـسنادیمن  لالح  ار  امـش  لاتق  متـسنادیم  تشهب  لها  زا  ار  امـش  رگا 
رد درک  لقن  نامثعب  هک  ار  ثیدح  نیا  مدینش  وا  زا  هک  دومرف  ترـضح  دنتـشهب  رد  شیرق  زا  رفن  هد  هک  ص )  ) ادخ لوسر  زا  درک  تیاور 

ار وت  باوـج  نم  هک  دوـمرف  ترـضح  تسب  ص )  ) لوـسر ترـضح  رب  غورد  ار  ثیدـح  نیا  هک  يرادـنامگ  تفگ  ریبز  وا  تفـالخ  ماـیا 
، نیقیلا قح  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ریبز و  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  تفگ  ریبز  دنتـسیک  رفن  هد  نیا  هک  یئوـگب  اـت  میوـگیمن 

یئوت تفگ  تسیک  مهد  يدرمش  ار  ات  هن  دومرف  ترضح  لیفن  نب  ورمع  نب  دیعس  حارج و  نب  ةدیبع  وبا  صاقو و  یبا  نب  دعـس   276 ص :
ریبز مرادـن  لوبق  میوگیمن و  نم  ینکیم  يوعد  دوخ  نارای  دوخ و  يارب  زا  هچنآ  ار و  تشهب  نم  يارب  زا  يدرک  رارقا  هک  دومرف  ترـضح 
هدرک ارتفا  هک  منادـیم  نیقی  هک  هّللا  مرادـن و  نامگ  هک  دومرف  ترـضح  تسا  هتـسب  لوسر  ترـضح  رب  غورد  هک  يراد  نامگ  اـیآ  تفگ 

رب منهج و  كرد  لفـسا  رد  یهاچ  رد  ياهرد  رد  دنایتوبات  رد  يدرب  مان  هک  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنگوس  ادخب  ترـضح و  نآ  رب  تسا 
نیا مدینش  درادیم  رب  هاچ  نآ  رس  زا  ار  گنس  دنادرگ  لعتـشم  دزورفارب و  ار  منهج  هک  دهاوخ  ادخ  هاگره  هک  تسه  یگنـس  هاچ  نآ  رس 

هدینش رگا  دزیرب و  وت  تسد  رب  ارم  نوخ  دهدب و  رفظ  نم  رب  ار  وت  ادخ  مشاب  هدینشن  رگا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ار 
دوخ و باحـصا  يوـسب  تشگرب  ریبز  سپ  دربـب  منهج  يوـسب  يدوزب  ار  امـش  حاورا  وـت و  باحـصا  رب  وـتب و  دـهد  رفظ  ارم  ادـخ  مشاـب 

نیا رد  دناهرشع و  لخاد  ود  ره  دناهدرک و  تیاور  فوع  نب  نمحرلا  دبع  رمع و  نب  دیعس  زا  دوخ  حاحـص  رد  ناشیا  اضیا  تسیرگیم و 
دهد ربخ  ار  موصعم  ریغ  یلاعت  قح  هک  القع  تسین  زیاج  هک  دناهدومن  تابثا  هیلقع  نیهاربب  هیماما  نیملکتم  رثکا  هکنآ  اب  دـنامهتم  تیاور 

قافتاب دندوبن و  موصعم  هرـشع  رثکا  هکنیا  رد  تسین  یفالخ  حـیبق و  رب  تسوا  يارغا  بجوم  هک  اریز  تسا  تشهب  رد  هتبلا  وا  تبقاع  هک 
درمـشن و ار  نآ  دوخ  بقانم  رد  نآ  ریغ  هفیقـس و  زور  رد  رکب  وبا  ارچ  دوب  عقاو  ربخ  نیا  رگا  اضیا  دش و  رداص  ریابک  ناشیا  زا  یـضعب  زا 
ار دوخ  بقانم  دنتـشاد و  ار  وا  لتق  هدارا  دندینادرگ و  روصحم  ار  وا  هک  یتقو  رد  نامثع  درکن و  رکذ  ار  نیا  ماقم  چـیه  رد  رمع  نینچمه 
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اضیا تخاس و  روکذم  هک  رگید  ياهزیچ  زا  دوب  عفنا  وا  يارب  زا  تشادیم  لصا  نیا  رگا  دشن و  ربخ  نیاب  کسمتم  ارچ  درمـشیم  مدرم  رب 
یضار ءایصوا  دیس  ترـضح  اصوصخ  ناشیا  نوچ  دننک و  وا  لتق  رب  تأرج  نیرجاهم  رباکا  هک  تشاد  لامتحا  هچ  دوب  عقاو  رگا  ربخ  نیا 

وا راصنا  ناوعا و  ارچ  دننکن و  زامن  وا  رب  دـنزادنیب و  هلبزم  رد  تلذـم  نآب  تسا  تشهب  لها  زا  هک  دـنناد  نیقی  هک  ار  يدرم  هک  دـندشیم 
مزال اضیا  ار و  وا  لتق  تسنادـیم  لالح  قافتاب  هک  هحلط  رفک  دـیآیم  مزـال  دـشاب  نینچ  رگا  اـضیا  دـندرکیمن و  تجح  ناـشیا  رب  ار  نیا 

يرگید لتق  کی  ره  فرط و  نآ  رد  یضعب  فرط و  نیا  رد  هرشع  زا  یضعب  هک  اریز  دنشاب  رفاک  لمج  زور  رد  نیفرط  رکسع  هک  دیآیم 
ارم ادخ  لوسر  ایآ  هک  دیسرپیم  هفیذح  زا  ارچ  سپ  تسین  قفانم  هک  دنادب  رمع  تسیاب  دوب  تباث  ربخ  نیا  رگا  اضیا  دنتسنادیم و  لالح  ار 

تـصخر هک  تسا  هدیمهف  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  شرهاظ  رب  تسا  لومحم  ای  ردب  لها  ربخ  هک  میئوگیم  اضیا  هن و  ای  درمـش  ناقفانم  زا 
دیآیم مزال  لوا  رب  انب  دوریم و  نآ  رد  یـصیصخت  زیوجت و  ای  تسه  همه  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  لماش  ترفغم  دـناهداد و  ناشیاب  ماع 

هریبک هریغص و  زا  تامرحم  عیمج  باکترا  رد  ار   277 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  دنشاب  هداد  تصخر  دشاب و  طقاس  ردب  لها  زا  فیلکت  هک 
ياوعد یـسک  تسا و  نید  ترورـض  عامجا و  فلاخم  نیا  دیجم و  فحـصمب  فافختـسا  دننام  دشاب  مه  رفکب  يدؤم  لعف  نآ  دـنچ  ره 

سپ دندشیم  ناهانگ  بکترم  ترضح  نآ  ریغ  هک  تسین  یکش  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  رد  رگم  تسا  هدرکن  ردب  لها  رد  تمـصع 
یـصیصخت زیوجت و  هک  یناث  رب  انب  تسلاحم و  یلاعتقح  زا  شرودـص  تسا و  حـیبق  رب  ءارغا  ار  یماع  ترفغم  نینچ  ندومن  ناشیا  مـالعا 

فلاخم هکنآ  اـب  نیا  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ناـهانگ  رد  ار  ترفغم  دـننکیم  میمعت  ریاغـصب و  ار  تصخر  دـننکیم  صیـصخت  اـی  دور  نآ  رد 
صیصخت ای  تسا  هدوب  هرفکم  ریاغص  زا  تسا  هدش  رداص  ناشیا  زا  هچنآ  هکنآ  رب  دنکیمن  تلالد  دشخبیمن و  ناشیاب  هدیاف  تسا  عامجا 

نآ ببسب  ناشیا  زا  ءاضر  راهظا  ردب و  رد  تسناشیا  لمع  نسح  رد  هغلابم  متئـش  ام  اولمعا  هب  دارم  هتـشذگ و  ناهانگب  ار  ترفغم  دیامنیم 
ردـب لها  اب  لمع  نیا  رد  ناـمثع  هک  مینک  میلـست  هک  تسیریدـقت  رب  همه  اـهنیا  دـنکیمن و  ناـشیا  يارب  زا  ياهدـیاف  سپ  هتـسیاش  لـمع 
تحص میلست  ریدقت  رب  ناوضر  تعیب  هب  کسمت  اما  دش و  روکذم  اقباس  شلاح  هک  تسا  رمع  نبا  فیعض  تیاورب  ینبم  نآ  تسکیرش و 

هیآ رد  ار  اضر  هدینادرگ  قلعم  یلاعتقح  هکنآ  لوا  هجو : دنچ  زا  تسا  لوخدـم  نآب  لالدتـسا  وا  بناج  زا  لوسر  ترـضح  تعیبب  تیاور 
. دـنکیم هثلث  يافلخ  قافن  رب  تلالد  رایـسب  ثیداحا  تسا و  عونمم  وا  بازحا  ناـمثع و  ناـمیا  اـهنت و  تعیب  رب  هن  ود  ره  تعیب  ناـمیا و  رب 

تسا هدش  روکذم  دنچ  یفصو  نیا  زا  دعب  هیآ  نیا  رد  هکنآ  اصوصخ  تسقارغتسا  يارب  نینمؤملا  مال  فلا و  هک  میرادن  لوبق  هکنآ  میود 
سپ تسناشیا  ياهلد  رد  هچنآ  تسناد و  ادـخ  سپ  هک  نیا  زا  دـعب  تسا  هدومرف  اریز  دـنکیم  یـصاخ  تعامجب  صاصتخا  رب  تلـالد  هک 
ربیخ حتف  دوب  ناوضر  تعیب  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  یحتف  کیدزن و  حـتفب  ار  ناشیا  داد  باوث  دـینادرگ و  لزان  ناشیا  رب  نانیمطا  هنیکس و 

دومن حتف  داتـسرف و  ار  یلع  ترـضح  ادخ و  لوسر  دمآ  بضغب  دنتخیرگ و  داتـسرف و  گنج  نآ  رد  ار  رمع  رکب و  وبا  ادخ  لوسر  دوب و 
سپ تسین  مولعم  ترـضح  نآ  اب  نامثع  ندوب  دـندوب و  وا  اب  هک  اهنآ  هیآ و  مکحب  تسـصوصخم  ترـضح  نآ  زا  سپ  تشذـگ  هچنانچ 

هیآ مومع  میلست  ریدقت  رب  هکنآ  میس  دناهتفگ . هعیش  نیملکتم  ناققحم  زا  یـضعب  ار  باوج  نیا  تسین  مولعم  هیآ  مکح  رد  شندوب  لخاد 
ریز رد  وت  اـب  دـندرکیم  تعیب  هک  یتقو  رد  ناـنمؤم  زا  ادـخ  دـش  یـضار  قیقحتب  هک  تسنآ  شداـفم  ار  وا  بازحا  ناـمثع و  نآ  لومـش  و 

278 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  زا  ناشیا و  توم  تقو  ات  دوب  دـهاوخ  رمتـسم  ناشیا  زا  وا  ياضر  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  یک  نیا  تخرد و 
رازه و ای  دـصناپ  رازه و  روهـشم  قفاوم  ناشیا  دـش و  دـنهاوخن  هریبک  بکترم  دـش و  دـهاوخن  رداص  دـشاب  اـضر  مدـع  بجوم  هک  یلعف 

زور کی  دشاب و  هتـشاد  یمالغ  یئاقآ  رگا  دناهدش و  رئابک  تامرحم و  بکترم  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  تسنآ  مولعم  دـندوب و  رفن  دـصیس 
زور رد  يدرک و  راک  نالف  هکنآ  ببـسب  ای  يدرک  راک  نالف  هک  یتقو  رد  مدـش  یـضار  وت  زا  نم  هک  دـیوگب  واب  اقآ  دـنکب و  یبوخ  راـک 

ضقانتب تبـسن  ار  وا  دنکیمن و  تمالم  ار  وا  سک  چیه  دنکب  بیدأت  بیذعت و  ار  وا  دوش  بضغ  رد  وا  زا  دـنکب و  یمیظع  ینامرفان  رگید 
تعیب نیا  لوبق  هکنآ  رد  تسحیرـص  تسا  هدـش  عقاو  هلـصاف  كدـناب  هیآ  نیا  زا  لبق  هروس  نیمه  رد  هک  ياهیآ  هکنآ  اصوصخ  دـهدیمن 

َقْوَف ِهَّللا  ُدَـی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکـَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  تسا  هدومرف  هک  اریز  دـننز  مه  رب  ار  تعیب  نیا  هک  تسنکمم  تسا و  تاـفاومب  طورـشم 
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اب دننکیم  تعیب  هک  اهنآ  هک  یتسردب  ینعی  ًامیِظَع  ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ 
سفن رب  رگم  تسا  هتـسکشن  سپ  ار  تعیب  نیا  دنکـشب  هک  ره  سپ  تسناشیا  ياهتـسد  يالاب  ادخ  تسد  ادخ  اب  رگم  دـننکیمن  تعیب  وت 
دهاوخ اطع  ادخ  يدوزب  سپ  نآ  رب  ادخ  اب  تسا  هدرک  دهع  هچنآب  دـنک  افو  هک  ره  دوشیم و  دـیاع  شدوخ  سفن  رب  نآ  ررـض  ینعی  دوخ 

هک يرما  هک  دوشیم  ناشیا  لاح  لماش  ادـخ  ياضر  دـسریم و  ناشیاب  یتقو  تعیب  نیا  هدـیاف  هک  دـش  مولعم  سپ  گرزب  يدزم  ار  وا  درک 
دوخ نید  دندرک و  وا  ربمغیپ  تیب  لها  اب  تاداعم  نآ  زا  دعب  دنتخیرگ و  ربیخ  گنج  رد  لوا  ددرگن و  رداص  ناشیا  زا  دـشاب  نآ  فلاخم 
مکح هحیبق  لامعا  نیا  اب  دندرک و  دیهش  ار  وا  نت  هراپ  دندرک و  لوزعم  ار  وا  هفیلخ  یصو و  دندز و  مه  رب  ار  وا  عیارش  دندرک و  لطاب  ار 

رب ار  رابخا  هیآ و  نیا  نافلاخم  زا  یضعب  هکنآ  يارب  میداد  یطـسب  كدنا  ار  بلاطم  نیا  ام  دنام و  ناشیا  اب  یک  ادخ  يدونـشوخ  تعیب و 
نیا رد  هک  تسنآ  زا  هدایز  اهنآ  سپ  نامثع  نعاطم  اـما  دـنوشیم و  زجاـع  باوج  زا  ناـشیا  هک  تسه  هاـگ  دـننکیم و  ههبـش  هعیـش  ماوع 

باتکب دـیامن  عوجر  ددرگ  علطم  اهنآ  عیمج  رب  دـهاوخ  هک  ره  میدومن و  افتکا  لیلق  نیمهب  هلاسر  نیا  رد  اذـهل  دومن  ناوت  ءاصحا  هلاسر 
ار عدـب  بابرا  ءایقـشا و  ریاس  سابع و  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  هصفح و  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  ۀـیواعم و  نعاطم  نینچمه  راونالا و  راحب 

. میدومن باحصا  بتک  ریاس  باتک و  نآب  هلاوح 

مهیلع هّللا  تاولص  تسا  همئا  ریاس  تماما  نایب  رد  متفه  دصقم 

هراشا

ار هیرشعانثا  هیماما و  دناد و  هفیلخ  تلاسر  ترضح  زا  دعب  ار  نینمؤملا ع  ریما  ترضح  هک  دننکیم  قالطا  یسک  رب  ار  هعیش  ظفل  هک  نادب 
ناشیا دناد و  لوسر  ادـخ و  هفیلخ  ماما و   279 ص : نیقیلا ، قح  يدهم  ترـضح  مئاق  ات  ار  ماما  هدزاود  همه  هک  دـننکیم  قالطا  یـسک  رب 

نیز ماما  وا  زا  دعب  ار و  نیسح  ماما  وا  زا  دعب  ار و  نسح  ماما  وا  زا  دعب  ار و  یلع  ادخ  لوسر  زا  دعب  دننادیم و  طرـش  ماما  رد  ار  تمـصع 
یلع وا  زا  دعب  ار و  مظاک  رفعج  نب  یـسوم  ماما  وا  زا  دعب  ار و  قداص  رفعج  ماما  وا  زا  دعب  ار و  رقاب  دـمحم  ماما  وا  زا  دـعب  ار و  نیدـباعلا 

زا دعب  ار و  يرکسع  یلع  نب  نسح  وا  زا  دعب  ار و  یقن  دمحم  نب  یلع  وا  زا  دعب  ار و  یقت  یلع  نب  دمحم  وا  زا  دعب  ار و  اضرلا  یسوم  نب 
عیمج عفر  دش و  دهاوخ  رهاظ  هتبلا  دننادیم و  قلخ  رثکا  زا  بیاغ  هدنز و  ار  يدهم  ترـضح  دننادیم و  ماما  ار  يدهم  نسحلا  نب  ۀـجح  وا 

هیلیعامسا هیدیز و  رثکا  سپ  تسا  نیا  هعیش  قرف  بهاذم  نایم  رد  قح  بهذم  درک و  دهاوخ  تلادع  زا  رپ  ار  ملاع  درک و  دهاوخ  اهتعدب 
هچنانچ دنراد  رایـسب  ياههقرف  ینعم  نیاب  هعیـش  دنتـسین و  هیرـشعانثا  هیماما و  لخاد  اما  دنتـسه  هعیـش  لخاد  هیناسیک  هیفقاو و  هیحطفا و  و 

زا دـعب  هک  هیناسیک  لثم  دـنزواجتم  داتـشه  هکلب  داتفه  زا  دـناهدرک و  لـقن  نارگید  فقاوم و  بحاـص  یناتـسرهش و  دـمحم  يزار و  رخف 
بیاغ تسا و  وا  يدهم  تسا  هدرمن  وا  دناهتفگ  یضعب  دننادیم و  هفیلخ  ار  ریما  ترضح  رـسپ  هیفنح  نب  دمحم  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 
ناشیا نایم  هلطاب  بهذم  دیـسر و  وا  دالواب  تماما  درم و  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسین  یماما  وا  زا  دـعب  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  تسا و  هدـش 

لئاق مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ای  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  زا  دعب  هک  هیدـیز  لثم  دـناهدش و  ضرقنم  هک  هّللا  دـمحب  هدوب و  رایـسب 
هس نآب  یـضعب  دننادیم و  هفیلخ  هلـصافیب  ار  ریما  ترـضح  ناشیا  زا  یـضعب  دناهدش و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رـسپ  دیز  تماماب 

ترضح نامز  رد  لیعامسا  دننادیم و  ماما  ار  قداص  رفعج  ماما  ترضح  رسپ  لیعامسا  هک  هیلیعامسا  دننام  دناهدش و  لئاق  زین  لطاب  هفیلخ 
دشن و توف  لیعامـسا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دناهقرف و  دنچ  ناشیا  دـندرک و  زامن  وا  رب  دنتـشادرب و  ار  وا  هزانج  هینالع  درک و  توف  قداص 

تماما دوب و  هدـنز  یلیلق  مایا  ترـضح  زا  دـعب  درک و  وا  توم  راهظا  درک و  ناهنپ  ار  وا  یقیناود  روصنم  زا  هیقت  يارب  زا  قداص  ترـضح 
دالواب ترـضح  زا  دعب  دشن و  فرطرب  توف  زا  دعب  تماما  صن  دش و  توف  ترـضح  تایح  رد  وا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دیـسر و  وا  دالواب 

دندرک و حابم  ار  یصاعم  عیمج  دندرک و  فرطرب  ار  تادابع  همه  دندش و  دحلم  مایا  رورم  زا  دعب  اههقرف  نیا  رثکا  دش و  لقتنم  لیعامسا 
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وا تسا و  هدش  ناهنپ  تسا و  هدرمن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دنتفگیم  هک  هیـسووان  لثم  دنتـسه و  ناهنپ  مایا  نیا  رد  یلیلق  هقرف  نیا  زا 
هک ار  ترضح  نآ  گرزب  رـسپ  حطفا  هّللا  دبع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دعب  هک  هیحطفا  لثم  تسا و  يدهم  وا  دش و  دهاوخ  رهاظ 

ماما ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  وا  زا  دـعب  دناهتـسنادیم و  ماما  دـشن  لقتنم  واب  تماما  ببـس  نیاب  دوب و  بویعم  ود  ره  نطاـب  رهاـظ و  رد 
هک هیفقاو  لـثم  دـش و  توف  دوب و  هدـنز  مالّـسلا  هیلع  قداـص   280 ص : نیقیلا ، قح  ترـضح  زا  دـعب  يزور  دـنچ  هّللا  دـبع  دنتـسنادیم و 

دناهدوبن لئاق  ار  رگید  ناماما  وا  زا  دعب  تسا و  يدهم  وا  تسا و  هدش  ناهنپ  تسا و  هدنز  مالّسلا  هیلع  یسوم  ماما  ترضح  هک  دناهتفگیم 
تـسا هدنامن  هقرف  هس  زا  شیب  تسترجه  زا  هن  دـص و  رازه و  لاس  هک  لاح  ات  اههقرف  نیا  هلمج  زا  دـناهدرک و  لقن  زین  هردان  هقرف  دـنچ  و 
دمحم تماماب  نالئاق  دننام  تسا  هدنامن  یمان  ریغب  ناشیا  زا  دناهتشگ و  لصأتسم  ضرقنم و  همه  قرف  ریاس  هیدیز و  هیلیعامـسا و  هیماما و 

ضرقنم هک  اهنآ  بهذم  ندوب  لطاب  اما  ناشیا  لاثما  باذک و  رفعجب  عقربم و  یسوم  تماماب  نالئاق  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  رـسپ 
تسا و هدـشن  طقاس  فیلکت  هک  تسا  مولعم  تما  عامجاب  تسین و  رهاظ  ناشیا  زا  یتماـما  یعدـم  هک  اریز  درادـن  ناـیبب  جاـیتحا  دـناهدش 

القع نآ  تسا و  قاطی  ام ال  دشاب  هدوب  ناشیا  مولعب  میلعتب  دنکب و  ناشیا  يارب  زا  یهلا  فیلکت  نایب  هک  دشاب  یـسک  هکنآ  نودـب  فیلکت 
بکرم عامجاب  اضیا  تمایق و  زور  ات  دشاب  دیابیم  تما  نایم  رد  قح  بهذـم  هکنآ  رب  فلکم  دـنراد  قافتا  تما  عیمج  اضیا  تسا و  حـیبق 
دوجوم هاوخ  بهاذـم  ریاس  لاطبا  مالّـسلا و  هیلع  رـشع  انثا  همئا  تماما  تابثا  اـما  هدوجوم و  بهذـم  يادـعام  یفن  رب  دـنقفتم  تما  عیمج 

. درک ناوتیم  قیرط  جنپ  هب  دنشاب  هدش  ضرقنم  هاوخ  دنشاب و 

تسا صن  قیرط  لوا  قیرط 

يراخب و حیحص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  هکنآ  لوا  مسق  تسا : مسق  دنچ  لمجم  اما  لصفم  يرگید  لمجم و  یکی  تسا  وحن  ود  نآ  و 
ریما هدزاود  نم  زا  دعب  تفگ  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرمس  نب  رباج  زا  ملـسم 
رگید تیاورب  دنشیرق و  زا  همه  هک  دومرف  تفگ  تفگ  هچ  هک  مدیـسرپ  مردپ  زا  سپ  ار  نآ  مدینـشن  هک  تفگ  ياهملک  سپ  دوب  دنهاوخ 

رباج زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنسب  ملسم  دنشاب و  ناشیا  یلاو  ماما  هدزاود  هک  مادام  تسا  يراج  یضام و  مدرم  رما  هتسویپ  هک  دومرف 
عینم بلاغ و  زیزع و  نید  نیا  هتسویپ  هک  تفگیم  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تمدخب  متفر  مردپ  اب  تفگ  هک 

تسا و هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیمه  رگید  دنـسب  زاب  دنـشیرق و  زا  همه  دومرف  هک  تفگ  مردـپ  هفیلخ و  هدزاود  اـت  تسا  هبترم  دـنلب  و 
زا یـضعب  رد  تسا و  هدرک  تیاور  یئاسن  يدـمرت و  حیحـص  زا  ار  نیماضم  نیمه  لوصالا  عماج  رد  زاب  تسا و  هتفگ  مالـسا  نید  ياـجب 
هک تسا  نینچ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  جره و  دومرف  دوـب  دـهاوخ  هچ  نآ  زا  دـعب  سپ  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هک  تسنآ  تاـیاور 

تیاور صاقو  یبا  نب  دیعـس  نب  رماع  زا  ملـسم  حیحـص  رد  اضیا  ریما و  هدزاود  دنـشاب  ناشیا  یلاو  اـت  تسا  اـپرب  مئاـق و  نید  نیا  هتـسویپ 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ياهدینـش  هک  يزیچب   281 ص : نیقیلا ، قح  ارم  هد  ربخ  هک  هرمـس  نب  رباج  يوسب  متـشون  هک  تسا  هدرک 

دندرک راسگنس  ار  یملسا  هک  ینیسپ  رد  هعمج  زور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  هک  تشون  نمب  سپ  مّلس  هلآ و 
نیا همتت  رگید  تیاور  شیرق و  زا  دوـب  دـنهاوخ  هفیلخ  هدزاود  ناـشیا  رب  دوـش و  اـپرب  تماـیق  زور  اـت  تسا  اـپرب  نید  نیا  هتـسویپ  تـفگ 

قورـسم زا  یبعـش  زا  دنـس  نیدـنچب  ناشیا  هربتعم  بتک  رد  تماـیق و  کـیدزن  دـنچ  یئوگغورد  دـنیآیم  نوریب  سپ  هک  تسنآ  ثیدـح 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  هک  دیسرپ  تساخرب و  يدرم  سپ  دناوخیم  ام  رب  نآرق  میدوب و  دوعسم  نبا  دزن  ام  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور 
یلب دیـسرپن  نم  زا  ار  نیا  یـسک  ماهدمآ  قارعب  نم  ات  تفگ  هّللا  دبع  دوب  دـهاوخ  وا  زا  دـعب  هفیلخ  دـنچ  هک  دندیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

تیاور هفیحج  وبا  زا  دوب و  دـنهاوخ  شیرق  زا  همه  لیئارـسا و  ینب  ياـبقن  ددـع  دوب  دـنهاوخ  رفن  هدزاود  دوـمرف  ترـضح  میدرک  لاؤـس 
زا همه  هک  هفیلخ  هدزاود  درذگب  ات  تسا  هتـسیاش  نم  تما  رما  هتـسویپ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـناهدرک 

هاـگره سپ  شیرق  زا  هفیلخ  هدزاود  اـت  تسا  اـپرب  نید  نیا  هتـسویپ  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  دنـشیرق و 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  اضیا  شلها و  اب  دـمآ  دـهاوخ  جومب  نیمز  دـنورب  ناشیا 
هفیلخ هدزاود  هک  لـیفطلا  یباـب  تفگ  رمع  نبا  هک  دـناهدرک  تیاور  اـضیا  و  دوـب . دـهاوخ  هفیلخ  رفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  هک  دوـمرف  مّلس 
يارب زا  دوب  دنهاوخ  هفیلخ  دنچ  هک  دندیـسرپ  هشیاع  زا  هک  تسیورم  اضیا  دوب و  دـهاوخ  لاتق  لتق و  جرم و  جره و  نآ  زا  دـعب  رامـشب و 

ياهمان تفگ  دنتـسیک  دـنتفگ  دوب  دـنهاوخ  هفیلخ  هدزاود  هک  داد  ربخ  ارم  ترـضح  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
رد دناهدرک و  تیاور  رگید  رایـسب  ظافلاب  نیماضم  نیا  رب  تفگن و  درک و  ابا  وگب  دنتفگ  ادخ  لوسر  يالماب  تسه  هتـشون  نم  دزن  ناشیا 
رد رما  نیا  هتسویپ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  ملـسم  يراخب و  حیحص 
ارم دیشرلا  نوراه  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  یسابع  نامیلـس  نب  قاحـسا  زا  دنـشاب و  یقاب  مدرم  زا  سک  ود  هک  مادام  دوب  دهاوخ  شیرق 
دوب دنهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  نادنزرف  زا  مع  يا  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  سابع  زا  شناردـپ  زا  داد  ربخ 

حالـصاب بش  کی  رد  ار  وا  رما  ادخ  دمآ و  دهاوخ  نوریب  نم  نادنزرف  زا  يدهم  سپ  داد  دهاوخ  يور  همیظع  تدش  ههیرک و  روما  سپ 
دهاوخ ادخ  هک  ردق  نآ  دنام  دهاوخ  نیمز  رد  دشاب و  هدش  روج  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  درک  دـهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دروآ  دـهاوخ 

لئاق ياهقرف  چیه  مالـسا  قرف  عیمج  زا  هک  تسنآ  رـشع  ینثا  همئا  تفالخ  رب  ثیداحا  نیا  تلالد  هجو  دـمآ و  دـهاوخ  نوریب  لاجد  سپ 
رگم دنتـسین  دنـشاب  یقاب  قلخ  ات  تفالخ  رارمتـسا  بوجوب  دنـشاب و  شیرق  زا  همه  هک  اصوصخ  ماما  هدزاود  ءافلخ و  زا  ددع  نیا  دوجوب 

ام بهذم  تسا  هدش  دراو  ررکم  ناشیا  حاحـص  عیمج  رد  هک  ثیداحا  نیمهب  سپ  هعیـش  قرف  زا  هیرـشعینثا  هقرف   282 ص : نیقیلا ، قح 
قفاوم ار  ثیداحا  نیا  هک  دناهتساوخ  ناشیا  زا  یضعب  هک  تسنآ  نافلاخم  تابصعت  بیارغ  زا  دش و  لطاب  رگید  بهاذم  همه  دش و  تباث 

یـضعب دناهیما و  ینب  زا  رگید  تفه  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  لوا و  هفیلخ  هس  رـشع  انثا  يافلخ  هک  دناهتفگ  هدـینادرگ  دوخ  بهذـم 
نیا دنسابع و  ینب  زا  رگید  جنپ  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  ریبز و  نب  هّللا  دبع  نب  نیسح  نآ  زا  دعب  ناشیا  دنیافلخ و  ءاحلـص  دارم  هک  دناهتفگ 

دندوب رگیدـکیب  هیبش  تلاهج  تلالـض و  تواقـش و  رد  سابع  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ  همه  هک  اریز  تسا  تفاخـس  تیاـهن  رد  هیجوت  ود 
تسا هجویب  ندرک  در  ار  یضعب  ندرک و  باختنا  ار  یضعب  اهنیا  نایم  رد  سپ  تشاد  هنسح  راوطا  زا  یضعب  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  رگم 

رد دوب و  دـنهاوخ  رمتـسم  تمایق  زور  ات  هک  تسا  حیرـص  یـضعب  تسا و  ناشیا  تفالخ  رارمتـسا  لاصتا و  ثیداـحا  همه  رهاـظ  اـضیا  و 
فرطرب ملاع  ماظن  دـیآیم و  جومب  شلها  اب  نیمز  دـنورب  ناماما  نیا  نوچ  ینعی  اهلهاب  ضرالا  تجاـم  اوضم  اذاـف  تسا  روکذـم  یـضعب 

دنکیمن و ناشیا  يارب  هدـیاف  اهلیوأت  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا  یقاب  تمایق  زور  ات  شیرق  تفالخ  هک  تسا  حیرـص  یـضعب  دوشیم و 
لوسر ترـضح  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  هک  اهنآ  لثم  تسا و  نیلقث  ثیداحا  میود  دـنایفاک . یفاو و  ام  ياعدـم  تاـبثا  رد  ثیداـحا  نیا 

نافلاخم تمایق و  زور  ات  دنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنیا  هک  هدومرف  هدومن و  تیب  لها  نآرق و  تعباتمب  رما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
رهاظ رد  هک  دندنچ  يدحلم  قساف  دنشاب  رگا  هیلیعامسا  همئا  دنتـسین و  لئاق  تیب  لها  زا  يدحا  تفالخب  دناهدش و  ضرقنم  ناشیا  يافلخ 

دوخ نید  لوصا  رد  زین  هیدیز  دـنکیمن و  ناشیا  تماما  زیوجت  یلقاع  چـیه  دـنفورعم و  یـصاعم  عاونا  روجف و  قسفب و  دنانیطالـس و  عبات 
اهنآ تماما  يوعد  ناشیا  لاحلا  هک  همئا  تسا و  ماما  دـنک  فیـسب  جورخ  هک  یبسن  یمطاف  ره  ناشیا  داقتعاب  دنتـسین و  یتجحب  کسمتم 

اب ناشیا  تنراقم  دشاب  قداص  هکنآ  ات  دنشاب  هدوب  دیجم  نآرق  یناعم  یهلا و  ماکحاب  فراع  هک  دیاب  دشاب  تباث  ناشیا  بسن  رگا  دننکیم 
تماما صوصخ  رب  دـناهفینح و  وبا  دـلقم  لئاسم  رثکا  رد  دوخ  نید  عورف  رد  تنـس و  باتکب و  دـنلهاج  ناشیا  رثکا  هکنآ  لاـح  باـتک و 

ریاس دـننام  هکلب  نآ  رب  تسا  هدـش  دـقعنم  یعاـمجا  هن  یناـهرب و  هن  دـنراد و  دوخ  تماـما  رب  یـصن  هن  دـنرادن و  یناـهرب  یتجح و  دوخ 
دننکیم بس  ار  قداص  رقاب و  ترضح  دننام  تیب  لها  لضافا  دناهدرک و  مان  تماما  ار  نیا  دنوشیم و  هاشداپ  ءالیتسا  هبلغب و  روج  نیطالس 

دننام ناشیا  تهج  نیا  زا  دـنراد و  ناشیا  تلادـع  تلالج و  لـضفب و  رارقا  جراوخ  ناـشیا و  ریغب  تما  عیمج  هکنآ  اـب  دـنیوگیم  ازـسان  و 
نایعیـش اب  نافلاخم  هک  اریز  نافلاخم  زا  دنرتدب  هیدیز  هک  تسا  هدش   283 ص : نیقیلا ، قح  دراو  تیب  لها  ثیداحا  رد  اذهل  دـنجراوخ و 

هدرک تیاور  ءایلوالا  ۀیلح  بحاص  زا  دیدحلا  یبا  نبا  میـس  دننکیم . توادـع  ام  اب  هیدـیز  دـننکیمن و  توادـع  ام  اب  دـنراد و  توادـع  ام 
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هک ره  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  روکذم  زین  يرظن  صیاصخ  لبنح و  نب  دمحا  لئاضف  رد  تسا و 
هدومن سرغ  ار  نآ  دوخ  تردق  تسدب  ادخ  هک  ندع  تنج  رد  دشاب و  نم  ندرم  لثم  وا  ندرم  نم و  یناگدنز  لثم  وا  یناگدنز  دـهاوخ 

ار وا  نادنزرف  زا  ءایصوا  ناماما و  دنک  يوریپ  دنک و  رایتخا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم  زا  دعب  هک  دیاب  دوش  نکاس  تسا  نم  لزنم  و 
ياو سپ  تسا  هدرک  ناشیا  يزور  بیـصن و  یلاعتقح  ارم  ملع  نم و  مهف  دناهدش و  قلخ  نم  تنیط  زا  دـننم و  ترتع  ناشیا  هک  یتسردـب 

ناشیاب ارم  تعافـش  ادخ  دننکن  ناشیا  قح  رد  نم  تیاعر  دننک و  عطق  ناشیا  نم و  نایم  دننک و  ناشیا  بیذکت  هک  نم  تما  زا  یعمج  رب 
تسا نم  لد  رورس  تجهب و  همطاف  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـشخمز  مراهچ  دناسرن .

وا و نایم  هدیـشک  دناینامـسیر  دننم و  راگدرورپ  نانیما  شدالوا  زا  ناماما  تسا و  نم  هدید  رون  شرهوش  دـننم و  لد  هویم  شرـسپ  ود  و 
ددرگ لصاو  لفـسا  كردب  دوش  ادج  دیامن و  فلخت  ناشیا  زا  هک  ره  دبای و  تاجن  ناشیا  تعباتم  رد  دـنز  گنچ  هک  ره  وا و  قلخ  نایم 

تفالخ نوچ  لصفم ) صن  اما   ) میدومنن داریا  دوبن  ناشیا  حاحـص  رد  نوچ  تسا و  رایـسب  ناشیا  هربتعم  بتک  رد  ثیداـحا  باـب  نیا  زا  و 
کی ره  صن  نینچمه  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رب  نسح  ماما  صن  نسح و  ماما  رب  ترضح  نآ  صن  دش  تباث  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح 

يدـلب و ره  رد  ناشیا  زا  رفن  نیدـنچ  رـصع  ره  رد  هک  هیماما  ناثدـحم  ءاملع و  قرف  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اـت  يرگید  رب 
تیناقح تناید و  ریغب  نیا  رب  یعاد  ار  ناشیا  هک  تسا  مولعم  دـناهدرک و  تبث  دوخ  بتک  فیناصت و  رد  تسا و  رتاوتم  دـناهدوب  ياهیحاـن 

رابخا و نیا  طبـض  ناشیا  زا  فوخ  تیاهن  اب  دـناهدوب و  بلاغ  رهاق و  ناشیا  هدوب و  نافلاخم  اـب  یهاـشداپ  کـلم و  هشیمه  هک  اریز  هدوبن 
مرکم زیزع و  دـنبای و  تاجن  فوخ  میب و  زا  دـنوش و  لسوتم  نافلاخم  روج و  يافلخب  تسیاب  دوب  ایند  ناشیا  ضرغ  رگا  دـندومنیم  راـثآ 
تاهج نیارق و  نیا  اب  هک  ره  دناهدومنیم و  بذک  زا  زارتحا  تیاهن  دناهدوب و  دادـس  حالـص و  لها  زا  ناشیا  رثکا  مینادـیم  هکنآ  اب  دنـشاب 

سدـقم ياهمان  ماما و  هدزاود  ثیداحا  هعیـش  هربتعم  قرط  رد  اهنآ و  تیقحب  دوشیم  لـصاح  ملع  ار  وا  هتبلا  دـیامن  تاـیاور  نیا  هظحـالم 
تسا زاجعا  هب  نورقم  همه  تسا و  رتاوتم  نیموصعم  همئا  تارضح  زا  کی  ره  زا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  ناشیا 

ص: نیقیلا ، قح  وا و  لاوحا  مهدزاود و  ماما  تبیغ  ات  دناهداد  ربخ  ناشیا  دوجو  زا  لبق  ار  کی  ره  تاهما  ءابآ و  تافص  ءامسا و  هک  اریز 
مالّـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  نامز  ات  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نامز  زا  ثیداحا  نیا  رب  تسا  لمتـشم  هک  یبتک  وا و  دالیم  يافلخ   284

. تسین ياههبش  کش و  هار  ثیداحا  نیا  رد  سپ  هدوب  طوبضم  لوادتم و  فورعم و  ینس  هعیش و  نایم 

تسا تیلضفا  میود  قیرط ] ]

ناشیا قح  بصغ  هک  یئافلخ  اصوصخ  دوخ  رـصع  لها  عیمج  زا  دـناهدوب  لضفا  مالّـسلا  هیلع  ام  همئا  زا  کی  ره  هکنآ  رد  تسین  کش  و 
لئاسم تالکشم  رد  دنراد و  قافتا  باب  نیا  رد  همه  فلاؤم  فلاخم و  بقانم و  لیاضف و  عرو و  دهز و  حالص و  ملع و  رد  دندوب  هدرک 

ایاعر ءارما و  هفاک  عجرم  دناهتـسنادیم و  عبتم  تجح و  ار  ناشیا  نخـس  دـناهدومنیم و  عوجر  ناشیاب  ءاهقف  ءاملع و  همه  عیاقو  قیاـقد و  و 
خیراوت و بتک  دناهدوب و  باسح  رد  ناشیا  زا  دناهتسنادیم و  تفالخ  ماقم  قحتسم  ار  ناشیا  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  همه  دناهدوب و 
رد دومن و  ناوت  ءاصحا  هک  تسنآ  زا  هدایز  ع )  ) نینـسح صوصخ  بقانم  لیاضف و  بتارم و  نیاـب  تسنوحـشم  هصاـخ  هماـع و  ثیداـحا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدید  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  براغ  نب  ءارب  زا  يدمرت  ملسم و  يراخب و  حیحص  زا  لوصالا  عماج 

ار وا  وت  ادـنوادخ  سپ  مرادـیم  تسود  ار  نیا  نم  تفگیم  دوب و  هدرک  راوس  دوـخ  شود  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  مّلـس  و 
تفگ سپ  دـید  ار  نینـسح  يزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  ءارب  زا  هـمه  اـضیا  راد و  تـسود 
هدرک تیاور  سابع  نبا  زا  يدـمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  رد  اضیا  راد و  تسود  ار  ناشیا  وت  سپ  مراد  تسود  ار  اـهنیا  نم  ادـنوادخ 

هیلع نسح  ماماب  يدرم  سپ  دوب  هدرک  راوس  دوخ  شود  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا 
سنا زا  يدـمرت  حیحـص  زا  اـضیا  تسا و  ياهراوس  وکین  زین  وا  دومرف  ترـضح  كدوک  يا  ياهدـش  راوس  یبکرم  وکین  رب  تفگ  مالّـسلا 
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دومرف دنرتبوبحم  وت  دزن  وت  تیب  لها  زا  کیمادـک  هک  دندیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  دـناهدرک  تیاور 
دینابسچیم دوخب  تفرگیمرب و  رد  ار و  ناشیا  دیسوبیم  دندمآیم  نوچ  ارم و  نارسپ  ود  نم  يارب  زا  بلطب  هک  همطافب  تفگیم  نینـسح و 

نآ اـب  نم  تفگن و  نخـس  نم  اـب  زور  زا  يرایـسب  مدوب  ادـخ  لوـسر  اـب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وـبا  زا  روکذـم  حیحـص  زا  اـضیا  و 
ینعی تسا  اجنیا  نم  كدوک  ایآ  تفگ  مالّسلا و  هیلع  همطاف  لزنمب  دمآ  ات  تشگرب  سپ  عاقنیق  ینب  رازابب  تفر  ات  متفگن  نخس  ترـضح 

هّللا یّلص  لوسر  ترـضح  سپ  دندروآ  رد  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دیود و  ترـضح  نآ  يوسب  دمآ و  نوریب  هک  مدید  سپ  نسح  ماما 
زا ار و  وا  دراد  تسود  هک  ره  راد  تسود  ار و  وا  وـت  راد  تسود  سپ  مرادـیم  تـسود  ار  نـیا  نـم  ادـنوادخ  دوـمرف  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و 

دمآ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ار  نومضم  نیا  زین  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحص 
ار وا  ترضح  نوچ   285 ص : نیقیلا ، قح  دندوب  هتـسب  يذیوعت  شکرابم  ندرگ  رد  دمآ و  سپ  دـیبلط  ار  نسح  هبترم  هس  همطاف و  هناخب 

دراد تسود  ار  وا  هک  ره  رادتـسود و  ار  وا  وت  سپ  مرادیم  تسود  ار  وا  نم  ادنوادخ  تفگ  تفرگرب و  رد  ار  وا  دوشگ و  ار  اهتـسد  دـید 
مالّسلا و هیلع  یلع  نب  نسح  زا  دوبن  رتتسود  نم  دزن  سک  چیه  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نم  هکنآ  زا  دعب  تفگ  هریره  وبا  سپ  راد  تسود 

متفر مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدخب  یتجاح  يارب  یبش  هک  تسا  هدرک  تیاور  هماسا  زا  يدـمرت  حیحـص  زا  اضیا 
مدـش غراف  دوخ  تجاح  زا  نوچ  تسا  هدـیناشوپ  نآ  يور  رب  ياهماج  تسا و  هتـشاذگ  دوخ  ياـهنار  يور  رب  يزیچ  ترـضح  هک  مدـید 
سپ دـناهدیباوخ  وا  ياهنار  يور  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  مدـید  تشادرب  ار  هماج  سپ  ياهتفرگ  رب  رد  هچنآ  تسیچ  هک  مدیـسرپ 
اهنیا هک  ار  هک  ره  راد  تسود  راد و  تسود  ار  اهنیا  وت  مرادیم  تسود  ار  اهنیا  نم  ادنوادخ  دننم  رتخد  رسپ  ود  دننم و  رسپ  ود  اهنیا  تفگ 

زا نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هورم  نب  یلعی  زا  يدمرت  حیحـص  زا  اضیا  درادتـسود و  ار 
ثیدح نیا  حرش  رد  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نبا  طابسا و  زا  تسا  یطبس  نیسح  دراد  تسود  ار  نیـسح  هک  ره  راد  تسود  ایادخ  منیـسح 

رد تسناربمغیپ و  زا  یکی  هک  ایوگ  دناهدوب  بوقعی  نادـنزرف  هک  تسا  یطابـسا  هلمج  زا  ینعی  تسا  دـنزرف  دـنزرف  طبـس  هک  تسا  هتفگ 
رد هک  تسا  هتفگ  یبوخ و  ریخ و  رد  اهتما  زا  تسا  یتما  ینعی  تسا  هتفگ  شریسفت  رد  تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  زاب  ۀغللا  ۀیاهن 
زا اضیا  ترضح و  نآ  زا  دناهعطق  ود  هفیاط و  ود  ینعی  تسا  هتفگ  سپ  دناهّللا  لوسر  طبـس  ود  نیـسح  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح 

لها ناناوج  نیرتهب  نینـسح  تفگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يردخ  دیعـس  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  حـیحص 
نآ نتشک  هشپ و  نوخ  زا  دیسرپ  رمع  نبا  هّللا  دبع  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدمرت  ملسم و  يراخب و  حاحص  زا  اضیا  دناتشهب و 

نوخ زا  نم  زا  دـنکیم  لاؤس  هک  درم  نیاب  دـینک  رظن  تفگ  رمع  نبا  مقارع  مدرم  زا  تفگ  یئاجک  مدرم  زا  تفگ  رمع  نبا  مارحا  لاح  رد 
ایند و رد  دننم  ناتـسوب  لگ  ود  ناشیا  هک  وا  ردارب  وا و  قح  رد  تفگ  هک  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  دنتـشک و  ار  ربمغیپ  دـنزرف  ناشیا  هشپ و 

شردپ زا  دادس  نب  هّللا  دبع  زا  تسا  هدرک  تیاور  یئاسن  حیحـص  زا  اضیا  دنتـشهب و  لها  ناناوج  رتهم  رتهب و  دیـس و  ود  ناشیا  هک  تفگ 
شیپ سپ  تشاد  شود  رب  ار  نیسح  ای  نسح  نتفخ و  ای  ماش  زامن  يارب  زا  دمآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ  هک 

نآ هک  مدـید  متـشادرب  رـس  نم  داد  لوط  رایـسب  ار  هدجـس  کی  زاـمن  ياـنثا  رد  تفگ و  زاـمن  ریبکت  تشاذـگ و  نیمز  رب  ار  وا  داتـسیا و 
مدرم دش  غراف  زامن  زا  ترضح  نوچ  دوجسب  متشگرب  زاب  سپ  تسا  دوجس  رد  ترضح  تسا و  هدش  راوس  ترضح  نآ  تشپ  رب  كدوک 
اهنیا دومرف  دش  لزان  وت  رب  یحو  ای  دش  ثداح  يرما  هک  میدرک  نامگ  ام  هکنآ  ات  دیداد  لوط  رایـسب  ار  هدجـس  کی  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ 

ار دوخ  تذل  دسرب و  دوخ  تجاحب  ات  ار  وا  منک  لیجعت  متساوخن  دوب و  هدش  راوس  نم   286 ص : نیقیلا ، قح  تشپ  رب  مرسپ  نکیل  دوبن و 
لوسر ترـضح  مدید  نم  تفگ  رکب  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرـصب  نسح  زا  یئاسن  يدـمرت و  دواد و  یبا  ننـس  يراخب و  زا  دـبایب و 
دنزرف نیا  تفگیم  وا و  رب  یهاگ  مدرم و  رب  درکیم  هاـگن  یهاـگ  دوب و  شیولهپ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  ربنم و  رب  ار  (ص )
تیاور سنا  زا  يدمرت  يراخب و  حیحص  زا  نم و  تما  زا  میظع  هورگ  ود  نایم  دنک  حالـصا  وا  ببـسب  ادخ  دیاش  تسا و  راوگرزب  دیس و 

هچنآ تسا و  ءاصحا  دـح و  زا  هدایز  ناـشیا  لـیاضف  رد  ثیداـحا  و  نیـسح . نسح و  زا  ادـخ  لوسرب  دوبن  رتهیبش  يدـحا  هک  تسا  هدرک 
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اـصوصخ ناشیا  تماما  رد  تسا  حیرـص  اـهنآ  رثکا  تسا و  یفاـک  ناـشیا  تلیـضف  رد  اـهنآ  ریغ  هلهاـبم و  ریهطت و  هیآ  لوزن  زا  تشذـگ 
تبارق هار  زا  ترـضح  نآ  تبحم  تسا و  ادخ  تبحم  عبات  لوسر  تبحم  هک  تسا  مولعم  هچ  ندوب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  بوبحم  ثیداحا 

برق رد  هک  دیاب  سپ  دنـشاب  هدوب  ترـضح  نآ  يوسب  تیب  لها  بحا  ادخ و  بوبحم  ناشیا  هاگره  دش  نایب  ررکم  هکنانچ  دوبن  تیرـشب 
نیا همتت  رد  هدـش و  مولعم  وا  تیلـضفا  هجراـخ  لیالدـب  هک  نینمؤملا  ریما  رگم  دنـشاب  هداـیز  تما  همه  زا  تـالامک  رد  یلاـعت و  قح  دزن 

تفالخب دوب  دهاوخ  قحا  سپ  ناشیا  زا  تسا  رتهب  ناشیا  ردپ  ینعی  امهنم  ریخ  امهوبا  هک و  تسا  روکذم  تایاور  زا  يرایسب  رد  ثیداحا 
تنعل هددعتم  نطاوم  رد  ار  ناشیا  ترضح  دندش و  تفالخ  يدصتم  ربجب  ناشیا  نامز  رد  هک  ناقفانم  نآ  زا  اصوصخ  قلخ  عیمج  زا  تما 

یهانگب هدولآ  زگره  دشاب و  نید  ناکرا  زا  وا  تفرعم  تبحم و  هک  دیاب  دشاب  ادخ  تبحم  مزلتسم  وا  یتسود  هک  یـسک  اضیا  دوب و  هدرک 
هیلع هّللا  یّلص  لوسر  ترضحب  صاصتخا  نآ  هک  یسک  اضیا  دوب و  دهاوخ  بجاو  تیـصعم  نآ  تهج  زا  وا  توادع  الا  دشاب و  هدیدرگن 

يایصوا ءایبنا و  هک  لیئارسا  ینب  طابـساب  ار  وا  دشاب  هدرک  هیبشت  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  دیامرف  هک  دشاب  هتـشاد  مّلـس  هلآ و  و 
ام الا  نایملاع  همه  رب  ناشیا  لضف  رب  تسا  لیلد  ندوب  تشهب  لها  ناناوج  نیرتهب  نینچمه  نارگید و  زا  تماماب  تسا  قحا  دناهدوب  ءایبنا 

دنـشاب هتفر  ایند  زا  ناوج  هک  دنـشاب  یعمج  دارم  رگا  دشابیمن و  تشهب  رد  ریپ  دنناناوج و  همه  تشهب  لها  قافتاب  هک  اریز  لیلدلا  هجرخا 
زا يرایـسب  هک  اریز  دوشیم  تباث  اـم  ياعدـم  زاـب  هکنآ  اـب  دـناهدش  دیهـش  تیخوخیـش  تلوهک و  نس  رد  ناـشیا  هک  اریز  تسا  اـطخ  نآ 
قلخ ياوشیپ  ادـتقم و  موصعم و  هتبلا  ناشیا  زا  دنـشاب  لضفا  هاگره  تسا  هتفر  اـیند  زا  ناوج  مالّـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  دـننام  ناربمغیپ 

دنـشاب یناوج  نس  رد  هک  تشهب  لها  زا  یعمج  زا  دنرتهب  ناشیا  هک  دومرف  دندوب  یناوج  نس  رد  ناشیا  نوچ  دـنیوگ  رگا  دوب و  دـنهاوخ 
تـسا تباث  ام  بلطم  زاب  میلـست  ریدـقت  رب  بابـش و  نس  رد  هن  دـندوب  تیلوفط  نس  رد  تقو  نآ  رد  ناـشیا  هک  اریز  تسا  هجویب  زین  نیا 

متا هجو  رب  ناشیا  تیلضفا  زاب  بابش  تقو  رد  تشهب  لها  همه  زا  دنشاب   287 ص : نیقیلا ، قح  رتهب  بابش  نس  رد  ناشیا  هاگره  هک  اریز 
عـضو یثیدح  دـننک  تابثا  رمع  رکب و  وبا  يارب  زا  یتلیـضف  ثیدـح  نیا  ربارب  رد  دناهتـساوخ  هماع  هک  تسا  نآ  بئارغ  زا  دوشیم و  تباث 
هکنانچ تسا  لـطاب  رگید  تـالامتحا  نآ  دـشابیمن و  تشهب  رد  ریپ  هکنیا  زا  لـفاغ  دنتـشهب  لـها  ناریپ  دیـس  رمع  رکب و  وبا  هک  دـناهدرک 
توادع عفن و  رجب  باب  نیا  رد  تسا  مهتم  دناهدرک  لقن  رمع  رـسپ  زا  نآ و  لقنب  دندرفتم  دوخ  هک  فیعـض  ثیدـح  نیا  هکنیا  اب  یتسناد 

دناهدرک و تیاور  هرتاوتم  قرطب  هصاخ  هماع و  هک  ۀنجلا  لها  بابش  ادیـس  ثیدح  اب  دراد  تافانم  تسا  مولعم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هک دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـناهدرک  تیاور  دوـخ  هربـتعم  بتک  رد  هک  یتاـیاور  اـب  دراد  تاـفانم  اـضیا 

هیلع نیـسح  نسح و  هزمح و  بلاط و  وبا  رـسپ  ود  رفعج  یلع و  نم و  دنتـشهب  لها  ناراوگرزب  نارتهم و  تاداس و  بلطملا  دبع  نادـنزرف 
تلوهک نس  رد  تقو  نآ  رد  هک  تشهب  لها  زا  یتعامج  زا  دـنرتهب  ناشیا  هک  تسنآ  دارم  دـنیوگ  رگا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  اـت  مالّـسلا 

نـس رد  تقو  نآ  رد  هک  یعمج  رب  ناشیا  لیـضفت  رب  دنکیمن  تلالد  هک  اریز  دشخبیمن  ناشیاب  یعفن  تسا  دـیعب  رایـسب  هکنآ  اب  دـناهدوب 
اهباب یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  ربارب  رد  هک  ثیدح  نآ  تسا  نیا  لثم  نینسح و  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  دننام  دناهدوب  تیلوفط  ای  بابش 

نآ يارب  دوجـس  نداد  لوط  ثیدـح  اـضیا  دـشابیمن  فقـس  ار  رهـش  هکنیا  زا  دـنلفاغ  اهفقـس  رمع  هک  دـناهدرک  قاـحلا  دـناهدرک و  عضو 
فیفخت نآ  رد  هک  تعاـمج  ننـس  بادآ و  كرت  ترـضح  نآ  هک  راـگدرورپ  دزن  دـنکیم  وا  تلزنم  برق و  تیاـهن  رب  تلـالد  راوـگرزب 

یفاک تماما  تابثا  يارب  اهنیا  زا  کی  ره  رگا  دـجنرب و  شکرابم  رطاخ  ادابم  هک  دـیآ  لـمعب  وا  شهاوخ  هکنآ  يارب  زا  دـیامن  تسبولطم 
نآ رد  ناـشیا  اـب  ناـشیا  رـصع  لـها  هدوب و  ناـشیا  صوصخم  هک  تیلـضفا  هبترم  دوشیم  مولعم  اـهنیا  عومجم  زا  هک  تسین  کـش  دـشابن 

. تسا حیبق  القع  لوضفم  لیضفت  حوجرم و  حیجرت  هک  اریز  تماماب  دوب  دنهاوخ  یلوا  قحا و  سپ  هدوبن  کیرش 

تسا تمصع  میس ) قیرط  )

تمصع بوجوب  لئاق  هیرشعانثا  ياوس  ياهقرف  چیه  میدرک و  تباث  ار  ماما ع  تمـصع  بوجو  هیلقن  هیلقع و  نیهاربب  هک  تسنآ  شنایب  و 
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. تسقح هیرشعانثا  بهذم  لطاب و  بهاذم  نآ  همه  سپ  دنتسین  دننکیم  يوعد  دوخ  هک  همئا 

تسا هزجعم  مراهچ ) قیرط  )

تـسا رتاوتم  زین  هماع  نایم  رد  هکلب  هدـیدرگ  رتاوتم  ناشیا  هعیـش  نایم  رد  هدـش و  رداـص  اـصحا  دـحیب و  تازجعم  همئا  زا  کـی  ره  زا  و 
ياملع زا  نارگید  ةوبنلا و  دهاوش  رد  یماج  الم  همهم و  لوصف  رد  یکلام  یکم  غابص  نبا  لوئسلا و  بلاطم  رد  یعفاش  هحلط  نبا  هچنانچ 
بحاص ترضح  يارفس  باون و  تسد  رب  یتح   288 ص : نیقیلا ، قح  دناهدرک  مان  تارکب  ار  اهنآ  دـناهدومن و  داریا  دوخ  بتک  رد  هماع 

. دنتسنادیم ار  ناشیا  تباین  ترافس و  نآب  هک  دشیم  يراج  همیظع  تازجعم  ع )  ) رمالا

تسعامجا مجنپ ) قیرط  )

لطاب ام  ار  رگید  بهاذـم  نآ  تسا و  نایم  رد  هک  یبهاذـم  زا  تسین  نوریب  قح  بهذـم  هکنآ  رد  دـنقفتم  تما  همه  هک  تسنآ  شناـیب  و 
همئا همه  رد  هروکذم  روما  نیاب  فیاوط  نیا  رثکا  هک  اریز  قافتاب  تیلضفا  مدع  هزجعم و  مدع  تمصع و  مدع  صن و  مدع  لیلدب  میدرک 

هیرـشعانثا اب  تماما  لصا  رد  هیفقاو  هیـسووان و  لثم  دنتـسه  روما  نیاب  لئاق  هک  یفئاوط  دنتـسین و  دـننکیم  ناـشیا  تماـما  يوعد  هک  دوخ 
رد هتباث و  هرتاوتم  صوصنب  تسناشیا  صوصخم  هک  تایح  تبیغ و  فقو و  يوعد  تسا و  تباث  همه  عامجاب  ناش  تماما  سپ  دـنکیرش 

رگا هک  تسه  ناشیا  تماما  تاـبثا  يارب  زا  رگید  قرط  تسا و  لـطاب  ناـشیا  توم  توبث  ناـشیا و  صوصخ  رد  رـشع  اـنثا  ددـع  بوجو 
( لوا . ) دباییم تیاده  هتبلا  دنک  لمأت  اهنآ  رد  دشاب و  قح  بلاط  دـنک و  یلاخ  بصعت  زا  ار  دوخ  دـشاب و  هتـشاد  یفاصنا  كدـنا  یـسک 

عیمج دـنزاتمم  اهنآ  زا  ملع  کیب  ءاملع  ریهاشم  زا  کی  ره  هک  یمولع  هدـیدرگ و  رـشتنم  ملاع  قرف  عیمج  ناـیم  رد  ناـشیا  زا  هک  یمولع 
ذخا ترـضح  نآ  زا  همه  دـنریما و  ترـضح  تیعر  همه  ءاملع  عیمج  هک  دـش  روکذـم  اقباس  هچناـنچ  تسا  هدـش  عمج  اـم  همئا  رد  اـهنآ 

مکح و بط و  تیبرع و  ملع  نآرق و  ریسفت  تعیرـش و  ماکحا  نید و  لوصا  زا  مولع  عیمج  رد  دننادرگیم  واب  بوسنم  ار  دوخ  دناهدرک و 
دناهتسناد عبتم  ار  وا  مالک  دناهدرک و  لقن  ترضح  نآ  زا  همه  اهنآ و  ریغ  موجن و  تسایـس و  ترـشاعم و  قالخا و  ملع  بادآ و  ایاصو و 

همئا زا  ار  مولع  نیا  عیمج  نینچمه  دنتـشاد و  وا  اب  هلطاب  ضارغا  يارب  زا  قرف  رثکا  هک  یتوادع  نآ  اب  دناهدوشگن  اهنآ  رب  یـضارتعا  هار  و 
نیز ماما  ترـضح  نامز  رد  تسا و  هدرکن  کش  ناـشیا  هجرد  ولع  تلـالج و  لـضف و  رد  ملع  لـها  زا  یـسک  دـناهدرک و  ذـخا  وا  ۀـیرذ 

هار دوخب  ار  مدرم  دوب و  دـیدش  هیقت  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  رفک  دـندوب و  هدـش  یلوتـسم  هیما  ینب  نیعـالم  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
هیوامس بتکب  هک  هلماک  هفیحص  دننام  هدش  لوقنم  ترضح  نآ  زا  هک  هیعدا  هدیدرگ  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رتمک  مولع  ریاس  رگا  دادیمن 
دمحم لآ  روبز  تیب و  لها  لیجناب  ار  وا  ببـس  نیاب  هدـیدرگ و  يراـج  وا  ناـیب  زجعم  ناـبز  رب  یهلا  ماـهلاب  هک  تسا  مولعم  تسا و  هیبش 

مدرم دوبیمن  اهنآ  رگا  هک  اقح  ماهدرک و  عمج  ترضح  نآ  هیعدا  زا  هفیحـص  ربارب  نیدنچ  هتـسکش  نیا  هک  هیعدا  ریاس  دناهتخاس و  بقلم 
هماع هصاخ و  بتک  هک  ترضح  نآ  هدیدنسپ  راوطا  هلیلج و  تاملک  هنـسح و  بادآ  دنتـسنادیمن و  ار  تاجاحلا  یـضاق  اب  تاجانم  قیرط 

دنناوتیم افتکا   289 ص : نیقیلا ، قح  اهنآب  هک  تسا  یقـشمرس  لامک  تضایر و  دـهز و  باحـصا  لاح و  باـبرا  يارب  هتفاـی  تنیز  اـهنآب 
ینب تلود  لیاوا  هیما و  ینب  نامز  رخاوا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مالّسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  نامز  رد  نوچ  دومن و 
مجع برع و  كولم  خیراوت  ریس و  ءایبنا و  صصق  مالک و  ریسفت و  ملع  مارح و  لالح و  لئاسم  زا  ردق  نآ  راوگرزب  ود  نآ  زا  دوب  سابع 

تارظانم زا  هتسویپ  دندیدرگ و  رشتنم  ملاع  فارطا  رد  هعیش  ناثدحم  تفرگ و  ورف  ار  ملاع  هک  دیدرگ  رـشتنم  مولع  بئارغ  زا  اهنیا  ریغ  و 
دـناهدرک و تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  روهـشم  ياملع  زا  سک  رازه  راهچ  دـندوب و  بلاغ  قرف  عیمج  ياملع  رب  تاثحابم  و 
دندوب و هدرک  تیاور  مظاک  قداص و  رقاب و  باحصا  هک  دیسرمهب  هعیـش  نایم  رد  لصا  دص  راهچ  دندوب و  فیناصت  بحاص  ناشیا  رثکا 
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ناشیا تاضق  ءاملع و  ریاس  هفینح و  وبا  دـندوب و  ناشیاب  جاتحم  همه  هکلب  دوبن  نافلاخم  ءاـملعب  عوجرب  جاـیتحا  مکح  چـیه  رد  ار  ناـشیا 
نامعن نب  دمحم  دندومنیم و  ترضح  نآ  باحصا  زا  وا  لاثما  ملـسم و  نب  دمحم  هب  عوجر  دندشیم  ناریح  زجاع و  ياهلئـسم  رد  هاگره 

زجاع تاثحابم  تارظانم و  رد  ار  ناشیا  ياملع  ردـق  نآ  تشاد  یناکد  هفوک  لماحملا  قاط  رد  دوب و  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  هک 
دمحم ملاس و  نب  ماشه  مکحلا و  نب  ماشه  دندیمانیم و  قاطلا  نمؤم  ار  وا  نایعیـش  دـنتفگیم و  قاطلا  ناطیـش  ار  وا  نیعالم  نآ  هک  درکیم 

ءافلخ و سلاجم  رد  هک  دـندوب  هدـیدرگ  رهام  نادـنچ  مالک  ملع  رد  نیماشه  صوصخ  مولع و  نونف  رد  ناشیا  لاثما  هرارز و  ملـسم و  نب 
نیا رد  مولع  رـشن  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  دندوب و  بلاغ  همه  رب  دندرکیم و  تاثحابم  نافلاخم  روهـشم  ياملع  اب  ءارما 

مولع و ردق  نآ  دوب  ناسارخ  رد  هک  یلیلق  تدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  درک و  سبح  ار  وا  نوعلم  نوراه  هکنآ  ات  دوب  هبترم 
نآ اب  ات  درک  عمج  ار  لـلم  عیمج  ياـملع  نومأـم  دـناهدرک و  عمج  باـب  نیا  رد  درفم  ياـهباتک  هک  دـیدرگ  رـشتنم  ترـضح  نآ  زا  راـثآ 
رد قح  نیدب  دندرک و  ترـضح  نآ  تماماب  رارقا  همه  دمآ و  بلاغ  همه  رب  دوش و  رهاظ  ترـضح  نآ  زجع  دیاش  دـننک  هرظانم  ترـضح 

جحب فارطا  زا  نایعیش  رثکا  تفر و  جحب  شتماما  لوا  لاس  رد  دش و  ماما  یگلاس  هن  نسب  مالّسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح  دندمآ و 
رب ار  نآ  ریغ  یمالک و  هلأسم  رازه  هس  ینم  مایا  زور  هس  رد  دندوب  روهشم  يالضف  ناشیا  رثکا  دنـسرب و  ترـضح  نآ  تمدخب  هک  دندمآ 

مزلم همه  درک و  هرظانم  ناشیا  روهشم  ياملع  ریاس  مثکا و  نب  ییحی  اب  نومأم  سلجم  رد  دندش و  ناریح  همه  هک  دومرف  باوج  قح  جهن 
سوبحم ببـسب  امهیلع  هّللا  مالـس  يرکـسع  نسح  ماما  یقن و  یلع  ماما  ترـضح  دـندومن و  ترـضح  نآ  تماما  لضفب و  رارقا  دـندش و 

لاس ره  اما  تسا  هدـش  تیاور  رتمک  ناـشیا  زا  ثیداـحا  دندیـسریم و  ناـشیا  تمدـخب  مک  مدرم  هچ  رگا  يأر  نم  رـس  رد  ناـشیا  ندوب 
ص: نیقیلا ، قح  ناشیا  رب  دشیم  هبتـشم  ءافلخ  رب  هک  یلئاسم  دنتـشونیم و  ار  اهنآ  باوج  دیـسریم و  ناشیاب  نایعیـش  زا  رایـسب  ضیارع 
زا ار  مولع  نیا  ناشیا  هک  درک  دـناوتیمن  يوعد  یـسک  دـندادیم و  حـیجرت  ءاهقف  ریاـس  لاوقا  رب  ار  ناـشیا  لوق  دـندرکیم و  ضرع   290

هدرک ددرت  ءاملع  زا  يدحا  دزن  هک  دوب  هدیدن  ار  ناشیا  زا  يدـحا  یـسک  زگره  هک  اریز  دـناهدرک  ذـخا  ناشیا  نایوار  ای  نیفلاخم  ياملع 
جاتحم ناشیا  ملع و  رد  دـناهدوب  ناشیاب  جاتحم  ءاملع  همه  تسا و  ناـشیا  صوصخم  نارگید و  مولع  نیاـبم  ناـشیا  مولع  اـضیا  دنـشاب و 

صوصخم ار  ناشیا  یلاعت  قح  هدیـسر و  ناشیا  هب  لوسر  ادخ و  بناج  زا  هک  تسا  یندل  ملع  نیا  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دندوبن  يدحاب 
مولع هک  دوب  نیا  تلاسر  ترـضح  ناشیا  دـج  زجعم  هچنانچ  هدـینادرگ  ناشیا  زجعم  ار  نیا  دنـشاب و  تما  هانپ  عزفم و  اـت  هدـینادرگ  نآـب 

عاـمجا تما  عیمج  هکنآ  مود  دروآ . دونـشب  يدـحا  زا  اـی  دـناوخب  یباـتک  رد  هکنآ  نودـب  ار  نیلـسرم  ءاـیبنا و  صـصق  نیرخآ و  نیلوا و 
دهد تبسن  ناشیاب  یبیع  یقـسف و  ای  دنکب  ناشیا  زا  يدحا  رد  یحدق  هک  هدرکن  تردق  سکچیه  ناشیا و  تلادع  تراهط و  رب  دناهدرک 

درکیم ناشیا  توادع  راهظا  هک  ره  دندومنیم و  ناشیا  هبترم  طح  رد  ناشیا  نادـساح  ءارما و  ءافلخ و  زا  ناشیا  نانمـشد  هک  ییعـس  نآ  اب 
ماقم رد  هکلب  دندینادرگیم  مورحم  دـندرکیم و  رود  دـندربیم  واب  ناشیا  تبحم  تیالو و  نامگ  هک  ار  یـسک  دـندینادرگیم و  دوخ  برقم 

نایعیـش دـنراد و  ناشیاب  تبـسن  تستوبن  هبتر  یلات  هک  یتماماب  داقتعا  قلخ  رثکا  هک  دـندیدیم  هک  اریز  دـندمآیم  رب  وا  لاـصیتسا  لـتق و 
هکنآ یتح  دـننکیم  ناشیا  يارب  زا  تالز  یـصاعم و  زا  تمـصع  تازجعم و  رودـص  ياوعد  دـناهدیدرگ و  رـشتنم  دالب  فارطا  رد  ناـشیا 

يربمغیپ و داقتعا  یـضعب  دـندیدیم  ناشیا  زا  هک  تازجعم  ریاـس  تاـبیغم و  زا  راـبخا  تافـص و  نساـحم  لاوحا و  بیارغ  راـبتعاب  ناـیلاغ 
یتیصعم تبسن  ای  دننکب  ناشیا  قح  رد  یئارتفا  دنتسناوتن  داسح  ءادعا و  روفو  اب  بتارم  نیاب  دندرک و  ناشیا  قح  رد  یئادخ  داقتعا  یضعب 

مدرم ناـیم  رد  ياهبتر  یتـلزنم و  كدـنا  هک  یـسک  هک  تسا  هدـش  يراـج  نینچ  تداـع  هک  مینیبـیم  هـکنآ  اـب  دـنهدب  ناـشیاب  یئاـطخ  و 
ءارتفا وا  قح  رد  دـنچ  يرما  دـننکیم و  تابثا  وا  يارب  زا  دـنچ  یبیع  هتبلا  دـنامیمن و  ملاس  نانمـشد  نابز  زا  حالـص  اـی  ملع  رد  دـناسرمهب 
ناـبز تسد و  یلاـعتقح  هک  تسا  ناـشیا  تازجعم  هلمج  زا  نیا  سپ  دـنزادنیب  دوـخ  هبترم  زا  ار  وا  دـننک و  تسپ  ار  وا  ردـق  هـک  دـننکیم 

قح رد  یئارتفا  یتمهت و  يارای  یسک  هک  تسا  هدینادرگ  رهاظ  ياهبترمب  نمشد  تسود و  نایم  رد  ار  ناشیا  هبتر  تسا و  هتسب  ار  نانمشد 
رب دناهدومن  قافتا  همه  دننادیمن  ماما  هک  اهنآ  هاوخ  دننادیم و  ماما  ار  ناشیا  هک  اهنآ  هاوخ  مالـسا  قرف  عیمج  رد  هکنآ  میـس  درادن . ناشیا 
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دنجراخ و مالـسا  قرف  زا  هک  ناشیا  هابـشا  جراوخ و   291 ص : نیقیلا ، قح  زا  یلیلق  رگم  ناشیا  تراهط  ردـق و  ولع  تلادـع و  تلیـضف و 
رد دننکیم و  لقن  میرکت  میظعت و  تیاهن  اب  ار  ناشیا  دوخ  بتک  رد  دـننکیم و  لقن  ناشیا  زا  تایاور  دـننادیم و  تجح  ار  ناشیا  لوق  همه 

زاجح و قارع و  لها  زا  دـناهدوب  همئا  ریاـس  مالّـسلا و  اـمهیلع  قداـص  رقاـب و  باحـصا  يالـضف  زا  ریثک  یعمج  هک  تسین  یکـش  زین  نآ 
نب نابا  قاطلا و  نمؤم  ریکب و  نارمح و  نیماشه و  ریصب و  وبا  هدیرب و  وبا  ملسم و  نب  دمحم  هرارز و  دننام  کلذ  ریغ  سراف و  ناسارخ و 

ءاسؤر ناشیا  دنروطسم و  هعیش  ءاملع  ياهتسرهف  لاجر و  بتک  رد  دومن و  ناوتیمن  ءاصحا  هک  رایـسب  تعامج  رامع و  نب  ۀیواعم  بلغت و 
دناهتشاد رایسب  نادرگاش  عابتا و  ناشیا  زا  کی  ره  دناهدومن و  عمج  ار  لئاسم  هدرک  فینصت  اهباتک  مالک  ثیدح و  هقف و  رد  دندوب  هعیش 

ناشیا زا  دناهدرکیم و  تبث  دوخ  بتک  رد  دناهتشگیم و  رب  دالب  ریاس  قارعب و  دناهدینشیم و  ثیداحا  دندمآیم و  همئا  تمدخب  هتسویپ  و 
ریاس فسوی و  وبا  صاصتخا  هچنانچ  تسا  مولعم  همئاب  ناـشیا  صاـصتخا  دـناهدینادرگیم و  رـشتنم  ناـشیا  زا  تازجعم  هدومنیم و  تیاور 
علطم ناشیا  لاوحا  لاوقا و  رب  همئا  هک  تسین  کش  تسا و  مولعم  سک  همه  رب  واب  یعفاش  نادرگاش  صاصتخا  واب و  هفینح  وبا  نادرگاش 

ای دنقحم  دنیوگیم و  تسار  هعیـش  بهاذم  زا  دنهدیم  ترـضح  نآب  تبـسن  هچنآ  رد  تعامج  نیا  ای  تسین  قش  ود  زا  یلاخ  سپ  دناهدوب 
ناشیا و زا  تازجعم  رودص  ناشیا و  رب  صن  تماما و  يوعد  زا  دنهدیم  دوخ  همئاب  تبسن  هچنآ  رد  دنقداص  رگا  دنلطبم  دنیوگیم و  غورد 

ناشیا لاوقا  لاوحاب و  ملع  اب  ناشیا  همئا  ارچ  دـنیوگیم  غورد  رگا  تسا و  تباث  قح و  بتارم  نیا  همه  سپ  ناـشیا  ناـفلاخم  قسف  رفک و 
ریاس هبعش و  نب  ةریغم  باطخلا و  وبا  هلطاب  بهاذم  زا  يربت  هکنانچمه  دندرکن  رهاظ  ار  ناشیا  نالطب  بذک و  دندومرفن و  ناشیا  زا  يربت 
دوخ هّللاب  ذایعلا  سپ  دناهدومن  ناشیا  هلطاب  بهاذم  لاعفا  لاوقا و  بیوصت  دناهدرک و  ضامغا  هتسناد  رگا  دندومن و  لالض  لها  تالغ و 

تبـسن ناشیاب  ار  رما  نیا  یناملـسم  چـیه  دـندومنیم و  لوبق  ار  ناشیا  سامخا  دـندوب و  اـهنآب  یـضار  هک  دوب  دـنهاوخ  لالـض  لـها  زا  زین 
هتخاس ناشیا  لـیجبت  میظعت و  رب  لوبجم  روبجم و  همه  ار  نمـشد  تسود و  یلاـعتقح  هکنآ  مراـهچ  دـنادیمن . نینچ  ار  ناـشیا  دـهدیمن و 
ناشیا لضف  تلالج و  راکنا  دـندومنیم و  ناشیا  ریقوت  میخفت و  دنتـشاد  ناشیا  اـب  توادـع  تیاـهن  هک  ناـشیا  يارما  روج و  ياـفلخ  یتح 

نآ مارکا  زازعا و  رد  ارهاظ  دوخ  تماما  مایا  رد  دـندوب  هدومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  بصغ  هک  هثلث  يافلخ  هکناـنچ  دـندومنیمن 
رد هلداجم  هلتاقم و  ماقم  رد  هکنآ  اب  دـندرک  ترـضح  نآ  تعیب  ثکن  هک  اهنآ  نینچمه  دـندومنیم و  هغلاـبم  تیاـهن  نینـسح  ترـضح و 

دوب دانع  داسف و  رب  شراک   292 ص : نیقیلا ، قح  همه  يانب  هکنآ  اب  هیواعم  نینچ  مه  دندرکیمن و  ترضح  نآ  تلیـضف  راکنا  زاب  دندمآ 
هک دوب  عناق  نیمهب  دادیمن و  تبسن  ترضح  نآب  یقسف  نامثع  لتق  رد  تکرش  ریغب  دندومنیمن و  ترـضح  نآ  بقانم  تلیـضف و  راکنا  زاب 
رد ار  ترـضح  نآ  لئاضف  بقانم و  ررکم  دـنک و  تعیب  ترـضح و  نآ  تفالخب  دـنک  رارقا  درادـب و  یقاب  وا  يارب  ار  وا  تراما  ترـضح 

درکیمن و مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  لضف  راکنا  زاب  لامعا  حیابق  نآ  اب  دـیزی  درکیمن و  راکنا  دـنتخاسیم و  روکذـم  وا  روضح 
لها ترضح و  نآ  تمرح  هک  درک  شرافـس  ار  هبقع  نب  ملـسم  هرح  هعقاو  رد  دومنیم  میظعت  ار  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح 

ره سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  ریاس  نینچمه  دـندومنیم و  ماظعا  مارکا و  تیاهن  ار  ترـضح  نآ  زین  ناورم  ینب  دراد و  یعرم  ار  وا  تیب 
تیبصع دانع و  توادع و  نآ  اب  لکوتم  هکنآ  یتح  دندرکیم  تیاعر  رهاظب  سک  همه  زا  هدایز  دـندوب  ناشیا  نامز  رد  هک  ار  همئا  زا  کی 

تیاهن دـندوب و  ناـشیا  تسد  ریز  ناـشیا و  سوبحم  همئا  همه  هک  نآ  اـب  دومنیم  میظعت  تیاـهن  ار  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح 
ریقحت و رب  تردق  دندومنیم و  لیجبت  میظعت و  تیاهن  تاقالم  ماگنه  رد  هک  دوب  هدرک  ناشیا  بلق  ریخست  نینچ  یلاعتقح  دنتشاد  توادع 

میظعت هسدـقم و  روـبق  تراـیزب  ار  قـلخ  هفلتخم  فـیاوط  ياـهلد  تسا  هدرک  ریخـست  یلاـعتقح  هچنآ  تسا  نیا  دـیؤم  دنتـشادن و  تناـها 
هرهطم حیارض  دزن  همیظع  جئاوح  دنوشیم و  ناشیا  ترایز  هجوتم  هدیدش  راطخا  دوجو  اب  هدیعب  دالب  زا  هکنآ  یتح  ناشیا  هفرـشم  هدهاشم 

دنباییم و ناما  دنربیم و  ناشیا  هسدقم  تاضورب  هانپ  هریطخ  دیادش  رد  دوشیم و  هدروآرب  دنرادیم و  تباجا  دیما  دـنیامنیم و  بلط  ناشیا 
هیما و ینب  يافلخ  اضیا  دـنروآیم و  حیارـض  نیاب  هانپ  دـنروآیمن و  لمعب  دـنراد  داقتعا  هک  همئا  ءافلخ و  روبق  دزن  ار  لامعا  نیا  ناـفلاخم 
ام همئا  نایعیـش  فاعـضا  ناشیا  عابتا  دـندوب و  ناشیا  عیطم  قرـشم  برغم و  ناهاشداپ  رثکا  دوب و  ناشیا  زا  ملاع  رثکا  هکنآ  اب  ساـبع  ینب 
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ترایزب تبغر  یسک  تسا  مولعم  هک  يردان  دننوفدم و  اجک  رد  هک  تسین  مولعم  ناشیا  رثکا  دش و  كورتم  سردنم و  ناشیا  روبق  دندوب 
زین ارهاظ  رتکیدزن و  ای  ناشیا  هبترم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضحب  ناشیا  تبـسن  هک  تاداس  زا  یـضعب  دنکیمن و  ناشیا 
اهنآ يارب  زا  ناـشیا  روـبق  ناـشیا و  میظعت  راـشعا  زا  يرـشع  ناـشیا  توـم  تاـیح و  رد  دناهتـشاد و  رایـسب  تداـبع  عرو و  دـهز و  ملع و 
دبع هموصعم و  ترـضح  لثم  تسناشیاب  باستنا  رابتعاب  دـننک  یتیاـعر  یمیظعت و  هلمجلا  یف  ار  ناـشیا  زا  یـضعب  روبق  رگا  دـندرکیمن و 

تافو زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  ناشیا  میظعت  رب  دابع  فانـصا  بولق  ریخـست  یلاعتقح  هک  تسناـشیا  تازجعم  هلمج  زا  نیا  زا  سپ  میظعلا 
كرت زاب  دـندشیم  ررـضتم  ناشیا  مارکا  مارتحا و  ببـسب  روج  يافلخ  زا  مدرم  هدوبن و  ناـشیا  اـب  هیویند  تاـهج  یعاود و  هکنآ  اـب  هدومن 

اـصوصخ دـننکب  ناشیا  ترایز  كرت  مدرم  هک  دـندرک  اهیعـس   293 ص : نیقیلا ، قـح  روـج  ياـفلخ  دـندومنیمن و  ناـشیا  مارکا  میظعت و 
ربق عضوم  هک  دنک  تعارز  مخش و  ار  ءادهش  ریاس  ترضح و  نآ  روبق  ياج  هک  تساوخ  لکوتم  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 

لخاد دنتشک و  ار  يرایسب  واگ  دندشیمن و  لخاد  دندیسریم  ریاحب  نوچ  دندوب  هتـسب  مخـشب  هک  اهواگ  تسناوتن و  دوش  سمطنم  سدقم 
ناشیا دنتخانـشیمن  هک  دندش  رهاظ  ربق  کیدزن  زا  یعمج  دننک  بارخ  ار  ربق  نآ  رثا  گنلک  لیب و  هب  هک  دنداتـسرف  ار  یعمج  سپ  دندشن 

سپ تشک  ار  شبحاص  تشگرب و  تخادـنا  بناج  نآب  يریت  هک  ره  دـینک  ناراب  ریت  ار  ناشیا  هک  تفگ  ناشیا  هدرک  رـس  دـندش  عنام  ار 
هیمست ببس  دناهتفگ  یضعب  دشن و  ریاح  لخاد  دشن و  دنلب  فرط  راهچ  زا  دیسر  ریاحب  بآ  نوچ  دننک  اهر  ارحـص  نآ  رب  بآ  هک  تفگ 

زاب دننک و  تراغ  ار  شاهناخ  دنشکب و  ار  وا  دور  ترایزب  هک  ره  دنراد و  هاگن  ار  اههار  رـس  هک  درک  ررقم  ار  یعمج  سپ  تسا  نیا  ریاح 
میظع ار  ناشیا  ردق  هک  تسا  هتساوخ  یلاعتقح  هک  تسین  نیا  زا  ریغب  نیا  دنتفریم و  ترایزب  فواخم  نیا  اب  دندرکن و  ترایز  كرت  مدرم 

اـصوصخ تاونـس  رثکا  رد  ددرگیم  رهاظ  ناشیا  هرهطم  دهاشم  رد  هک  تازجعم  زا  رظن  عطق  دزاس  رهاظ  ار  ناشیا  هجرد  تعفر  دـنادرگ و 
راحب رد  ریقف  دنراد و  اهنآب  رارقا  همه  فلاؤم  فلاخم و  هک  نتفای  افش  نمزم  ياهالب  زا  ندش و  نشور  روک  زا  ءادهشلا  دیس  حیرـض  دزن 

نیرسفم زا  هک  يرصب  هداتق  هک  تسا  لوقنم  رایسب  هربتعم  قیرطب  ماهدرک و  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  نویعلا  ءالج  بولقلا و  تایح  راونالا و 
دومرف ترضح  یلب  تفگ  هرصب  لها  هیقف  یئوت  هک  دومرف  ترضح  دمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تمدخب  تسا  هماع  روهشم 

دنانیمز ياهخیم  ناشیا  سپ  دوخ  قلخ  رب  تسا  هدـینادرگ  دوخ  ياهتجح  ار  ناشیا  هک  تسا  هدـیرفآ  یقلخ  یلاعتقح  هداتق  يا  وت  رب  ياو 
یتدم هداتق  سپ  وا  شرع  تسار  بناج  زا  دندوب  دـنچ  يرون  دـنیرفایب  ار  قیالخ  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناشیا  دـیزگرب  دـنایهلا  ملع  نانزاخ  و 

لد ماهتسشن و  ناهاشداپ  سابع و  نبا  ءاهقف و  ءافلخ و  شیپ  رد  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  سپ  تشادن  نتفگ  نخس  يارای  هک  دنام  تکاس 
هک ياهتـسشن  هدابآ  هناخ  شیپ  رد  یئاجک  رد  ینادیم  دومرف  ترـضح  تسا  هدش  برطـضم  وت  دزن  هچنانچ  دشن  برطـضم  ناشیا  دزن  نم 

دوخ رون  ادخ  هک  یهلا  رون  ةاکشم  ینعی  هیآ  رخآ  ات  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  تسا  هدومرف  ناشیا  نأش  رد  یلاعتقح 
روکذم دنشاب و  هزاوآ  دنلب  عیفر و  هتـسویپ  هک  هدومرف  ررقم  هداد و  تصخر  ادخ  هک  هدش  هتخورفا  دنچ  ياهناخ  رد  تسا  هدز  لثم  نآب  ار 
یتراجت ار  ناشیا  دنادرگیمن  لفاغ  هک  دنچ  ینادرم  نیسپ  دادماب و  رد  اههناخ  نآ  رد  ار  ادخ  دننک  هیزنت  حیبست و  ادخ و  مان  اهنآ  رد  دوش 

، نیقیلا قح  ياهتـسشن و  اههناخ  نآ  دزن  نونکا  وت  هک  دومرف  ترـضح  سپ  ةاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپرب  زا  ادـخ و  داـی  زا  یتخورف  هن  و 
لگ گنـس و  اههناخ  نآ  هک  دـنگوس  ادـخب  دـنادرگ  وت  يادـف  ارم  ادـخ  هّللا  یتفگ و  تسار  تفگ  هداتق  هدابآ  هناخ  نآ  میئاـم   294 ص :
نب ماشه  هک  یلاس  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  هربتعم  تیاور  رد  اضیا  تسا و  تمکح  ملع و  تماما و  توبن و  هدابآ  هناخ  هکلب  تسین 
دوخ نید  روما  زا  دناهدروآ و  موجه  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  دزن  مدرم  هک  دید  مارحلا  دجسم  رد  دوب  هتفر  جحب  کلملا  دبع 
منک لجخ  ار  وا  هک  موریم  تسا  عطاس  وا  نیبج  زا  ملع  رون  هک  نآ  تسیک  هک  دیـسرپ  ماشه  زا  سابع  نبا  درگاـش  همرکع  دـننکیم  لاؤس 

سابع و دزن  رایسب  سلاجم  رد  نم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  دش و  برطضم  داتفا و  وا  مادنا  رب  هزرل  داتسیا  دمآ و  ترضح  کیدزن  هب  نوچ 
دهاوش ماما و  تازجعم  زا  هک  دـش  مولعم  سپ  دومرف  ار  باوج  ناـمه  ترـضح  تسا  هدـشن  ضراـع  ارم  تلاـح  نیا  ماهتـسشن و  نارگید 

تایح رد  اهرک  اعوط و  هک  دنکفایم  نانمـشد  ياهلد  رد  ار  ناشیا  تباهم  ناتـسود و  لد  رد  ار  ناشیا  تبحم  یلاعتقح  هک  تسنآ  تماما 
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میِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  دنربیم  ناشیاب  هانپ  ایند  نید و  جئاوح  رد  دنیامنیم و  ناشیا  میظعت  تامم  و 

- تسا ترضح  نآ  تبیغ  مهدزاود و  ماما  دوجو  تابثا  نایب  رد  متشه  دصقم 

حیحـص زا  لوصالا  عماج  رد  هچناـنچ  دـناهدرک  تیاور  هرتاوتم  قیرطب  هماـع  هصاـخ و  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  جورخ  ثیداـحا  هک  نادـب 
نآ قحب  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  يدـمرت  دواد و  وـبا  ملـسم و  يراـخب و 

ار يراصن  ياپیلچ  سپ  دـشاب  لداع  مکاح  هک  میرم  دـنزرف  دوش  لزان  هک  تسکیدزن  هک  تسا  وا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  يدـنوادخ 
لام هک  دنادرگ  ناوارف  ار  لام  نادنچ  دنکن و  لوبق  يزیچ  مالـسا  ریغب  ناشیا  زا  ینعی  دنک  فرطرب  ار  هیزج  دشکب و  ار  اهکوخ  دنکـشب و 
لزان هک  یتقو  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  سپ  دـنکن  لوبق  یـسک  دـنهد و  ار 

یّلص ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  ملسم  حیحص  زا  يدهم و  ینعی  دشاب  امش  زا  امش  ماما  میرم و  دنزرف  امـش  نایم  رد  دوش 
دورف سپ  تماـیق  زور  اـت  دوب  دـهاوخ  بلاـغ  درک  دـهاوخ  قح  رب  هلتاـقم  نم  تما  زا  ياهفیاـط  هتـسویپ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هکنآ يارب  دیریما  رگیدکی  رب  امش  هن  تفگ  دهاوخ  وا  مینک  زامن  وت  اب  ات  ایب  تفگ  دهاوخ  ناشیا  ریما  سپ  میرم  رسپ  یـسیع  دمآ  دهاوخ 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نبا  زا  يدمرت  دواد  یبا  دنـسم  زا  تسا و  هتـشاد  یمارگ  ار  تما  نیا  ادخ 
نآ رد  دنازیگنارب  هکنآ  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  ار  زور  نآ  یلاعتقح  هتبلا  زور  کی  رگم  دـشاب  هدـنامن  ایند  زا  رگا  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و 
هدش روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  تلادع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  دـشاب و  نم  مان  اب  قفاوم  وا  مان  هک  نم  تیب  لها  زا  ای  نم  تما  زا  ار  يدرم  زور 

هریره وبا  زا  دشاب و  نم  مان  قفاوم  شمان  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  دوش  برع  هاشداپ  ات  ایند  دوشن  یـضقنم  دومرف  رگید  تیاورب  دشاب و 
لها زا  يدرم  دوش  هاشداپ  ات  ار  زور  نآ  دهد  لوط  ادخ  زور  کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  هک  دـناهدرک   295 ص : نیقیلا ، قح  تیاور 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا  هدرک  تیاور  دواد  وبا  ننـس  زا  نم و  مان  اب  وا  مان  دشاب  قفاوم  هک  نم  تیب 
ار نیمز  دنک  رپ  هک  نم  تیب  لها  زا  ار  يدرم  ادـخ  دزیگنارب  هتبلا  زور  کی  رگم  دـنامن  یقاب  راگزور  رهد و  زا  رگا  هک  تفگ  مّلـس  هلآ و 

نم ترتع  زا  يدهم  هک  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  دواد  وبا  ننس  زا  اضیا  روج  زا  دشاب  هدش  رپ  هچنانچ  تلادع  زا 
نم نادنزرف  زا  يدـهم  هک  دومرف  ترـضح  هک  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدـمرت  دواد و  وبا  زا  تسا و  همطاف  نادـنزرف  زا 
لاـس تفه  روج و  ملظ و  زا  دـشاب  هدـش  ولمم  هکناـنچ  تلادـع  طـسق و  زا  دـنک  وـلمم  ار  نیمز  دـشاب و  ینیب  هدیـشک  یناـشیپ و  هداـشگ 

نآ زا  میدرک  لاؤس  سپ  دسر  مهب  اهتعدب  ربمغیپ  زا  دعب  هک  میدیـسرتیم  ام  هک  تفگ  دیعـس  وبا  هک  دناهدرک  تیاور  زاب  دـنک و  یهاشداپ 
يدرم سپ  درک  دهاوخ  یهاشداپ  لاس  هن  ای  لاس  تفه  ای  لاس  جنپ  دمآ و  دهاوخ  نوریب  دوب  دهاوخ  يدـهم  نم  تما  رد  دومرف  ترـضح 

يدمرت ننس  زا  دوش و  رپ  شنماد  هک  دزیرب  شنماد  رد  رز  ردق  نآ  ترضح  نمب  نک  اطع  يدهم  يا  تفگ  دهاوخ  دمآ و  دهاوخ  وا  دزنب 
نم رسپ  نیا  تفگ  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  دوخ  رسپ  هب  يزور  درک  رظن  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا  وبا  زا 

هک دمآ  دهاوخ  نوریب  يدرم  وا  بلص  زا  درک و  مان  دیس  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هچنانچ  تسا  موق  رتهم  دیس و 
زا هک  میعن  وبا  ظفاح  درک و  دهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  قلخ و  رد  وا  اب  تسا  هیبش  تقلخ و  رد  واب  تسا  هیبش  دراد و  ار  امـش  ربمغیپ  مان 
نآ بسن  مسا و  لاوـحا و  تافـص و  رب  دنلمتـشم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـشیا  حاحـص  زا  ثیدـح  لـهچ  تسا  هماـع  روهـشم  نیثدـحم 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمدـخب  متفر  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  لاله  نب  یلع  اـهنآ  هلمج  زا  ترـضح و 
هیرگ يادص  سپ  تسیرگیم  دوب و  هتسشن  ترضح  نآ  رس  دزن  همطاف  ترـضح  درکیم و  تقرافم  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  یتلاح  رد  مّلس 

همطاف تسا  هدـش  وت  هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  همطاـف  نم  هبیبح  يا  تفگ  تشادرب و  وا  بناـجب  رـس  لوسر  ترـضح  دـش  دـنلب  ترـضح  نآ 
ادخ هک  ینادیمن  رگم  نم  هبیبح  يا  دومرف  ترـضح  دننکن  نم  تمرح  تیاعر  دـنراذگ و  عیاض  ارم  وت  تما  وت  زا  دـعب  هک  مسرتیم  تفگ 

دیدرگ و علطم  رگید  راب  سپ  دوخ  تلاسرب  دینادرگ  ثوعبم  ار  وا  سپ  ار  وت  ردپ  نآ  زا  درک  رایتخا  سپ  یندش  علطم  نیمز  رب  دـش  علطم 
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يدـحاب هک  ار  تلـصخ  تفه  تسا  هدرک  اطع  نمب  ادـخ  همطاـف  يا  منک  حاـکن  واـب  ار  وت  هک  نم  يوسب  درک  یحو  ارت و  رهوش  دـیزگرب 
ردپ نم  ادخ و  يوسب  قلخ  نیرتبوبحم  ادخ و  رب  ناشیا  نیرتیمارگ  ناربمغیپ و  متاخ  منم  داد  دهاوخن  ام  زا  دعب  تسا و  هدادن  ام  زا  شیپ 

نیرتهب ام  دیهش   296 ص : نیقیلا ، قح  تست و  رهوش  وا  ادخ و  يوسب  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  تسا و  ءایـصوا  نیرتهب  نم  یـصو  ماوت و 
هک تسا  هداد  واب  ادخ  لاب  ود  هکنآ  تسا  ام  زا  تست و  رهوش  ردپ و  مع  هزمح  وا  ادـخ و  يوسب  تسناشیا  نیرتبوبحم  تسا و  نادـیهش 

اهنآ تما و  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  تسا و  وت  رهوش  ردارب  وت و  ردپ  مع  رـسپ  وا  دهاوخ و  هک  اج  ره  هکئالم  اب  تشهب  رد  دـنکیم  زاورپ 
يا ناشیا  زا  تسا  رتهب  تسا  هداتـسرف  قحب  ارم  هک  یئادخ  نآ  قحب  ناشیا  ردپ  دنتـشهب و  ناناوج  نیرتهب  ناشیا  نینـسح و  دناوت  رـسپ  ود 
دش دهاوخ  رهاظ  تما و  نیا  يدهم  دیـسر  دهاوخ  مهب  ع )  ) نیـسح نسح و  زا  هک  تسا  هداتـسرف  قحب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  قحب  همطاف 
رب دنک  محر  يریپ  هن  یضعب  رب  یـضعب  مدرم  دنروآ  تراغ  دوش و  هتـسب  اههار  ددرگ و  رهاظ  اههنتف  دوش و  جرم  جره و  ایند  هک  یتقو  رد 

ار تلالض  ياههعلق  دنک  حتف  هک  ار  یـسک  ناشیا  نادنزرف  زا  تقو  نآ  رد  دزیگنارب  ادخ  سپ  ار  يریپ  دنک  میظعت  یکدوک  هن  یکدوک و 
رپ هچنانچ  تلادع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  مدومن و  مایق  نم  هچنانچ  نامزلا  رخآ  رد  ادخ  نیدب  دیامن  مایق  دشاب و  قح  زا  لفاغ  هک  ار  یئاهلد  و 

یتلزنم ببـسب  نم  زا  وت  رب  تسا  رتنابرهم  رتمیحر و  لج  زع و  يادخ  هک  نکم  هیرگ  شابم و  كانهودـنا  همطاف  يا  دـشاب  هدـش  روج  زا 
شبصنم تسا و  رتگرزب  همه  زا  شبسح  هک  یسکب  تسا  هدرک  جیوزت  ار  وت  ادخ  تسا و  نم  لد  رد  وت  زا  هک  یتبحم  يراد و  نم  دزن  هک 
ماـکحاب تسا  مدرم  نیرتاـنیب  هیوسلاـب و  تمـسق  رد  تسا  مدرم  نیرتلداـع  تیعر و  رب  تسا  مدرم  نیرتمیحر  تسا و  رتیمارگ  هـمه  زا 

دنامن همطاف  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوش و  قحلم  نمب  هک  نم  تیب  لها  زا  یـشاب  یـسک  لوا  وت  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  نم  یهلا و 
ادخ لوسر  هک  دیوگ  فلؤم  دیدرگ . قحلم  دوخ  ردپ  هب  هک  زور  جنپ  داتفه و  رگم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـعب 
ماما ترضح  لسن  زا  ردام  تهج  زا  هکنآ  يارب  داد  تبسن  ود  ره  مالّسلا  امهیلع  نینـسحب  ار  يدهم  ترـضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

تیاور رگید  ثیدح  دنچ  دوب و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  ردام  هک  اریز  تسا  مالّسلا  هیلع  نسح 
زا نآ  قبط  ار  ثیدح  نیمه  تسا  هماع  روهشم  نیثدحم  زا  هک  ینطقراد  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  لسن  زا  هک  تسا  هدرک 

مالّسلا هیلع  یسیع  هک  تما  نیا  يدهم  تسا  ام  زا  هک  دومرف  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  شرخآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا 
اضیا تما و  نیا  يدهم  دیـسر  دهاوخ  مهب  نیا  زا  هک  دومرف  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  شود  رب  دز  تسد  سپ  درک  دهاوخ  زامن  وا  بقع  رد 

شکرابم يور  تسار  بناج  رب  تسناشخرد و  هراتـس  دننام  شیور  يدـهم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلهاب  همامت  وبا  هفیذـح و  زا  میعن  وبا 
دهاوخ هیاس  يربا  شرـس  رب  رمع  نب  هّللا  دـبع  تیاورب  تسا و  هداشگ  شیاهنادـند  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  تیاورب  تسه و  یهایـس  لاخ 

دبع نب  رباج  تیاورب  دینک و  تعباتم  ار  وا  سپ  تسا  ادخ  هفیلخ  تسا و  يدـهم  نیا  هک  درک  دـهاوخ  ادـن  یکلم  شرـس  يالاب  رب  درک و 
زا هک  یعفاش  فسوی  نب  دمحم  بلاطلا  ۀیافک  بحاص  درک و  دهاوخ  زامن   297 ص : نیقیلا ، قح  يدهم  رس  تشپ  یسیع  دیعس  وبا  هّللا و 
نم هک  تسا  هتفگ  باب و  جـنپ  تسیب و  رب  لمتـشم  وا  تامالع  تافـص و  يدـهم و  روهظ  باب  رد  تسا  هتـشون  یباتک  تسا  هماع  ياملع 

هخـسن تسا  هماع  هربتعم  هروهـشم  بتک  زا  هک  يوغب  دیعـس  نب  نیـسح  ۀنـسلا  حرـش  باـتک  ماهدرک و  تیاور  هعیـش  قیرط  ریغ  زا  ار  همه 
ناشیا حاحـص  زا  يدهم  فاصوا  رد  ثیدـح  جـنپ  نآ  رد  تسا و  هتـشون  نآ  رب  ناشیا  ياملع  تازاجا  هک  تسه  ریقف  دزن  نآ  زا  یمیدـق 

هدرک تیاور  يدهم  جورخ  رد  ثیدح  جنپ  تسا  لوادتم  هماع  نایم  رد  لاحلا  هک  حیباصم  رد  ارف  دوعسم  نب  نیسح  تسا و  هدرک  تیاور 
تدالو رد  تسا و  هدرک  لقن  باـب  نیا  رد  ثیدـح  شـش  هاـجنپ و  دـص و  هماـع  هربتعم  بتک  زا  ضر )  ) هعیـش ياـملع  زا  یـضعب  تسا و 
ثیدـح نیا  رثکا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لسن  تسا و  مهدزاود  ماما  هکنآ  وا و  تبیغ  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح 

تبیغ ود  ار  ترضح  نآ  هکنآ  ترضح و  نآ  تدالو  يافلخ  مهدزاود و  ماما  ات  ع )  ) همئا بیترتب  دناهداد  ربخ  هک  اریز  زاجعاب  تسنورقم 
یبتک دش و  عقاو  بتارم  نیا  عیمج  تایـصوصخ و  ریاس  اب  دش  دهاوخ  دلوتم  یفخم  ترـضح  نآ  هکنآ  لوا و  زا  رتزارد  یناث  دوب  دهاوخ 

نیدنچ زا  رتاوت  زا  رظن  عطق  رابخا  نیا  سپ  تسا  هدش  فنصم  بتارم  نیا  روهظ  زا  شیپ  اهلاس  هک  تسا  مولعم  رابخا  نیا  رب  دنلمتـشم  هک 
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نآ رایـسب  تعامج  ندـید  تداعـس و  اب  تدالو  نآ  رب  ریثک  عمج  عالطا  ترـضح و  نآ  تدالو  اـضیا  دـنیامنیم و  ملع  هداـفا  رگید  تهج 
روکذم هماع  هصاخ و  هربتعم  بتک  رد  تسا  مولعم  زین  نآ  زا  دعب  يربک و  تبیغ  ات  فیرش  تدالو  تقو  زا  باحصا  تاقث  زا  ار  ترـضح 

ناکلخ و نبا  ةوبنلا و  دهاوش  لوئـسلا و  بلاطم  همهم و  لوصف  باتک  بحاص  هّللا و  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نیا  زا  دعب  هچنانچ  تسا 
هکنانچ سپ  دـناهدرک  لقن  دـناهدرک  تیاور  هعیـش  هک  تایـصوصخ  ریاس  اب  ار  ترـضح  نآ  تدـالو  دوخ  بتک  رد  ناـفلاخم  زا  يرایـسب 

يافخ تبیغ و  لوط  زا  دننکیم  نافلاخم  هک  يداعبتسا  تسا و  مولعم  زین  ترضح  نآ  تدالو  تسا  مولعم  ترضح  نآ  راهطا  ءابآ  تدالو 
ناوتیمن اهنآ  یفن  داعبتـسا  ضحمب  دشاب  هدش  تباث  هعطاق  نیهاربب  هک  يروما  دـنکیمن و  هدـیاف  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  لوط  تدالو و 

هکنآ اب  دش  دناوتیم  هدنز  هنوگچ  هدش  كاخ  هدیسوپ و  ياهناوختسا  هک  داعبتـسا  ضحمب  دندومنیم  داعم  راکنا  شیرق  رافک  هکنانچ  دومن 
نیا رد  نآ  لثم  هدش  عقاو  هقباس  مما  رد  هچنآ  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  رد  هدـش و  عقاو  رایـسب  هقباس  مما  رد  نآ  لاثما 
مهب یـصخش  ناـمز  نیا  رد  هک  دـندوب  هداد  ربـخ  ار  دورمن  ناـمجنم  نوچ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هلمج  نآ  زا  دوشیم و  عقاو  تما 

ترـضح ردپ  دـننک و  ادـج  رگید  مه  زا  ار  نانز  نادرم و  هک  دوب  هدرک  رما  دورمن  دـنز و  مه  رب  ار  امـش  کلم  نید و  هک  دیـسر  دـهاوخ 
نوچ زین  یسوم  دوب و  ناهنپ  یتدم  دش و  دلوتم  يراغ  رد  یفخم  ترضح  درک  تبراقم   298 ص : نیقیلا ، قح  وا  ردام  اب  ناهن  رد  میهاربا 
ینب نارسپ  نتشکب  درک  مکح  نوعرف  دشاب  نوعرف  كاله  ببس  هک  دیسر  دهاوخ  مهب  یسک  لیئارسا  ینب  زا  هک  دندوب  هداد  ربخ  نامجنم 

دوب و رصم  یلاوح  رد  اهلاس  تخیرگ  نوعرف  زا  هکنآ  زا  دعب  تسا و  روهـشم  هچنانچ  دش  عقاو  یفخم  یـسوم  تدالو  لمح و  لیئارـسا و 
بوقعی دوب و  هاشداپ  فسوی  دوب  هلصاف  زور  هن  فسوی  بوقعی و  ترضح  نایم  دشن و  علطم  وا  ناکم  رب  ءالیتسا  تنطلـس و  نآ  اب  نوعرف 

هک دراد  داعبتـسا  هچ  سپ  دـشن  علطم  وا  لاوحا  دوخ و  دـنزرف  دوجو  رب  اهلاس  دـنک  میظع  ار  وا  باوث  تساوخیم  یلاـعتقح  نوچ  ربمغیپ و 
تلادع زا  رپ  ار  ملاع  دش و  دهاوخ  رهاظ  مهدزاود  ماما  هک  دـندوب  هداد  ربخ  همئا  لوسر و  ترـضح  هک  دـندوب  هدینـش  روج  يافلخ  نوچ 

یعس ناشیا  دندیشکیم و  ار  وا  روهظ  دوجو  راظتنا  هتـسویپ  هعیـش  درک و  دهاوخ  فرط  رب  ار  هملظ  نیطالـس  روج و  يافلخ  درک و  دهاوخ 
دندوب و هدینادرگ  سوبحم  يأر  نم  رـس  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یقنلا و  یلع  ماما  اذهل  دـندرکیم و  رون  نیا  ءافطا  رد 

لمح هدومن  دوخ  هلماک  تردق  راهظا  یلاعتقح  دـندوب  رهوگ  نآ  عییـضت  ماقم  رد  دـنتفرگیم و  ربخ  رورـس  نآ  تدالو  لمح و  زا  هتـسویپ 
زا دوخ  تیامح  ظفحب و  ار  وا  هدینادرگ  یفخم  روج  يافلخ  هملظ و  زا  ار  وا  تداعس  اب  تدالو  هدینادرگ و  روتـسم  ار  ترـضح  نآ  ردام 

سمشلاک رابخا  راثآب و  نافلاخم  نایلاوم و  نایعیش و  رب  دوب و  هتخاس  روتـسم  ار  راوگرزب  نآ  تدالو  هچنانچ  دشاب  هدرک  رود  ناملاظ  رش 
اب تدالو  رب  تسا  فورعم  ناشیا  ءامـسا  هک  ریثک  یعمج  دوش و  مامت  نایملاع  رب  تجح  اـت  دـشاب  هدرک  ادـیوه  رهاـظ و  راـهنلا  ۀـعبار  یف 

تافو ات  تدالو  زا  دـعب  دوب و  ناشیا  هیاـسمه  يأر  نم  رـس  رد  هک  ياهلباـق  نوتاوخ و  همیکح  دـننام  دـندش  علطم  ترـضح  نآ  تداـعس 
ترضح و نآ  تدالو  تقو  رد  هک  یتازجعم  دندیسر و  ترضح  نآ  تمدخب  رایسب  تعامج  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 

رگید لئاسر  نویعلا و  ءالج  راونالا و  راحب  باتک  رد  تسا و  ءاصحا  دع و  دح  زا  هدایز  دش  رهاظ  ترـضح  نآ  ردام  نوتاوخ  سجرن  رد 
یعمج هدـش و  عقاو  ترجه  مجنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  هک  تسنآ  ترـضح  نآ  فیرـش  تدـالو  خـیرات  رد  رهـشا  ماهدومن و  داریا 

ماما ترضح  تافو  هماع  هصاخ و  نایم  روهشم  رب  انب  دناهتفگ و  زین  تشه  هاجنپ و  تسیود و  یـضعب  دناهتفگ و  شـش  هاجنپ و  تسیود و 
لاس جنپ  ابیرقت  لوا  لوق  رب  انب  تماما  تقو  رد  ترضح  نآ  فیرش  نس  سپ  هدوب  تصش  تسیود و  لاس  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح 

دمآیم و روهظب  ترضح  نآ  زا  تالاح  بئارغ  تازجعم و  نآ  کلذ  عم  لاس و  ود  میـس  لوق  رب  انب  لاس و  راهچ  میود  لوق  رب  انب  هدوب و 
ضیارع مدرم  هک  تشاد  باون  ارفـس و  زا  یعمج  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  يربـک و  يرگید  يرغـص و  یکی  دوب  تبیغ  ود  ار  ترـضح  نآ 

هک اهرذـن  سمخ و  دـمآیم و  نوریب  ترـضح  نآ  فیرـش  طخب  باوج   299 ص : نیقیلا ، قح  دندیـسرپیم و  لئاسم  دـندادیم و  ناـشیاب 
ره ریثک  عمج  دیناسرب و  نایعیـش  يارقف  تاداسب و  هک  دومرفیم  ترـضح  دندرکیم و  ضرع  ترـضح  تمدخب  دنتفرگیم و  دندربیم  ناشیا 

ترـضح نآ  بناج  زا  ناشیا  هک  دنتـسنادیم  نیقی  مدرم  هک  دـشیم  رهاظ  همیظع  تازجعم  ءارفـس  ناـبز  تسد و  رب  دـندوب و  فظوم  هلاـس 
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دندادیم و ربخ  دوب  هتشذگ  هار  رد  ناشیا  رب  هچنآ  دندربیم و  دوب  هداتسرف  ار  لام  هک  یـسک  مان  دنتفگیم و  ار  لام  رادقم  هچنانچ  دنبوصنم 
نیا رد  دـمآیم و  روهظب  ناشیا  زا  تازجعم  عاونا  دـشیم و  عقاو  وحن  نامهب  دـندومرفیم و  ار  ناشیا  هدـنیآ  لاوحا  ریاس  يرامیب و  توم و 

رایسب ءارفس  دوب و  لاس  راهچ  داتفه و  ابیرقت  تبیغ  نیا  تدم  دندیسر و  ترضح  نآ  تمدخب  ءارفس  ریغ  زا  رایسب  تعامج  يرغص  تبیغ 
دیعس نب  نامثع  ناشیا  لوا  دندوب  رفن  راهچ  دندرکیم  عوجر  ناشیاب  دنتخانشیم و  ار  ناشیا  نایعیش  هشیمه  هک  فورعم  يارفس  اما  دندوب 
هتفگ نایعیـشب  دندوب و  هدومرف  وا  تناما  تلادع و  رب  صن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  یقنلا و  یلع  ماما  ترـضح  هک  دوب  يدـسا 

وا ماقم  مئاق  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  تفر  ادخ  تمحرب  وا  هکنآ  زا  دعب  دیوگیم و  ام  بناج  زا  تسا و  قح  دیوگیم  وا  هچنآ  هک  دندوب 
دمحمب نامثع  تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  بحاص  ترضح  بحاص و  ترضح  بناج  زا  شردپ  صنب  يرکـسع و  نسح  ماما  صنب  دیدرگ 

درک و یناگدنز  تداعـس  اب  وت  ردپ  وا و  ياضقب  میاهدش  یـضار  ار و  ادخ  رما  مینکیم  میلـست  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هک  تشون  ياهمان 
رما رد  دوب  هدننکمامتها  هتـسویپ  هک  اریز  وا  یلاوم  ءایلواب و  ار  وا  دـنادرگ  قحلم  ار و  وا  دـنک  تمحر  ادـخ  سپ  هدیدنـسپ  هدـیمح و  درم 

ار وا  ياهشزغل  دنادرگ و  رونم  ار  وا  يور  یلاعتقح  يده  همئا  يوسب  ادخ و  يوسب  دوب  وا  برق  بجوم  هچنآ  رد  دوب  هدننکیعس  ناشیا و 
وت وا  تقرافم  تسا و  هدیسر  ود  ره  امب  وتب و  وا  تبیـصم  دیامرف و  تمارک  ارت  وکین  ربص  دنادرگ و  میظع  ار  وت  باوث  یلاعتقح  دزرمایب و 
هک تسنآ  وا  تداعـس  لاـمک  هـلمج  زا  ترخآـب و  وا  تشگزاـب  رد  دـنادرگ  داـش  ار  وا  ادـخ  سپ  تـسا  هدـنکفا  تشحوـب  زین  ار  اـم  ار و 

میوگیم وا  رب  دنک  محرت  وا و  رماب  دشاب  وا  ماقم  مئاق  وا و  زا  دعب  دشاب  وا  نیـشناج  هک  تسا  هدرک  يزور  وت  لثم  يدـنزرف  ار  وا  یلاعتقح 
دنک و تیوقت  دنک و  يرای  ار  وت  ادخ  تسا و  هدینادرگ  ررقم  وت  دزن  وت و  رد  ادخ  هچنآ  وت و  ناکمب  دنایـضار  سوفن  هک  هّلل  دـمحلا  هک 

نایعیـش يارب  وا  ترافـس  رب  لمتـشم  هسدقم  هیحان  زا  عیقو  عیقوت  نیدنچ  دشاب و  وت  نیعم  رـصان و  ظفاح و  دـهد و  قیفوت  دـیامن و  تناعا 
اهباتک دشیم و  رهاظ  وا  زا  تازجعم  دندرکیم و  عوجر  واب  روما  رد  هتـسویپ  دش و  دقعنم  وا  تباین  تلادع و  رب  هعیـش  عامجا  دـمآ و  نوریب 
تیاور وا  زا  هیوباب  نبا  دوب و  هدینـش  دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هچنآ  رب  لمتـشم  درک  فینـصت  هقف  رد 
رـضاح رعاشم  هبعک و  رد  جح  مسوم  رد  لاس  ره  رمالا  بحاص  ترـضح  هک  دنگوس  ادـخب  تفگ   300 ص : نیقیلا ، قـح  هک  تسا  هدرک 

یلب تفگ  ياهدید  ار  رما  نیا  بحاص  وت  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دنـسانشیمن و  دننیبیم و  ار  وا  مدرم  دسانـشیم و  دـنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم و 
هیوباب نبا  دوخ و  نانمشد  زا  شکب  ماقتنا  نمب  ادنوادخ  تفگیم  راجتسم و  رد  دوب  هدیبسچ  هبعک  ياههدرپ  هب  هک  مدید  یکیدزن  نیا  رد 

مالـس وا  رب  هک  متفر  نامثع  نب  دمحم  تمدخب  يزور  تفگ  هک  یمق  لالد  دمحا  نب  یلع  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  یـسوط و  خیـش  و 
شقن نآ  یشاوح  رب  ار  همئا  ءامسا  دنکیم و  شقن  نآ  رب  ینآرق  تایآ  هک  هدیناشن  ار  یشاقن  هتـشاذگ و  دوخ  شیپ  رد  ياهتخت  مدید  منک 

ربق رد  نم  تشپ  رب  اـی  دـننک  نفد  ارم  نآ  يور  رب  هک  مزاـسیم  دوخ  ربـق  يارب  ار  نیا  تفگ  تسیچ  هتخت  نیا  نم  دیـس  يا  متفگ  دـیامنیم 
نوریب مناوخیم و  نآ  رد  نآرق  وزج  کـی  موشیم و  دوخ  ربـق  لـخاد  زور  ره  ماهدـنک و  ار  دوخ  ربـق  دـنهدب و  هیکت  نآـب  ارم  هک  دـنراذگب 

دـش و مهاوخ  نوفدـم  ربق  نآ  رد  هتخت  نیا  اب  درک و  مهاوخ  تلحر  ایند  زا  نم  دوشب  لاس  نـالف  زا  هاـم  نـالف  زا  زور  نـالف  نوچ  میآیم 
هک یلاس  هام و  نامه  زا  زور  ناـمه  رد  هکنآ  اـت  دوب  نآ  رظتنم  هتـسویپ  متـشون و  ار  صوصخم  زور  نآ  مدـمآ  نوریب  وا  تمدـخ  زا  نوچ 

دناهدرک تیاور  قیرط  نیمهب  زین  نارگید  وا و  رتخد  موثلک  ما  ار  ربخ  نیا  دش و  نوفدم  ربق  نامه  رد  دش و  لصاو  ادخ  تمحرب  دوب  هتفگ 
مالّسلا هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  دش  وا  تافو  کیدزن  نوچ  دش و  لصاو  يدزیا  تمحرب  جنپ  دصیـس و  لاس  رد  هک  دناهدرک  تیاور  و 

نامثع نب  دـمحمب  صاصتخا  تیاهن  لیثم  نب  دـمحم  نب  رفعج  دـنک و  دوخ  ماـقم  مئاـق  ار  حور  نب  نیـسح  مساـقلا  وبا  هک  درک  رما  ار  وا 
تقو رد  نم  تفگ  رفعج  درک  دهاوخ  دوخ  بیان  ار  وا  هک  دوب  نآ  نامگ  ار  مدرم  رثکا  دومرفیم و  واب  ار  ترـضح  ياهراک  رثکا  تشاد و 

دوب هتـسشن  وا  ياهاپ  دزن  حور  نب  نیـسح  مدرکیم و  اهلاؤس  متفگیم و  نخـس  وا  اب  مدوب و  هتـسشن  وا  نیلاب  رب  نامثع  نبا  دـمحم  راضتحا 
متساخرب و نم  سپ  منادرگ  بیان  ار  وا  منک و  دوخ  یصو  ار  نیـسح  هک  تسا  هدومرف  نمب  ترـضح  تفگ  دش و  نم  هجوتم  دمحم  سپ 

تمدـخ رد  رفعج  نآ  زا  دـعب  متـسشن و  وا  ياهاپ  کیدزن  متفر و  دوخ  مدـیناشن و  دوخ  ياج  رب  ار  وا  متفرگ و  ار  حور  نب  نیـسح  تسد 
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نامثع نب  دمحم  تافو  کیدزن  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  هعیـش  نیثدحم  زا  رایـسب  تعامج  دومنیم و  مایق  وا  تامدخ  هب  دوبیم و  نیـسح 
زا تسا و  یلبون  حور  نب  نیـسح  مساقلا  وبا  اب  ترافـس  تباین و  رما  دـبایرد  ارم  گرم  رگا  هک  تفگ  همهب  دـیبلط و  ار  هعیـش  رباـکا  دـش 

دندرکیم عوجر  واب  هعیـش  عیمج  سپ  دینک  عوجر  واب  دوخ  روما  رد  نم  زا  دعب  منک  بیان  ار  وا  هک  ماهدش  رومأم  بحاص  ترـضح  بناج 
دوخ زا  ار  وا  رثـکا  ناینـس  هک  درکیم  هیقت  يوحنب  دوب و  هعیـش  عـیمج  عـجرم  دوـب و  ترافـس  لوغـشم  وا  لاـس  کـی  تسیب و  زا  هداـیز  و 

لاحترا تشهب  ضایرب  شش  تسیب و   301 ص : نیقیلا ، قح  دصیس و  لاس  نابعش  هام  رد  هکنآ  ات  دنتـشاد  واب  تبحم  تیاهن  دنتـسنادیم و 
تفرگ و قلعت  واب  تباین  ترافس و  دینادرگ و  دوخ  ماقم  مئاق  یصو و  ار  يرمس  دمحم  نب  یلع  لیلج  خیش  بحاص  ترضح  رماب  دومن و 
هک دوب  موجن  ریثأتب  لاس  هس  نیا  دـش و  لصاو  قح  تمحرب  هن  تسیب و  دصیـس و  لاس  نابعـش  هام  همین  رد  دوب و  وا  اب  تباین  رما  لاـس  هس 
ۀقث دیدرگ و  عطقنم  ارهاظ  تماما  راثآ  دش و  يربک  تبیغ  ءادتبا  دـندومن و  لاحترا  ءاقب  ملاعب  لاس  نیا  رد  هعیـش  نیثدـحم  ءاملع و  رثکا 
هتفگ میهاربا  نب  دـمحا  دـندومن و  لاحترا  ءاقب  ملاعب  لاـس  نیا  رد  هیوباـب  نبا  یلع  نیثدـحم  سیئر  ینیلک و  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا 

نب نیـسحلا  نب  یلع  دنک  تمحر  ادخ  تفگ  ادتبا  وا  میدش  رـضاح  نوچ  يرمـس  دمحم  نب  یلع  تمدخب  میتفر  هعیـش  خیاشم  اب  ام  تسا 
زور هدجیه  ای  زور  هدفه  هب  نآ  زا  دعب  دنتـشون  ار  زور  نآ  خیرات  خیاشم  سپ  دـش  لصاو  یهلا  تمحرب  تعاس  نیا  رد  هک  ار  یمق  هیوباب 

تیاور وحن  نامهب  ار  ربخ  نیا  هیوباب  نب  یلع  رسپ  نیـسح  دوب و  هتفر  ادخ  تمحرب  تعاس  نامه  رد  زور و  نامه  رد  یلع  هک  دیـسر  ربخ 
هک یلاس  رد  میدوب  دادغب  رد  ام  تفگ  هک  بتکم  دمحا  نب  نسح  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  یـسوط و  خیـش  هیوباب و  نبا  تسا و  هدرک 
هک دروآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  زا  ینامرف  سپ  میتفر  وا  تمدخب  شتوف  زا  لبق  زور  دنچ  دش  لصاو  یهلا  تمحرب  يرمس 
زور شش  ات  وت  تبیصم  رد  ار  وت  ناردارب  رجا  دنادرگ  میظع  ادخ  يرمس  دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دوب  نیا  شنومضم 

هک دوخ  تافو  زا  دعب  نادرگم  دوخ  ماقم  مئاق  یصو و  ار  یـسک  ار و  دوخ  ياهراک  نک  عمج  سپ  درک  یهاوخ  تقرافم  ایند  زا  وت  رگید 
هک دوب  دهاوخ  نآ  زا  دعب  ندـش  رهاظ  نیا  یلاعتقح و  نذا  زا  دـعب  رگم  يدـحا  يارب  زا  موشیمن  رهاظ  نیا  زا  دـعب  دـش و  عقاو  همات  تبیغ 

دنهاوخ هدهاشم  ياوعد  نایعیش  زا  یضعب  نیا  زا  دعب  روج و  متس و  زا  دوش  ولمم  نیمز  دوش و  نیگنـس  اهلد  دماجنا و  لوطب  تبیغ  تدم 
ةوق لوح و ال  تسا و ال  هدننکارتفا  وگغورد و  وا  ینامـسآ  يادص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  تسا  هدید  ارم  هک  دنک  يوعد  هک  ره  درک 

میتفر وا  تمدخب  دش  مشش  زور  نوچ  میدمآ  نوریب  وا  دزن  زا  میتشون و  ار  نامرف  نیا  هخسن  همه  ام  هک  تفگ  نسح  میظعلا  یلعلا  هّللاب  الا 
لمعب نآ  هک  تسه  یتمکح  يرما و  ار  ادخ  تفگ  دوب  دهاوخ  یک  وت  زا  دعب  وت  یصو  هک  تفگ  واب  یـسک  میتفای  راضتحا  لاح  رد  ار  وا 

هک دناهدرک  تیاور  تاقث  زا  رایـسب  تعامج  هک  دیوگ  فلؤم  دومن . لاحترا  یلعا  ملاعب  تفگ و  ار  نیا  يربک  تبیغ  ینعی  دـمآ  دـهاوخ 
يوعد رگا  هک  دشاب  نآ  دارم  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  نکمم  سپ  دناهتخانـشن  تقو  نآ  رد  دـناهدید و  ار  ترـضح  نآ  يربک  تبیغ  رد 

اما دنیوگیم و  غورد  دننک  ترافس  تباین و  ياوعد  هدهاشم  ياوعد  اب  رگا  دنیوگیم و  غورد  دناهتخانـش  دناهدید و  تقو  نآ  رد  هک  دننک 
دشاب و هتـشاد  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسنآ  زا   302 ص : نیقیلا ، قح  هدایز  هدش  يراج  ارفـس  نابز  تسد و  رب  هک  یتازجعم 

دادـغب رد  هک  داد  نمب  الط  شمـش  هد  ریـشواج  نبا  مدوب  اراخب  رد  نم  هک  يدادـغب  یلع  وبا  ارم  داد  ربخ  هک  تسا  هتفگ  هیوباـب  نبا  خـیش 
اهنآ نوچ  مدرب  نیسح  دزنب  مدرک و  مض  اهنآ  اب  مدیرخ و  نآ  نزوب  شمش  کی  نم  دش  مگ  شمش  کی  هار  رد  مهدب  حور  نبا  نیـسحب 

مگ هک  اریز  ياهدیرخ  هدش  مگ  ضوع  هک  ار  یشمش  نآ  رادرب  تفگ  مدوب و  هدیرخ  هک  یـشمش  نآب  درک  هراشا  اهنآ  نایم  زا  مدوشگ  ار 
دیـسرپیم هک  مدید  دادغب  رد  ار  ینز  نم  تفگ  یلع  وبا  و  متخانـش . دومن و  نمب  ار  هدشمگ  شمـش  درک و  زارد  تسد  دیـسر و  امب  هدـش 

زیچ هچ  نم  وگب  تفگ  نیسح و  دزنب  دمآ  نز  نآ  داد  ناشن  ار  حور  نب  نیـسح  وا  نایعیـش  زا  یکی  تسیک  رمالا  بحاص  ترـضح  لیکو 
دوب هدروآ  هچنآ  تفر و  نز  نآ  سپ  ياهدروآ  هچ  هک  میوگب  ات  هلجد  نایمب  زادنیب  ياهدروآ  هچنآ  تفگ  نیسح  منک  میلـست  ات  ماهدروآ 
نیا تفگ  نیسح  دروآ  ار  هقح  مداخ  نوچ  روایب  ار  هقح  تفگ  مداخب  نیـسح  دش  لخاد  نوچ  نیـسح  دزنب  تشگرب  تخادنا و  هلجد  رد 

ود نآ  رد  هک  یگرزب  هقلح  تسا و  ـالط  نجنربتسد  تفج  کـی  هقح  نیا  رد  یتخادـنا و  هلجد  نیا  رد  يدوـب و  هدروآ  هک  تـسیاهقح 
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ار هقح  سپ  جزوریف  يرگید  تسا و  قیقع  شنیگن  یکی  هک  رتـشگنا  ود  دراد و  ياهناد  هک  کـچوک  هقلح  تسنآ  رد  تسبوـصنم و  هناد 
راهچ نیا  ریغ  دـندوب  ءارفـس  زا  رگید  عمج  دـششوهیب و  درک  هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  نز  نوچ  دوب  هقح  نآ  رد  دوب  هتفگ  هچنآ  دوشگ و 

يدسا و رفعج  نب  دمحم  دش و  روکذم  اقباس  هک  ترـضح  همع  نوتاوخ  همیکح  دننام  دندرکیم  عوجر  ناشیاب  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  رفن 
ترـضح زاجعاب  شتافو  زا  شیپ  زور  تفه  دوب و  هدـش  اـنیبان  اهتدـم  هک  ءـالعلا  نب  مساـق  راـیزهم و  نب  میهاربا  نب  دـمحم  اـشوزجاح و 

هک دـندوب  رگید  عمج  ناجیابرذآ و  رد  داتـسرف  وا  يارب  زا  تفگ  تشون و  واب  ار  وا  تافو  ربخ  ترـضح  دـش و  انیب  مالـسلا  هیلع  بحاـص 
یسربط خیش  یسوط و  خیـش  ینیلک و  دندوب و  بیان  هعبرا  يارفـس  طسوتب  یـضعب  دندیـسریم و  ترـضح  نآ  تمدخب  اردان  دوخ  یـضعب 

ات مدیدرگن  زیاف  تداعس  نیاب  مدرک و  فرـص  یلیزج  لام  مدرک و  رایـسب  بلط  ار  بحاص  ترـضح  تفگ  هک  يرهز  زا  دناهدرک  تیاور 
هک مدرک  سامتلا  يزور  هک  نآ  ات  مدرک  وا  تمدخ  یتدم  متفر و  دوب  ترـضح  نآ  باون  زا  هک  يورمع  نامثع  نب  دمحم  تمدخب  هکنآ 

ناوج دیآیم و  وا  هک  مدید  متفر  وا  دزنب  نوچ  ایب  زور  لوا  ادرف  تفگ  مدرک  رایسب  عرضت  نوچ  درک  ابا  ناسرب  ترـضح  نآ  تمدخب  ارم 
هک نآ  تسا  نیا  هک  ناوج  ناب  درک  هراشا  يورمع  سپ  دراد  دوخ  نیتسآ  رد  یعاتم  راجت و  تئیهب  تسا  وا  هارمه  یئوبشوخ  ورشوخ و 
قح نآـب  ییاـنتعا  دوبن و  فورعم  هک  دیـسر  ياهناـخ  ردـب  دومرف  باوج  مدرک و  لاؤس  متـساوخ  هچنآ  متفر و  وا  تمدـخب  نم  یهاوخیم 

لاؤس متفر  نوچ  دید  یهاوخن  ار  وا  رگید  هک  نکب  يراد  یلاؤس  رگا  تفگ  يورمع  دوش  هناخ  لخاد  تساوخ  متـشادن   303 ص : نیقیلا ،
رایـسب نامـسآ  رد  هراتـس  هکنآ  ات  ار  برغم  زامن  دنک  ریخأت  هک  یـسک  تسنوعلم  تسنوعلم  دومرف  دـش و  هناخ  لخاد  دادـن و  شوگ  منک 

دنک و ریخأت  تلیـضف  بلط  يارب  زا  ینعی  دنوش  فرطرب  اههراتـس  ات  دـنک  ریخأت  ار  دادـماب  زامن  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسنوعلم  دوش و 
میدوب هتسشن  تافرع  فقوم  رد  متفر  جحب  یقیفر  اب  تفگ  هک  نیادم  لها  زا  يدرم  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  يدنوار و  بطق 

اپ رد  يدرز  لعن  دـیزرایم و  رانید  هاجنپ  دـصب و  ار  اهنآ  میدرک  تمیق  هک  دوب  هدیـشوپ  یئادر  يرازا و  دوب و  هتـسشن  ام  کیدزن  یناوج 
زا ناوج  درک  لاؤس  وا  زا  تفر و  ناوج  نآ  کـیدزن  میدرک  در  ار  وا  درک و  لاؤس  اـم  زا  یلئاـس  سپ  دوـبن  رهاـظ  وا  رب  رفـس  رثا  تشاد و 
نآ هک  میدیـسرپ  وا  زا  میتفر و  لئاس  دزن  دش  بیاغ  ام  زا  تساخرب و  ناوج  درک  رایـسب  ياعد  ار  وا  لئاس  داد  واب  تشادرب و  يزیچ  نیمز 

میدرک نزو  نوچ  تشاد  اهنادـند  گیر  دـننام  هک  دوب  یئـالط  هزیرگنـس  دومن  اـمب  يدرک  اـعد  ار  وا  ردـق  نیا  هک  داد  وتب  زیچ  هچ  ناوج 
میتفر سپ  دش  الط  هزیرگنـس  وا  زاجعاب  هک  اریز  میتسنادـیمن  ام  دوب و  ام  دزن  ام  يالوم  ام و  ماما  هک  متفگ  دوخ  قیفرب  دوب و  لاقثم  تسیب 
دنتفگ دوب  یک  درم  نیا  هک  هنیدم  هکم و  لها  زا  دـندوب  وا  رود  رد  هک  یتعامج  زا  مدیـسرپ  میتفاین  ار  وا  میدـیدرگ و  تافرع  عیمج  رد  و 

رد يزور  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قرتـسم  نسح  زا  حیارـض  رد  يدـنوار  بطق  دـیآیم و  جـحب  هداـیپ  لاـس  ره  يولع  تسا  یناوج 
روکذم ترضح  نآ  تبیغ  مالّسلا و  هیلع  بحاص  ترضح  هیحان  نخس  اجنآ  رد  مدوب و  هلودلا  رصان  دمحا  نب  هّللا  دبع  نب  نسح  سلجم 

دنزرف يا  تفگ  متفگیم  ار  نانخس  نامه  زاب  نم  دش و  سلجم  لخاد  نیسح  نم  يومع  لاح  رد  نانخس  نیاب  مدرکیم  ءازهتـسا  نم  دش و 
یمکاح ره  دندوب و  هدش  یصاع  هفیلخ  رب  مق  لها  هک  یتقو  رد  دنداد  نمب  ار  مق  تموکح  هکنیا  ات  باب  نیا  رد  متـشاد  ارت  داقتعا  زین  نم 

متفر راکـشب  مدیـسر  زرط  هیحانب  نوچ  دنداتـسرف  مق  يوسب  دـنداد و  نمب  يرکـشل  سپ  دـندرکیمن  تعاـطا  دنتـشکیم و  ار  وا  تفریم  هک 
تعـسو متفریم  دنچ  ره  مدش و  ناور  رهن  نایم  رد  مدیـسر  يرهنب  ات  متفر  رود  رایـسب  متفر و  نآیب  یپ  زا  تفر  ردـب  نم  شیپ  زا  يراکش 

نآ ریز  رد  شیاهمـشچ  ریغب  تشاد و  رـس  رب  يزبس  زخ  همامع  راوس و  یبهـشا  بسا  رب  دـش و  ادـیپ  يراوس  لاح  نیا  رد  دـشیم  رتشیب  رهن 
درب و ارم  مان  ریقحت  يور  زا  هکلب  درکن  دای  زین  تینکب  تفگن و  ریما  ارم  نیـسح و  يا  تفگ  نمب  تشاد  اـپ  رد  خرـس  هزوم  ود  دومنیمن و 

راقو بحاص  درم  نم  یهدـیمن و  اـم  باون  باحـصاب و  ار  تلاـم  سمخ  ارچ  ار و  اـم  هیحاـن  يرامـشیم  کبـس  ینکیم و  بیع  ارچ  تفگ 
نآب یسرب  هاگره  تفگ  يدومرف  هچنآ  نم  دیس  يا  منکیم  متفگ  مدیسرت و  مدیزرلب و  وا  نخس  زا  مدیـسرتیمن  يزیچ  زا  هک  مدوب  یعاجش 
هچنآ ینک  بسک  يوش و  رهـش   304 ص : نیقیلا ، قح  لخاد  لادج  لاتق و  تقـشم  نودـب  یناسآب  ياهدـیدرگ و  نآ  هجوتم  هک  یعـضوم 

دینادرگ ار  دوخ  بسا  نانع  حالص و  دشر و  اب  ورب  تفگ  سپ  منکیم  تعاطا  مدینش و  متفگ  ناسرب  قحتسمب  ار  نآ  سمخ  ینک  بسک 
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بعر سرت و  متفاین  مدرک و  بلط  رایـسب  ار  وا  پچ  تسار و  بناج  زا  تفر و  اجکب  متـسنادن  دـیدرگ و  بیاغ  نم  رظن  زا  دـش و  هناور  و 
مدیـسر و مق  رهـشب  نوچ  دوخ و  رطاخ  زا  مدرک  شومارف  مدرکن و  لـقن  ار  تیاـکح  نیا  دوخ و  رکـسع  يوسب  متـشگرب  دـش و  داـیز  نم 
ام يوسب  بهذـم و  رد  دوب  ام  فلاخم  هک  ره  دـنتفگ  دـندمآ و  نوریب  نم  يوسب  مق  لها  درک  مهاوخ  هبراحم  ناشیا  اب  هک  متـشاد  ناـمگ 

رهب رهـش  ریبدت  وش و  رهـش  لخاد  تسین  یتفلاخم  وت  ام و  نایم  ياهدمآ  ام  يوسب  یئام و  زا  وت  نوچ  میدرکیم و  هبراحم  وا  اب  ام  دمآیم 
نم لاوما  ترثـک  نم و  رب  هفیلخ  يارما  سپ  مدرک  عمج  متـشاد  عقوت  هچنآ  زا  هدـیاز  لاوما  مدـنام و  مق  رد  یتدـم  نکب  یهاوخ  هک  وحن 

مدرک و مالس  وا  رب  متفر و  هفیلخ  هناخب  لوا  دادغب و  يوسب  متـشگرب  درک و  لزع  ارم  هکنآ  ات  دندرک  هفیلخ  دزن  نم  تمذم  دندرب و  دسح 
دنـسم يور  رب  تشذگ و  مورم  همه  زا  دمآ و  يورمع  نامثع  نب  دمحم  لاح  نیا  رد  دـندمآیم  نم  ندـیدب  مدرم  متـشگرب و  دوخ  هناخب 

درکیمن و تکرح  دوب و  هتـسشن  وا  دنتفریم  دـندمآیم و  مدـمآ  مشخب  رایـسب  وا  تکرح  نیا  زا  نم  درک  هیکت  نم  یتشپ  رب  تسـشن و  نم 
متفگ ونشب  تسه  يرس  وت  نم و  نایم  تفگ  دمآ و  نم  کیدزن  هب  دش  یـضقنم  سلجم  نوچ  دشیم  هدایز  وا  رب  نم  مشخ  تعاسب  تعاس 

مونـشیم و متفگ  مدـیزرل و  دـمآ و  مدایب  هصق  نآ  سپ  میدرک  دوخ  هدـعوب  اـفو  اـم  هک  دـیوگیم  رهن  بهـشا و  بسا  بحاـص  تفگ  وگب 
ار همه  سمخ  مدوشگ و  ار  دوخ  ياههنیزخ  رد  مدرب و  نوردناب  متفرگ و  ار  شتسد  متساخرب و  سپ  مرادیم  تنم  ناجب  منکیم و  تعاطا 

ترـضح رما  رد  نم  نآ  زا  دـعب  تفرگ و  ار  شـسمخ  دروآ و  نم  دایب  وا  مدوب  هدرک  شومارف  نم  هک  ار  لاوما  زا  یـضعب  مدرک و  میلـست 
دـش و لیاز  نم  لد  زا  کش  مدینـش  دوخ  مع  زا  ار  هصق  نیا  ات  زین  نم  تفگ  هلودـلا  رـصان  نسح  سپ  مدرکن  کش  مالّـسلا  هیلع  بحاص 

هیلع بحاـص  ترـضح  تمدـخب  هضیرع  هیوباـب  نب  یلع  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  یـسوط و  خیـش  ار و  ترـضح  نآ  رما  مدرک  نیقی 
ترـضح دنک  اطع  واب  يدنزرف  ادخ  هک  وا  يارب  زا  دنک  اعد  هک  هضیرع  نآ  رد  دوب  هدرک  لاؤس  داد و  حور  نب  نیـسحب  تشون و  مالّـسلا 

نآ رد  سپ  درک  دـهاوخ  تمارک  راـکوکین  روکذ  دـنزرف  ود  يدوز  نیا  رد  ار  وت  ادـخ  وـت و  يارب  زا  میدرک  اـعد  هک  تشوـن  باوـج  رد 
نم باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنام  رایسب  فیناصت  دمحم  زا  نیـسح و  يرگید  دمحم و  یکی  داد  دنزرف  ود  ار  وا  یلاعتقح  يزینک  زا  يدوز 
هیلع مئاق  ترـضح  ياعدب  نم  هک  درکیم  رخف  دمحم  دیـسر و  مهب  ءالـضف  نیثدحم و  زا  رایـسب  لسن  نیـسح  زا  تسا و  هیقفلا  هرـضحی  ال 

بحاص ترضح   305 ص : نیقیلا ، قح  ياعدب  هک  یسک  تسا  راوازس  دنتفگیم  دندرکیم و  نیسحت  ار  وا  ناداتسا  ماهدیـسرمهب و  مالّـسلا 
متفر تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  حیحـص  دنـسب  هیوباب  نب  دـمحم  قودـص  خیـش  دـشاب و  نینچ  دـشاب  هدیـسرمهب 

ترضح دوب  دهاوخ  یک  وا  زا  دعب  ماما  هک  منک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  متـساوخیم  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخب 
تجح زا  یلاخ  ار  نیمز  لاـح  اـت  تسا  هدرک  قلخ  ار  مدآ  هک  يزور  زا  لـج  زع و  يادـخ  دـمحا  يا  هک  دومرف  منک  لاؤس  هکنآ  زا  شیپ 

نیمز و لها  زا  ار  اهالب  دنک  عفد  وا  تکربب  قلخ و  رب  دشاب  ادخ  تجح  هک  یـسک  زا  تشاذگ  دهاوخن  یلاخ  تمایق  زور  ات  هدـینادرگن و 
وت زا  دـعب  دوب  دـهاوخ  هفیلخ  ماـما و  یک  سپ  هّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ  دـنایورب  ار  نیمز  ياـهتکرب  دتـسرفب و  نامـسآ  زا  ناراـب  وا  ببـسب 
يا تفگ  دومنیم و  هلاسراهچ  هس  هدراهچ و  بش  هام  دننام  دوب  ششود  رب  یکدوک  دمآ و  نوریب  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  ترـضح 

مان و دـنزرف  نیا  مدومنیمن  وتب  ار  نیا  وا  ياـهتجح  ادـخ و  دزن  یتسه  یمارگ  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  نم و  زا  دـعب  ماـما  تسا  نیا  دـمحا 
يا دـشاب  هدـش  متـس  روج و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  درک  دـهاوخ  تلادـع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  لوسر  ترـضح  تینک  مان و  قفاوم  وا  تینک 

تبیغ زا  دباین  تاجن  هک  یندش  بیاغ  دش  دهاوخ  بیاغ  هک  دنگوس  ادخب  تسا  نینرقلا  وذ  لثم  رـضخ و  لثم  تما  نیا  رد  وا  لثم  دـمحا 
يارب دنک  اعد  هک  ار  وا  ادخ  دهد  قیفوت  وا و  تماماب  لوق  رب  درادب  تباث  ار  وا  ادخ  هک  یـسک  رگم  ندیدرگ  هارمگ  ندـش و  كاله  زا  وا 

حیـصف تغلب  دـمآ و  نخـسب  كدوک  نآ  سپ  ددرگ  نئمطم  نم  رطاخ  هک  دـش  دـناوتیم  رهاظ  یتمالع  هزجعم و  ایآ  متفگ  وا  جرف  لیجعت 
داـش و هک  تفگ  دـمحا  نـکم  ربـخ  بـلط  رگید  ندـید  زا  دـعب  وا و  نانمـشد  زا  هدنـشکماقتنا  نـیمز و  رد  ادـخ  ۀـیقب  مـنم  تـفگ  یبرع 

نم رورـس  دش  میظع  هّللا  لوسر  نب  ای  متفگ  متفر و  ترـضح  نآ  تمدخب  رگید  زور  مدمآ و  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  لاحشوخ 
لوط تنس  نآ  هک  دومرف  ترضح  تسیچ  دوب  دهاوخ  تجح  نآ  رد  هک  نینرقلا  وذ  رضخ و  تنس  هک  نک  نایب  نم  رب  يدرک  ماعنا  هچنآب 
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دهاوخ لوطب  ردـق  نآ  نم  راـگدرورپ  قحب  یلب  دوـمرف  دـیماجنا  دـهاوخ  لوـطب  وا  تبیغ  هّللا  لوـسر  نب  اـی  متفگ  دـمحا  يا  تسا  تبیغ 
ار ام  تیالو  دهع و  یلاعتقح  هک  یـسک  رگم  قح  نید  رب  دنامن  یقاب  دنـشاب و  وا  تماماب  لئاق  هک  اهنآ  رثکا  نید  زا  دندرگرب  هک  دـیماجنا 
زا نیا  دمحا  يا  دشاب  هدینادرگ  نامیا  حورب  دیؤم  ار  وا  دـشاب و  هتـشون  ار  نامیا  عنـص  ملقب  وا  لد  رد  دـشاب و  هتفرگ  وا  زا  قاثیم  زور  رد 

هلمج زا  راد و  ناهنپ  مدرک و  اطع  وتب  هچنآ  ریگب  سپ  وا  ياهبیغ  زا  تسا  یبیغ  وا و  ناهنپ  ياهزار  زا  تسا  يزار  تسادـخ و  هبیرغ  روما 
تمدـخب يزور  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  سوقنم  بوقعی  زا  اـضیا  یـشاب و  اـم  قـیفر  نییلع  رد  تماـیق  زور  اـت  شاـب  ناگدـننکرکش 

نآ هاـگرد  رب  ياهدرپ  هک  دوـب  ياهرجح  نآ  تسار  بناـج  زا  دـندوب و  هتـسشن  یهاـگتخت  يور  رب  متفر  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
یکدوک متـشادرب  نوچ  رادرب  ار  هدرپ  دومرف  وت  زا  دـعب  تماما  رما  بحاص   306 ص : نیقیلا ، قح  تسیک  نم  دیـس  يا  متفگ  دوب  هتخیوآ 
ياهتـسد دیفـس و  يور  ناشخرد و  ياههدید  و  هداشگ - نیبج  اب  دشاب  هلاستشه  تسیابیم  ابیرقت  دوب و  ربش  جنپ  شتماق  هک  دـمآ  نوریب 
ترـضح تسـشن  دوخ  راوگرزب  ردـپ  نار  رب  دـمآ و  تشاد  رـس  رب  یلکاک  دوب و  یلاخ  شیور  تسا  ردـخ  رب  هدـیچیپ و  ياهوناز  يوق و 

هدش ررقم  وت  روهظ  يارب  هک  مولعم  تقو  ات  ورب  یمارگ  دـنزرف  يا  دومرف  ترـضح  تساخرب  كدوک  نآ  سپ  امـش  ماما  تسا  نیا  دومرف 
مدیدرگ مدش و  لخاد  تسا  هرجح  نیا  رد  یک  نک  رظن  بوقعی  يا  دومرف  ترـضح  سپ  دش  هرجح  لخاد  ات  مدرکیم  رظن  واب  سپ  تسا 

هدرک تیاور  يو  رمع  نامثع  نب  دمحم  بویا و  نب  دمحم  هیواعم و  نب  دـمحم  زا  حیحـص  دنـسب  اضیا  و  مدـیدن . هرجح  رد  ار  سکچـیه 
لهچ میدوب و  ترضح  نآ  لزنم  رد  ام  دومن و  امب  ار  بحاص  ترضح  دوخ  رسپ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  هک  دنتفگ  همه  هک  تسا 

دش دیهاوخ  كاله  هک  نم  زا  دعب  دیوشم  هدنکارپ  دینکب و  وا  تعاطا  امش  رب  نم  هفیلخ  نم و  زا  دعب  امش  ماما  تسنیا  تفگ  میدوب و  رفن 
يرکسع ع ترضح  يزور  كدنا  زا  دعب  میدمآ و  نوریب  ترضح  نآ  تمدخ  زا  سپ  دید  دیهاوخن  ار  وا  زور  نیا  زا  دعب  دوخ و  نید  رد 

دوخ ردارب  ثاریم  باب  رد  درک  هعزانم  باذک  رفعج  نوچ  هک  يربنق  حلاص  نب  دمحم  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دومن و  تقرافم  ایند  زا 
رفعج يوشیم  نم  قوقح  ضرعتم  ارچ  رفعج  يا  تفگ  دـش و  رهاظ  هناخ  رانک  زا  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

تمحرب نسح  ماما  ردام  هدج  هکنآ  ات  تفاین  يرثا  درک  رایسب  سسجت  رفعج  نآ  زا  دعب  دیدرگ  بیاغ  ترـضح  سپ  دش  تکاس  ریحتم و 
دینکم نفد  اجنیا  رد  تسا  نم  هناخ  تفگ  دش و  عنام  دمآ و  رفعج  دننک  نفد  هناخ  نآ  رد  ار  وا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دش و  لصاو  ادـخ 

یتخبون یلع  نب  لیعامسا  زا  یـسوط  خیـش  دندیدن و  ار  وا  رگید  دش و  بیاغ  تسین و  وت  هناخ  نیا  رفعج  يا  دومرف  دش و  رهاظ  ترـضح 
دوب و مساـقلا  وبا  وا  تینک  شـش و  هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  رد  دـش  عـقاو  هرماـس  رد  بحاـص  ترـضح  تدـالو  هک  تسا  هدرک  تیاور 
تسا و يدهم  وا  بقل  تسا و  نم  تینک  وا  تینک  تسا و  نم  مسا  وا  مسا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  درک  تیـصو 

ضرم نآ  زا  هک  یـضرم  رد  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدـخب  متفر  نم  تفگ  لیعامـسا  نامزلا  بحاص  رظتنم و  تجح و  تسا  وا 
ترضح ردام  سپ  ناشوجب  نم  يارب  زا  یکطصم  بآ  هک  تفگ  ار  مداخ  دیقع  لاح  نآ  رد  متـسشن و  وا  دزن  دومن و  لاحترا  سدق  ملاعب 

حدق سپ  دروخ  شیاهنادندب  حدق  دیزرل و  شکرابم  تسد  دماشایب  تساوخ  نوچ  داد  ترضح  نآ  تسدب  دروآ و  ار  حدق  ع )  ) بحاص
هناخ لخاد  نوچ  تفگ  دـیقع  روایب  نم  دزنب  تسا  هدجـس  رد  هک  یکدوک  وش و  هناخ  نیا  لخاد  تفگ  ار  دـیقع  تشاذـگ و  تسد  زا  ار 

ار زامن  مدرک  مالس  نوچ  هدرک  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  هبابس  ياهتـشگنا  تسا و   307 ص : نیقیلا ، قح  هدجس  رد  یکدوک  هک  مدید  مدش 
ار شتـسد  دمآ و  ترـضح  ردام  سپ  دیئایب  وا  دزنب  هک  دنکیم  رما  ار  امـش  نم  دیـس  متفگ  دش  غراف  زامن  زا  تفگ و  مالـس  درک و  کبس 

دوب هدیچیپ  شیاهوم  دوب و  ناشخرد  شگنر  راوگرزب  لفط  نآ  درک  مالـس  دوخ  ردپ  رب  دش  لخاد  نوچ  دروآ  ترـضح  يوسب  تفرگ و 
راگدرورپ يوسب  نم  هک  هد  نمب  ار  بآ  دوخ  تیب  لها  دیس  يا  تفگ  تسیرگ و  داتفا  وا  رب  ترـضح  رظن  نوچ  دوب و  هداشگ  شنادند  و 

نوچ داد و  دوخ  راوگرزب  ردـپ  هب  ار  بآ  داد و  تکرح  یئاعدـب  ار  دوخ  ياهبل  تشادرب و  ار  یکطـصم  بآ  حدـق  لـفط  نآ  موریم  دوخ 
وضو ار  ترضح  نآ  بحاص  ترضح  تخادنا و  ترضح  نماد  رد  یلامتسد  سپ  دینادرگ  ایهم  زامن  يارب  ارم  هک  دومرف  دیماشایب  ار  بآ 

وت يدـهم و  یئوت  نامزلا و  بحاص  یئوت  یمارگ  دـنزرف  يا  تفگ  بحاص  ترـضحب  سپ  درک  حـسم  ار  ترـضح  نآ  ياـپ  رـس و  داد و 
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یلوسر ترضح  دنزرف  وت  نسح و  رـسپ  یئوت م ح م د و  ياهدش و  دلوتم  نم  زا  ینم و  یـصو  ینم و  دنزرف  وت  نیمز و  رد  یئادخ  تجح 
ردـپ و زا  تسا  يدـهع  نیا  درک و  نایب  ار  وت  تینک  مان و  ار و  تما  وتب  داد  تراشب  ادـخ  لوسر  هزیکاپ و  هرهاط و  ناـماما  متاـخ  یئوت  و 

تسا هدرک  تیاور  يورمع  نامثع  نب  دمحم  دومن و  لاقتنا  تنج  ضایرب  ترـضح  نآ  تعاس  نآ  رد  تسا و  هدیـسر  نمب  هک  نم  ناردپ 
هک لطر  رازه  هد  هک  تفگ  دیبلط و  ار  مردپ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دـش  دـلوتم  بحاص  ترـضح  ام  ياقآ  نوچ  هک 

دنـشکب و هقیقع  يارب  يرایـسب  دنفـسوگ  ناشیا و  ریغ  مشاه و  ینب  رب  دننک  قدصت  تشوگ  لطر  رازه  هد  نان و  دـشاب  نم  رازه  هب  بیرق 
تداهـش ناتـشگنا  تسـشن و  وناز  ودب  دش  دلوتم  مئاق  ترـضح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ع )  ) يرکـسع ترـضح  نازینک  هیرام  میـسن و 

ناملاظ دندرک  نامگ  تفگ  سپ  هلآ  دمحم و  یلع  هّللا  یلـص  نیملاعلا و  بر  هّلل  دمحلا  تفگ  درک و  هسطع  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوسب 
هک تسا  هدرک  تیاور  میـسن  اضیا  دوب و  دهاوخن  یکـش  ادخ  دهدب  نتفگ  نخـس  تصخر  ارم  رگا  دش  دـهاوخ  فرطرب  ادـخ  تجح  هک 

سپ مدش  لاحشوخ  رایسب  نم  هّللا  کمحری  هک  دومرف  مدرک  هسطع  متفر و  ترضح  نآ  تمدخب  ترـضح  نآ  تدالو  زا  دعب  بش  کی 
تیاور يرکـسع  هیراج  زا  ینارزیخ  یلع  وبا  زور  هس  ات  گرم  زا  تسا  ناما  دومرف  یلب  متفگ  هسطع  رد  ارت  مهد  تراشب  یهاوخیم  دومرف 
ناغرم درک و  نشور  ار  نامـسآ  فارطا  دیدرگ و  عطاس  ترـضح  نآ  زا  هک  مدید  يرون  دـش  دـلوتم  مئاق  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدرک 

دندرکیم زاورپ  دندیلامیم و  ترـضح  نآ  كرابم  ندب  ریاس  ور و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دـندمآیم و  ریزب  نامـسآ  زا  هک  مدـید  دـیفس 
كربت هک  دناهدمآ  دورف  دننامسآ  هکئالم  اهنیا  دومرف  دیدنخ  ترضح  میدرک  لقن  يرکـسع  ترـضحب  ار  هعقاو  نیا  نوچ  نامـسآ  يوسب 

نب دمحم  خیش  راوگرزب و  خیش  ود  و  دنک . جورخ  هک  یتقو  رد  دوب   308 ص : نیقیلا ، قح  دنهاوخ  وا  ناروای  اهنیا  ترضح و  نآب  دنیوجب 
بویا وبا  نادـنزرف  زا  هک  شورفهدرب  نامیلـس  نب  ریـشب  زا  دـناهدرک  تیاور  ربـتعم  دنـسب  تبیغ  ياـهباتک  رد  یـسوط  خیـش  یمق و  هیوباـب 

مداخ روفاـک  يزور  تفگ  يأر  نم  رـس  رهـش  رد  دوب  ناـشیا  هیاـسمه  مالّـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  صاـخ  نایعیـش  زا  دوب و  يراـصنا 
نادـنزرف زا  وت  دومرف  متـسشن  متفر و  ترـضح  نآ  تمدـخب  نوچ  دومن  بلط  ارم  دـمآ و  نم  دزنب  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح 

دیاهدوب ام  دامتعا  لحم  هتسویپ  لاح و  ات  لوسر  ترضح  نامز  زا  تسا  هدوب  امش  نایم  رد  هشیمه  تیب  لها  ام  تبحم  تیالو و  يراصنا و 
علطم ناـهنپ  يزار  رب  ارت  اـم  تیـالو  رب  يریگ  تقبـس  نایعیـش  رب  نآ  ببـسب  هک  یتلیـضفب  منادرگیم  فرـشم  ارت و  مـنکیم  راـیتخا  نـم  و 
هسیک دندز و  نآ  رب  ار  دوخ  فیرش  رهم  یگنرف و  تغل  یگنرف و  طخب  دنتشون  هزیکاپ  ياهمان  سپ  متـسرفیم  يزینک  ندیرخب  منادرگیم و 

رب زور  نالف  تشاچ  رد  وش و  دادـغب  هجوتم  ار و  رزو  همان  نیا  ریگب  هک  دـندومرف  دوب  یفرـشا  تسیب  تسیود و  نآ  رد  هک  دـندروآ  يرز 
زا نایرتشم  زا  یضعب  دید و  یهاوخ  اهیتشک  نآ  رد  ار  نازینک  زا  یعمج  دنسر  لحاسب  ناریسا  ياهیتشک  نوچ  سپ  وش  رضاح  رـسج  رس 
هک یشورفهدربب  نک  رظن  رود  زا  سپ  دش  دنهاوخ  عمج  ناریسا  رس  رب  هک  دید  یهاوخ  برع  ناناوج  زا  یلیلق  سابع و  ینب  يارما  نالیکو 

مامت دراد و  تفـص  نالف  نـالف و  هک  ار  یکزینک  دزاـس  رهاـظ  ناـیرتشم  يارب  زا  هک  یماـگنه  اـت  زور  ماـمت  رد  دراد  ماـن  دـیزی  نب  ورمع 
تـسد ناـیرتشم و  ندرک  رظن  زا  زینک  نآ  دومن  دـهاوخ  عاـنتما  اـبا و  تسا و  هدیـشوپ  ياهدـنک  ریرح  هماـج  دومرف و  ناـیب  ار  وا  فاـصوا 

هدرپ يا  دـیوگیم و  یمور  نابزب  هک  نادـب  سپ  دوشیم  رهاظ  وا  زا  یمور  يادـص  هدرپ  سپ  زا  هک  دینـش  یهاوخ  وا و  رب  ناـشیا  نتـشاذگ 
رتبغار ندیرخ  رد  ارم  وا  تفص  زینک و  نیا  تمیقب  مهدیم  یفرشا  دصیـس  نم  هک  تفگ  دهاوخ  نایرتشم  زا  یکی  سپ  دش  هدیرد  متفع 

وتب نم  یبایب  ار  وا  یهاشداپ  يوش و  رهاظ  دواد  نب  نامیلـس  يزب  رگا  هک  تفگ  دـهاوخ  صخـش  نآب  یبرع  تغلب  زینک  نآ  سپ  دـینادرگ 
يرتشم چیه  هب  هک  منک  هراچ  هچ  وت  يارب  نم  دیوگ  شورفهدرب  نآ  سپ  هدـم  نم  تمیقب  نکم و  عیاض  ار  دوخ  لام  درک  مهاوخن  تبغر 

واب نم  لد  هک  دسرمهب  يرتشم  هتبلا  دیاب  ینکیم و  لیجعت  هچ  دیوگ  كزینک  نآ  سپ  تسین  هراچ  وت  نتخورف  زا  ریغب  يوشیمن و  یـضار 
زا یکی  هک  تسه  نم  اب  ياهمان  هک  وگب  زینک و  بحاص  دزنب  ورب  وت  تقو  نیا  رد  سپ  مشاب  هتـشاد  وا  تناید  افو و  رب  دامتعا  دـنک و  لیم 

ار دوخ  یگرزب  يرادافو و  تواخس و  مرک و  همان  نآ  رد  یگنرف و  طخ  یگنرف و  تغلب  تسا  هتشون  تفطالم  يور  زا  ناگرزب  فارشا و 
نیا هک  راوگرزب  نآ  بناج  زا  ملیکو  نم  دوش  یـضار  همان  نیا  بحاـصب  رگا  دـناوخب  هک  هدـب  زینک  نآـب  ار  هماـن  نیا  تسا  هدرک  فصو 
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هچنآ دـش و  عقاو  همه  دوب  هداد  ربخ  ترـضح  هچنآ  دـیوگ  نامیلـس  نب  ریـشب  میامن  يرادـیرخ  وا  يارب  زا  ار   309 ص : نیقیلا ، قـح  زینک 
شورفب و همان  نیا  بحاصب  ارم  هک  دـیزی  نب  ورمعب  تفگ  تسیرگ و  رایـسب  درک  رظن  هماـن  رد  زینک  نوچ  سپ  مدروآ  لـمعب  دوب  هدومرف 

هکنآ ات  مدرک  رایـسب  يوگتفگ  تمیق  باب  رد  وا  اـب  سپ  منکیم  كـاله  ار  دوخ  یـشورفن  نیاـب  ارم  رگا  هک  درک  داـی  میظع  ياهدـنگوس 
اب دش و  ناداش  نادنخ و  زینک  متفرگ و  ار  زینک  مداد و  ار  رز  سپ  دوب  هداد  نمب  ع )  ) یقن یلع  ماما  ترضح  هک  دش  یـضار  تمیق  نامهب 

يور رب  دینابـسچیم و  اههدـید  رب  دیـسوبیم و  دروآ و  نوریب  ار  ماما  همان  دیـسر  هرجحب  ات  مدوب و  هتفرگ  دادـغب  رد  هک  ياهرجحب  دـمآ  نم 
مک زجاع  يا  تفگ  زینک  یـسانشیمن  ار  شبحاص  هک  ار  ياهمان  یـسوبیم  هک  متفگ  بجعت  يور  زا  نم  سپ  دیلامیم  ندب  رب  تشاذـگیم و 
وت يارب  ار  دوخ  لاوحا  ات  رادب  غراف  نم  نخس  ندینش  يارب  لد  راپسب و  نمب  ار  دوخ  شوگ  ناربمغیپ  يایصوا  نادنزرف و  یگرزبب  تفرعم 

تسا یسیع  ترضح  یصو  افصلا  نومح  نب  نوعمش  نادنزرف  زا  مردام  ممور و  هاشداپ  رـصیق  دنزرف  ياعوشی  رتخد  هکیلم  نم  مهد  حرش 
مدوب هلاسهدزیـس  نم  هک  یماگنه  رد  دروآرد  دوخ  ردارب  دنزرف  دقعب  ارم  هک  تساوخ  رـصیق  مدـج  هک  نادـب  بیجع  يرماب  مهد  ربخ  ارت 

دـصتفه تلزنم  ردـق و  نابحاص  زا  رفن و  دصیـس  ناشیا  دابع  يراصن و  ياملع  زا  یـسیع  نایراوح  لـسن  زا  دوخ  رـصق  رد  درک  عمج  سپ 
مایا رد  هک  دنتخاس  رضاح  دومرف  یتخت  رفن و  رازه  راهچ  لیابق  ياههدرکرس  هاپس و  ناگرزب  رکسع و  نارادرـس  رکـشل و  ءارما  زا  سک و 

اهیدـنلب رب  ار  دوخ  ياهاپیلچ  اهتب و  دـندرک و  هیبعت  هیاپ  لهچ  يور  رب  ار  تخت  نآ  دوب و  هدـینادرگ  عصرم  رهاوج  عاوناـب  دوخ  یهاـشداپ 
یگمه اهاپیلچ  اهتب و  دنناوخب  هک  دنتفرگ  تسد  رب  ار  اهلیجنا  ناشیشک  نوچ  سپ  داتسرف  تخت  يالاب  رب  ار  دوخ  ردارب  رـسپ  دنداد و  رارق 

لاح نآ  رد  سپ  دـش  شوهیب  هداتفا  رد  کـلم  ردارب  رـسپ  داـتفا و  نیمز  رب  تخت  دـش و  بارخ  تخت  ياـهاپ  دـنداتفا و  نیمز  رب  نوگنرس 
هک يرما  نینچ  زا  راد  فاعم  ار  ام  هاشداپ  يا  هک  تفگ  مدـجب  ناشیا  گرزب  سپ  دـیزرلب  ناشیا  ياضعا  دـش و  ریغتم  ناشیـشک  ياهگنر 

ءاملعب و تفگ  تسناد و  دب  لافب  ار  رما  نیا  مدج  سپ  ددرگ  لیاز  يدوزب  حیسم  نید  دنکیم  تلالد  هک  دومن  يور  اهتـسوحن  نآ  ببـسب 
ار تخبدب  راگزور  هتشگرب  نیا  ردارب  دینادرگ  رضاح  دیهد و  رارق  دوخ  ياجب  ار  اهاپیلچ  دینک و  اپرب  رگید  راب  ار  تخت  نیا  هک  ناشیشک 
رب ار  رگید  ردارب  نآ  دـندرک و  نینچ  نوچ  سپ  دـنکب  ردارب  نیا  تسوحن  عفد  ردارب  نآ  تداعـس  اـت  میاـمن  جـیوزت  واـب  ار  رتـخد  نیا  هک 

نیا ّرـس  دوب و  ربارب  ردارب  نآ  ردارب و  نیا  تسوحن  دومن و  يور  لوا  تلاح  نامه  دـندرک  لیجنا  ندـناوخب  عورـش  دـندرب و  تخت  يـالاب 
310 ص : نیقیلا ، قـح  مدـج  دـندش و  قرفتم  مدرم  سپ  ردارب  ود  تسوـحن  زا  هن  تـسا  يرورـس  تداعـس  زا  نـیا  هـک  دنتـسنادن  ار  راـک 
حیـسم و ترـضح  هک  مدید  باوخ  رد  متفر  باوخب  دـش  بش  نوچ  سپ  تخیوآرد  تلاجخ  ياههدرپ  تشگزاب و  ارـسمرحب  كانبـضغ 
رد دومنیم و  يدنلب  رـس  نامـسآ  رب  تعفر  زا  هک  دندرک  بصن  رون  زا  يربنم  دـندش و  عمج  مدـج  رـصق  رد  نایراوح  زا  یعمج  نوعمش و 

نادنزرف ناماما  زا  یعمج  و  ع )  ) یلع شداماد  یصو و  اب  لوسر  ترـضح  سپ  دوب  هتـشاذگ  ار  تخت  مدج  هک  دندرک  هیبعت  عضوم  نامه 
متاخ ترضح  لابقتساب  لالجا  میظعت و  يور  زا  بدا  مدقب  حیسم  ترضح  سپ  دنتخاس  رونم  شیوخ  مودق  رونب  ار  رـصق  ناشیا  راوگرزب 
هکیلم هک  ماهدـمآ  هّللا  حور  ای  هک  دومرف  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  سپ  دروآ  رد  ترـضح  نآ  كراـبم  ندرگ  رد  تسد  تفاتـش و  ءاـیبنالا 
نـسح ماما  تفالخ  تماما و  جرب  هامب  دومرف  هراشا  میامن و  يراگتـساوخ  دوخ  دنمتداعـس  دـنزرف  نیا  يارب  ار  نوعمـش  وت  یـصو  دـنزرف 

هک تفگ  نوعمش و  ترضح  يوسب  دنکفا  رظن  یسیع  ترضح  سپ  يداد  نمب  ار  شاهمان  وت  هک  یـسک  نآ  دنزرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
دـندمآرب و ربـنم  نآ  رب  یگمه  سپ  مدرک  تفگ  نوعمـش  دـمحم  لآ  محرب  ار  دوخ  محر  نک  دـنویپ  هدروآ  يور  وـتب  یناـهج  ود  فرش 

هاوگ نایراوح  اب  تلاسر  ترـضح  نادـنزرف  دنتـسب و  دـقع  ع )  ) نسح ماما  هب  ارم  حیـسم  ترـضح  اب  دومرف  ءاـشنا  هبطخ  لوسر  ترـضح 
جنگ نیا  مدرکن و  لـقن  دوخ  دـج  ردـپ و  يارب  ار  باوخ  نآ  نتـشک  میب  زا  مدـش  رادـیب  بآـم  تداعـس  باوخ  نآ  زا  نوـچ  سپ  دـندش 

ربص و هیامرس  دشیم و  لعتـشم  ماهنیـس  نوناک  رد  زورب  زور  تماما  کلف  دیـشروخ  نآ  تبحم  شتآ  متـشاد و  ناهنپ  هنیـس  رد  ار  ناگیار 
قـشع راثآ  دـیهاکیم و  ندـب  دـشیم و  یهاک  هرهچ  زور  ره  دـش و  مارح  نم  رب  ندـیماشآ  ندروخ و  هک  يدـحب  ات  دادـیم  انف  دابب  ارم  رارق 

وا زا  نم  درد  ياود  زا  درک و  رـضاح  نم  هجلاعم  يارب  مدـج  هکنآ  رگم  دـنامن  یبیبط  ام  رهـش  رد  سپ  دـیدرگیم  رهاظ  نوریب  رد  یناـهن 
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چیه ترطاـخ  رد  اـیآ  مشچ  رون  يا  تفگ  نمب  يزور  دـیدرگ  سویأـم  نم  درد  جـالع  زا  نوـچ  سپ  دادـیمن  دوـس  چـیه  دوـمن و  لاؤـس 
زا ار  رازآ  هجنکـش و  رگا  منیبیم  هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  جرف  ياهرد  نم  دـج  يا  متفگ  مروآ . لمعب  وت  يارب  هک  تسه  اـیند  رد  یئوزرآ 

حیـسم و ترـضح  هک  مراودیما  ینک  دازآ  ار  ناشیا  یئاشگب و  ناشیا  زا  ار  اهریجنز  یئامن و  عفد  دـناوت  نادـنز  رد  هک  ناناملـسم  ناریـسا 
لاحشوخ و سپ  مدومن  لوانت  یماعط  كدـنا  متخاس و  رهاظ  دوخ  زا  یتحـص  كدـنا  درک  نینچ  نوچ  سپ  دـشخب  یتیفاع  نمب  شردام 

همطاف نایملاع  نانز  نیرتهب  هک  مدـید  باوخ  رد  بش  هدراهچ  زا  دـعب  سپ  تشاد  یمارگ  زیزع و  ار  ناناملـسم  ناریـسا  رگید  دـش و  داش 
نوتاـخ نیا  هک  تفگ  نمب  میرم  سپ  دنـشابیم  ترـضح  نآ  اـب  تشهب  ناـیروح  زا  زینک  رازه  اـب  میرم  ترـضح  هدـمآ و  نم  ندـیدب  (ع )
متسیرگ متخیوآرد و  شکرابم  نمادب  نم  سپ  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح   311 ص : نیقیلا ، قح  ماما  تست  رهوش  ردام  ناـنز و  نیرتهب 

نم دـنزرف  دومرف  ترـضح  نآ  سپ  دـیامنیم  ابا  نم  ندـید  زا  دـنکیم و  افج  نمب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هک  مدرک  تیاکـش  و 
دیوجیم يرازیب  نارمع  رتخد  میرم  مرهاوخ  کنیا  ینایاسرت و  بهذم  رب  يروآیم و  كرـش  ادخب  هکنآ  لاح  دـیایب و  وت  ندـیدب  هنوگچ 
ندیدب مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دندرگ و  دونشوخ  وت  زا  حیـسم  میرم و  ادخ و  هک  يراد  لیم  رگا  وت  نید  زا  ادخ  يوسب 

هنیـسب ارم  ءاسنلا  ةدیـس  ترـضح  مدومن  ظفلت  هبیط  هملک  ود  نیاب  نوچ  سپ  هّللا  لوسر  ادمحم  نا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  وگب  دـیایب  وت 
هبیط هملک  ود  نآ  مدش و  رادیب  سپ  متـسرفیم  وت  يوسب  ار  وا  نم  هک  شاب  مدنزرف  رظتنم  نونکا  تفگ  دومرف و  يرادلد  دینابـسچ و  دوخ 
علاط ترضح  نآ  لامج  دیشروخ  متفر  باوخب  دمآرد و  هدنیآ  بش  نوچ  مدربیم  ترـضح  نآ  یمارگ  تاقالم  راظتنا  مدناریم و  نابزب  ار 

هک دومرف  يداد  افج  نینچ  ارم  دوخ  لامج  تقرافم  زا  ارچ  يدینادرگ  دوخ  تبحم  ریسا  ار  ملد  هکنآ  زا  دعب  نم  تسود  يا  متفگ  دیدرگ 
هک ناـمز  نآ  اـت  دوب  مهاوخ  وت  دزنب  بش  ره  يدـش  ناملـسم  هک  نونکا  يدوـب و  كرـشم  هکنآ  يارب  رگم  دوـبن  وـت  دزنب  نم  ندـمآ  رید 
هک تسا  هتـشذگن  بش  کی  لاح  ات  بش  نآ  زا  سپ  دنادرگ  لدبم  لاصوب  ار  نارجه  نیا  دناسرب و  رگیدـکیب  رهاظب  ار  وت  ام و  یلاعتقح 

نـسح ماما  داد  ربخ  ارم  تفگ  يداتفا  ناریـسا  نایم  رد  هنوگچ  هک  تفگ  نامیلـس  نب  ریـشب  دـیامرفن  اود  لاـصو  تبرـشب  ارم  نارجه  درد 
تفر دهاوخ  ناشیا  بقع  زا  دوخ  سپ  داتسرف  دهاوخ  ناناملسم  گنجب  يرکشل  تدج  زور  نالف  رد  هک  اهبـش  زا  یبش  رد  ع )  ) يرکـسع
هعیلط مدرک  نانچ  ورب  هار  نالف  زا  وش و  ناور  دوخ  دج  یپ  زا  دنـسانشن و  ارت  هک  یتئیهب  زادنیب  ناراکتمدخ  نازینک و  نایم  رد  ار  دوخ  وت 
رتخد نم  هک  تسا  هتـسنادن  وت  زا  ریغب  لاح  ات  يدید و  هک  دوب  نآ  نم  راک  رخآ  دـندرک و  ریـسا  ار  ام  دـندروخرب و  امب  ناناملـسم  رکـشل 
ریـشب تسنازینک  مان  نیا  تفگ  مراد  مان  سجرن  متفگ  درک  لاؤس  نم  مان  زا  مداتفا  وا  هصحب  نم  تمینغ  رد  هک  يریپ  درم  ممور و  هاـشداپ 
تشاد نمب  تبسن  مدج  هک  یتبحم  يرایسب  زا  یلب  هک  تفگ  ینادیم  کین  ار  یبرع  نابز  یگنرف و  لها  زا  وت  هک  تسا  بیجع  نیا  تفگ 

تغل نیاب  منابز  هکنآ  ات  دومن  ریجا  تخومآیم  نمب  یبرع  نابز  هک  ار  یمجرتم  نز  درادب  هنـسح  بادآ  نتفرگ  دایب  ارم  هک  تساوخیم  و 
دومرف باطخ  كزینکب  ترـضح  مدیناسر  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  تمدخب  مدرب و  يأر  نم  رـسب  ار  وا  نوچ  هک  دیوگ  ریـشب  دش  يراج 

وا ار  وا  تیب  لها  دـمحم و  يراوگرزب  فرـش و  يراصن و  نید  تلذـم  ار و  مالـسا  نید  تزع  دومن  وتب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هنوگچ  هک 
یمارگ ارت  یهاوخیم  هک  دومرف  ترـضح  سپ  نم  زا  ینادیم  وت  هک  ار  يزیچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  وت  يارب  منک  فصو  هنوگچ  تفگ 

هکلب تفگ  يدبا  فرـشب  مهد  یتراشب  ارت  ای  مهدـب  وتب  یفرـشا  رازه  هد  هکنیا   312 ص : نیقیلا ، قح  وت  دزن  تسا  رتهب  کـی  مادـک  مراد 
دوش و ملاع  برغم  قرـشم و  هاشداپ  هک  يدنزرفب  ارت  داب  تراشب  هک  دومرف  ترـضح  مهاوخیمن  لام  مهاوخیم و  ار  يدبا  فرـشب  تراشب 

یـسک نآ  زا  دومرف  دمآ  دهاوخ  لمعب  یک  زا  دنزرف  نیا  تفگ  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز 
تفگ دندروآرد  یک  دقعب  ارت  وا  یصو  حیسم و  ترضح  هک  دیسرپ  وا  زا  سپ  درک  يراگتـساوخ  وا  يارب  ار  وت  هانپتلاسر  ترـضح  هک 

ناملسم نانز  نیرتهب  تسدب  هک  یبش  نآ  زا  رگم  هک  تفگ  یسانشیم  ار  وا  ایآ  هک  دومرف  ترضح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  وت  دنزرف  دقعب 
بلط ار  نوتاخ  همیکح  مرهاوخ  ورب  هک  دومرف  دیبلط و  ار  مداخ  روفاک  ترـضح  سپ  دیاین  نم  ندـیدب  وا  هک  تسا  هتـشذگ  یبش  ماهدـش 

درک و شزاون  رایـسب  تفرگرب و  رد  ار  وا  نوتاـخ  همیکح  متفگیم  هک  تسیزینک  نیا  هک  دومرف  ترـضح  دـش  لـخاد  همیکح  نوچ  نک 
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نـسح ماما  نز  وا  هک  زومایب  واـب  ار  اهتنـس  تاـبجاو و  دوخ و  هناـخب  ار  وا  ربب  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  هک  دومرف  ترـضح  سپ  دـش  داـش 
وبا خیش  یمق و  هیوباب  نب  دمحم  ینیلک و  بوقعی  نب  دمحم  مارتحالا  يوذ  ماظع  خیاشم  تسا و  نامزلا  بحاص  ترضح  ردام  يرکسع و 

ترضح يزور  هک  نوتاخ  همیکح  زا  دناهدرک  تیاور  ربتعم  ياهدنـسب  نأشیلاع  نیثدحم  زا  ناشیا  ریغ  یـضترم و  دیـس  یـسوط و  رفعج 
تسه وا  شهاوخ  ار  امش  رگا  هک  مدرک  ضرع  سپ  دندرک  نوتاخ  سجرنب  يدنت  هاگن  دندروآ و  فیرشت  نم  هناخب  يرکسع  نسح  ماما 

هک دروآیم  نوریب  يراوگرزب  دنزرف  وا  زا  ادخ  يدوز  نیا  رد  هک  اریز  دوب  بجعت  يور  زا  هاگن  نیا  همع  يا  دومرف  متسرفب  امش  تمدخب 
مراوگرزب ردـپ  زا  هک  دومرف  امـش  دزنب  متـسرفب  سپ  هک  متفگ  دـشاب  هدـش  متـس  روـج و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  دـنک  تلادـع  زا  رپ  ار  ملاـع 

مدرک مالس  نوچ  متفر و  یقن  یلع  ماما  مردارب  هناخب  مدیـشوپ و  ار  دوخ  ياههماج  هک  دیوگ  نوتاخ  همیکح  باب  نیا  رد  بلطب  تصخر 
يا متفگ  مدنزرف  يارب  تسرفب  ار  سجرن  همیکح  يا  تفگ  دومرف و  ادـتبا  زاجعا  باب  زا  ترـضح  میوگب  ینخـس  نم  هکنآیب  متـسشن  و 
ادـخ تکرب  بحاـص  راوـگرزب  يا  هک  دوـمرف  مریگب  تصخر  رما  نیا  رد  هک  مدوـب  هدـمآ  وـت  تمدـخب  بـلطم  نـیمه  يارب  زا  نـم  دـیس 

يرما نینچ  هطـساو  ارت  هک  دـیامرف  تمارک  وتب  تداعـس  ریخ و  زا  یمیظع  هرهب  دـنادرگ و  کیرـش  یباوـث  نینچ  رد  ار  وـت  هک  تساوـخیم 
دنچ زا  دعب  متخاس و  عقاو  دوخ  هناخ  رد  ار  فافع  توتف و  ندعم  نآ  فافز  متشگرب و  دوخ  هناخب  يدوزب  تفگ  نوتاخ  همیکح  دینادرگ 

رد تماـما  علطم  باـتفآ  نآ  زور  دـنچ  زا  دـعب  مدرب و  وا  رهطم  دـلاو  ینعی  رونا  دیـشروخ  هناـخب  رظنم  هرهز  نآ  اـب  ار  ربکا  دعـس  نآ  زور 
ردپ نامز  هررقم  تداعب  هتسویپ  نم  دیدرگ و  وا  نیشناج  تماما  رد  يرکسع  نسح  ماما  تفالخ  جرب  هام  دومن و  بورغ  ءاقب  ملاع  برغم 

زا شفک  ات  نک  زارد  اپ  نم  نوتاخ  يا  تفگ  دمآ و  نوتاخ  سجرن  يزور  سپ  مدیسریم  رـشبلا   313 ص : نیقیلا ، قح  ماما  نآ  تمدخب 
ارت نم  هکلب  ینک  تمدـخ  ارم  یـشکب و  نم  ياپ  زا  شفک  وت  هک  مراذـگن  زگره  نم و  بحاـص  نوتاـخ و  یئوت  متفگ  منک  نوریب  تیاـپ 
دهد وکین  يازج  ار  وت  ادخ  تفگ  دینش  نم  زا  ار  نخس  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  نوچ  مهنیم  دوخ  هدید  رب  تنم  منکیم و  تمدخ 

ترـضح مورب  ات  ارم  ياههماج  روایب  هک  دوخ  زینکب  مدز  ادص  سپ  باتفآ  بورغ  تقو  ات  متـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  سپ  همع  يا 
ملع هب  ار  نیمز  دنادرگیم  هدنز  واب  یلاعتقح  هک  ادخ  دزن  یمارگ  دـنزرف  دوشیم  دـلوتم  بش  نیا  رد  هک  شاب  ام  دزن  بشما  همع  يا  دومرف 
چیه سجرن  رد  نم  دنزرف و  نآ  نم  دیس  يا  دیسریم  مهب  یک  زا  متفگ  تلالض  رفک و  عویـشب  دشاب  هدرم  هکنآ  زا  دعب  تیاده  نامیا و  و 
يرثا هنوگ  چـیه  مدرک  هظحالم  ار  سجرن  تشپ  مکـش و  متـسج و  سپ  يرگید  زا  هن  دـسریم  مهب  سجرن  زا  هک  دومرف  مبایمن  لـمح  رثا 

ردام لثم  وا  لثم  دش و  دـهاوخ  رهاظ  وا  رب  لمح  رثا  دوشیم  حبـص  نوچ  دومرف  هدرک  مسبت  ترـضح  مدرک  ضرع  متـشگرب و  سپ  متفاین 
ار هلماح  نانز  مکـش  نوعرف  هک  اریز  دیدرگن  علطم  وا  لاح  رب  يدـحا  دـشن و  رهاظ  وا  رب  يرییغت  چـیه  تدالو  ماگنه  ات  هک  تسا  یـسوم 
هک تسا  نیا  رگید  تیاور  رد  یـسوم و  لاـحب  تسا  هیبـش  زین  دـنزرف  نیا  لاـح  مالّـسلا و  هـیلع  یـسوم  ترـضح  بـلط  يارب  تفاکـشیم 

دورف ناردام  نار  زا  هکلب  مییآـیمن  نوریب  محر  زا  دـشابیم و  ولهپ  رد  دـشابیمن  مکـش  رد  ناربمغیپ  يایـصوا  اـم  لـمح  هک  دومرف  ترـضح 
متفر سجرن  دزنب  هک  تفگ  همیکح  تسا  هدـینادرگ  رود  ام  زا  ار  تساجن  تفاثک و  كرچ و  میایلاعتقح و  ياهرون  ام  هک  اریز  مییآیم 

سجرن کـیدزن  مدرک و  راـطفا  مدـنام و  اـجنآ  رد  بش  سپ  منیبیمن  دوـخ  رد  يرثا  چـیه  نوتاـخ  يا  تفگ  متفگ  واـب  ار  لاوـحا  نیا  و 
ياهبـش زا  شیپ  بش  نیا  رد  دـشیم و  دایز  متریح  تعاس  ره  دوب و  هدـیباوخ  دوخ  لاحب  وا  متفرگیم  وا  زا  ربخ  تعاـس  ره  رد  مدـیباوخ و 

اجب بش  زامن  تخاس و  وضو  تسج و  باوخ  زا  سجرن  مدیـسر  رتو  زامنب  نوچ  مدرک و  ادا  ار  بش  زامن  متـساخرب و  دجهت  زامنب  رگید 
هاگان دوب  هدومرف  هک  ياهدعو  زا  دیآ  دـیدپ  یکـش  ملد  رد  هک  دـش  کیدزن  سپ  دوب  هدرک  عولط  بذاک  حبـص  مدرک  رظن  نوچ  دروآ و 

هدهاشم یبارطـضا  سجرن  رد  لاح  نیا  رد  سپ  تسا  هدیـسر  شتقو  هک  نکم  کش  هک  دـندز  ادـص  دوخ  هرجح  زا  نسح  ماما  ترـضح 
وا زا  سپ  ناوخب  وا  رب  ار  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  هروس  هک  دـنداد  زاوآ  ترـضح  مدـناوخ  وا  رب  یهلا  مان  متفرگ و  رب  رد  ار  وا  سپ  مدرک 
نآ هک  مدینـش  هانلزنا  انا  هروس  ندـناوخب  مدرک  عورـش  نم  نوچ  سپ  هدومرف  میالوم  هچنآ  رثا  دـش  رهاظ  تفگ  يراد  لاـح  هچ  مدیـسرپ 

تردق زا  نکم  بجعت  هک  دندز  ادـص  ترـضح  سپ  مدیـسرت  نم  درک  مالـس  نم  رب  ندـناوخ و  رب  درکیم  یهارمه  نم  اب  مکـش  رد  لفط 
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نوچ سپ  نیمز  رد  تسا  هتخاس  دوخ  تجح  یگرزب  رد  ار  ام  دـنادرگیم و  ایوگ  تمکحب  ار  ام   314 ص : نیقیلا ، قح  نادروخ  هک  یهلا 
ترـضح يوسب  مدیود  سپ  دـیدرگ  لیاح  وا  نم و  نایم  ياهدرپ  ایوگ  دـش  بیاغ  نم  هدـید  زا  سجرن  دـش  مامت  مالّـسلا  هیلع  ماما  نخس 

دش و هدوشگ  هدرپ  متشگرب  نوچ  دید  یهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  وا  درگرب  همع  يا  هک  دومرف  ترضح  نانک  دایرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ناتشگنا اهونازب و  هدجسب  هداتفا  هلبقب  ور  هک  مدید  ار  رمالا  بحاص  ترـضح  درک و  هریخ  ار  ماهدید  هک  مدرک  هدهاشم  يرون  سجرن  رد 

کی کی  سپ  هّللا  یلو  نینمؤملا  ریما  یبا  نا  هّللا و  لوسر  يدج  نا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دیوگیم  هدرک و  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  هبابس 
ینعی اطـسق  الدـع و  ضرالا  ءالما  یتأـطو و  تبث  يرما و  یل  ممتا  يدـعو و  یل  زجنا  مهللا  دومرف  دیـسر و  شدوخب  اـت  درمـش  ار  ناـماما 

نادرگ و تباث  نانمشد  زا  ارم  ماقتنا  ءالیتسا و  نک و  مامت  ارم  تماما  تفالخ و  رما  نک و  افو  ياهدومرف  نمب  هک  ترـصن  هدعو  ادنوادخ 
نم يوسب  ریگرب و  رد  ارم  دنزرف  همع  يا  هک  داد  زاوآ  ارم  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  سپ  داد  لدع و  زا  نم  ببـسب  ار  نیمز  نک  رپ 
َّنِإ ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  هک  دوب  هتـشون  شتـسار  عارز  رب  متفاـی و  هزیکاـپ  هدـیرب و  فاـن  هدرک و  هنتخ  ار  وا  متفرگ  رب  رد  نوچ  رواـیب 

درادن ءاقب  تابث و  تسا و  یندش  لحمـضم  لطاب  هک  یتسردـب  دـیدرگ  وحم  دـش و  لحمـضم  لطاب  دـمآ و  قح  ینعی  ًاقوُهَز  َناک  َلِطاْبلا 
رب رد  ار  وا  ترضح  سپ  درک  مالـس  داتفا  ردپ  رب  شرظن  مدرب  شراوگرزب  ردپ  دزنب  ار  دنمتداعـس  دنزرف  نآ  نوچ  هک  تفگ  همیکح  سپ 

تـسد دیناشن و  ار  وا  پچ  تسد  فک  رب  دینادرگ و  نابز  شـشوگ  ود  ره  ناهد و  رب  دـیلام و  شاهدـید  ود  ره  رب  كرابم  نابز  تفرگ و 
دومرف و هذاعتـسا  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  سپ  یهلا  تردقب  وگب  نخـس  دنزرف  يا  تفگ  دـیلام و  رورـس  نآ  رـس  رب  ار  رهطم 

ِیف ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراوـْلا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مـسب  تـفگ 
ءابآ ترـضح و  نآ  نأش  رد  هربتعم  ثیداحا  قفاوم  همیرک  هیآ  نیا  َنوُرَذْـحَی و  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَأـْلا 
نیمز رد  ناراکمتـس  ار  ناشیا  هک  یتعاـمج  رب  میراذـگ  تنم  میهاوخیم  هک  تسنیا  شظفل  رهاـظ  همجرت  تسا و  هدـش  لزاـن  وا  راوگرزب 
نیمز رد  ار  ناشیا  میشخب  ءالیتسا  نیکمت و  نیمز و  ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگب  نید و  نایاوشیپ  ار  ناشیا  مینادرگب  دناهدینادرگ و  فیعض 
سپ ثیدح  همجرتب  میتشگرب  دندرکیم . رذـح  ار  هچنآ  ناماما  نآ  زا  ناشیا  ياهرکـشل  رمع و  رکب و  وبا  ینعی  ناماه  نوعرفب و  میئامنب  و 

لاح نیا  رد  سپ  شدوخ  راوگرزب  ردـپب  ات  داتـسرف  ناماما  عیمج  ریما و  ترـضح  هانپ و  تلاـسر  ترـضح  رب  تاولـص  بحاـص  ترـضح 
وکین رادرب و  ار  لفط  نیا  هک  دز  ادص  ار  ناغرم  نآ  زا  یکی  دـندش و  ادـیپ  ترـضح  نآ   315 ص : نیقیلا ، قح  رس  کیدزن  رایـسب  ناغرم 
بقع زا  زین  ناغرم  ریاس  درک و  زاورپ  نامسآ  يوسب  تفرگ و  ار  ترـضح  نآ  غرم  روایب  ام  دزنب  هبترم  کی  زور  لهچ  ره  امن و  تظفاحم 
نایرگ نوتاخ  سجرن  سپ  ار  یسوم  درپس  واب  یسوم  ردام  هک  یسک  نآب  ار  وت  مدرپس  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک  زاورپ  وا 
یسوم ترضح  دننام  دننادرگیم  رب  وت  يوسب  ار  وا  يدوزب  دروخ و  دهاوخن  وت  ناتسپ  ریغ  زا  ریـش  هک  وش  تکاس  هک  دومرف  ترـضح  دش 

سپ ددرگ  نشور  واب  شردام  هدـید  ات  شردامب  ار  یـسوم  مینادرگرب  سپ  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دـندینادرگرب  شردامب  هک 
ار ناشیا  همئاب  تسا  لکوم  هک  تسا  سدقلا  حور  نیا  هک  تفگ  ترضح  دیدرپس  واب  ار  بحاص  هک  دوب  غرم  هچ  نیا  هک  دیـسرپ  همیکح 

تمدخب تشذگ  زور  لهچ  نوچ  هک  تفگ  همیکح  دهدیم  تنیز  ملعب  ار  ناشیا  درادیم و  هاگن  اطخ  زا  ادـخ و  بناج  زا  دـنادرگیم  قفوم 
مـسبت ترـضح  تسا  هلاسود  لفط  نیا  نم  دیـس  يا  متفگ  دوریم  هار  نایم  رد  یلفط  هک  مدید  مدـش  هناخ  لخاد  نوچ  متفر  ترـضح  نآ 

دننام ناشیا  ههام  کی  دننکیم و  امن  وشن و  رگید  لافطا  فالخ  رب  دنـشاب  ماما  هاگره  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  دالوا  هک  دومرف  دومن و 
ندروخ ریـش  ماگنه  رد  دننکیم و  راگدرورپ  تدابع  دـنناوخیم و  نآرق  دـنیوگیم و  نخـس  ردام  مکـش  رد  ناشیا  تسنارگید و  هلاس  کی 

مدیـسریم وا  تمدخب  هبترم  کی  زور  لهچ  هک  دومرف  همیکح  سپ  دنوشیم  لزان  ناشیا  رب  ماش  حبـص و  ره  دـنربیم و  ناشیا  نامرف  هکئالم 
يدرم تروصب  مدرک  تاقالم  ار  وا  ترـضح  نآ  تافو  زا  لبق  يزور  دـنچ  هکنآ  ات  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نامز  رد 

سجرن دـنزرف  نیا  هک  دومرف  منیـشنب  وا  دزن  هک  یئاـمرفیم  ارم  هک  تسیک  درم  نیا  هک  متفگ  دوـخ  ردارب  دـنزرفب  متخانـشن  ار  وا  لـماک و 
دعب سپ  یئامن  تعاطا  ار  وا  رما  ینک و  لوبق  ار  وا  نخـس  هک  دیاب  موریم  امـش  نایم  زا  نم  بیرقنع  نم و  زا  دعب  تسا  نم  هفیلخ  تسا و 
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ره ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  نم  نونکا  دومن و  لاحترا  سدق  ملاعب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زور  دنچ  زا 
باوج هدرکن  لاؤس  زونه  منکب  یلاؤس  مهاوخیم  هک  تسه  هاگ  دهدیم و  ربخ  ارم  میامن  لاؤس  هچ  ره  زا  میامنیم و  تمزالم  ماش  حـبص و 
نوتاخ همیکح  تمدخب  متفر  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهطم  هّللا  دبع  نب  دمحم  دیامرفیم و 

يا تفگ  متـسشن  نوچ  نیـشنب  تفگ  تسا  هدـش  ضراـع  ار  مدرم  هک  یتریح  زا  ار  وا  مداد  ربخ  ناـمز و  ماـما  تجح و  زا  مدرک  لاؤس  و 
زا دعب  دنکیم و  هیقت  تسا و  شوماخ  ای  دنکیم  تماما  يوعد  هینالع  تسا و  قطان  ای  هک  یتجح  زا  دراذگیمن  یلاخ  ار  نیمز  ادـخ  دـمحم 

تسا و هداد  همئا  ریاس  رب  ار  نینسح  یلاعتقح  هک  تسا  یتلیضف  نیا  دشابیمن و  ردارب  ود  رد  تماما  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 
نادـنزرف هچنانچ  تماماب  دـینادرگ  صوصخم  ار  ناشیا  نسح و  نادـنزرف  رب  داد  یتداـیز  ار   316 ص : نیقیلا ، قح  نیـسح  نادنزرف  ادـخ 

زا دوب  رتهب  یـسوم  دـنچ  ره  تیاصو  يربمغیپ و  تماما و  هب  ار  ناشیا  دـینادرگ  صوصخم  یـسوم و  نادـنزرف  رب  داد  یتداـیز  ار  نوراـه 
یتریح زا  ار  تما  نیا  تسا  راچان  تمایق و  زور  ات  یسوم  نادنزرف  رب  دنراد  تلیـضف  هشیمه  نوراه  نادنزرف  وا و  رب  دوب  تجح  نوراه و 
تریح نیا  ناربمغیپ و  نداتسرف  زا  دعب  دنامن  یتجح  ادخ  رب  ار  مدرم  هکنآ  ات  لماک  نایعیـش  دندرگ  صلاخ  نالطب و  لها  دنتفا  کشب  هک 

درک و مسبت  هدنام  يدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ایآ  نم  نوتاخ  يا  متفگ  دوب  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  تافو  زا  دعب 
ترـضح نآ  تدالو  هک  هد  ربخ  ارم  نم  هدیـس  يا  متفگ  نم  وا  زا  دعب  دوب  دهاوخ  ادخ  تجح  یک  سپ  دشاب  هدنامن  دنزرف  هاگره  تفگ 

رگید تایاور  رد  دومرف و  نایب  دش  روکذم  هتـشذگ  ثیدح  رد  هک  يوحنب  ار  تدالو  هصق  نوتاخ  همیکح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  وا  تبیغ  و 
ترـضح نآ  ياقل  قاتـشم  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  تدالو  زا  زور  هس  زا  دعب  هک  تفگ  نوتاخ  همیکح  هک  تسا  هدـش  دراو  نینچ 

هک سک  نآب  ار  وا  مدرپس  هک  دومرف  تساجک  نم  يالوم  هک  مدیسرپ  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تمدخب  متفر  مدش و 
يالوم مدیود  هراوهگ  رـس  رب  مدـید  ياهراوهگ  متفر  دـش  متفه  زور  نوچ  ام  دزنب  ایب  دوش  متفه  زور  نوچ  دوب  یلوا  قحا و  واب  وت  ام و  زا 

نوچ رواـیب  ارم  دـنزرف  هک  دـنداد  زاوآ  ترـضح  سپ  دومرفیم  مسبت  دـیدنخیم و  نم  يور  رب  دوب  هدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  مدـید  ار  دوخ 
دومرف و نیتداهش  مالّسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  دنزرف  يا  وگب  نخـس  هک  دومرف  دینادرگ و  شناهد  رد  نابز  مدرب  ترـضح  نآ  تمدخب 

ماما ترضح  سپ  دومن  توالت  تشذگ  هک  ياهیآ  تفگ و  هّللا  مسب  داتسرف و  مالّسلا  مهیلع  همئا  ریاس  هانپتلاسر و  ترـضح  رب  تاولص 
ناـبز هب  ار  مدآ  فحـص  درک و  ادـتبا  سپ  تسا  هداتـسرف  ناربـمغیپ  رب  یلاـعتقح  هچنآ  زا  دـنزرف  يا  ناوخب  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح 
یسیع لیجنا  دواد و  روبز  یسوم و  ۀیروت  میهاربا و  فحص  حلاص و  باتک  دوه و  باتک  حون و  باتک  سیردا و  باتک  دناوخ و  ینایرس 

يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  سپ  درک  دای  ار  ناربمغیپ  ياههصق  سپ  دناوخ  ار  همه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  مدـج  نآرق  و 
دندرب ینامحر  شرع  ياههدرپ  ارسب  ار  وا  هک  داتسرف  کلم  ود  دومرف  اطع  نمب  ار  تما  نیا  يدهم  یلاعتقح  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع 

یئوت دوخ و  تعیرـش  رما  راهظا  دوخ و  نید  يرای  يارب  ماهدرک  قلخ  ارت  هک  نم  هدـنب  يا  وتب  ابحرم  هک  دومن  باـطخ  واـب  یلاـعتقح  سپ 
ببـسب ار و  مدرم  منکیم  باقع  وت  ینامرفانب  مهدیم و  باوث  وت  تعاطاب  هک  مروخیم  دوخ  سدقم  تاذـب  مسق  نم  ناگدـنب  هتفای  تیادـه 

بناج زا  شردپ و  يوسب  ار  وا  دینادرگرب  کلم  ود  يا  منکیم  باذع  ار  ناشیا  وت  تفلاخمب  مزرمآیم و  ار  ناگدنب  وت  تیاده  تعافش و 
نانمـشد رـش  زا  ار  وا  تسا و  نم  تیادـه  تیامح و  ظـفح و  هاـنپ و  رد  وا  هک   317 ص : نیقیلا ، قح  دـیئوگب  دـیناسرب و  مالـس  ار  وا  نم 

نم يارب  قح  نید  دزاس و  نوگنرس  واب  ار  لطاب  مراد و  اپرب  واب  ار  قح  منادرگ و  رهاظ  ار  وا  هک  یماگنه  ات  میئامنیم  تسارح  تظفاحم و 
دناهدید و ار  ترضح  نآ  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ترضح  تایح  لاح  رد  نایعیـش  زا  يرایـسب  و  دشاب . صلاخ 

تمدخ نم  تفگ  هک  نایدالا  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  یمق  هیوباب  نب  دمحم  لیلج  خیـش  هلمج  نآ  زا  دـناهدومن  هدـهاشم  وا  زا  تازجعم 
ءاقب ملاعب  ضرم  نآ  رد  هک  يرامیب  رد  يزور  سپ  مدربیم  اهرهـشب  ار  ترـضح  نآ  ياههمان  مدرکیم و  ار  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
يادص دش و  یهاوخ  هرماس  لخاد  زاب  زور  هدزناپ  زا  دـعب  هک  دـندومرف  دنتـشون و  نیادـمب  دـنچ  ياهمان  دـندیبلط و  ارم  دـندومرف  لاحترا 

رما دـهد  يور  هلیاـه  هعقاو  نیا  هاـگره  دیـس  يا  هک  تفگ  ناـیدالا  وبا  دـنهد  لـسغ  تقو  نآ  رد  ارم  دینـش و  یهاوخ  نم  هناـخ  زا  نویش 
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ره هک  دومرف  امرفب  یتمالع  رگید  متفگ  نم  زا  دعب  تسا  ماما  وا  دنک  بلط  وت  زا  ارم  ياههمان  باوج  هک  ره  هک  دومرف  تسا  یکاب  تماما 
تسا امـش  ماما  وا  تسا  زیچ  هچ  نایمه  نایم  رد  هک  دیوگب  هک  ره  هک  دومرف  امرفب  رگید  متفگ  تسا  نم  نیـشناج  وا  دنک  زامن  نم  رب  هک 

متـشگرب و هتفرگ  اهباوج  مدیناسر و  نیادم  لهاب  ار  اههمان  مدمآ و  نوریب  سپ  نایمه  مادک  هک  مسرپب  هک  ارم  دـش  عنام  ترـضح  تباهم 
هناخ ردـب  نوچ  دوب  هدـش  دـنلب  رهطم  ماما  نآ  لزنم  زا  نویـش  هحون و  يادـص  مدـش و  هرماس  لخاد  مهدزناپ  زور  رد  دوب  هدومرف  هچنانچ 

تماماب تینهت  ردارب و  تافوب  تیزعت  ار  وا  دناهدمآرد و  وا  درگرب  نایعیـش  تسا و  هتـسشن  هناخ  رد  رب  هک  مدـید  ار  باذـک  رفعج  مدـمآ 
دراد تماما  تیلها  یک  قساف  نیا  تسا  هدـش  رگید  عون  تماما  سپ  تسا  ماما  نیا  رگا  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  نم  سپ  دـنیوگیم  دوخ 
چیه متفگ و  تینهت  تیزعت و  متفر و  شیپ  سپ  تخاونیم  روبنط  تخابیم و  راـمق  دروخیم و  بارـش  هک  متخانـشیم  ار  وا  رتشیپ  هک  اریز 

نک زامن  وا  رب  ایب و  دناهدرک  نفک  ار  وت  ردارب  دیـس  يا  هک  درک  باطخ  رفعجب  دمآ و  نوریب  مداخ  دـیقع  لاح  نیا  رد  درکن  نم  زا  لاؤس 
نفک ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هک  میدید  میدیـسر  هناخ  نحـصب  نوچ  دندش  هارمه  وا  اب  نایعیـش  تساخرب و  رفعج 

نوگمدنگ یلفط  دیوگب  ریبکت  تساوخ  نوچ  دنک و  زامن  دوخ  رهطا  ردارب  رب  هک  داتسیا  شیپ  رفعج  سپ  دناهتشاذگ  شعن  يور  رب  هدرک 
رب زامنب  مرتراوازـس  نم  هک  تسیاب  سپ  ومع  يا  تفگ  دیـشک و  ار  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هام  هراپ  دننام  نادـند  هداشگ  يوم  هدـیچیپ 

ار ترضح  نآ  درک و  زامن  دوخ  راوگرزب  ردپ  رب  داتـسیا و  شیپ  لفط  نآ  دش و  ریغتم  شگنر  داتـسیا و  بقع  رفعج  سپ  وت  زا  دوخ  ردپ 
باوج هدب  يرصب  يا  هک   318 ص : نیقیلا ، قح  دومرف  دـیدرگ و  نم  هجوتم  درک و  نفد  مالّـسلا  هیلع  یقن  یلع  ماما  ترـضح  يولهپ  رد 

هدومرف مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هک  اهنآ  زا  ناشن  ود  هک  متفگ  دوخ  رطاخ  رد  مدرک و  میلـست  سپ  تست  اب  هک  ار  اههمان 
ماما وا  هک  دـنک  مامت  تجح  وا  رب  هکنآ  يارب  تفگ  رفعجب  ءاشو  زجاح  سپ  مدـمآ  نوریب  تسا و  هدـنام  تمالع  کـی  دـش و  رهاـظ  دوب 

دـندمآ و مق  لها  زا  یتعاـمج  لاـح  نیا  رد  سپ  متخانـشیمن  مدوب و  هدـیدن  ار  وا  زگره  هّللا  تفگ و  رفعج  لـفط  نیا  دوب  یک  هک  تسین 
دندرک هراشا  مدرم  تسا  یک  اب  تماما  هک  دندیـسرپ  تسا  هتفای  تافو  هک  دنتـسناد  نوچ  نسح و  ماـما  ترـضح  لاوحا  زا  دـندرک  لاؤس 

تسا و تعامج  هچ  زا  اههمان  هک  وگب  تسه  یلام  ياهمان و  اـم  اـب  دـنتفگ  دـنداد و  تینهت  تیزعت و  دـنتفر و  کـیدزن  سپ  رفعج  يوسب 
بناج زا  دـمآ  نوریب  مداخ  لاح  نآ  رد  دـنهاوخیم  بیغ  ملع  ام  زا  مدرم  تفگ  تساخرب و  رفعج  میئامن  میلـست  ات  تسا  رادـقم  هچ  اهلام 

رد تسا و  یفرشا  رازه  نآ  رد  هک  تسه  ینایمه  تسه و  نالف  نالف و  صخش و  نالف  همان  امش  اب  تفگ  مالّسلا و  هیلع  بحاص  ترضح 
هداتسرف ارت  هک  ره  دنتفگ  دندرک و  مداخ  میلست  ار  اهلام  اههمان و  نآ  تعامج  نآ  دناهدرک  شکور  ار  الط  هک  تسه  یفرشا  هد  نایم  نآ 

تفر باذـک  رفعج  سپ  دوب  نایمه  نیمه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دارم  تسا و  نامز  ماما  وا  يریگب  ار  اهلام  اههمان و  نیا  تسا 
نسح ماما  ترضح  زینک  لقیص  هک  داتـسرف  ار  دوخ  ناراکتمدخ  وا  درک و  لقن  ار  عیاقو  نیا  دوب  نامز  نآ  قح  انب  هفیلخ  هک  دمتعم  دزنب 

ار وا  ببس  نیاب  ترـضح  نآ  زا  مراد  یلمح  نم  تفگ  ناشیا  هنظم  عفد  يارب  زا  درک و  راکنا  وا  هد و  ناشن  امب  ار  لفط  نآ  هک  دنتفرگ  ار 
رد جنزلا  بحاص  درم و  هفیلخ  ریزو  ییحی  نب  هّللا  دبع  هاگانب  دنشکب  ار  وا  دوش  دلوتم  دنزرف  نوچ  هک  دندرپس  یـضاق  براوشلا  یبا  نباب 

قیـشر زا  رگید  تیاورب  یـسوط  خیـش  تشگزاب و  دوخ  هناخب  یـضاق  هناخ  زا  كزینک  دـندنامرد  دوخ  لاحب  ناـشیا  درک و  جورخ  هرـصب 
راوس ار  یکی  میرادرب و  بسا  ود  کـی  ره  هک  درک  رما  دوـمن  بلط  رگید  رفن  ود  اـب  ارم  داتـسرف و  هفیلخ  دـضتعم  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ردب تفگ  داد و  ناشن  امب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هناخ  هرماسب و  میورب  لیجعتب  رابکبس  میـشکب و  تبینجب  ار  يرگید  میوش و 
نوچ دیروایب  نم  يارب  ار  شرس  دیبایب  هناخ  نآ  رد  ار  هک  ره  دیوش و  هناخ  لخاد  سپ  تسا  هتسشن  رد  نآ  رب  یهایس  مالغ  دیـسریم  هناخ 
هناخ نیا  رد  یک  هک  مدیسرپ  تفابیم  تشاد و  تسد  رد  هماج  ریز  دنب  دوب و  هتسشن  یهایس  مالغ  هناخ  زیلهد  رد  میدیـسر  ترـضح  هناخب 

رد میدـید و  هزیکاپ  رایـسب  هناخ  میدـش  هناخ  لخاد  نوچ  درکن  اورپ  ام  زا  ام و  بناجب  دـشن  تفتلم  هنوگ  چـیه  شبحاـص و  تفگ  تسه 
سک چیه  هناخ  رد  تسا و  هدـمآ  ردـب  رگراک  تسد  زا  لاحلا  ایوگ  هک  میدوب  هدـیدن  رتهب  نآ  زا  زگره  هک  میدرک  هدـهاشم  هدرپ  لباقم 

ياهتنم رد  هداتسیا و   319 ص : نیقیلا ، قح  هرجح  نآ  نایم  رد  یبآ  يایرد  ایوگ  هک  دمآ  رظنب  یگرزب  هرجح  میتشادرب  ار  هدرپ  نوچ  دوبن 
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زاـمن لوغـشم  تئیه و  بسحب  مدرم  نیرتوکین  تسا  هداتـسیا  يدرم  ریـصح  نآ  يـالاب  رب  تسا و  هدرتـسگ  بآ  يور  رب  يریـصح  هرجح 
بارطـضا دش و  قرغ  بآ  نایم  رد  دوش  لخاد  هک  تشاذـگ  هرجح  رد  اپ  هّللا  دـبع  نب  دـمحا  دومنن  تافتلا  ام  بناجب  هنوگچـیه  تسا و 

هک درک  هدارا  رگید  قیفر  سپ  دـمآ  شوـهب  یتعاـس  زا  دـعب  دـش و  شوـهیب  مدروآ و  نوریب  ار  وا  مدرک و  زارد  تسد  نم  اـت  درک  رایـسب 
وت زا  ادخ و  زا  مبلطیم  ترذعم  متفگ  مدوشگ و  یهاوخ  رذـعب  نابز  مدـنام و  ریحتم  نم  سپ  تشذـگ  لاونم  نیدـب  وا  لاح  دوش و  لخاد 

سپ رادرک  نیا  زا  ادخ  يوسب  منکیم  هبوت  نونکا  مدوبن و  علطم  لاح  تقیقح  زا  میآیم و  یک  دزن  هک  متسنادن  هک  ادخ  هاگرد  برقم  يا 
دیـشکیم و ام  راظتنا  دضتعم  میتشگرب و  دیـسر و  مهب  لد  رد  میظع  یتبیه  ار  ام  دوب  زامن  لوغـشم  دـشن و  نم  راتفگ  هجوتم  هجوچـیه  هب 

لقن وا  رب  ار  هصق  مامت  میدش و  لخاد  میدیسر و  بش  نایم  رد  سپ  دنرب  وا  دزنب  ار  ام  میدرگرب  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  شرافـس  نانابردب 
رگا هک  دومن  دای  میظع  ياهدـنگوس  سپ  هن  میتفگ  دـیتفگ  یفرح  یـسک  اب  دـیدرک و  تاقالم  يرگید  اـب  نم  زا  شیپ  هک  دیـسرپ  میدرک 

زا دعب  رگم  مینکب  لقن  میتسناوتن  ار  تیاکح  نیا  ام  منزب و  ندرگ  ار  همه  هنیآره  دیاهدرک  لقن  يرگیدب  ار  هعقاو  نیا  زا  هملک  کی  مونشب 
مالغ ءامیـس  هک  مدوب  هارمه  نم  تفگ  هک  یـسابع  هفیلخ  نایرکـشل  زا  یکی  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  و  وا . ندرم 

نوریب هناخ  زا  رمالا  بحاص  ترضح  سپ  ترضح  نآ  توف  زا  دعب  تسکش  ار  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  دمآ و  يأر  نم  رـسب  هفیلخ 
هک تفگیم  باذک  رفعج  هک  تفگ  دیزرلب و  دوخ  رب  ءامیس  نم  هناخ  رد  ینکیم  هچ  هک  تفگ  ءامیسب  تشاد و  تسد  رد  ینیزربت  دمآ و 
هک دیوگیم  ثیدـح  يوار  سیق  نب  یلع  میدـمآ  نوریب  هناخ  زا  سپ  میدرگیمرب  ام  تست  زا  هناخ  رگا  تسا  هدـنامن  يدـنزرف  تردـپ  زا 
ربخ ار  وت  یک  تفگ  تسا  تسار  ایآ  درک  لقن  صخش  نآ  هک  یتیاکح  زا  مدیـسرپ  وا  زا  نم  دمآ  نوریب  ترـضح  هناخ  نامداخ  زا  یکی 
نب دمحا  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  هیوباب و  نبا  خیـش  دـنامیمن و  یفخم  ملاع  رد  ربخ  چـیه  تفگ  هفیلخ  نایرکـشل  زا  یکی  متفگ  داد 

تمدخب درب  دوخ  اب  تسا  باحصا  تاقث  زا  هک  ار  هّللا  دبع  نب  دعس  دوب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  يالکو  زا  هک  قاحـسا 
میدیسر ترضح  نآ  يارـستلود  ردب  نوچ  هک  تفگ  هّللا  دبع  نب  دعـس  دنک  لاؤس  هک  تساوخیم  دنچ  ياهلئـسم  وا  زا  هک  ترـضح  نآ 

نآ رد  دوب و  هدرک  ناهنپ  ابع  نایم  رد  هک  تشاد  ینایمه  دوخ  اب  دمحا  میدـش  لخاد  دـیبلط و  نم  دوخ و  يارب  زا  لوخد  تصخر  دـمحا 
تداعسب نوچ  دندوب  هداتـسرف  ترـضح  تمدخب  هدز  رهم  نایعیـش  زا  یکی  ار  کی  ره  هک  دوب  هرقن  الط و  زا  هسیک  تصـش  دص و  نایمه 

ود شرـس  رد  لامج و  نسح و  لامک  رد   320 ص : نیقیلا ، قح  يرتشم  دننام  دوب  هتسشن  یلفط  ترـضح  نآ  نماد  رد  میدیـسر  تمزالم 
هرصب رباکا  زا  یکی  دندوب و  هدرک  عصرم  اهبنارگ  رهاوج  ابیز و  ياهنیگنب  هک  رانا  لکشب  دوب  الط  زا  یئوگ  ترضح  نآ  دزن  دوب و  لکاک 

ار يوگ  نآ  دشیم  عنام  لفط  نآ  نوچ  دومرفیم و  تباتک  دوب و  ياهمان  ترـضح  نآ  تسد  رب  دوب و  هداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  هیدـهب 
ترـضح تشاذگ  ترـضح  نآ  دزن  دوشگ و  ار  نایمه  دمحا  نوچ  دومرفیم  تباتک  دوخ  تفریم و  نآیب  یپ  زا  لفط  نآ  هک  تخادنایم 

يا تفگ  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  ینعی  لفط  نآ  وش  فرـصتم  اشگب و  تست  نایعیـش  ياههفحت  ایادـه و  اهنیا  هک  تفگ  لفط  نآب 
قاحسا رـسپ  يا  هک  دومرف  يرکـسع  ترـضح  سپ  مارح  ياهلام  يوسب  منک  زارد  ار  دوخ  رهاط  تسد  نم  هک  تسا  زیاج  ایآ  نم  يالوم 
ترضح دروآ  نوریب  ار  هسیک  کی  دمحا  سپ  دنک  ادج  رگیدکی  زا  ار  مارح  لالح و  بحاص  ترضح  ات  تسنایمه  رد  هچنآ  روآ  نوریب 

یکلم تمیق  زا  یفرشا  جنپ  لهچ و  تسه  هسیک  نیا  رد  یفرشا  ود  تصـش و  تسا و  هتـسشن  مق  هلحم  نالف  رد  هک  تسنالف  زا  نیا  دومرف 
هس ناکد  هیارک  زا  تسا و  هتخورف  هک  تسا  هماج  تفه  تمیق  یفرـشا  هدراهچ  تسا و  هتخورف  دوب و  هدیـسر  واب  ثاریم  ردپ  زا  هک  تسا 
رد هک  دومرف  دنک  نوریب  ات  تسا  مارح  اهنیا  نایم  رد  زیچ  هچ  وگب  دنزرف  يا  یتفگ  تسار  هک  دومرف  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  تسا  رانید 

کی تسا و  هدش  وحم  شـشقن  فصن  تسا و  شقن  نالف  شخیرات  دناهدز و  نالف  خیراتب  هک  ير  هکـس  هب  تسه  یفرـشا  کی  نایم  نیا 
هک تسا  نیا  شتمرح  هجو  تسا و  رانید  ود  نیمه  هسیک  نیا  رد  مارح  تسا و  مین  کناد و  کی  هک  تسه  یـصقان  هدـش  ضارقم  راـنید 

تـشذگ نیا  رب  یتدم  دوب و  نامـسیر  مین  نمکی و  رادقم  دوب  شناگیاسمه  زا  هک  یئالوج  دزن  ار  وا  هام  نالف  رد  لاس  نالف  رد  شبحاص 
هدرب دزد  هکنآ  زا  رتکیراب  ینامـسیر  تفرگ  وا  زا  ناوات  درکن و  شقیدـصت  درب  دزد  ار  نآ  هک  تفگ  نوچ  درم  نآ  دوبر و  ار  نآ  دزد  و 
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ود دوشگ و  دـمحا  ار  هسیک  وچ  تسا  مارح  تسا و  هماـج  نآ  تمیق  زا  راـنید  ود  نیا  تخورف و  دـنتفاب و  ار  وا  هک  داد  نزو  ناـمهب  دوـب 
دروآ نوریب  رگید  هرـص  سپ  دومن  میلـست  ار  یقاب  تشادرب و  دـش  ادـیپ  دوب  هدومرف  رمالا  بحاـص  ترـضح  هک  اـهتمالع  ناـمهب  راـنید 

زارد نیا  رب  تسد  ام  تسا و  هرـص  نیا  رد  یفرـشا  هاجنپ  دشابیم و  مق  هلحم  نالف  رد  هک  تسا  نالف  لام  نیا  هک  دومرف  بحاص  ترـضح 
درک لیک  هدایز  ار  دوخ  هصح  هدوب و  كرتشم  شنارگزرب  وا و  نایم  هک  تسا  یمدنگ  تمیق  اهیفرشا  نیا  دومرف  ارچ  هک  دیسرپ  مینکیمن 
تفگ دمحا  هب  سپ  دنزرف  يا  یتفگ  تسار  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تسا  نایم  نیا  رد  اهنآ  لام  تفرگ و  و 
زیمت وحن  نیاـب  ار  همه  هکنآ  اـت  تسا  مارح  اـهنیا  میهاوخیمن و  اـم  هک  دـنناسرب  شناـبحاصب  هک  نک  تیـصو  رادرب و  ار  اـههسیک  نیا  هک 

ممشچ رون  زا  هک  دومرف  يرکـسع  ترـضح   321 ص : نیقیلا ، قح  دـسرپب  ار  دوخ  لـئاسم  هک  تساوخ  هّللا  دـبع  نب  دعـس  نوچ  دومرف و 
زا یـضعب  دینـش و  یفاـش  ياـهباوج  دیـسرپ و  ار  هلکـشم  لـئاسم  عـیمج  سپ  درک  بحاـص  ترـضحب  هراـشا  یهاوـخیم و  هچنآ  سرپـب 

بتک ریاس  رد  تسا و  ینالوط  ثیدـح  دومرف و  باوج  دروآ و  شدایب  زاجعا  باب  زا  ترـضح  دوب  هدـش  وحم  شرطاخ  زا  هک  یئاـهلاؤس 
باحـصا زا  یتعامج  اـب  نم  تفگ  هک  يدـنه  مناـغ  زا  ربتعم  ياهدنـسب  دـناهدومن  تیاور  نارگید  هیوباـب و  نبا  ینیلک و  و  ماهدومن . داریا 

ۀـیروت و همه  میتسـشنیم و  اهیـسرک  رب  کلم  نآ  هاشداپ  تسار  تسد  رد  میدوب و  رفن  لهچ  دـنه  دـالب  زا  میدوب  ریمـشک  رهـش  رد  دوخ 
يوتف دوخ و  نید  رد  میدـینادرگیم  اناد  ار  ناشیا  مدرم و  نایم  میدرکیم  مکح  میدوب و  هدـناوخ  ار  میهاربا  فحـص  دواد و  روبز  لیجنا و 

میتخاس روکذم  ار  لوسر  ترـضح  مان  يزور  وا  ریغ  هاشداپ و  دندرکیم  امب  عوجر  مدرم  همه  ناشیا و  مارح  لالحب و  ار  ناشیا  میدادـیم 
ار و وا  لاوحا  مینک  صحفت  هک  ام  رب  تسا  بجاو  تسا و  یفخم  ام  رب  وا  رما  تسا  روکذـم  وا  مان  اـهباتک  رد  هک  يربمغیپ  نآ  میتفگ  و 

نوریب سپ  میامن  سـسجت  ار  ترـضح  نآ  لاوحا  ناشیا  يارب  زا  میآ و  نوریب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  همه  يأر  سپ  میورب  وا  راثآ  یپ  زا 
رب رایـسب  مخز  دندروخرب و  ناکرت  زا  یتعامج  مدیـسر  لباک  کیدزن  هب  ات  مدیدرگ  هام  هدزاود  سپ  متـشادرب  دوخ  اب  رایـسب  لام  مدمآ و 

خلب یلاو  سابع  نب  دواد  تقو  نآ  رد  داتـسرف و  خلب  رهـشب  ارم  دـش  علطم  نم  لاوحا  زا  نوچ  لباک  مکاح  دـنتفرگ  ارم  لاوما  دـندز و  نم 
ءاهقف و اب  هثحابم  هرظانم و  ماهتخومآ و  یـسراف  تغل  ماهدـمآ و  نوریب  دـنه  زا  قح  نید  بلط  يارب  زا  هک  دیـسر  واب  نم  ربخ  نوچ  دوب و 

بلط هک  ماهدمآ  نوریب  دوخ  رهش  زا  نم  متفگ  دننک  وگتفگ  نم  اب  هک  درک  عمج  ار  ءاملع  ءاهقف و  دیبلط و  سلجمب  ارم  ماهدرک  نیملکتم 
ربمغیپ نآ  دنتفگ  دمحم  متفگ  تسیچ  وا  مان  دنتفگ  ماهدناوخ  دوخ  بتک  رد  ار  وا  تافـص  وا و  مان  هک  ار  يربمغیپ  منک  سـسجت  میامن و 
ربمغیپ دمحم  هک  منادیم  متفگ  ناشیا  هب  دندرک  نایب  مدیـسرپ  ناشیا  زا  ار  ترـضح  نآ  نید  عیارـش  نم  یئامنیم  بلط  ار  وا  وت  هک  تسام 

زا منک  لاؤس  وا و  دزنب  مورب  ات  دشابیم  اجک  رد  وا  دیئوگب  هن  ای  منکیم  بلط  ار  وا  نم  هک  تسنیا  دیئوگیم  امش  هکنآ  هک  منادیمن  اما  تسا 
هتفر ایند  زا  دـنتفگ  واب  مروایب  نامیا  منکیم  بلط  نم  هک  دـشاب  نآ  رگا  ماهدـناوخ  بتک  رد  تسه و  نم  دزن  هک  اـهتلالد  اـهتمالع و  زا  وا 

وا بسن  تسنامثع و  رـسپ  هّللا  دبع  دنتفگ  تسوا  تینک  نیا  دیئوگب  ار  شمان  متفگ  رکب  وبا  دنتفگ  تسیک  وا  هفیلخ  یـصو و  متفگ  تسا 
بلط ار  وا  نم  هک  تسین  يربمغیپ  نآ  نیا  متفگ  تسا  یـشرق  مه  وا  دنتفگ  دینک  نایب  ار  دوخ  ربمغیپ  بسن  متفگ  دـندرک  رکذ  شیرقب  ار 

قح نادـنزرف  ردـپ  تسا و  وا  رتخد  رهوش  بسن و  رد  تسا  وا  مع  رـسپ  نید و  رد  تسوا  ردارب  وا  هفیلخ  منکیم  وا  بلط  نم  هکنآ  منکیم 
ناشیا ياهقف  نوچ  تسا  وا  هفیلخ  هک  يدرم  نیا  نادـنزرف  زا  ریغب  نیمز  يور  رب  تسین  يدـنزرف  ار  ربمغیپ  نآ  تسوا و   322 ص : نیقیلا ،

نم تسا  لالح  شنوخ  تسا و  هدش  رفک  لخاد  تسا و  هدمآ  ردب  كرش  زا  درم  نیا  ریما  يا  دنتفگ  دنتـسجرب و  دندینـش  ار  نانخـس  نیا 
تافـص نم  مبایب  مراد  هکنآ  زا  رتيوق  ینید  ات  نم  منکیمن  تقراـفم  دوخ  نید  زا  مکـسمتم و  دوخ  نیدـب  مراد و  ینید  نم  موق  يا  متفگ 

یتزع زا  ماهتـشادرب  تسد  ماهدمآ و  نوریب  دنه  دالب  زا  نم  تسا و  هداتـسرف  شناربمغیپ  رب  ادـخ  هک  یئاهباتک  رد  ماهدـناوخ  ار  ربمغیپ  نآ 
بتک رد  نم  هچنآ  اب  دوبن  قفاوم  دیدرک  نایب  امـش  هچنآ  زا  ار  امـش  ربمغیپ  رما  مدرک  سـسجت  نوچ  وا  بلط  يارب  زا  متـشاد  اجنآ  رد  هک 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  باحـصا  زا  هک  ار  تیکـسلا  نب  نیـسح  داتـسرف و  خلب  یلاو  سپ  دیرادرب  نم  زا  تسد  ماهدناوخ  یهلا 
رـصبا و ناشیا  دنتـسه و  اهقف  ءاملع و  زا  وت  دزن  هّللا  کحلـصا  تفگ  نیـسح  نک  هثحاـبم  يدـنه  درم  نیا  اـب  تفگ  دـیبلط و  دوب  مالّـسلا 
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سپ نک  وا  ناشن  رطاخ  بوخ  نک و  ارادم  وا  اب  ربب و  تولخب  ار  وا  نک و  هرظانم  وا  اب  میوگیم  نم  هچنانچ  تفگ  یلاو  وا  هرظانمب  دنملعا 
ینکیم بلط  هک  يربـمغیپ  نآ  تفگ  دـیدرگ  عـلطم  نم  بلطم  رب  مـتفگ و  واـب  ار  دوـخ  لاوـحا  هـکنآ  زا  دـعب  درب و  توـلخب  ارم  نیـسح 

بلطملا دبع  رسپ  هّللا  دبع  رـسپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ربمغیپ  نآ  دناهتفگ  طلغ  ار  وا  هفیلخ  اما  دناهتفگ  ناشیا  هک  تسنامه 
هک تسا  نیـسح  نسح و  ردـپ  تسا و  دـمحم  رتـخد  همطاـف  رهوش  وا  تسا و  بلطملا  دـبع  رـسپ  بلاـط  وـبا  رـسپ  یلع  وا  یـصو  تسا و 

هناخب متفر  سپ  مدرکیم  بلط  متساوخیم و  نم  هکنآ  تسا  نیمه  متفگ  نم  تفگ  مناغ  دنامّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هدازرتخد 
ناسحا یکین و  یلاو  سپ  هّللا  لوسر  ادـمحم  نا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  انا  مدرکیم و  بلط  هچنآ  متفای  ریما  يا  متفگ  خـلب و  یلاو  دواد 

هک ار  یلئاسم  متفرگ و  سنا  وا  اب  وا و  هناخب  متفر  نم  سپ  شاـب  ربخاـب  وا  زا  نکب و  وا  لاوحا  دـقفت  هک  تفگ  نسح  دومن و  رایـسب  نمب 
هک میاهدـناوخ  بتک  رد  ام  متفگ  نیـسحب  نم  مدرک و  ذـخا  وا  زا  ضیارف  ریاس  هزور و  زامن و  زا  هعیـش  بهذـم  قفاوم  مدوب  جاـتحم  نآـب 
ادخ تفالخ  رما  هتـسویپ  تسوا و  هفیلخ  ثراو و  یـصو و  اب  وا  زا  دعب  تماما  رما  تسین و  وا  زا  دعب  يربمغیپ  تسناربمغیپ و  متاخ  دمحم 

نسح ماما  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  یصو  یصو  تسیک  سپ  ایند  دوش  یـضقنم  ات  ناشیا  دالوا  باقعا و  رد  تسا  يراج 
نآ ندش  بیاغ  زا  دش  ثداح  هچنآ  درک  نایب  و  ع )  ) رمالا بحاص  ترـضح  ات  درمـش  ار  همه  دمحم و  رـسپ  ود  نیـسح  ماما  وا  زا  دـعب  و 

مناغ سپ  تفگ  يوار  دیسر  مناوت  وا  تمدخب  دیاش  منکب  ترضح  نآ  هسدقم  هیحان  بلط  هکنآ  رب  دش  روصقم  نم  تمه  سپ  ترـضح 
لها زا  دوب  یقیفر  وا  اب  دادغب و  يوسب  تفر  ام  باحصا  اب  راهچ و  تصش و  تسیود و  لاس  رد  تشاد  تبحص  ام  باحـصا  اب  مقب و  دمآ 

وا زا  قیفر  نآ  قالخا  زا  یـضعب  زا  دماین   323 ص : نیقیلا ، قح  مشوخ  تفگ  مناغ  قح  بهذـم  قیقحت  رد  دوب  هدـش  قیفر  وا  اب  هک  دـنس 
مدوب رکفتم  مدرک و  زامن  مدش و  هیـسابع  هیرق  دراو  ات  سابع  ینب  دجـسمب  متفر  مدش و  هرماس  لخاد  ات  متفر  نوریب  دادغب  زا  مدش و  ادـج 

نآ رب  یسک  متشاد و  دنه  رد  هک  دناوخ  یمانب  ارم  ینالف و  وت  تفگ  دمآ و  نم  دزنب  يدرم  هاگان  منکیم  یعس  نآ  بلط  رد  هک  يرما  رد 
هناخ لخاد  ات  درب  سونأم  ریغ  ياههار  زا  ارم  مدش و  هناور  وا  اب  نم  دبلطیم  ارت  هک  ار  دوخ  يالوم  نک  تباجا  تفگ  یلب  متفگ  دوبن  علطم 

نالف و یتشاذگ  هنوگچ  يراد و  لاح  هچ  نالف  يا  يدـمآ  شوخ  تفگ  يدـنه  تغلب  تسا و  هتـسشن  نم  يالوم  مدـید  مدـش  یناتـسب  و 
ربخ ار  همه  دوب  هتـشذگ  نم  رب  هچنآ  دیـسرپ و  ار  کی  ره  لاوحا  درب و  مان  دندوب  نم  ناقیفر  هک  رفن  لهچ  نآ  عومجم  هک  نآ  ات  ار  نالف 
لاس نیا  رد  دومرف  نم  دیـس  يا  یلب  متفگ  مق  لها  اب  يورب  جح  هب  یهاوخیم  تفگ  دومرفیم و  يدـنه  مالکب  ار  نانخـس  نیا  عیمج  داد و 
نک دوخ  یجرخ  ار  نیا  دومرف  دوب و  هتشاذگ  وا  دزن  هک  يدرز  هرص  تخادنا  نم  يوس  هب  سپ  ورب  هدنیآ  لاس  رد  درگرب و  ناشیا  اب  ورم 
نآ زا  دـعب  تفرن  جـحب  تشگرب و  مناغ  نآ  زا  دـعب  تفگ  يوار  نادرگم . علطم  رما  چـیه  رب  ار  وا  ورب و  صخـش  نالف  هناخب  دادـغب  رد  و 

نتفر زا  دندومرف  عنم  نیا  يارب  ار  وا  ترـضح  هک  دش  مولعم  دنتـشگرب و  هبقع  زا  لاس  نآ  رد  نایجاح  هک  دندروآ  ربخ  دندمآ و  اهدصاق 
داتـسرف و ناسارخ  زا  ام  يارب  ياهیده  تشگرب و  ناسارخب  تفر و  جحب  رگید  لاس  تفر و  ناسارخ  بناجب  سپ  لاس  نیا  رد  جح  يوسب 

تیاور دیفم  خیـش  داتـسا  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  يدـنوار  بطق  دـیدرگ و  لصاو  ادـخ  تمحرب  هکنآ  ات  دـنام  ناسارخ  رد  یتدـم 
بـصن هفوک  دجـسم  رد  هدروآ  هفوکب  ار  دوسـالا  رجح  دـندرک و  بارخ  ار  هبعک  هدـحالم  هیلیعامـسا  ینعی  هطمارق  نوـچ  هک  تسا  هدرک 

بصن دوخ  ياج  رد  دننادرگرب و  هبعکب  ار  رجح  هک  دنتساوخ  دوب  دوب  يربک  تبیغ  لیاوا  هک  تفه  یس و  دصیس و  لاس  رد  دندوب  هدرک 
تـسا هدش  دراو  هحیحـص  ثیداحا  رد  هک  اریز  مدرک  جح  هدارا  لاس  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تاقالم  دیماب  نم  دننک 
بالیس هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  تلاسر  ترضح  تثعب  زا  لبق  هچنانچ  دنکیمن  بصن  نامز  ماما  موصعم و  ریغب  یـسک  ار  رجح  هک 

نب هّللا  دبع  رـس  رب  ار  هبعک  هک  جاجح  نامز  رد  درک و  بصن  ار  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  درک و  بارخ  ار  هبعک 
مالّـسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هکنآ  ات  تفرگن  رارق  دیزرل و  تشاذگ  ار  رجح  هک  ره  دنزاسب  دنتـساوخ  نوچ  درک  بارخ  ریبز 

ناج رب  هک  دش  ضراع  ارم  یبعص  تلع  مدیسر  دادغبب  نوچ  مدش  جح  هجوتم  لاس  نآ  رد  اذهل  تفرگ  رارق  تشاذگ و  دوخ  ياجب  ار  نآ 
دـنتفگیم و ماشه  نبا   324 ص : نیقیلا ، قح  ار  وا  هک  ار  هعیـش  زا  يدرم  مدـینادرگ  دوخ  بیان  سپ  تفر  جـحب  متـسناوتن  مدیـسرت و  دوخ 
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زا دوب و  دهاوخ  لاس  دنچ  نم  رمع  تدم  هک  مدوب  هدرک  لاؤس  هضیرع  نآ  رد  مدرک و  رهم  ار  شرس  متـشون و  ترـضح  تمدخب  هضیرع 
ياجب ار  رجح  هک  یـسک  تسدـب  یهدـب  ار  هعقر  نیا  هک  تسنآ  نم  دوصقم  متفگ  ار  ماشه  نبا  هن و  اـی  تفاـی  مهاوخ  تیفاـع  ضرم  نیا 
همدخب یغلبم  مدـش  هفرـشم  هکم  لخاد  نوچ  هک  تفگ  ماشه  نبا  متـسرفیم  راک  نیمه  يارب  زا  ارت  يریگب و  ار  شباوج  دراذـگیم و  دوخ 

مدرم ماحدزا  دراذگیم و  دوخ  ياجب  ار  رجح  یک  هک  دـید  مناوت  تسد  رد  هک  دـننک  تیامح  ارم  رجح  نتـشاذگ  تقو  رد  هک  مداد  هبعک 
مدرکیم رظن  نم  دندومنیم و  تیامح  دنتفرگ و  نایم  رد  ارم  همدخ  دنراذگب  دوخ  ياجب  ار  رجح  هک  دنتـساوخ  نوچ  دوشن  نم  ندید  عنام 

دـش و ادـیپ  ینوگمدـنگ  يوم  شوخ  يوبشوخ  يور  شوخ  ناوج  هکنآ  ات  تفرگیمن  رارق  درکیم و  تکرح  تشاذـگیم  ار  رجح  هک  ره 
دندرک دنلب  ادص  دمآرب و  مدرم  زا  شورخ  سپ  درکن  تکرح  داتـسیا و  تسرد  درک  بصن  دوخ  ياجب  تفرگ و  ناشیا  تسد  زا  ار  رجح 

مدرکیم و رود  پچ  تسار و  بناج  زا  متفاکشیم و  ار  مدرم  مدش و  هناور  تعرسب  وا  بقع  زا  نم  تفر و  نوریب  دجـسم  زا  دش و  هناور  و 
مدرم نایم  زا  هکنآ  ات  دوش  بیاغ  نم  رظن  زا  اداـبم  هک  متـشادیمنرب  وا  زا  ار  مشچ  ماهدـش و  هناوید  هک  دـندرک  ناـمگ  مدرم  مدـیودیم و 

وا نم و  زا  ریغب  هک  مدیـسر  یئاجب  نوچ  مدیـسریمن و  واـب  مدـیودیم  هچ  ره  نم  تفریم و  ناـنیمطا  یگتـسهآ و  تیاـهن  رد  تفر و  نوریب 
وت رب  وگب  واـب  دومرف  دوشگن و  مداد  شتـسدب  ار  هعقر  يراددوخ  اـب  هچنآ  هد  نمب  دومرف  دـش و  تفتلم  نم  يوـسب  داتـسیا و  دوـبن  یـسک 

مدرک و هدـهاشم  ار  تلاح  نیا  نوچ  دوب  دـهاوخ  رگید  لاس  یـس  زا  دـعب  وت  موتحم  لجا  یباییم و  تیفاـع  تلع و  نیا  رد  تسین  یفوخ 
دیـسر هیولوق  نیا  هب  ربخ  نیا  نوچ  درک  متـسناوتن  تکرح  هک  يدحب  دـش  یلوتـسم  نم  رب  یمیظع  فوخ  مدینـش  ار  شماظن  زجعم  مالک 

درک و تیـصو  دـیناسر  مهب  يرازآ  كدـنا  لاس  نآ  رد  ترجه  زا  تفه  تصـش و  دصیـس و  لاس  ات  دوب  تایح  رد  دـش و  هدایز  وا  نیقی 
ردق نیا  يرادن  رایسب  رازآ  دنتفگ  واب  مدرم  درکیم و  روما  نیا  رد  مامت  مامتها  تفرگ و  ار  ترخآ  رفس  تایرورـض  طونح و  نفک و  هیهت 

تـشهب هعیفر  لزانمب  ضرم  نامه  رد  سپ  تسا  هداد  هدـعو  ارم  نم  يالوم  هک  تسلاس  نامه  نیا  تفگ  ینکیم  ارچ  بارطـضا  لیجعت و 
رد مدوب  هرماس  رد  نم  هک  تسا  هدرک  لقن  هنع  هّللا  یـضر  سواط  نب  یلع  دیـس  و  رارقلا . راد  یف  راـهطالا  هیلاومب  هّللا  هقحلا  دومن  لاـقتنا 
اعد هدرم  هدنز و  نایعیش  يارب  زا  هک  مدینـش  ار  ترـضح  يادص  تفه  یـس و  دصـشش و  لاس  مارحلا  ةدعقلا  يذ  هام  مهدزیـس  بش  رحس 

هیوباب نبا  خیش  ام و  تلود  ام و  کلم  ام و  یهاشداپ  ام و  تزع  رد  ار  ناشیا  رادب  یقاب  ای  نادرگ  هدنز  هک  دومرفیم  هلمج  نآ  زا  درکیم و 
هلحم کی  ریغب  متفای  ینس  ار  همه  مدش و  نادمه  رهـش   325 ص : نیقیلا ، قح  دراو  نم  تفگ  هک  سراف  نب  دـمحا  زا  تسا  هدرک  تیاور 

حالص و راثآ  هک  ناشیا  زا  يریپ  درم  مدرک  لاؤس  ناشیا  عیشت  ببس  زا  دندوب  بهذم  یماما  هعیش  همه  دنتفگیم و  دشار  ینب  ار  ناشیا  هک 
تعجارم تقو  رد  تفگ  دوب  هتفر  جـحب  میبوسنم  واب  ام  همه  هک  ام  يالعا  دـج  هک  تسنآ  اـم  عیـشت  ببـس  تفگ  دوب  رهاـظ  وا  زا  تناـید 

رادیب متفر  باوخب  نوچ  موش  رادیب  دسرب  هلفاق  رخآ  نوچ  هک  مدیباوخ  هلفاق  لوا  رد  يزور  هیداب  رد  مدمآ  هک  لزنم  دنچ  مدـمآیم  هدایپ 
مدیـسر متفر  هک  یهار  كدـنا  مدـش  هناور  لکوتب  دوبن  ادـیپ  هداـج  دوب و  هتـشذگ  هلفاـق  درک و  رادـیب  ارم  باـتفآ  یمرگ  هکنآ  اـت  مدـشن 

رصق بناجب  دمآ  نم  رظنب  یلاع  رـصق  مدش  ناتـسب  نآ  لخاد  نوچ  مدوب  هدیدن  یناکم  نینچ  زگره  هک  هلال  لگرپ و  مرخ  زبس  يارحـصب 
یمیظع ریخ  ادخ  هک  نیشنب  دنتفگ  دنتفگ و  وکین  باوج  مدرک  مالس  دناهتسشن  مدید  دیفس  مداخ  ود  مدیـسر  رـصق  ردب  نوچ  مدش  هناور 

دمآ و نوریب  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  دـش و  رـصق  نآ  لخاد  اهمداخ  نآ  زا  یکی  سپ  هدروآ  عضوم  نیاب  ارت  هک  تسا  هتـساوخ  وتب  تبـسن 
هناـخ رد  رب  ياهدرپ  تفر و  شیپ  مداـخ  مدوب  هدـیدن  یبوخ  نآـب  زگره  هک  مدـید  يرـصق  مدـش  لـخاد  نوچ  وـش  لـخاد  زیخرب و  تفگ 

يزارد ریـشمش  تسا و  هتـسشن  هناخ  نایم  رد  هک  مدـید  ار  یناوج  مدـیدرگ  لخاد  نوچ  وش  لخاد  تفگ  تشادرب و  ار  هدرپ  دوب  هتخیوآ 
یکیراـت رد  هک  دوب  یهاـم  دـننام  ناوج  نآ  دوش  وا  رـس  ساـمم  ریـشمش  رـس  هک  تسکیدزن  هک  تسا  هتخیوآ  فقـس  زا  وا  رـس  يذاـحم 

منم تفگ  هّللا  هن و  متفگ  متـسیک  نم  ینادـیم  تفگ  دومرف و  باوج  ینابزشوخ  تفطالم و  تیاهن  اب  مدرک  مالـس  سپ  دـشاب  ناشخرد 
لدـع و یتسار و  زا  رپ  ار  نیمز  درک و  ریـشمش  نآب  هراشا  درک و  مهاوخ  جورخ  ریـشمش  نیاب  نامز  رخآ  رد  هکنآ  منم  دـمحم و  لآ  مئاق 

وت رادرب  رـس  نکم و  نینچ  تفگ  مدیلام  نیمز  رب  ار  ور  مداتفا و  رد  ورب  سپ  دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  درک  مهاوخ  داد 
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تفگ سپ  نم  يـالوم  نم و  ياـقآ  يا  یتـفگ  تسار  یلب  متفگ  دـنیوگیم  نادـمه  ار  وا  هک  لـبج  دـالب  زا  هنیدـم و  لـها  زا  يدرم  نـالف 
ارم هک  تداعـس  نیاب  ار  ناشیا  مهد  تراـشب  مورب و  دوخ  لـها  يوسب  مهاوخیم  نم  دیـس  يا  یلب  متفگ  دوخ  لـها  يوسب  ندرب  یهاوخیم 

دش و هناور  نم  اب  دروآ و  نوریب  ناتـسب  زا  ارم  داد و  نمب  يرز  هسیک  تفرگ و  ارم  تسد  وا  مداخ و  يوسب  دومرف  هراشا  سپ  هدش  يزور 
يرهش ام  رهش  کیدزن  متفگ  ار  ریش  نیا  یسانشیم  ینادیم و  تفگ  دش  ادیپ  يدجسم  هرانم  اهتخرد و  اهترامع و  میدمآ  هک  یهار  كدنا 
هـسیک رد  مدش و  دابآدسا  لخاد  نم  دش  ادیپان  تفگ و  ار  نیا  حالـص  دش و  راب  ورب  تسنامه  تفگ  دنیوگیم  دابآدـسا  ار  نآ  هک  تسه 

هک اهتداعـس  نآب  ار  ناـشیا  مداد  تراـشب  مدرک و  عمج  ار  دوخ  ناـشیوخ  لـها و  مدـش و  نادـمه  دراو  سپ  دوب  یفرـشا  هاـجنپ  اـی  لـهچ 
یسوط و خیـش  و  تسه . ام  نایم  رد  اهیفرـشا  نآ  ات  میتمعن   326 ص : نیقیلا ، قح  ریخ و  رد  هشیمه  اـم  درک و  رـسیم  نم  يارب  یلاـعتقح 

تفگ هک  دناهدرک  تیاور  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  یـضعب  رایزهم و  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  حیحـص  ياهدنـسب  نارگید  یـسربط و 
مدوب هدیباوخ  دوخ  باوختخر  نایم  رد  یبش  دشن  رـسیم  مسرب و  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  تمدخب  دیاش  هکنآ  دصقب  مدرک  جـح  تسیب 

كانحرف و مدش  رادیب  سپ  دیسر  یهاوخ  دوخ  نامز  ماما  تمدخب  هک  جحب  ایب  لاسما  رایزهم  دنزرف  يا  تفگ  یـسک  هک  مدینـش  یئادص 
مدیناسرمهب دنچ  قیفر  مدمآ و  نوریب  قیفر  بلط  يارب  زا  مدرک و  حبص  زامن  دش  علاط  حبص  ات  مدوب  تدابع  لوغشم  هتسویپ  لاحشوخ و 

نوچ مدش و  هناور  ناشیا  اب  سپ  متفاین  ترضح  نآ  زا  يربخ  يرثا و  مدومن و  رایـسب  سـسجت  مدش  هفوک  لخاد  نوچ  مدش  هار  هجوتم  و 
هتـسویپ مدومن و  رایـسب  يوجتـسج  مدش و  همظعم  هکم  هجوتم  زاب  دیـسرن  نمب  يربخ  مدومن و  يرایـسب  سـسجت  مدش  هبیط  هنیدم  لخاد 

دوش تولخ  همظعم  هکم  رود  هک  مدیشکیم  راظتنا  مارحلا  دجسم  رد  اهبش  زا  یبش  هکنآ  ات  مدوب  رکفتم  ددرتم و  يدیماان  يراودیما و  نایم 
دـش تولخ  نوچ  دنک  یئامنهار  شیوخ  دوصقم  هبعکب  ارم  هک  منک  لاؤس  لاوزیب  هدنـشخب  زا  لاهتبا  عرـضتب و  موش و  فاوط  لوغـشم  و 
رمک رب  ار  یکی  دوب  هدیشوپ  ینمی  درب  ود  هک  مدید  فاوط  رد  ار  یئوب  شوخ  یئور و  شوخ  تحالم  اب  ناوج  هاگان  مدش  فاوط  لوغشم 

دومرف دومن و  تافتلا  نم  بناجب  مدیـسر  وا  کیدزن  نوچ  هدینادرگرب  رگید  شود  رب  ار  ادر  فرط  هدنکفا و  شود  رب  ار  يرگید  هتـسب و 
رد دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  تفگ  دـش  لصاو  یهلا  تمحرب  وا  متفگ  یـسانشیم  ار  بیـضخلا  نبا  تفگ  زاوها  زا  متفگ  يرهـش  مادـک  زا 

ار رایزهم  نب  یلع  تفگ  دوب  ام  نایلاوم  نایعیـش و  زا  دومنیم و  رایـسب  نآرق  توالت  داتـسیایم و  تداـبعب  اهبـش  تشادـیم و  هزور  اـهزور 
نـسح ماـما  ترـضح  وت و  ناـیم  رد  هک  ار  یتمـالع  نآ  يدرک  هچ  تفگ  نسحلا و  وبا  يا  يدـمآ  شوخ  تفگ  منآ  نم  متفگ  یـسانشیم 

یلع دـمحم و  نآ  رب  هک  ار  یئوکین  رتـشگنا  مدروآ  نوریب  سپ  نم  يوـسب  روآ  نوریب  تفگ  تسنم  اـب  متفگ  دوـب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
رت شیاههماج  هک  تسیرگ  ردـق  نآ  داتفا  نآ  رب  شرظن  نوچ  دوب  نآ  شقن  یلع  ای  دـمحم  اـی  هّللا  اـی  رگید  تیاورب  دـندوب و  هدرک  شقن 
رد ارت  یلاعتقح  يدوب  ماما  ردپ  يدوب و  ناماما  دنزرف  يدوب و  لداع  ماما  وت  هک  قیقحتب  دمحم  وبا  يا  ار  وت  دنک  تمحر  ادخ  تفگ  دـش 

منکیم بلط  ار  يرکـسع ع  نسح  ماما  دنزرف  متفگ  يراد  هدارا  هچ  جـح  زا  دـعب  تفگ  سپ  دـنادرگ  نکاس  دوخ  ناردـپ  اب  العا  سودرف 
بـش ثلث  نوچ  راد و  یفخم  دوش و  رفـس  ياـیهم  دوخ و  لزنم  يوسب  ورب  تسا  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم  وا  ياهدیـسر  دوخ  بلطمب  تفگ 

قح ثلث  ات  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  متـشگرب و  دوخ  هناخب  تفگ  رایزهم  نبا  یـسریم  دوخ  بلطمب  هک  رماع  ینب  بعـش  يوس  هب  ایب  درذـگب 
دید ارم  نوچ  مدید  اجنآ  رد  ار  ناوج  نآ  مدیسر  بعشب  نوچ  مدش  هناور  بعش  يوسب  مدش و  راوس  سپ  تشذگ  بش   327 ص : نیقیلا ،
نوچ تشذـگ  تافرع  ینم و  زا  اـت  مدـش  هناور  وا  هارمه  سپ  دـنداد  تمزـالم  تصخر  ار  وت  هک  وت  لاـح  اـشوخ  يدـمآ و  شوخ  تفگ 
سپ دـش  علاط  حبـص  مدروآ و  اجب  ار  بش  هلفان  وا  اب  سپ  ریگب  زامن  هیهت  وش و  هداـیپ  نسحلا  وبا  يا  تفگ  میدیـسر  فیاـط  هبقع  نیئاـپب 
هبقع يالاب  ات  مدش  راوس  نم  دش و  راوس  دیلام و  كاخب  ور  تفر و  هدجسب  زامن  زا  دعب  تفگ و  مالس  هدرک و  ءادا  رصتخم  ار  حبص  زامن 
هدرک نشور  ار  يداو  نآ  نامـسآ و  مامت  نآ  رون  مدـید  وم  زا  همیخ  مدرک  رظن  نوچ  ینیبیم  يزیچ  گیر  لت  يالاب  نک  رظن  تفگ  میتفر 
یبعص ره  اجنیا  رد  هک  يآ  ریزب  بکرم  زا  تفگ  میتفر  نوریب  هبقع  زا  نوچ  داب  نشور  تاهدید  تسا  اجنآ  رد  اهوزرآ  ياهتنم  تفگ  دوب 
یمرح نیا  تفگ  مراذـگب  یکب  ار  هقان  متفگ  نک  اهر  ار  نآ  رادرب و  رتش  راهم  زا  تسد  تفگ  میدـمآ  ریزب  بکرم  زا  نوچ  دوشیم  لـیلد 
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هرهطم همیخ  کـیدزن  هب  اـت  متفر  وا  تمدـخ  رد  سپ  ادـخ  یلو  رگم  نآ  زا  دوریمن  نوریب  ادـخ و  یلو  رگم  دوـشیمن  نآ  لـخاد  هک  تسا 
دنداد تصخر  ارت  وت  لاح  اشوخ  تفگ  دـمآ و  نوریب  ینامز  كدـنا  زا  دـعب  مریگب  تصخر  وت  يارب  ات  شاـب  اـجنیا  تفگ  مدیـسر  هرونم 
تـسا هداد  هیکت  تسوپ  زا  یـشلاب  رب  هدنکفا و  دمن  يورب  یخرـس  عطن  هتـسشن و  يدمن  يور  ترـضح  نآ  مدید  مدش  همیخ  لخاد  نوچ 

هن دـنلب و  رایـسب  هناربم  تهافـس  شیط و  زا  هدراهچ  بش  هام  دـننام  مدرک  هدـهاشم  یئور  دـندومرف  باوج  نم  مالـس  زا  رتهب  مدرک  مالس 
هدیـشک و ینیب  هداشگ و  هایـس  ياهمـشچ  هتـسویپ و  رگیدـکیب  هدیـشک  کیراب  ياـهوربا  اـب  یناـشیپ  هداـشگ  لـیام  لوطب  یکدـنا  هاـتوک 

دشاب هداتفا  هرقن  هحفص  رب  هک  یکشم  تاتف  دننام  دوب  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب  لامج و  نسح و  تیاهن  رد  هدماینرب  راومه و  ور  ياههنوگ 
تیاهن اب  ناشخرد  هراتس  دننام  دوب  عطاس  رون  شینارون  یناشیپ  زا  هتخیوآ و  شوگ  همرنب  کیدزن  دوب  شرـس  رب  یهایـس  يوبربنع  يوم  و 

رد سابعلا  ینب  تلود  رد  ناشیا  هک  مدرک  ضرع  دندیـسرپ  نم  زا  کـی  کـی  ار  نایعیـش  لاوحا  سپ  ءاـقل  نسح  اـیح و  راـقو و  هنیکس و 
لیلذ امش  تسد  رد  ناشیا  دیـشاب و  ناشیا  کلام  امـش  هک  دوب  دهاوخ  يزور  دومرف  دننکیم  یناگدنز  يراوخ  تلذم و  تقـشم و  تیاهن 

رب هکنآ  ات  دـشاب  اهاج  نیرترود  رتناهنپ و  هک  یئاج  رد  رگم  نیمز  زا  موشن  نکاس  هک  تسا  هتفرگ  دـهع  نم  زا  مردـپ  دومرف  سپ  دنـشاب 
دنزرف يا  تفگ  نم  اب  مردپ  موش و  رهاظ  هک  دیامرف  تصخر  یلاعتقح  هک  یماگنه  ات  لاهج  نادرمتم  لالـض و  لها  دیاکم  زا  مشاب  رانک 

مامت قلخ  رب  واب  یلاعتقح  تجح  دـنیامن و  وا  يوریپ  مدرم  هک  یماما  یتجح و  زا  دراذـگیمن  یلاخ  ار  دابع  تاقبط  دالب و  لها  یلاعت  قح 
نید و يادعا  لطاب و  نتخادـنا  رب   328 ص : نیقیلا ، قح  قح و  رـشن  يارب  ارت  تسا  هدرک  ایهم  ادـخ  هک  ینآ  وت  یمارگ  دـنزرف  يا  دـشاب 
هک نادب  یئاهنت و  زا  ارت  دوب  دـهاوخن  تشحو  نیملاظ و  دالب  زا  شاب  رود  نیمز و  زا  شاب  ناهنپ  ياهاج  مزالم  سپ  نیلـضم  هریان  يافطا 
هک دندنچ  یهورگ  ناشیا  دـننک و  زاورپ  دوخ  نایـشآ  يوسب  هک  ناغرم  دـننام  وت  يوسب  دوب  دـهاوخ  لیام  صالخا  تعاط و  لها  ياهلد 

دـناهدز و تیب  لها  تعباتم  ناماد  رد  گـنچ  دـناتعانق و  لـها  دـنزیزع و  یمارگ و  یلاـعتقح  دزن  دـنالیلذ و  ناـفلاخم  تسد  رد  رهاـظب 
ربص هک  نآب  تسا  هدینادرگ  صوصخم  ار  ناشیا  ادخ  دننکیم و  نید  يادـعا  اب  تجحب  هدـهاجم  دـنیامنیم و  ناشیا  راثآ  زا  نید  طابنتـسا 

روما دراوم  رداصم و  رب  نک  ربص  دنزرف  يا  دندرگ  زیاف  يدبا  تزعب  رارق  راد  رد  هکنآ  ات  دنـشکیم  نید  نافلاخم  زا  هک  اهتلذـم  رب  دـنیامن 
دیآرد و نالوجب  وت  رس  رب  مزمز  میطح و  نیب  ام  رد  دیفس  تایار  درز و  ياهملع  دنادرگ و  رسیم  ارت  تلود  بابسا  یلاعتقح  هکنآ  ات  دوخ 

یعمج ناشیا  دوسالا و  رجح  یلاوح  رد  دـننک  تعیب  وت  اب  دـنیایب و  وت  يوسب  دوسالا  رجح  کیدزن  تافاضم  صالخا و  لها  زا  جوف  جوف 
لوبق يارب  زا  دشاب  مرن  ناشیا  عیابط  قاقش و  تساجن  زا  دشاب  هزیکاپ  ناشیا  ياهلد  قافن و  یگدولآ  زا  دشاب  كاپ  ناشیا  تنیط  هک  دنشاب 

ملظ وتب  یلاعتقح  ددرگ و  ناشخرد  قح  حبص  دیآ و  رابب  نید  تلم و  قئادح  تقو  نآ  رد  نیلضم و  ياههنتف  عفد  رد  دشاب  طلـسم  نید و 
دوخ ياهنایـشآب  نیبـم  نید  عیارـش  هدـیمر  ناـغرم  دوش و  رهاـظ  ناـهج  فارطا  رد  ناـما  نما و  تجهب  دزادـنارب و  نیمز  زا  ار  ناـیغط  و 

ناهنپ تشذگ  سلجم  نیا  رد  هچنآ  دیاب  هک  دومرف  ترضح  سپ  دنادرگ  باداش  زبس و  رس  ار  تلم  نیتاسب  رفظ  حتف و  راطما  دنادرگرب و 
هدنام و ترـضح  نآ  تمدخ  رد  زور  دنچ  تفگ  رایزهم  نبا  دنـشاب  تناما  افو و  قدـص و  لها  زا  هک  یعمجب  رگم  یئامنن  راهظا  يراد و 

هاجنپ زا  هدایز  عادو  زور  رد  میامن و  تدواعم  دوخ  لهاب  هک  دومن  صخرم  ارم  هاگنآ  مدومن  لاؤس  باـنج  نآ  زا  ار  دوخ  هلکـشم  لـئاسم 
وجب تناعتـسا  دومرف  دومرف و  مسبت  دیامرف  لوبق  هک  مدرک  رایـسب  سامتلا  مدرب و  ترـضح  نآ  تمدخب  هیدهب  متـشاد  دوخ  اب  مهرد  رازه 
رابخا تیاکح و  متشگرب و  دومرف و  نم  قح  رد  رایسب  ياعد  يراد و  شیپ  رد  يزارد  هار  هک  دوخ  نطو  يوسب  نتـشگرب  رد  لام  نیا  رد 

وا هک  تسا  هدرک  تیاور  یفوک  هّللا  دبع  یبأ  نب  دمحم  زا  هیوباب  نبا  و  درادن . اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد 
ریغ ءالکو و  زا  تسا  هدیدرگ  رهاظ  ناشیا  رب  تازجعم  دناهدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخب  هک  ار  یتعامج  نآ  ددـع  تسا  هدومن  ءاصحا 
نب دمحم  زاوها  زا  یمـصاع و  هفوک  زا  راطع و  یلالب و  زجاح  دـمحم و  شرـسپ  يورمع  دیعـس  نب  نامثع  دـنتعامج  نیا  ناشیا  ءالکو و 

يدسا هّللا  دبع  یبأ  نب  دمحم  یماسب و  ير  لها  زا  حلاص و  نب  دمحم  نادمه  لها  زا  قاحسا و  نب  دمحا  مق  لها  زا  رایزهم و  نب  میهاربا 
وبا ءالکو  ریغ  زا  دـناهدوب و  ءالکو  همه  اهنیا  ناذاش  نب  دـمحم  روباـشین  زا  ـالع و  نبا   329 ص : نیقیلا ، قح  مساق  ناـجیابرذآ  لـها  زا  و 
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خورف و نب  هّللا  دبع  وبا  سیبد و  نب  مساقلا  وبا  یلین و  زارق و  نوراه  يدینج و  هّللا  دبع  وبا  يدنک و  هّللا  دـبع  وبا  سباح و  یبا  نب  مساقلا 
بحاـص تخبون و  ینب  زا  بتاـک  قاحـسا  دـمحم و  شردارب  نسح و  نب  دـمحا  مالّـسلا و  هیلع  یقن  یلع  ماـما  هدرک  دازآ  خاـبط  رورـسم 

نارمع و نب  نوراه  نب  دمحم  نادمح و  نب  دمحم  نادمح و  نب  رفعج  درمـشک و  دمحم  نادمه  زا  رهمب و  رـس  هرـس  بحاص  اهنیتسوپ و 
رـضن و نب  نسح  مق  زا  نادـیز و  هرمیـص  زا  هلاـشداب و  نبا  ناهفـصا  زا  نسحلا و  وبا  وا و  ردارب  رـسپ  دـمحا  نوراـه و  نب  نسح  رونید  زا 

نبا نب  دمحم  وبا  وا و  رسپ  یـسوم و  نب  مساق  ير  لها  زا  بوقعی و  نب  نسح  شردپ و  قاحـسا و  نب  دمحم  نب  یلع  دمحم و  نب  دمحم 
زا دـمحا و  نب  یلع  سادرم و  نیوزق  زا  رگوفر و  رفعج  وبا  ینیلک و  دـمحم  نب  دـمحم  دـمحم و  نب  یلع  هزیرگنـس و  بحاـص  نوراـه و 
زا تباث و  وبا  دیفـس و  هعقر  لام و  بحاص  رانید و  رازه  بحاص  ورم  زا  حورجم و  سراف  زا  هیولاخ و  رـسپ  روز  رهـش  زا  درم و  ود  سیاق 

بحاص رـصم  زا  یطاشمـش و  یمجعالا و  نبا  يرفعج و  وا و  رـسپ  نسح  دیزی و  نب  لضف  نمی  زا  حلاص و  نب  بیعـش  نب  دمحم  روباشین 
زا هدایز  دناروکذم  تازجعم  بتک  رد  هچنآ  ینیـضح و  زاوها  زا  ابخو و  نب  دمحم  نیبیـصن  زا  اجر و  وبا  هکمب و  لام  بحاص  نیدولوم و 

ربتعم دنسب  هیوباب  نبا  خیـش  دوشیم و  ینعملاب  رتاوتم  هتبلا  دننکیم  لقن  فلتخم  تعامج  زا  ددع  نیا  رد  هک  ار  يربخ  دنوشیم و  رفن  داتفه 
نب ای  ارچ  متفگ  دیماجنا  دهاوخ  لوطب  وا  تبیغ  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  ار  ام  مئاق  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

ترـضح هک  تسا  راـچان  درک و  دـهاوخ  يراـج  تما  نیا  رد  ناـشیا  ياـهتبیغ  رد  ار  ناربـمغیپ  ياهتنـس  هتبلا  یلاـعتقح  دومرف  هّللا  لوسر 
ار ناینیـشیپ  ياهتنـس  دش  دیهاوخ  بکترم  ینعی  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  دیامرفیم  یلاعتقح  ار  همه  ياهتبیغ  ياهتدـم  عیمج  دـنک  ءافیتسا 

هتبلا هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  لضفلا  نب  هّللا  دبع  زا  اضیا  تسا و  هدش  عقاو  هچنآ  قباطم 
ار شتلع  هک  دناهدادن  تصخر  ار  ام  هک  دومرف  ترضح  ارچ  متفگ  دنک  کش  ینامیا  تسس  ره  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص 

هدوب ناشیا  يایصوا  قباس و  ناربمغیپ  تبیغ  رد  هک  تمکح  نامه  دومرف  دوب  دهاوخ  ترضح  نآ  تبیغ  رد  تمکح  هچ  متفگ  مینک  نایب 
یتشک و ندرک  خاروس  تمکح  درکن  نایب  رضخ  ترـضح  هچنانچ  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دعب  رگم  دوشیمن  مولعم  تمکح  نآ  تسا و  و 

رارسا زا  تسا  يرس  ادخ و  هبیرغ  روما  زا  تسیرما  نیا  لضف  رسپ  يا  رگیدکی  زا  ندش  ادج  تقو  رگم  ار  راوید  نتشاد  اپرب  رسپ و  نتشک 
طونم همه  وا  لاـعفا  هکنآـب  مینک  قیدـصت  دـیاب  تسا  میکح  ناـیملاع  دـنوادخ  هک  میتـسناد  نوـچ  ادـخ و  بوـیغ  زا  تسا  یبـیغ  ادـخ و 

تمدـخب تشوـن  ياهضیرع  بوـقعی  نب  قاحـسا  هک  تسا  هدرک  تـیاور  ینیلک  دـشابن و  موـلعم  اـم  رب  شهجو  دـنچ  ره  تـسا  تـمکحب 
هکنآ زا  تبیغ و  تلع  زا  درک  لاؤس  داتـسرف و  ترـضح  نآ  تمدخب  داد و  نامثع  نب  دـمحمب  330 و  ص : نیقیلا ، قح  بحاص  ترـضح 

ْنِإ َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم  یلاعتقح  تبیغ  تلع  اما  تشون  ترـضح  تبیغ  لاح  رد  وا  زا  دـنربیم  عفن  هچ  مدرم 
دوبن هک  یتسردب  دیوش  هدرزآ  امـش  رب  دوش  رهاظ  رگا  هک  يزیچ  زا  دینکم  لاؤس  دیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  ینعی  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت 

دمآ مهاوخ  نوریب  یتقو  رد  نم  دوب و  وا  نامز  رد  هک  یملاظ  هفیلخ  يارب  زا  دش  عقاو  یتعیب  وا  ندرگ  رد  هکنآ  رگم  نم  ناردپ  زا  يدـحا 
تبیغ رد  نم  زا  مدرم  عافتنا  هجو  زا  يدوب  هدرک  لاؤس  هچنآ  اما  دـشابن و  نم  ندرگ  رد  تفالخ  نابـصاغ  ناـملاظ و  زا  يدـحا  تعیب  هک 
هچنانچ یهلا  باذـع  زا  منیمز  لها  ناما  نم  هک  یتسردـب  اههدـید و  زا  ربا  ار  نآ  دـشاب  هدرک  بیاغ  هک  یتقو  رد  تسا  باـتفآ  دـننام  نم 
فیلکت ار  امش  هک  يرما  رد  دینکم  فیلکت  درادن و  امشب  یعفن  هک  یئاهزیچ  زا  ار  لاؤس  ياهرد  دیدنبب  سپ  دننامـسآ  لها  ناما  اههراتس 

ره رب  داب و  وت  رب  ادخ  مالـس  تسنآ و  رد  امـش  جرف  هک  دیامرف  تمارک  جرف  يدوزب  ار  ام  یلاعتقح  هک  دینک  اعد  دناهدرکن و  نآ  نتـسناد 
هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  درک  لاؤس  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  ربتعم  دنـسب  هیوباب  نبا  دنک  تیاده  تعباتم  هک  سک 

تسا هداتسرف  يربمغیپب  ارم  هک  يدنوادخ  قحب  یلب  دومرف  وا  تبیغ  نامز  رد  مئاق  ترضحب  دش  دهاوخ  عفتنم  هعیـش  ایآ  هک  مّلـس  هلآ و  و 
فلؤم دشاب . هدیـشوپ  ار  وا  ربا  دـنچ  ره  باتفآب  مدرم  عافتنا  دـننام  وا  تبیغ  رد  وا  تیالو  رونب  دـنباییم  ینـشور  واب و  دـنوشیم  عفتنم  هک 

ضویف و ریاس  تیادـه و  ملع و  دوجو و  رون  هربتعم  رابخا  لولدـمب  هکنآ  لوا )  ) زیچ دـنچب  تسا  هراـشا  ربا  ریز  باـتفآب  هیبشت  هک  دـیوگ 
ددرگیم رهاظ  نایعیش  فراعم  قیاقح و  ناشیاب  لسوت  ناشیا و  تعافـش  ناشیا و  تکربب  دسریم و  قلخب  ناشیا  تکربب  تاریخ  تالامک و 
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دناهدرک تیاور  هصاخ  هماع و  ْمِهِیف و  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دوشیم  عفر  ناشیا  زا  اههنتف  اهالب و  و 
شلد هدید  هک  ره  دننامـسآ و  لها  ناما  اههراتـس  هچنانچ  دننیمز  لها  ناما  نم  تیب  لها  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا 

یقیقد و بلطم  ای  دنادن  ار  دوخ  راک  هراچ  ددرگ و  دودسم  یـسک  رب  جرف  باوبا  هاگره  هک  دـنادیم  دـشاب  هدـش  رونم  نامیا  رونب  یکدـنا 
حوتفم وا  رب  تیادـه  تمحر و  باوبا  هتبلا  لسوت  ردـقب  دوش  ناشیا  هسدـقم  حاوراب  لسوتم  هک  نیمه  ددرگ  هبتـشم  وا  رب  یلکـشم  هلئـسم 
باجح فشک  باحـس و  عفر  رظتنم  انآف  انآ  وا  ءوضب  قلخ  عافتنا  دوجو  اب  دشاب  هدیـشوپ  رباب  هک  باتفآ  هکنانچمه  هکنآ  میود )  ) ددرگیم

رکنم هکنآ  میس )  ) دنربیم میظع  ياهباوث  دندرگیمن و  سویأم  دنتسه و  جرف  رظتنم  تبیغ  مایا  رد  هتسویپ  صلخم  نایعیـش  نینچمه  دنتـسه 
باحسب هدیشوپ  هاگره  تسا  باتفآ  رکنم   331 ص : نیقیلا ، قح  دننام  بانج  نآ  راثآ  روهظ  راونا و  حوطس  دوجو  اب  ترـضح  نآ  دوجو 

ترضح نآ  تبیغ  دشاب  هاگ  نینچمه  تسا  حلصا  دابع  يارب  زا  هک  تسه  هاگ  باحسب  باتفآ  ندوب  روتسم  هچنانچ  هکنآ  مراهچ )  ) دشاب
تـسا لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  یتش  هوجوب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  دـشاب  حلـصا  ناشیا  راثآب  ناـشیا  عاـفتنا  دوجو  اـب  نایعیـش  يارب  زا 
سمـش ندید  نینچمه  دوش  هدننکرظن  مشچ  يروک  ثعاب  هک  دشاب  اسب  تسین و  نکمم  ار  اههدید  رثکا  باتفآ  صرقب  رظن  هکنآ  مجنپ ) )
ناشیاب نامیا  ءاـیبنا  تثعب  زا  شیپ  مدرم  زا  يرایـسب  هچناـنچ  ددرگ  ناـشیا  تریـصب  يروک  ثعاـب  هک  دـشاب  اـسب  ار  ترـضح  نآ  لاـمج 

نامز نیا  رد  نایعیش  زا  ناشیا  رثکا  هک  تسین  رود  هنیدم و  دوهی  دننام  دندرکیم  راکنا  هدساف  ضارغا  ببـسب  تثعب  زا  دعب  دناهدروآیم و 
تبیغ مایا  رد  نینچمه  دننیبیمن  یضعب  هک  دننیبیم  اههجرف  زا  ار  باتفآ  مدرم  زا  یـضعب  ربا  زور  رد  هکنآ  مشـش )  ) دنـشاب نینچ  زین  تبیغ 

ترضح هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هچنانچ  دنسرن  یضعب  دنسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  نایعیش  زا  یـضعب  هک  تسا  نکمم 
وا و نایعیـش  صاوخ  رگم  ار  وا  ياج  تسناد  دنهاوخن  وا  تبیغ  رد  زارد و  یکی  هاتوک و  یکی  دوب  دـهاوخ  تبیغ  ود  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق 
زا رفن  یــس  هـک  تـسا  هدــش  دراو  رگید  تـیاور  رد  وا و  ناـیلاوم  ناـصوصخم و  رگم  ار  وا  ناــکم  تـسناد  دــنهاوخن  مـیود  تـبیغ  رد 
نآ هکنآ  متفه )  ) دـمآ دـهاوخ  وا  ياجب  يرگید  دـنریمب  هک  کی  ره  ینعی  دوب  دـنهاوخ  وا  تمدـخ  رد  هشیمه  ترـضح  نآ  ناصوصخم 
رد یلاعتقح  هچنانچ  تسین  ناشیا  عفن  زا  هرهبیب  روک  ریغب  یـسک  عفن و  مومع  رد  دـنباتفآ  دـننام  مالـسلا  مهیلع  وا  راهطا  ءابآ  ترـضح و 

هلاـسر نیا  هک  تسا  رایـسب  رگید  هوـجو  اًـلِیبَس و  ُّلَـضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َوُـهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  ْنَم  هدوـمرف  ناـنطابروک  نآ  قـح 
نآ راکنا  دشاب  هدش  مئاق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دوجو  رب  هرتاوتم  ثیداحا  هعطاق و  لیالد  هکنآ  زا  دعب  و  درادـن . اهنآ  رکذ  شیاجنگ 
هیلع رضخ  ترضح  دوجو  رد  هماع  همه  ار  نآ  لثم  هکنآ  اب  تسا  تروصیب  ترضح  نآ  تایح  لوط  زا  داعبتسا  ضحمب  ندرک  ترضح 

تسا و هدوب  لاس  دصناپ  رازه و  ود  هربتعم  تایاور  قفاوم  لاس و  رازه  زا  هدایزب  مالّـسلا  هیلع  حون  رمع  رد  دـنلئاق  دـناهدش و  لئاق  مالّـسلا 
لوزن ات  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  نامز  زا  ار  دیاص  نب  لاجد  رمع  دناهدش و  لئاق  لاس  رازه  هس  ار  داع  نب  نامقل  رمع 

سپ دنلئاق  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  ات  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رمع  دناهدش و  لئاق  نامـسآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 
جورخب رما  ار  وا  دناد و  وا  جورخ  رد  تحلصم  هک  یتقو  ات  درادب  یقاب  دیدم  تدم  رد  ار  يدهم  ترـضح  یلاعتقح  هک  دراد  داعبتـسا  هچ 

زا ینـالوط  ياـهتبیغ  هاـگره  هک  اریز  تسا  هجویب  لاؤـس  نیا  تسا  هدـیاف  هچ  بیاـغ  ماـما  دوـجو  رد  هک  دـنیوگیم  هک  هـچنآ  دـیامرف و 
رد اهتدم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ   332 ص : نیقیلا ، قح  لوسر  دشاب و  هدـش  عقاو  نیقیرفلا  نیب  هملـسم  تیاورب  قباس  ناربمغیپ 

اهنآ تبیغ  دوجو و  رد  هک  ياهدـیاف  ره  دـشاب  هدـش  ناهنپ  قلخ  رثکا  زا  هنیدـم  رد  ندـش  رهاظ  ات  راغ  رد  فیاط و  رد  بلاط و  یبأ  بعش 
ترـضح و نآ  دوجو  تماـماب و  داـقتعا  رد  ار  نایعیـش  هک  دـشابن  نآ  ریغب  هدـیاف  رگا  دوب و  دـناوتیم  ترـضح  نآ  تبیغ  دوجو و  رد  دوب 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هک  تسا  لوقنم  هچناـنچ  تسا  یفاـک  دوشیم  لـصاح  یهاـنتم  ریغ  یباوث  ندرب  ترـضح  نآ  روهظ  راـظتنا 
مالّـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  جرف و  راظتنا  هک  دومرف  ترـضح  ادـخ  دزن  تسا  رتبوبحم  لمع  مادـک  هک  دندیـسرپ  مالّـسلا 

نآ روهظ  راـظتنا  وا و  تماـماب  دنـشاب  لـئاق  هک  وا  تبیغ  ناـمز  لـها  دـش و  دـهاوخ  دـتمم  مهدزاود  ماـما  تبیغ  هک  دومرف  هک  تسلوقنم 
هک تسا  هدومرف  اطع  ناشیاب  ردـق  نآ  تفرعم  مهف و  لقع و  زا  یلاـعت  قح  هک  اریز  دوب  دـنهاوخ  ناـمز  ره  لـها  نیرتهب  دنـشک  ترـضح 
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رد دـننک  داهج  هک  هدـینادرگ  یتعامج  هلزنمب  نامز  نآ  رد  ار  ناشیا  لج  زع و  يادـخ  تسا و  هدـیدرگ  هدـهاشم  هلزنمب  ناشیا  دزن  تبیغ 
ار قلخ  دنناگدننکتوعد  یتسارب و  دنیام  نایعیـش  قحب و  ناصلخم  دنناشیا  ریـشمشب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يور  شیپ 
ره هک  تسلوقنم  ترضح  نآ  زا  اضیا  تسا و  اهجرف  نیرتگرزب  زا  ندیـشک  جرف  راظتنا  هک  دومرف  راکـشآ و  ناهنپ و  رد  ادخ  نید  يوسب 
زا ربتعم  ياهدنـسب  دـحا و  ردـب و  نادیهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث  یلاعتقح  واب  دـنک  اطع  ام  مئاق  تبیغ  رد  اـم  تیـالو  رب  دـنامب  تباـث  هک 
اب مئاق  ترـضح  همیخ  ریز  رد  هک  تسا  یـسک  هلزنمب  دریمب  دشک و  مئاق  روهظ  راظتنا  هک  ره  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

ترضح تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  هلزنمب  هکلب  دنک  داهج  دنز و  ریشمش  وا  يور  شیپ  رد  هک  تسا  یـسک  لثم  هکلب  دشاب  ترـضح  نآ 
هک دمآ  دـهاوخ  ینامز  مدرم  رب  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دـشاب و  هدـش  دیهـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

دوب دـهاوخ  اهنآ  يارب  هک  یباوث  رتمک  نامز و  نآ  رد  ام  رماب  دـننامب  تباث  هک  اهنآ  لاـح  اـشوخ  سپ  ناـشیا  ماـما  ناـشیا  زا  دوش  بیاـغ 
ار امـش  داب  تراشب  سپ  نم  تبیغب  دیدومن  قیدصت  نم و  رـسب  دیدروآ  نامیا  نم  ناگدنب  يا  هک  ار  ناشیا  یلاعتقح  دـنک  ادـن  هک  تسنآ 

ناهانگ منکیم  وفع  امـش  زا  سب و  ار و  تدابع  منکیم  لوبق  امـش  زا  نم  نازینک  ناگدنب و  دیئامـش  هک  یتسردب  نم  بناج  زا  وکین  باوثب 
ناشیا زا  ار  الب  منکیم  عفد  امش  ببسب  دوخ و  ناگدنب  يارب  زا  متسرفیم  ناراب  امش  تکربب  سب و  مزرمآیم و  ار  امش  امـش و  ریغ  زا  هن  ار 

نامز نآ  رد  مدرم  هک  يراک  رتهب  تسا  زیچ  هچ  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ  يوار  مداتـسرفیم  ناـشیا  رب  ار  دوخ  باذـع  دـیدوبیمن  امـش  رگا 
تـسا مولعم  اجک  زا  هکنآ  اب  تسا  ءاصحا  دح و  زا  هدایز  باب  نیا  رد  ثیداحا  ندوب و  اههناخ  مزالم  نتـشادهاگن و  ار  نابز  دومرف  دننک 

دیآیم و جحب  لاس  ره  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  هچنانچ  دنسانشن  ار  وا  هک  یهجو  رب  دسریمن  مدرمب  ارهاظ  ترضح  نآ  عفانم  هک 
میدـیدیم و ار  وا  اـم  هـک  دـنیوگ  دوـش  رهاـظ  ترـضح  نآ  نوـچ  دنــسانشیمن و  ار  وا  مدرم  333 و  ص : نـیقیلا ، قـح  دسانـشیم  ار  مدرم 

هابـشا ناینـس  نیا  فسوی  ترـضحب  تسا  هیبش  رما  نیا  بحاص  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  میتخانـشیمن و 
ادوس دنتفگ و  نخـس  وا  اب  وا و  دزنب  دنتفر  دندوب و  ناربمغیپ  طابـسا  نایاناد و  ءالقع و  فسوی  ناردارب  ار  نیا  دـننکیم  راکنا  ارچ  كوخب 

رد یلاعتقح  هک  ناریح  تما  نیا  دننکیم  يراکنا  هچ  سپ  دیناسانـش  ناشیاب  ار  دوخ  هکنآ  ات  دنتخانـشن  ار  وا  دندوب و  وا  ناردارب  دندرک و 
يور رب  اپ  دور و  هار  ناشیا  ياهرازاب  رد  دـنک و  ددرت  ناشیا  نایم  رد  ناشیا و  زا  دـنک  ناـهنپ  ار  دوخ  تجح  هک  دـهاوخ  تاـقوا  زا  یتقو 

تصخر ار  فسوی  هچنانچ  دناسانشب  ناشیاب  ار  دوخ  هک  دهد  تصخر  ار  وا  ادخ  هکنآ  ات  دنـسانشن  ار  وا  ناشیا  دراذگ و  ناشیا  ياهـشرف 
وا رب  فطل  هک  اریز  دـنک  بصن  ار  دوخ  تجح  هک  تسبجاو  ادـخ  رب  هک  دـنیوگیم  ناـملکتم  دناسانـشب و  دوخ  نارداربـب  ار  دوخ  هک  داد 

هتـشادن يریـصقت  باب  نیا  رد  هک  یعمج  دوب و  دـهاوخ  مدرم  زا  ریـصقت  ددرگ  بیاـغ  وا  دـننادرگ و  فئاـخ  ار  وا  مدرم  رگا  تسبجاو و 
يارب ار  نید  لئاسم  دشاب و  هدیدرگ  رشتنم  ناشیا  راثآ  همئا  تاکرب  زا  هک  یتقو  رد  اصوصخ  دیدرگ  دنهاوخ  زیاف  میظع  ياهباوثب  دنشاب 

نید لئاسم  رد  ناشیاب  عوجرب  رما  ار  مدرم  دنـشاب و  هدینادرگ  مدرم  نید  يداه  ار  دوخ  رابخا  نایوار  اهقف و  دنـشاب و  هدومرف  نایب  نایعیش 
هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هچنانچ  دوب  دهاوخن  نایعیـش  يارب  یتریح  نادنچ  ناشیا  تبیغ  رد  سپ  دنـشاب  هدومرف 

نید نیا  زا  دـننکیم  یفن  هک  تسا  هدـینادرگ  ررقم  ار  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  ناـیوار  زا  دـنچ  یلداـع  يرـصع  ره  رد  یلاـعتقح 
بحاص ترـضح  زا  تایعقوت  اهنامرف و  ار و  نالهاج  ندرک  لیوأت  ار و  ناعدتبم  هلطاب  بهاذم  نتـسب  دوخ  رب  ار و  نایلاغ  ندرک  فیرحت 

رب میادخ  تجح  نم  امـش و  رب  دننم  تجح  ناشیا  هک  ام  ثیداحا  نایوارب  دـینک  عوجر  ام  تبیغ  مایا  رد  هک  دیـسر  نایعیـشب  مالّـسلا  هیلع 
یلِإ ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  درادن  نانخس  نیاب  جایتحا  میدومن  هماقا  ترضح  نآ  تماما  رب  ام  هک  یصوصن  لیالد و  نآ  ناشیا و  رب  ای  همه 

. نیقیلا قح  باتک  زا  لوا  دلج  دش  مامت  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  دلج 

باتک تاصخشم 
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[ تماما رد  مجنپ  باب  همتت  ]

تستعجر تابثا  رد  مهن  دصقم 

هراشا

مئاق ترضح  نامز  رد  تمایق  زا  شیپ  ینعی  تسا  تعجر  تیقح  هقحم  هقیرف  بهذم  تایرورض  هکلب  هعیـش  تایعامجا  هلمج  زا  هک  نادب 
ياههدید مالـسلا  مهیلع  دوخ  همئا  تلود  ندیدب  هکنآ  يارب  ناکین  دندرگیمرب  ایندب  دب  رایـسب  نادب  کین و  رایـسب  ناکین  زا  یعمج  (ع )

نآ فاعضا  هدهاشم  ایند و  باذع  تبوقع و  يارب  زا  نادب  دسرب و  ناشیاب  ایند  رد  ناشیا  ياهیکین  يازج  زا  یـضعب  ددرگ و  نشور  ناشیا 
روشحم تمایق  رد  ات  دـننامیم  اهربق  رد  مدرم  ریاس  ناشیا و  زا  نایعیـش  ندیـشک  ماقتنا  دـسرب و  تلاسر  تیب  لهاب  دنتـساوخیمن  هک  یتلود 

رفک ضحم  ای  دشاب  هتـشاد  نامیا  ضحم  هک  یـسک  رگم  تعجر  رد  دنکیمن  عوجر  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هچنانچ  دنوش 
هیوباب نب  دمحم  دننام  دناهدرک  تعجر  تیقح  رب  عامجا  ياوعد  هیماما  ياملع  رثکا  دنراذگیم و  دوخ  لاحب  ار  ناشیا  سپ  مدرم  ریاس  اما 
راصعا رد  هتسویپ  هیماما و  ياملع  رباکا  زا  ناشیا  ریغ  سواط و  نب  دیس  یسربط و  خیش  یضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  تاداقتعا  هلاسر  رد 

هلأسم نیا  رد  هدرفم  لئاسر  هعیـش  نیثدـحم  ءاملع و  زا  يرایـسب  تسا و  هدوب  عازن  هلأسم  نیا  رد  نیفلاخم  هیماـما و  ياـملع  ناـیم  هیـضام 
336 ص : نیقیلا ، قح  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  هیوباب  نبا  خیـش  دـناهدومن و  رکذ  لاجر  باـبرا  هچناـنچ  دـناهدومن  فیلأـت 
دنادن و لالح  ار  هعتم  دشاب و  هتشادن  ام  تعجرب  نامیا  هک  یـسک  تسین  ام  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک 

داریا ربتعم  لصا  هاجنپ  رد  هک  هیماما  ياملع  نیفنـصم  زا  رفن  لهچ  زا  هدایز  زا  ثیدـح  تسیود  زا  هدایز  راونالا  راحب  باـتک  رد  ریقح  نیا 
. تسا رایسب  تسا  هدش  تعجرب  اهنآ  ریسفت  هک  یتایآ  دنک و  عوجر  باتک  نآب  دشاب  یکش  ار  هک  ره  ماهتشون  نوریب  دناهدومن 

انِتایآِب ُبِّذَکُی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشْحَن  َمْوَی  تسا  هدومرف  یلاعتقح  لوا 

رفعج ماما  ترـضح  زا  رایـسب  ثیداحا  رد  ام و  تایآب  دننکیم  بیذکت  هک  اهنآ  زا  یجوف  یتما  ره  زا  میدـینادرگ  ثوعبم  هک  يزور  ینعی 
هک تسنآ  تمایق  هیآ  دـنکیم و  هدـنز  ار  یجوف  یتما  ره  زا  یلاعت  قح  هک  تسا  تعجر  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

مینکن و هدـنز  هک  ار  ناشیا  زا  يدـحا  مینکن  كرت  سپ  ار  ناشیا  مینادرگ  روشحم  ینعی  ًادَـحَأ  ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  تسا  هدومرف 
. دنامالّسلا هیلع  همئا  نینمؤملا و  ریما  تایآب  دارم  هک  دومرف 

نوُنِقوُی انِتایآِب ال  اوُناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَکُت  ِضْرَأْلا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمُهَل  انْجَرْخَأ  ْمِهْیَلَع  ُلْوَقْلا  َعَقَو  اذِإ  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  میود 

هباد ناشیا  يارب  زا  میروآ  نوریب  تمایق  کیدزن  ناشیا  رب  باذع  دوش  لزان  هک  یتقو  هکنآ  اب  ناشیا  رب  ادخ  باذـع  دوش  عقاو  نوچ  ینعی 
زا دارم  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  دنتـشادن و  نیقی  ام  تایآب  هک  دندوب  مدرم  هک  یتسردب  ناشیا  اب  دیوگ  نخـس  هک  نیمز  زا 

دوب و دهاوخ  وا  اب  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  دش و  دهاوخ  رهاظ  تمایق  کیدزن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  هباد  نیا 
شقن دز و  دهاوخ  رفاک  هدید  ود  نایم  رب  ار  رتشگنا  تسنمؤم و  هک  اقح  تسب  دهاوخ  شقن  دز و  دهاوخ  نمؤم  هدـید  ود  نایم  رب  ار  اصع 

دـناهدرک و تیاور  ناشیا  ریغ  سابع و  نبا  رامع و  زا  دوخ  بتک  رد  ار  رابخا  نیا  لثم  زین  هماع  و  اـقح . تسا  رفاـک  وا  هک  تفرگ  دـهاوخ 
رب ار  اصع  سپ  دوب  دهاوخ  نامیلس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  اب  دمآ و  دهاوخ  نوریب  افـص  زا  هباد  هک  تسا  هدرک  تیاور  فاشک  بحاص 

دننام درک  دهاوخ  نشور  ار  وا  يور  مامت  هک  دیسر  دهاوخ  مهب  يدیفس  هطقن  سپ  شاهدید  ود  نایم  رد  ای  دز  دهاوخ  نمؤم  دوجس  لحم 
ار شیور  عیمج  دوشیم و  هایـس  دـنزیم و  رفاک  ینیب  رب  ار  رتشگنا  نمؤم و  دوشیم  هتـشون  شمـشچ  ود  نایم  رد  هکنآ  ای  ناشخرد  هراـتس 
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دنکیم تحارج  ینعی  دناهدناوخ  دـیدشتیب  مهملکت  ءارق  زا  یـضعب  دـناهتفگ  رفاک و  دوشیم  هتـشون  شاهدـید  ود  نایم  رد  ای  دـنکیم  هریت 
قح اصع  بحاص  منم  هک  دومرفیم  اههبطخ  رد  ررکم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  رتاوتم  هصاخ  هماـع و  ثیداـحا  رد  ار و  ناـشیا 
هک دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  هتابن و  نب  غبـصا  سابع و  نبا  هریره و  وبا  زا  هماع  و  دننک - غاد  هک  يزیچ  ینعی  مسیم  337 و  ص : نیقیلا ،

تفگ هک  هتابن  نب  غبـصا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ۀمئالا  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  باتک  رد  رایهام  نبا  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ضرالا  ۀـباد 
نینچ زین  دوهی  یئاهنت  هب  میئوگیمن  ام  متفگ  نم  تسا  یلع  ضرالا  ۀباد  دینکیم  نامگ  نایعیش  هورگ  امش  تفگ  درک و  باطخ  ارم  هیواعم 
تفگ هیواعم  یلب  تفگ  دیباییم  دوخ  بتک  رد  ار  ضرالا  ۀباد  امـش  هک  دیـسرپ  دیبلط و  ار  دوهی  ياملع  ملعا  داتـسرف و  هیواعم  دـنیوگیم 

یلعب تسا  کیدزن  هچ  ایلا  تفگ  هیواعم  ایلا  تفگ  دراد  مان  هچ  ینادیم  تفگ  هیواعم  تسا  يدرم  تفگ  تسا  زیچ  هچ 

داعَم یلِإ  َكُّدارَل  َنآْرُقْلا  َکْیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  یلاعتقح  لوق  میس 

دراو رایـسب  ثیداحا  دوع و  لحم  ینعی  داـعم  يوسب  دـنادرگیمرب  ار  وت  هنیآره  ار  نآرق  هدـینادرگ  بجاو  وت  رب  هکنآ  هک  یتسردـب  ینعی 
. ایند يوسب  تسا  لوسر  ترضح  تعجر  دارم  هک  تسا  هدش 

نوُرَشْحُت ِهَّللا  یَلِإَل  ْمُّتُم ...  َْوأ  ِهَّللا  ِلیِبَس  یِف  ْمُتْلِتُق  ْنِئَل  َو  ادخ  لوق  قفاوم  مراهچ 

تعجر رد  هیآ  نیا  هک  رایسب  قرط  هب  تسا  لوقنم  دیوشیم  روشحم  ادخ  يوسب  هنیآره  دیریمب  ای  ادخ  هار  رد  دیوش  هتـشک  رگا  هتبلا  ینعی 
هک تسه  یگرم  یندش و  هتشک  ار  وا  دشاب  هتـشاد  هیآ  نیاب  نامیا  هک  ره  تسا  وا  هیرذ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هار  ِهَّللا  ِلِیبَس  تسا و 

ناشیا هار  رد  ات  ددرگیمرب  تعجر  رد  دریمب  رگا  دریمب و  ات  ددرگیمرب  ناشیا  تعجر  رد  ناـشیا  هار  رد  دوش  هتـشک  اـیند  تاـیح  رد  رگا 
رد هتبلا  تسا و  هدیـشچن  ار  گرم  دوش  هتـشک  هک  ره  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  تسا  هدومرف  اضیا  دوش و  هتـشک 

. دشچب ار  گرم  ات  ددرگیمرب  ایندب  تعجر 

ْمُتْرَرْقَأ َأ  َلاق  ُهَّنُرُصْنَتَل  َو  ِهِب  َّنُنِمْؤُتَل  ْمُکَعَم  امِل  ٌقِّدَصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َّمُث  ٍۀَمْکِح  َو  ٍباتِک  ْنِم  ْمُکُتْیَتآ  امَل  َنیِّیِبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  یلاعتقح  لوق  مجنپ 
رَرْقَأ اوُلاق  يِرْصِإ  ْمُکِلذ  یلَع  ْمُتْذَخَأ  َو 

امـش يوس  هب  دـیایب  سپ  تمکح  باـتک و  زا  امـشب  ماهداد  هچنآ  هنیآره  هک  ار  ناربمغیپ  ناـمیپ  ادـخ  تفرگ  هک  ار  یتقو  روآ  داـیب  ینعی 
دهع و دیدرک  لوبق  دیدرک و  رارقا  ایآ  تفگ  ار  وا  دینک  يرای  ربمغیپ و  نآب  دـیروایب  نامیا  هتبلا  دـشاب  امـش  هدـننک  قیدـصت  هک  يربمغیپ 
هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  ثیداحا  رد  مناهاوگ و  زا  امـش  رب  نم  رگیدـکی و  رب  دیـشاب  هاوگ  تفگ  میدرک  رارقا  دـنتفگ  ارم  نامیپ 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تاجردلا  رئاصب  باتک  رد  هّللا  دبع  نب  دعس  هچنانچ  دوب  دهاوخ  تعجر  رد  ترصن  نیا 
دومرف سپ  درک  دنهاوخ  يرای  تعجر  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دروآ و  دـنهاوخ  ادـخ  لوسرب  نامیا  ینعی  دومرف  هک  تسا  هدرک 

عیمج تسا  وا  زا  دعب  هک  ره  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  زا  تسا  هدینادرگ   338 ص : نیقیلا ، قح  ثوعبم  ادخ  هک  يربمغیپ  ره  هک  دنگوس  ادـخب 
بختنم باتک  رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  يور  شیپ  رد  دننک  لادج  لاتق و  ات  ایندب  دننادرگیمرب  ار  ناشیا 
دنوادـخ هک  یتسردـب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  هدـحاو  باـتک  زا  رئاـصبلا 

ار هملک  نآ  سپ  ياهملکب  دومن  ملکت  سپ  دوبن  وا  اب  یـسک  یگناـگی و  رد  دوب  درفنم  تسا و  ریظن  لـثمیب و  هناـگی و  دـحاو و  ناـیملاع 
نآ زا  دوـمن  يرگید  هملکب  ملکت  سپ  تسا  هدرک  قـلخ  روـن  نآ  زا  زین  ارم  هیرذ  ارم و  دـیرفآ و  ار  دـمحم  روـن  نآ  زا  دـینادرگ و  يروـن 

ادخ و هدیزگرب  حور  میئام  سپ  دینادرگ  نکاس  ام  ياهندـب  رد  ار  رون  نآ  دـینادرگ و  نکاس  رون  نآ  رد  ار  حور  نآ  دیـسرمهب و  یحور 
زا میدوب  یفقس  ریز  رد  ءایشا  قلخ  زا  شیپ  ام  تسا و  هدرک  مامت  قلخ  رب  ار  دوخ  تجح  امب  تسا و  هدرک  رکذ  نآرق  رد  هک  ادخ  تاملک 
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هیزنت ار و  ادخ  میدرکیم  تدابع  دنک  رظن  ام  رب  هک  ياهدـید  هن  دوب و  زور  هن  دوب و  بش  هن  هام و  هن  دوب و  باتفآ  هن  هک  یتقو  رد  زبس  رون 
زا ناـمیپ  دـهع و  درک  قلخ  ار  ناربـمغیپ  حاورا  نوچ  دـنیرفایب و  ار  قیـالخ  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  اـهنیا  میدرکیم و  وا  حـیبست  سیدـقت و  و 

هیلع هّللا  یّلص  دمحمب  دیروایب  نامیا  ینعی  تفگ  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپ  دننک  يرای  ار  ام  دنروآ و  نامیا  امب  هک  تفرگ  ناشیا 
ار دمحم  نامیپ  ارم و  نامیپ  تفرگ  یلاعتقح  هک  یتسردب  درک  دنهاوخ  وا  يرای  ناربمغیپ  همه  ار و  وا  یـصو  دـینک  يرای  مّلـس و  هلآ و  و 

هچنآـب ادـخ  يارب  زا  مدرک  تاـفو  وا و  يور  شیپ  رد  مدرک  داـهج  ار و  دـمحم  مدرک  يراـی  نم  هک  قیقحتب  مینکب و  رگیدـکی  يراـی  هک 
ناربمغیپ زا  يدح  دناهدرکن  نم  يرای  زونه  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  يرای  ترصن و  رد  قاثیم  نامیپ و  زا  نم  زا  تسا  هتفرگ 

ار همه  ادخ  هتبلا  دوب و  دهاوخ  نم  زا  همه  نیمز  برغم  قرـشم  نیب  ام  دومن و  دنهاوخ  نم  يرای  تعجر  رد  نیا  زا  دعب  ادـخ و  نالوسر  و 
اههدـنز و رـس  رب  دز  دـنهاوخ  ریـشمش  نم  يور  شیپ  رد  دـشاب و  هدوب  هک  یلوسر  يربـمغیپ و  ره  متاـخ  اـت  مدآ  زا  درک  دـهاوخ  ثوعبم 
دنک و هدنز  ار  ناشیا  ادخ  هک  یئاههدرم  منکن ز  بجعت  هنوگچ  تسا و  بیجع  رایـسب  هچ  سنا و  نج و  زا  دنـشاب  هدش  هدـنز  هک  اههدرم 
دـنور و هفوـک  ياـهرازاب  ناـیم  رد  هـّللا و  یعاد  اـی  کـیبل  کـیبل  هـک  دـننک  دـنلب  ادـص  ناـیوگکیبل  دـنیآ  نوریب  اـهربق  زا  هورگ  هورگ 

هکنآ ات  نیرخآ  نیلوا و  نارابج  زا  دننز  ناشیا  عابتا  نارابج و  نارفاک و  ياهرس  رب  دنشاب و  هتشاذگ  دوخ  شود  رس  رب  هنهرب  ياهریـشمش 
تـسا هداد  هدـعو  ادـخ  ینعی  هیآ  رخآ  ات  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  هک  نآرق  رد  تسا  هداد  ار  ناشیا  هک  ياهدـعوب  دـنک  افو  یلاـعتقح 

دوب دناهدینادرگ  هفیلخ  هچنانچ  نیمز  رد  دنادرگ  هفیلخ  ار  ناشیا  هتبلا  هک  دناهدرک  هتـسیاش  ياهلمع  امـش و  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  ناشیا 
يارب زا  تسا  هدیدنسپ   339 ص : نیقیلا ، قح  هک  ار  ناشیا  نید  ناشیا  يارب  زا  دـنادرگ  نکمتم  هتبلا  دـناهدوب و  اهنآ  زا  شیپ  هک  ار  اـهنآ 

هک دومرف  ترضح  دننادرگن  نم  کیرـش  ار  زیچ  چیه  ارم و  دننک  تدابع  هک  ینمیا  ناشیا  فوخ  زا  دعب  ناشیا  يارب  زا  دنک  لدب  ناشیا و 
هک یتسردب  یسک و  زا  ندرک  هیقتب  دنشابن  جاتحم  نم و  ناگدنب  زا  يدحا  زا  دنـسرتن  دنـشاب و  نمیا  هک  یلاح  رد  ارم  دننک  تدابع  ینعی 

ماقتنا اهمکح و  بحاـص  اهنتـشگرب و  اـهتعجر و  بحاـص  منم  دوب و  دـهاوخ  تعجر  زا  دـعب  یتعجر  نتـشگرب و  زا  دـعب  ینتـشگرب  ارم 
قودنص ادخ و  ملع  نزاخ  ادخ و  نیما  منم  ادخ و  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  منم  نهآ و  زا  یخاش  دننام  منم  بجع و  ياهتلود  اهندیشک و 
يوسب مدرم  هدننک  عمج  منم  ادخ و  نازیم  ادخ و  طارـص  دش و  دـیاب  ادـخ  هجوتم  نم  تهج  زا  هک  ادـخ  هجو  ادـخ و  باجح  ادـخ و  رس 

تشهب و لها  منادرگیم  نکاس  خزود  تشهب و  هدننک  تمسق  منم  وا و  ياربک  تایآ  وا و  يایلع  لاثما  ادخ و  يانسح  يامسا  میئام  ادخ و 
تسا و نم  يوسب  قـلخ  تشگزاـب  منهج و  لـها  باذـع  تسا  نم  راـیتخاب  تشهب و  لـها  جـیوزت  تسا  نم  اـب  منهج و  رد  ار  منهج  لـها 

منم ضرـالا و  ۀـباد  منم  دـش و  مهاوخ  رهاـظ  باـتفآ  صرق  دزن  رد  هک  منم  فارعا و  رد  هدـنیوگ  ناذا  منم  تسا و  نم  اـب  قـلخ  باـسح 
رخآ نایوگنخس و  نابز  ناقباس و  ۀیآ  نایقتم و  هاشداپ  نانمؤم و  ریما  منم  منکیم و  ادج  رگیدکی  زا  ار  رفاک  نمؤم و  هک  فارعا  بحاص 

اهنامسآ لها  رب  ادخ  تجح  ازج و  زور  رد  تلادع  يوزارت  راگدرورپ و  میقتسم  طارص  ادخ و  هفیلخ  ءایبنا و  ثراو  ناربمغیپ و  يایصوا 
رد قیالخ  هاوگ  منم  امش و  قلخ  يادتبا  رد  امش  رب  تسا  هدرک  مامت  تجح  وا  رب  ادخ  هکنآ  منم  تساهنامـسآ و  نیب  ام  هک  ره  اهنیمز و  و 

مدرم ياهبـسن  منادیم  لطاب و  زا  قح  هدننک  ادج  ادـخ و  قلخ  نایم  رد  مکح  اهالب و  اهگرم و  ملع  تسا  نم  دزن  رد  هکنآ  منم  ازج و  زور 
تـسا هدینادرگ  نم  رخـسم  ادخ  هکنآ  منم  مسیم و  اصع و  بحاص  منم  ار و  ناربمغیپ  ياهباتک  تازجعم و  تایآ و  دـناهدرپس  نمب  ار و 

يداه منم  تما و  نیا  نوراق  منم  ار و  هام  باتفآ و  اههراتـس و  اهایرد و  اههوک و  اهداب و  یئانـشور و  یکیرات و  قرب و  اهدـعر و  اهربا و 
هداتـسرف یحو  شربمغیپ  هب  یفخم  هک  اهزار  نآـب  تسا و  هدرپس  نمب  ادـخ  هک  یملع  نآـب  منادـیم  ار  زیچ  ره  ددـع  هکنآ  منم  تما و  نیا 

دوخ تمکح  ار و  دوخ  هملک  تسا و  هدیـشخب  نمب  ار  دوخ  مان  ادخ  هکنآ  منم  تسا و  هتفگ  نمب  شربمغیپ  ار  ناهنپ  ياهزار  نآ  تسا و 
بلط مریگیم و  هاوگ  ارت  نم  ادـنوادخ  دـیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دـینک  لاؤس  نم  زا  مدرم  هورگ  يا  تسا  هدرک  اطع  نمب  ار  دوخ  ملع  ار و 

میظعلا یلعلا  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  ناشیا و ال  رب  یهد  يرای  ارم  هک  منکیم 

نوُعِجْرَی ْمُهَّلَعَل  ِرَبْکَأْلا  ِباذَعْلا  َنُود  ینْدَأْلا  ِباذَعْلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذُنَل  َو  مشش -
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ترضح دندرگرب   340 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  دیاش  رتگرزب  باذع  زا  شیپ  رتتسپ  ای  رتکیدزن  باذع  زا  ار  ناشیا  میناشچیم  هتبلا  ینعی 
باذـع درک و  دـنهاوخ  باذـع  ار  ناـشیا  ریـشمش  هب  هک  تسا  تعجر  باذـع  رتگرزب  باذـع  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 

. تسا تعجر  رد  ندش  هدنز  نتشگرب و  زا  دارم  تسا و  تمایق  رتگرزب 

نْیَتَنْثا اَنَتْیَیْحَأ  َو  ِنْیَتَنْثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  متفه -

رد ندینادرگ  هدـنز  کی  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  راب  ود  ار  ام  يدـینادرگ  هدـنز  راب و  ود  ار  ام  يدـیناریم  ام  راگدرورپ  يا  ینعی 
. تعجر رد  يرگید  تسا و  ایند  رد  ندیناریم  کی  تمایق و  رد  يرگید  تسا و  تعجر 

داهْشَأْلا ُموُقَی  َمْوَی  َو  ایْنُّدلا  ِةایَحْلا  یِف  اوُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُصْنَنَل  اَّنِإ  متشه -

دنتـسیایم هک  يزور  رد  ایند و  یناگدـنز  رد  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  ار  اـهنآ  ار و  دوخ  نـالوسر  مینکیم  يراـی  هتبلا  اـم  هک  یتسردـب  ینعی 
هّللا دـبع  نب  دعـس  میهاربا و  نب  یلع  ار - ناـشیا  مـینکیم  يراـی  ود  ره  ترخآ  اـیند و  رد  ینعی  ناـمدرم  رب  نداد  یهاوـگ  يارب  ناـهاوگ 

ناربمغیپ زا  يرایسب  هک  ینادیمن  رگم  تسا  تعجر  رد  ایند  يرای  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور 
رد تسا  رایسب  دناهدومرف  تعجرب  لیوأت  هک  یتایآ  دوب و  دهاوخ  تعجر  رد  يرای  نیا  هکلب  دندش  هتـشک  ات  ایند  رد  دناهدشن  هدرک  يرای 

ترضح زا  رئاصب  رد  هّللا  دبع  نب  دعس  و  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  رابخا  نمض  رد  یضعب  میدومن و  افتکا  نیمهب  هلاسر  نیا 
دنوشیم هدنز  مدرم  هک  تمایق  زور  ات  دهد  تلهم  ار  وا  هک  درک  لاؤس  ادخ  زا  هّللا  هنعل  ناطیش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

هک يزور  زا  شعابتا  عیمج  اب  ناطیـش  دوش  رهاظ  دوش  زور  نآ  نوچ  مولعم  تقو  موی  ات  مداد  تلهم  ار  وت  هک  دومرف  درک و  اـبا  یلاـعتقح 
يوار تسا  ترضح  نآ  ياهتشگرب  رخآ  نیا  ددرگرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زور و  نآ  ات  تسا  هدومرف  قلخ  ار  مدآ  ادخ 

ات دندرگیمرب  وا  نامز  ناراکدـب  ناراکوکین و  دـشاب  هدوب  ینرق  رد  هک  یماما  ره  یلب و  دومرف  درک  دـهاوخ  رایـسب  ياهتعجر  رگم  تفگ 
هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوش  رهاظ  زور  نآ  نوچ  سپ  دنـشکب  ماقتنا  ناشیا  زا  نانمؤم  دنادرگ و  بلاغ  نارفاک  رب  ار  نانمؤم  یلاعتقح 
دوش عقاو  یلاتق  سپ  هفوکب  کیدزن  دوش  عقاو  تارف  رانک  رد  ناشیا  تاقالم  شباحصا و  اب  دیایب  نایعیـش  شباحـصا و  اب  ددرگرب  مالّـسلا 
بآ نایم  رد  یضعب  ياپ  دندرگرب و  تشپ  سپ  زا  مدق  دص  هک  ار  ریما  ترضح  باحـصا  منیبیم  ایوگ  دشاب  هدشن  عقاو  نآ  لثم  زگره  هک 

رد رون  زا  ياهبرح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هکئالم و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نامسآ  زا  دیآ  ریزب  يربا  سپ  دوش  لخاد  تارف 
هک نونکا  هک  دنیوگ  واب  شباحـصا  ددرگرب و  بقع  زا  دتفا  ترـضح  نآ  رب  ناطیـش  رظن  نوچ  دیآ  ربا  نآ  شیپ  رد  دشاب و  هتـشاد  تسد 

ترضح سپ  نایملاع  راگدرورپ  زا  مسرتیم  نم  دینیبیمن  امش  هچنآ  منیبیم  نم  دیوگیم   341 ص : نیقیلا ، قح  وا  يوریم  اجکب  یتفای  رفظ 
هب ار  ادـخ  مدرم  همه  نآ  زا  دـعب  سپ  دـنوش  كاله  همه  شباحـصا  وا و  هک  دـنزب  شفتک  ود  ناـیم  رد  ار  هبرح  دـسرب و  واـب  لوسر ص 

همه دوش  دلوتم  وا  بلص  زا  دنزرف  رازه  راهچ  لهچ و  نینمؤملا  ریما  ترضح  دننادرگن و  کیرش  ادخ  اب  ار  زیچ  چیه  دنتـسرپب و  یگناگی 
دـسر و مهب  هفوک  دجـسم  فرط  ود  رد  هدومرف  نمحرلا  ةروس  رد  یلاعتقح  هک  زبس  غاب  ود  تقو  نآ  رد  سپ  دـنزرف  کـی  لاـس  ره  رـسپ 

دنس نیدنچب  تمایق و  زا  شیپ  تعجر  رد  دوب  دهاوخ  نیسح  ماما  ترضح  اب  قیالخ  باسح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اضیا 
هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  تشگ  دـهاوخرب  تعجر  رد  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا 
ماما ترـضح  زا  دوش و  هتخیوآ  شاهدید  يور  رب  وا  ياهوربا  ياهوم  يریپ  زا  هک  درک  دهاوخ  یهاشداپ  رادقم  نآ  دوب و  دهاوخ  مالّـسلا 

زا ار  دوخ  قح  ات  اهندـب  يوسب  ناشیا  نانمـشد  حاورا  اب  ناـنمؤم  حاورا  تعجر  رد  دـندرگرب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
مـشخب ار  وا  دنـشاب  هدروآ  مشخب  ار  ناشیا  رگا  دنـشکب و  وا  زا  ماقتنا  دشاب  هدرک  هجنکـش  باذع و  ار  ناشیا  هک  ره  دـننک  ءافیتسا  ناشیا 
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دنریمب و بش  کی  رد  همه  نآ  زا  دعب  دننک و  یناگدنز  دوخ  نانمشد  نتشک  زا  دعب  هام  یس  سپ  دنشکب  ضوعب  دنشاب  هتشک  رگا  دنروآ 
قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دندرگرب و  منهج  ياهباذع  نیرتدبب  نانمـشد  دـندرگرب و  تشهب  میعنب  ناشیا 

ار امش  دینادرگ  ناربمغیپ و  ار  امـش  دینادرگ  ینعی و  ًاکُوُلم  ْمُکَلَعَج  َو  َءاِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَعَج  ْذِإ  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  زا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع 
يوار دناهمئا  ناهاشداپ  دنیوا و  هیرذ  لیعامسا و  میهاربا و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناربمغیپ  هک  دومرف  ناهاشداپ 

نب یلع  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تعجر  یهاشداپ  تشهب و  یهاـشداپ  دومرف  دـناهداد  امـشب  یهاـشداپ  هچ  تفگ 
زجاع ارم  شریسفت  هک  تسه  ياهیآ  نآرق  رد  تفگ  نم  اب  جاجح  تفگ  هک  بشوخ  نب  رهش  زا  تسا  هدرک  تیاور  شریـسفت  رد  میهاربا 
هتبلا هکنآ  رگم  باتک  لها  زا  يدـحا  تسین  ینعی  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو  تسنیا  هیآ  نآ  ممهفیمن  تسا و  هدرک 

دننزب و ار  ینارـصن  دوهی و  ندرگ  هک  منکیم  رما  نم  هک  دنگوس  ادخب  وا و  ندرم  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحب  دنروآیم  نامیا 
متفگ دراد  ینعم  هچ  سپ  تفگ  دـیاهدیمهف  امـش  هک  تسین  دارم  نیا  ریما  يا  متفگ  نم  دریمب  اـت  دـنکیمن  تکرح  وا  بل  هک  مـنکیم  رظن 

ترضحب نامیا  هکنآ  رگم  وا  ریغ  يدوهی و  چیه  دنامیمن  سپ  دمآ  دهاوخ  نیمزب  نامسآ  زا  تمایق  زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح 
- مالّـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  بقع  رد  درک  دهاوخ  زامن  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  ندرم  زا  شیپ  دـنروآیم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 

مالّسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  متفگ  ياهدینـش  یک  زا  ياهدروآ و  اجک  زا  ار  نیا  وت  رب  ياو  تفگ   342 ص : نیقیلا ، قح  جاجح 
اُوبَّذَک َْلب  یلاعتقح  لوق  لیوأت  رد  نارگید  وا و  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  ياهتـشادرب و  یفاص  همـشچ  زا  هک  دنگوس  ادخب  تفگ  ماهدـینش 

هدیـسرن ناشیاب  نآ  لیوأت  زونه  نآ و  ملعب  دـناهدرکن  هطاحا  هچنآب  دـننکیم  بیذـکت  هکلب  ینعی  ُُهلیِوَْأت  ْمِِهتْأَـی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اـِمب 
دـنیامنیم و اـهنآ  بیذـکت  ناـشیا  هدـماین و  نآ  تقو  زونه  هک  تسنآ  لاـثما  تعجر و  باـب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدومرف  ترـضح  تسا 

دوب دـهاوخ  ناسنا  هرذـع  ناشیا  كاروخ  تعجر  رد  تیب  لها  نانمـشد  هک  دـناهدرک  تیاور  رگید  ربتعم  دنـسب  دوب و  دـهاوخن  دـنیوگیم 
رقاب دمحم  ماما  مالّـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  اضیا  ًاْکنَـض و  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ 
ادـخ هچناـنچ  تشگ  دـنهاوخنرب  تعجر  رد  تسا  هدرک  كـاله  باذـعب  یلاـعتقح  هک  ار  یموـق  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هـیلع 
یَلَع َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  هیآ  نیا  لـیوأت  رد  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  راـبخا  رد  َنوُعِجْرَی و  ـال  ْمُهَّنَأ  اـهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  تسا  هدومرف 

ام ْمُْهنِم  اـمُهَدُونُج  َو  َناـماه  َو  َنْوَـعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِراوـْلا  ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا 
نوعرف و هک  اریز  ددرگ  ترـضح  نآ  یلـست  بجوم  هک  تلاـسر  تیب  لـها  يارب  تسا  هدز  ادـخ  هک  تسا  یلثم  نیا  هک  َنوُرَذْـحَی  اُوناـک 

عابتا نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تما  نیا  رد  ناشیا  ریظن  دنتشکیم و  ار  ناشیا  دالوا  ناشیا و  لیئارسا و  ینب  رب  دندرک  متـس  نوراق  ناماه و 
ار شربمغیپ  تسا  هداد  هدعو  یلاعتقح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  عمق  لتق و  رد  دندرکیم  یعـس  هک  دندوب  ناشیا 

شعابتا نوعرف و  رب  متخاس و  رهاظ  ار  وا  نآ  زا  دـعب  مدـینادرگ و  بیاغ  نوعرف  زا  ار  وا  مدرک و  یفخم  ار  یـسوم  تدالو  هکنانچمه  هک 
زا درک و  مهاوخ  ناهنپ  ار  شتدالو  مالّسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  نینچمه  مدرک  كاله  وا  تسد  رب  ار  همه  نآ  زا  دعب  مدینادرگ و  بلاغ 

ناشیا زا  ار  دوخ  ماقتنا  هک  درک  مهاوخ  بلاغ  ناشیا  نانمـشد  رب  ار  ناشیا  تعجر  رد  دـینادرگ و  مهاوخ  روتـسم  ار  وا  دوخ  ناـمز  هنعارف 
تیب لها  هک  نیمز  رد  دـناهدینادرگ  فیعـض  ار  ناشیا  هک  اـهنآ  رب  میراذـگ  تنم  هک  میهاوخیم  تسا و  نینچ  تاـیآ  لـیوأت  سپ  دنـشکب 

نکمت ددرگ و  ملـسم  ناشیا  يارب  نیمز  يور  یهاشداپ  نیمز و  يور  ناثراو  ار  ناشیا  مینادرگب  ناماما و  ار  ناشیا  مینادرگب  دناتلاسر و 
رمع و رکب و  اـبا  ینعی  ناـماه  نوعرفب و  میئاـمنب  دـننادرگ و  رهاـظ  ار  قح  دـنزادنارب و  ار  لـطاب  هک  نیمز  رد  ار  ناـشیا  میهدـب  رادـتقا  و 
باذـع و نتـشک و  زا  دـندرکیم  رذـح  هچنآ  دـمحم  لآ  زا  ینعی  ْمُْهنِم  دـندرک  دـمحم  لآ  قـح  بصغ  هک  دـنیاهنیا  ناـشیا و  ياهرکـشل 

دنـشکب ناشیا  زا  ماقتنا  ات  دننک  هدنز  زین  ار  ناشیا  ناگدنـشک  دننک و  هدـنز  ار  وا  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نینچمه 
ماما ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  زا  رباـج  زا  نارگید  يدـنوار و  بطق   343 ص : نیقیلا ، قح  هچناـنچ 

يا هک  تفگ  نمب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  هک  دندومرف  تداهـش  زا  شیپ  ءالبرک  يارحـص  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
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نآ درک و  دنهاوخ  ای  دناهدرک  رگیدکی  تاقالم  اجنآ  رد  ناشیا  يایـصوا  ناربمغیپ و  هک  ینیمز  رد  درب  دنهاوخ  قارع  يوسب  ار  وت  دـنزرف 
نهآ ندـیرب  ملا  درد و  هک  دـش  دـنهاوخ  دیهـش  وت  باحـصا  زا  یتعامج  وت  اب  دـش و  یهاوخ  دیهـش  اجنآ  رد  دـنیوگیم و  ارومع  ار  نیمز 

وت و رب  گنج  شتآ  نینچمه  دینادرگ و  مالس  درـس و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رب  یلاعتقح  ار  شتآ  هچنانچ  دیـسر  دهاوخن  ناشیاب 
نآ ملاع  نآ  رد  مینامیم  سپ  میوریم  دوخ  ربمغیپ  دزنب  ام  هک  دیـشاب  داش  ار و  امـش  داب  تراشب  سپ  دوب  دهاوخ  مالـس  درب و  وت  باحـصا 

دتفایم قفاوم  نم  ندمآ  نوریب  دوب و  مهاوخ  نم  دیآیم  نوریب  نیمز  زا  دوشیم و  هتفاکش  نیمز  هک  یـسک  لوا  سپ  دهاوخ  ادخ  هک  ردق 
هک یلاعت  قح  بناج  زا  نامسآ  زا  یهورگ  نم  رب  دنوشیم  لزان  سپ  مالّسلا  هیلع  ام  مئاق  مایق  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندمآ  نوریب  اب 

مالّسلا و هیلع  یلع  دمحم و  دیآیم  دورف  هکئالم و  زا  اهرکشل  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  اب  دنـشاب  هدماین  دورف  نیمز  يور  رب  زگره 
چیه هک  رون  زا  قلبا  یئادـخ  نابـسا  رب  هدـش  راوس  ءایـصوا  ءاـیبنا و  زا  تسا  هتـشاذگ  تنم  ناـشیا  رب  ادـخ  هک  اـهنآ  عیمج  مردارب و  نم و 

تکرح دریگیم و  تسدب  ار  دوخ  ملع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  سپ  تسا  هدشن  راوس  اهنآ  رب  اهنآ  زا  شیپ  یقولخم 
هفوک دجسم  زا  دروآیم  نوریب  یلاعتقح  سپ  میئامنیم  دهاوخ  ادخ  هچنآ  نآ  زا  دعب  سپ  دهدیم  ام  مئاق  تسدب  ار  دوخ  ریشمش  دهدیم و 
نمب ار  لوسر  ترضح  ریشمش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هاگنآ  سپ  ریـش  زا  همـشچ  بآ و  زا  ياهمـشچ  نغور و  زا  ياهمـشچ 

نیمزب هکنآ  ات  منازوسب  مبایب  هک  ار  یتب  ره  مزیرب و  ار  شنوخ  دشاب  ادخ  نمـشد  هک  ره  سپ  دتـسرفب  برغم  قرـشم و  بناجب  ارم  دهد و 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يوسب  دنیایب  دـنوش و  هدـنز  عشوی  لایناد و  ترـضح  منک و  حـتف  ار  دـنه  دالب  عیمج  مسرب و  دـنه 
رد هلتاقم  ماقم  رد  هک  ره  هک  هرـصب  يوسب  دتـسرفب  ناشیا  اب  رفن  داتفه  سپ  دنداد  هک  اههدعو  رد  وا  لوسر  ادخ و  دنتفگ  تسار  دـنیوگ 

ریغب هکنآ  ات  مشکب  دشاب  هک  تشوگ  مارح  ناویح  ره  سپ  دننک  حـتف  ار  اهنآ  هک  دتـسرفب  مور  دالب  يوسب  يرکـشل  دنـشکب و  ار  وا  دـیآ 
ره سپ  ریـشمش  مالـسا و  نایم  منادرگ  ریخم  ار  للم  ریاس  يراصن و  دوهی و  منک و  فرطرب  ار  هیزج  دشابن و  نیمز  يور  رد  وکین  بیط و 

یکلم ادخ  هکنآ  رگم  دنامن  ام  نایعیـش  زا  يدرم  چیه  مزیرب و  ار  شنوخ  دهاوخن  ار  مالـسا  هک  ره  وا و  رب  مراذگ  تنم  دوش  ناملـسم  هک 
دشاب هک  یئالتبم  ریگنیمز و  روک و  ره  دیامنب و  واب  تشهب  رد  ار  وا  لزنم  نانز و  دنک و  كاپ  وا  يور  زا  ار  كاخ  هک  دتسرفب  وا  يوسب 

ياهبترمب دتسرف  ورف  نیمزب  نامسآ  زا  ار  تکرب  یلاعت   344 ص : نیقیلا ، قح  قح  دیامن و  عفد  وا  زا  ار  اهالب  نآ  تیب  لها  ام  تکربب  ادخ 
تسا نیا  دیآ و  لمعب  ناتـسبات  رد  ناتـسمز  هویم  ناتـسمز و  رد  ناتـسبات  هویم  دنکـشب و  هویم  يرایـسب  زا  راد  هویم  ناتخرد  ياههخاش  هک 
نکیل نیمز و  نامـسآ و  زا  اهتکرب  ناشیا  رب  میئاشگب  هنیآره  دـندرگ  راکزیهرپ  دـنروایب و  نامیا  اهرهـش  لها  رگا  هک  یلاعتقح  لوق  ینعم 
ناشیا رب  دنامن  یفخم  هک  یتمارک  ام  نایعیـشب  ادخ  دشخبب  دـندرک و  بسک  هچنآب  ار  ناشیا  میتفرگ  سپ  ار  ام  ناربمغیپ  دـندرک  بیذـکت 
ناشیا هچنآب  دـنک  ماهلا  ار  وا  ادـخ  دـنادب  ار  دوخ  هناـخ  لاوحا  دـهاوخ  هک  یـسک  هکنآ  یتح  تسا  نیمز  رد  هچنآ  نیمز و  رد  زیچ  چـیه 

یئوگیم هچ  هک  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  نومأم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  ربتعم  دنسب  هیوباب  نبا  دننکیم و 
هدومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا و  قطان  نآب  دـیجم  نآرق  تسا و  هدوب  هقباس  مما  رد  تسا و  قح  دومرف  تعجر  رد 

دـنیواسم و رگیدـکی  اب  هک  ریت  ياهرپ  دـننام  دـنقفاوم و  مه  اب  هک  لـعن  ياـتود  دـننام  هدوب  هقباـس  مما  رد  هچنآ  تما  نیا  رد  دـشابیم  هک 
زا یشایع  دنک و  زامن  وا  بقع  رد  دیآ و  ریزب  نامسآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دیآ  نوریب  نم  نادنزرف  زا  يدهم  نوچ  هک  دومرف  ترـضح 

نینمؤملا ریما  ار  دوخ  دناهتـشاذگ و  یماـن  دوخ  رب  روج  ياـفلخ  دوـمرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
لیوأت تفگ  يوار  تسا  هدـشن  رهاظ  مدرم  رب  وا  لیوأت  مان و  نیا  ینعم  زونه  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  صوصخم  ماـن  نیا  هک  دـنیوگیم 

ار وا  دـننک  يراـی  اـت  ار  ناـنمؤم  ناربمغیپ و  وا  يور  شیپ  رد  دـنک  عمج  یلاـعتقح  هک  دوب  دـهاوخ  یتقو  نآ  دومرف  دوب  دـهاوخ  یک  نآ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دهدیم  زور  نآ  رد  سپ  تشذگ  هک  هیآ  رخآ  ات  َنیِِّیبَّنلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ 

ریما وا  دوب و  دنهاوخ  ترضح  نآ  ملع  ریز  رد  همه  قیالخ  دوب و  دهاوخ  قیالخ  عمج  ریما  وا  سپ  بلاط  یبا  نب  یلعب  ار  ملع  مّلـس  هلآ و 
نب نابا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  رد  نآ و  ینعم  نینمؤملا و  ریما  لـیوأت  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ  همه  هاـشداپ  و 
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نب یبا  دادقم و  ناملس و  زا  ردب و  لها  زا  یتعامج  زا  درک  تیاور  نم  زا  ار  تعجر  ثیدح  وا  لیفطلا و  یبا  هناخب  متفر  تفگ  سابع  یبا 
ملع نیا  تفگ  سپ  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  رب  مدوب  هدینـش  ناـشیا  زا  هچنآ  مدرک  ضرع  نم  تفگ  لـیفطلا  وبا  بعک -

ضرع ترـضح  نآب  مدوب  هدینـش  ناشیا  زا  هچنآ  سپ  ادخب  ار  نآ  تایـصوصخ  ملع  دـننک  در  دـننادب و  تما  نیا  دـیاب  هک  تسا  یـصاخ 
تمایقب نم  نیقی  هک  مدش  نانچ  هکنآ  ات  یفاش  حضاو  ریـسفت  تعجرب  درک  ریـسفت  نآرق  زا  ار  رایـسب  تایآ  دومن و  قیدصت  ار  همه  مدرک 
مدیـسرپ دوب  دهاوخ  ایند  رد  هکلب  دومرف  ترخآ  رد  ای  دوب  دـهاوخ  ایند  رد  ادـخ  لوسر  ضوح  هک  مدیـسرپ  تعجرب  نیقی  زا  تسین  هدایز 

رس رب   345 ص : نیقیلا ، قح  ار  دوخ  ناتـسود  درک و  مهاوخ  رود  دوخ  تسدـب  نم  هک  دوـمرف  درک  دـهاوخ  رود  ضوـح  زا  ار  مدرم  یک 
دومرف هقیاضم  ترـضح  مدیـسرپ  ضرالا  ۀـباد  زا  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـینادرگرب  مهاوخ  هنـشت  ار  دوخ  نانمـشد  دروآ و  مهاوخ  ضوح 

ریما ای  متفگ  دـنکیم  ترـشابم  نانز  اب  دوریم و  هار  اـهرازاب  رد  دروخیم و  ماـعط  هک  تسیاهباد  نآ  هک  دومرف  مدرک  هغلاـبم  حاـحلا و  نوچ 
قیدص هک  دومرف  تسیک  وگب  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ  ددرگیم  نکاس  واب  نیمز  هک  تسا  نیمز  بحاص  وا  هک  دومرف  تسیک  وگب  نینمؤملا 

َو وا  نأش  رد  ادـخ  هک  تسنآ  دومرف  تسیک  هک  امرف  ناـیب  متفگزاـب  تسا  تما  نیا  نینرقلا  وذ  یناـبر و  ملاـع  تسا و  تما  نیا  قوراـف  و 
ربمغیپ وا  هدرک  قیدصت  ِِهب و  َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  تسا  هتفگ  ِباتِْکلا و  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  تسا  هتفگ  هتفگ و  ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی 
نایعیـش هماع  رگا  هک  دنگوس  ادخب  لیفطلا  یبا  يا  متفگ  هک  دومرف  وگب  ار  شمان  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ  دندوب  رفاک  همه  هک  یتقو  رد  ار 

منک ثیدـح  سپ  دـننادیم  لـالح  ارم  ناـفلاخم  داـهج  دـنمانیم و  نینمؤـملا  ریما  ارم  دـننکیم و  نم  تعاـطب  رارقا  هک  يرواـیب  نم  دزنب  ارم 
قرفتم و همه  هنیآره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رب  تسا  هداتـسرف  نآرق  رد  ادـخ  هک  یتایآ  لـیوأت  زا  منادـیم  هچنآ  زا  یـضعبب 

رارقا ار و  اهنآ  دسانشیمن  تسا و  راوشد  ام  ثیداحاب  ناعذا  تسا و  بعص  ام  رما  هک  یتسردب  قح  لها  زا  یلیلق  هفیاط  رگم  دوش  هدنکارپ 
لیفطلا یبا  يا  نامیا  يارب  ار  وا  لد  دشاب  هدرک  ناحتما  ادخ  هک  یتیثیحب  ینمؤم  هدنب  ای  یلـسرم  ربمغیپ  ای  یبرقم  کلم  رگم  دنکیمن  اهنآب 

تیب لها  اـم  تکربب  ار  ناـشیا  ادـخ  هک  اـهنآ  رگم  دـندش  هارمگ  هدـنکارپ و  دـترم و  قرفتم و  همه  مدرم  تفر  اـیند  زا  ادـخ  لوسر  نوچ 
ار یلع  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  یفعج  رباج  زا  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  رئاصبلا  بختنم  رد  و  تشادـهاگن .
اب هک  ره  ۀیواعم و  لآ  ۀیواعم و  هیما و  ینب  زا  دشکب  ماقتنا  ات  دمآ  دـهاوخ  دوخ  ملع  اب  نیـسح  شدـنزرف  اب  دوب  دـهاوخ  یتعجر  نیمز  رد 

تاقالم ناشیا  اب  سپ  مدرم  ریاس  زا  سک  رازه  داتفه  دـنک و  هدـنز  هفوک  لها  زا  ار  وا  ناروای  ادـخ  سپ  دـشاب  هدرک  گنج  ترـضح  نآ 
نیرتدـب يوسب  دربب  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  درب  نوریب  ربخ  هک  دـنامن  ناشیا  زا  یـسک  دـشکب و  ار  همه  ات  لوا  هبترم  لثم  نیفـص  رد  دـنکیم 

وا نالماع  همئا  رئاس  نیمز و  رب  دشاب  هفیلخ  وا  ادخ و  لوسر  اب  دـنک  عوجر  نینمؤملا ع  ریما  رگید  راب  سپ  نوعرف  لآ  نوعرف و  اب  اهباذـع 
دش دهاوخ  تدابع  نآ  فاعضا  دندوب و  هدرک  تدابع  ناهنپ  رتشیپ  هچنانچ  دوش  هدرک  راکشآ  یلاعتقح  تدابع  ات  نیمز  فارطا  رد  دنشاب 

ياـهتلود هک  يزور  اـت  ار  اـیند  تسا  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  يزور  زا  اـیند  لـها  عیمج  یهاـشداپ  ردـقب  داد  دـهاوخ  شربمغیپب  یلاـعتقح  و 
دنهاوخن دـنچ  ره  اهنید  همه  رب  ار  وا  ادـخ  دـنادرگ  بلاغ  هک  هداد  ار  وا  هک  ياهدـعوب  دـنک  افو  یلاـعتقح  هکنآ  اـت  دوش  فرطرب  نارگید 

346 ص : نیقیلا ، قح  ددرگیمرب  اـیند  هب  هک  یـسک  لوا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  زا  یـشایع  ناکرـشم و 
دناهتـشک ناشیا  هکنآ  لثم  دـشکب  ار  ناشیا  همه  سپ  دوب  دـنهاوخ  وا  باحـصا  دـیزی و  وا و  باحـصا  تسا و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 

زا میدـینادرگ  سپ  ینعی  ًاریِفَن  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَأـِب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  اـنْدَدَر  َُّمث  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هچناـنچ 
یشک خیش  اهنآ و  ياهرکشل  زا  هدایز  ار  امش  ياهرکشل  میدینادرگ  اهرسپ و  اهلامب و  ار  امش  میدرک  تناعا  ار و  ناشیا  رب  هبلغ  امش  يارب 

ریما ترضح  زا  دناهدرک  تیاور  ناشیا  ریغ  هتابن و  نب  غبصا  يدسا و  هیابع  زا  ربتعم  رایسب  ياهدنسب  سلاجم  رد  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  و 
يوسب ارم  لها  نم  يارب  زا  یلاعتقح  هک  مسق  ادخب  تسه  بویا  زا  یتنس  نم  رد  ناریپ و  رتهم  دیس و  منم  تفگ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  یـشک  خیـش  اضیا  درک و  عمج  درک و  هدـنز  ار  وا  دالوا  بویا  يارب  زا  هچنانچ  درک  دـهاوخ  عمج  نم 
وا باب  رد  نکل  درک و  ابا  درادب  یقاب  نم  زا  دعب  ارم  دنزرف  لیعامسا  هک  ادخ  زا  مدرک  لاؤس  نم  هک  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا 
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دبع اهنآ  زا  یکی  هک  دوخ  باحـصا  زا  رفن  هد  اب  دیآ  نوریب  تعجر  رد  هک  دشاب  یـسک  لوا  وا  هک  درک  اطع  نمب  یلاعت  قح  رگید  تلزنم 
منیبیم ایوگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دوب و  دهاوخ  شرادملع  وا  دـشاب و  يرماع  کیرـش  نب  هّللا 

ام مئاق  يور  شیپ  رد  دوریم  الاب  هوک  نماد  زا  هتخیوآ و  شفتک  ود  نایم  رد  تمالع  دراد و  رب  یهایـس  همامع  هک  ار  کیرـش  نب  هّللا  دبع 
هک یقر  دواد  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشک  خیـش  اضیا  دناهدرک و  دنلب  ریبکتب  ادص  دناهدش و  هدنز  تعجر  رد  هک  سک  رازه  راهچ  اب 

لامعا متخ  مهاوخیم  تسا و  هدش  کیراب  میاهناوختـسا  ماهدش و  ریپ  نم  هک  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخب  تفگ 
دش و دهاوخ  تعجر  رد  دوشن  تقو  نیا  رد  رگا  هک  تسین  نیا  زا  ياهراچ  هک  دومرف  ترـضح  موش  هتـشک  امـش  هار  رد  هک  دشاب  نآب  نم 

نآ ضرع  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ینـالوط  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  بطخ  باـتک  زا  نامیلـس  نب  نسح  خـیش 
لک بجعلا و  دومرف  سپ  نیزر  نیتم  ياهلقع  ای  نیما  ياههنیـس  ای  نیـصح  ياههعلق  رگم  ار  اـم  ثیداـحا  دـنکیمن  طبـض  هک  دومرف  هبطخ 

هک تسا  بجعت  هچ  نیا  هـک  دیـسرپ  سیمخلا  ۀطرـش  زا  يدرم  سپ  بـجر  يداـمج و  هاـم  ناـیم  رد  دـش  دـهاوخ  عـقاو  هـچنآ  زا  بـجع 
يدنوادخ قحب  دز و  دنهاوخ  اههدنز  رـس  رب  ریـشمش  دش و  دنهاوخ  هدنز  دنچ  ياهدرم  هک  نآ  زا  منکن  بجعت  دومرف  ترـضح  دیئامرفیم 

دـنوریم و هار  هفوک  ياهرازاب  نایم  رد  هک  ار  ناـشیا  منیبیم  اـیوگ  هدومرف  قلخ  ار  قیـالخ  هدروآ و  نوریب  ار  هاـیگ  هتفاکـش و  ار  هبح  هک 
اَهُّیَأ ای  تسا  هدومرف  ادخ  هچنآ  ینعم  تسا  نیا  نانمؤم و  لوسر و  ادخ و  نانمشد  رب  دننزب  دنـشاب و  هتـشاذگ  شود  رب  هنهرب  ياهریـشمش 

يا ینعی   347 ص : نیقیلا ، قح  ِرُوبُْقلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَـق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلَوَتَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
دیمااـن هچناـنچ  ترخآ  زا  دـناهدیدرگ  دـیماان  هک  قیقحتب  ناـشیا  رب  ادـخ  تسا  هدرک  بضغ  هک  یموق  اـب  دـینکم  یتـسود  ناـنمؤم  هورگ 

نوچ هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  عیارـشلا  للع  رد  هیوباب  نبا  اهربق و  باحـصا  زا  نارفاک  دناهدیدرگ 
رفعج ماما  ترـضح  زا  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  دـشکب و  وا  زا  ار  همطاف  ماقتنا  دـنزب و  دـح  وا  رب  ات  دـنک  هدـنز  ار  هشیاع  دوش  رهاظ  ام  مئاـق 

هام زا  زور  هد  رخآلا و  يدامج  رد  دوشب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  مئاق  مایق  تقو  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص
ياهربق رد  ار  ناشیا  ياهندـب  نانمؤم و  ياهتـشوگ  ناراب  نآب  ادـخ  دـنایورب  سپ  دنـشاب  هدـیدن  ار  نآ  لثم  قیالخ  هک  درابب  یناراب  بجر 
ترـضح نآ  زا  اضیا  دـنناشفا و  دوخ  ياهرـس  زا  ار  ربق  كاخ  هینهج و  هلیبق  بناج  زا  دـنیآ  هک  ناـشیا  يوسب  منکیم  رظن  اـیوگ  ناـشیا و 

هک اـهنآ  زا  یـسوم  موـق  زا  رفن  هدزناـپ  اـب  رفن  تفه  تسیب و  فـجن  ینعی  هفوـک  تشپ  زا  مئاـق  اـب  دـیآیم  نوریب  هک  تسا  هدرک  تـیاور 
وبا ناملس و  نون و  نب  عشوی  فهک و  باحـصا  زا  رفن  تفه  دندرکیم و  تلادع  قحب  قحب و  دندرکیم  تیاده  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح 
زین یشایع  دوب و  دنهاوخ  وا  نامکاح  ناروای و  دوب و  دنهاوخ  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  سپ  رتشا  کلام  دادقم و  يراصنا و  رباج  رذ و 
هّللا یّلص  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینامعن  تسا و  هدرک  رکذ  ار  ثیدح  نیا 
خیـش یلع و  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  دـمحم  دـنک  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لوا  هکئالمب و  دـنک  يرای  ار  وا  ادـخ  دـیآ  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

رد ياهنهرب  ندب  هک  تسنآ  مئاق  ترـضح  روهظ  تامالع  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ینامعن  یـسوط و 
دنک و كاله  ار  ناملاظ  هک  تسا  هتـشگرب  تسا  نینمؤملا  ریما  نیا  هک  درک  دـهاوخ  ادـن  يدانم  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  باتفآ  صرق  شیپ 
هک دنک  ادن  ار  وا  دیایب و  یکلم  ینمؤم  ره  ربق  دزن  دـنک  جورخ  ام  مئاق  نوچ  هک  هّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  خیـش  اضیا 

یـشاب ادخ  تمارک  تمعن و  رد  یهاوخیم  رگا  وش و  قحلم  واب  يوش  قحلم  یهاوخیم  رگا  تسا  هدش  رهاظ  وت  ماما  وت و  بحاص  نالف  يا 
اـصوصخ هلوقنم  تارایز  رثکا  هروهـشم و  هعماـج  تراـیز  رد  دـننامب و  یهلا  میعن  رد  یـضعب  دـنیآ و  نوریب  یـضعب  سپ  شاـب  اـجنآ  مه 

زا بتک  ریاس  رئازلا و  حابـصم  دـجهتم و  رد  تسا و  روکذـم  نآب  داقتعا  راهظا  تعجر و  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تراـیز 
زا شیپ  رگا  دشاب و  مئاق  ترـضح  راصنا  زا  دناوخب  حابـص  لهچ  ار  هماندهع  ياعد  هک  ره  هک  تسلوقنم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح 

ادنوادخ هک  تسا  روکذم  روبزم  همان  دهع  رد  ترضح و  نآ  جورخ  تقو  رد  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  یلاعتقح  دریمب  ترضح  نآ  روهظ 
، نیقیلا قح  نم  ربق  زا  ارم  روآ  نوریب  سپ  ياهدـینادرگ  مزال  متح و  دوخ  ناگدـنب  رب  هک  یگرم  ترـضح  نآ  نم و  نایم  دوش  لـیاح  رگا 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  یـسک  توعد  میوگ  کیبل  مشاب و  هدرک  هنهرب  ار  دوخ  هزین  ریـشمش و  مشاب و  هتـسب  رمک  رب  ار  دوخ  نفک  هک  یتلاح  رد   348 ص :
لوسر ترضح  دیعب  ترایز  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حابـصم  رد  خیـش  دیامنیم و  توعد  وا  يرای  يوسب  ار  قلخ  عیمج 

رارقا امـش و  لـضفب  ملئاـق  نم  هک  تسا  روکذـم  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  مالّـسلا  هیلع  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
زا ةرایزلا  لماک  بحاص  تسا و  هتـساوخ  ادخ  هچنآب  رگم  موشیمن  لئاق  زیچ و  چیه  رب  ار  ادخ  تردـق  منکیمن  راکنا  امـش و  تعجرب  مراد 

روکذم ترایز  نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  يارب  زا  یترایز  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
سپ امش  نانمـشد  اب  هن  دوب  مهاوخ  امـش  اب  سپ  ار  امـش  دنادرگ  ثوعبم  ادخ و  دنک  مکح  ات  تسا  ایهم  امـش  يارب  زا  نم  يرای  هک  تسا 
چیه میوگیمن  ار و  وا  تیـشم  چـیه  منکیمن  بیذـکت  ار و  ادـخ  تردـق  چـیه  منکیمن  راکنا  امـش و  تعجرب  مراد  نامیا  هک  میاهنآ  زا  نم 

ترایز ربتعم  دنـسب  اضیا  دناهدرک و  تیاور  ار  نومـضم  نیمه  رگید  ترایز  رد  حیحـص  دنـسب  دوب و  دناوتیمن  دهاوخ  ادـخ  هک  ار  يزیچ 
ثوعبم ادـنوادخ  هک  تسا  روکذـم  تراـیز  نآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  همئا  عیمج  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  يارب  زا  رگید 

ياهدرک و هدعو  ار  وا  وت  هک  یتسردب  ار  دوخ  نمشد  واب  یشکب  دوخ و  نید  يارب  زا  واب  یشکب  ماقتنا  هک  هدیدنسپ  نامز  رد  ار  وا  نادرگ 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  نمؤم  حور  ضبق  فصو  رد  ینیلک  و  ینکیمن - هدـعو  فلخ  هک  يراـگدرورپ  یئوت 

زا ناشیا  اب  دروخیم  يوضر و  ياـهتشهب  رد  ار  دـمحم  لآ  دـنکیم  تراـیز  نمؤم  حور  سپ  دومرف  هک  ینـالوط  ثیدـح  رد  تسا  هدرک 
هدنز ادخ  سپ  دمحم  لآ  مئاق  دنک  جورخ  ات  ناشیا  سلاجم  رد  دیوگیم  نخـس  ناشیا  اب  ناشبارـش و  زا  ناشیا  اب  دماشآیم  ناشیا و  ماعط 

نافلاخم و دنوشیم  لحمـضم  نالطب و  لها  دنتفایم  کشب  تقو  نآ  رد  سپ  جوف  جوف  نایوگهیبلت  دنیآیم  وا  اب  سپ  ار  ناشیا  دـنادرگیم 
هک یئاعد  رد  فرشا و  فجن  ینعی  تسا  مالـسلا  يداو  وت  ام و  هاگهدعو  هک  تفگ  ریما  ترـضحب  لوسر  ترـضح  هک  دوب  تهج  نیا  زا 
وا تمدخ  رد  میامن و  مایق  مئاق  تعاطاب  هک  ارم  هد  قیفوت  اراگدرورپ  هک  تسا  روکذم  دـناوخ  دـیاب  بحاص  ترـضح  تبیغ  بادرـس  رد 
رد دندرگیمرب  هک  یتعامج  نآ  زا  نم  راگدرورپ  يا  ارم  نادرگب  سپ  يربب  ایند  زا  رتشیپ  ارم  رگا  میامن و  بانتجا  وا  تیـصعم  زا  مشاب و 
رد دنوشیم  روشحم  دنـشابیم و  وا  میـش  تداعـس  ملع  ریز  رد  وا و  مایا  رد  دندرگیم  نکمتم  وا و  تلود  رد  دـننکیم  یهاشداپ  وا و  تعجر 

دمآ نوریب  بحاص  ترـضح  زا  یعیقوت  هک  تسا  هدرک  تیاور  حابـصم  لابقا و  باتک  رد  وا  تیؤرب  ناشیا  هدید  دوشیم  نشور  وا و  هرمز 
دنناوخب و دیاب  ار  اعد  نیا  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  تدالو  زور  هک  نابعـش  هام  میـس  زور  هک  العلا  نب  مساقلا  وبا  يوسب 
تسا و هلیبق  دیـس  هک  دـیامرفیم  نیـسح  ماما   349 ص : نیقیلا ، قح  ترـضح  حدـم  رد  هک  تسنیا  شاهمجرت  هک  اـجنآ  اـت  دوـمرف  ار  اـعد 
دشاب و وا  تبرت  رد  افـش  دنـشاب و  وا  لسن  زا  ناماما  هک  دـناهداد  واب  تداهـش  ضوعب  تعجر و  زور  رد  ترـصنب  تسا  هدـش  هدرک  تناعا 

دوخ باحـصا  دوخ و  نوخ  بلط  ات  وا  تبیغ  مئاق و  زا  دعب  وا و  ترتع  زا  ءایـصوا  نتـشگرب  وا و  نتـشگرب  رد  واب  مدرم  دـندرگ  راگتـسر 
ینیلک و میـشکیم و  وا  نتـشگرب  راظتنا  میروآیم و  وا  ریغب  هانپ  ام  هک  دومرف  اعد  رخآ  رد  دـننادرگ و  یـضار  ار  راـبج  دـنوادخ  دـننکب و 

قداص رفعج  ماما  ترضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  ریصب  وبا  زا  دناهدرک  تیاور  دوخ  ياهدنسب  سواط  نب  دیـس  دیفم و  خیـش  یـشایع و 
هک مامت  هغلابمب  ادـخب  دـنروخیم  مسق  ینعی و  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  زا  مالّـسلا  هیلع 

دیـسرپ ترـضح  دننادیمن  اهنآ  رثکا  نکیل  ادخ و  رب  تسیمزال  هدعو  دنادرگیم و  هدـنز  هکلب  دـناهدرم  هک  ار  اهنآ  دـنادرگیمن  هدـنز  ادـخ 
هدنز تمایق  رد  ار  اههدرم  ادخ  هک  دننکیم  دای  دنگوس  دنیوگیم و  ناکرـشم  متفگ  هیآ  نیا  رد  یئوگیم  هچ  وت  وت و  اب  دـنیوگیم  هچ  ناینس 
دوب ادخب  ناشیا  دنگوس  ناکرشم  هک  ناشیا  زا  سرپب  دیوگیم  ار  نخس  نیا  هک  یـسک  داب  راکنایز  كاله و  هک  دومرف  ترـضح  دنکیمن 

ام نایعیش  زا  یتعامج  ادخ  دوش  رهاظ  ام  مئاق  نوچ  هک  دومرف  ترـضح  ار  هیآ  ینعم  امرفب  موش  وت  يادف  تفگ  ریـصب  وبا  يزع  تالب و  ای 
ام نایعیـش  زا  یعمجب  ربخ  نیا  نوچ  دـنیایب  ترـضح  نآ  يرایب  گنج  ياـیهم  هتـشاذگ  شود  رب  اهریـشمش  هک  وا  يارب  دـنادرگ  هدـنز  ار 

دیهاوخیم هک  یغورد  ره  تسا و  امش  تلود  نامز  نیا  امش  دیئوگیم  غورد  رایـسب  هچ  هعیـش  هورگ  يا  هک  دنیوگ  دنـشاب  هدرمن  هک  دسرب 
و تسا . هدومرف  ار  ناشیا  لوق  تیاکح  هیآ  نیا  رد  یلاعتقح  دـش و  دـنهاوخن  هدـنز  تمایق  ات  اهنآ و  دـناهدشن  هدـنز  هک  هّللا  دـیئوگیم و 
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ِباتِْکلا ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو  یلاعتقح  لوق  لیوأت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  اضیا 
دومرف ترـضح  هبترم و  ود  نیمز  رد  درک  دیهاوخ  داسفا  هک  باتک  رد  لیئارـسا  ینب  يوسب  میدرک  یحو  ینعی  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل 
نایغط ًارِیبَک و  اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نار  رب  ندز  رجنخ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  لتقب  تسا  هراشا  هک 
هاگره سپ  امُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  لتقب  تسا  هراـشا  هک  دومرف  ترـضح  یگرزب  ناـیغط  درک  دـیهاوخ 

اوُساجَف ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  ماقتنا  هدعو  دیایب  هاگره  هک  دومرف  ناشیا  لوا  لاقتنا  هدعو  دیایب 
اههناخ نایم  رد  دندرگ  سپ  گنج  رد  دـندوب  میظع  تردـق  سأب و  بحاص  هک  ام  زا  ار  یناگدـنب  امـش  رب  میداتـسرف  ینعی  ِرایِّدـلا  َلالِخ 
ندـمآ نوریب  زا  شیپ  دـینادرگ  ثوعبم  ار  ناـشیا  ادـخ  هک  یتعاـمجب  تسا  هراـشا  هک  دوـمرف  ترـضح  امـش  ندرک  ریـسا  نتـشک و  يارب 
دنهاوخ ار  وا  هکنآ  رگم  دشاب  هتـشک  ار  دمحم  لآ  زا  يدحا  هک  ار  یـسک  تشاذـگ  دـنهاوخن   350 ص : نیقیلا ، قح  سپ  مئاق  ترـضح 

ماما جورخب  تسا  هراشا  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  مئاق  مایقب  تسا  هراشا  هک  دومرف  هدش  هدرک  هدـعو  دوب  ًالوُعْفَم و  ًادـْعَو  َناک  َو  تشک 
نیا هک  دـنیوگ  مدرمب  دـشاب و  هتـشاد  ور  ود  دوخ  ره  هک  دنـشاب  هتـشاد  رـس  رب  الطم  ياهدوخ  هک  شباحـصا  زا  رفن  داتفه  اب  ع )  ) نیـسح
نایم رد  تقو  نآ  رد  مئاق  ترضح  تسین و  ناطیش  لاجد و  هک  دننادب  دننکن و  وا  رد  کش  نانمؤم  ات  تسا  هدمآ  نوریب  هک  تسا  نیـسح 
ماما ترـضح  دورب و  ایند  زا  ع )  ) مئاق ترـضح  دریگ  رارق  نانمؤم  ياـهلد  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح  تفرعم  نوچ  سپ  دـشاب  ناـشیا 
یسک یـصو  زا  ریغب  ار  یـصو  روما  هک  اریز  دراذگب  دحل  رد  ار  وا  دنک و  زامن  وا  رب  دنک و  طونح  نفک و  دهد و  لسغ  ار  وا  ع )  ) نیـسح

نآ نوچ  هک  میئوگ  باوج  داد  دهاوخ  لسغ  یک  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  دیوگ  یـسک  رگا  هک  دـیوگ  فلؤم  دوشیمن . بکترم 
دنهد لسغ  ار  ترضح  نآ  دندرگرب  ایندب  هک  ترضح  نآ  زا  دعب  همئا  ای  درادن  لسغب  جایتحا  دوب  هکرعم  رد  دیهش  هأشن  نیا  رد  ترـضح 

رد هچنآ  نوچ  اما  تسا  هدـش  عقاو  لیئارـسا  ینب  نأش  رد  رهاظ  بسحب  هچ  رگا  تایآ  نیا  دوش و  یهتنم  روص  خـفنب  ات  وا  رب  دـننک  زامن  و 
سپ تسا  هدرک  رکذ  تما  نیا  هیبنت  يارب  ار  صـصق  نآ  یلاعت  قح  دوشیم  عقاو  تما  نیا  رد  نآ  ریظن  هیبش و  تسا  هدـش  عقاو  هقباـس  مما 

ع)  ) رقاب دمحم  ماما  زا  رباج  زا  ربتعم  ياهدنـسب  یـسوط  خیـش  دـیفم و  خیـش  دـش و  دـهاوخ  عقاو  تما  نیا  رد  هک  عیاقو  نیاب  تسا  هراشا 
تقو هچ  نیا  متفگ  لاس  هن  دصیـس و  شتافو  زا  دعب  درک  دهاوخ  یهاشداپ  تیب  لها  ام  زا  يدرم  هک  دـنگوس  ادـخب  هک  دـناهدرک  تیاور 

نآ تافو  زا  دـعب  لاس و  هدزون  دومرف  دـنکیم  یهاـشداپ  لاـس  دـنچ  ع )  ) مئاـق متفگ  دورب  اـیند  زا  مئاـق  هکنآ  زا  دـعب  دومرف  دوب  دـهاوخ 
تسا و ع )  ) نیسح ماما  هک  دمآ  دهاوخ  ایندب  هدنشکماقتنا  ینعی  رصتنم  سپ  لاس  هاجنپ  ات  دوب  دهاوخ  رایسب  هنتف  جرم و  جره و  ترـضح 

ردق نیا  دوب  ناربمغیپ  هیرذ  نیا  رگا  هک  دنیوگب  مدرم  هک  دنک  ریسا  دشکب و  ردق  نآ  درک و  دهاوخ  ار  دوخ  باحـصا  دوخ و  نوخ  بلط 
دمحم ماما  ترضح  زا  رایسب  ياهدنسب  رافص  ینیلک و  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  بانج  ینعی  دیآ  نوریب  حافس  نآ  زا  دعب  سپ  تشکیمن  مدآ 

قحب مکح  اهالب و  اهگرم و  نتـسناد  تسا  هداد  نمب  زیچ  شـش  ادخ  هک  دومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  ع )  ) رقاب
تفگ و دـهاوخ  نخـس  مدرم  اب  هک  هباد  منم  مسیم و  اصع و  بحاص  منم  اهتلود و  بحاص  منم  اهتعجر و  بحاص  منم  قیالخ و  ناـیم  رد 

دنک هدنز  ار  اههدرم  ادخ  ات  تفر  دهاوخن  اهبـش  اهزور و  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  یفاک  رد  بیذـهت و  رد 
لوسر داد  ربخ  یلاعتقح  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ینیلک و   351 ص : نیقیلا ، قح 
تمایق زور  ات  دوب  دـهاوخ  وا  نادـنزرف  رد  تماما  هک  نآب  دوش  هلماح  واب  همطاـف  هکنآ  زا  شیپ  نیـسح  ماـماب  ار  وا  داد  تراـشب  ار و  دوخ 
ضوع سپ  دسریم  شنادنزرفب  شدوخب و  هک  اهتبیصم  ندش و  هتـشک  زا  دیـسر  دهاوخ  نیـسح  ماماب  هچنآب  ار  ترـضح  نآ  داد  ربخ  سپ 

دهاوخرب ایندب  ار  وا  ادخ  سپ  دش  دهاوخ  هتشک  وا  هک  ار  ترـضح  نآ  درک  مالعا  دشاب و  وا  بقع  رد  تماما  هکنآب  تداهـش  زا  ار  وا  داد 
هک تسا  هدومرف  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دنادرگ  نیمز  يور  هاشداپ  ار  وا  دـشکب و  ار  دوخ  نانمـشد  ات  درک  دـهاوخ  وا  يرای  دـینادرگ و 

هدومرف نیمز و  يور  ناثراو  ناماما و  ار  ناشیا  مینادرگب  نیمز و  رد  دـناهدینادرگ  فیعـض  ار  ناشیا  هک  اهنآ  رب  میراذـگ  تنم  میهاوخیم 
ناگدنب درب  دنهاوخ  ثاریمب  ار  نیمز  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  رکذ  زا  دعب  روبز  رد  میاهتشون  هک  قیقحتب  هک  تسا 
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دوخ نانمـشد  تشگ و  دنهاوخرب  نیمز  يوسب  دش و  دنهاوخ  نیمز  کلام  وت  تیب  لها  هک  ار  شربمغیپ  داد  تراشب  ادخ  سپ  ام  هتـسیاش 
مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هئیـضم  راونا  باتک  رد  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  تشک و  دنهاوخ  ار 
ترـضح هک  دومرف  دوب  دهاوخ  یک  درک  دهاوخ  تعجر  هک  یـسک  لوا  هک  مدیـسرپ  یلب  دومرف  تسا  قح  ایآ  هک  تعجر  زا  مدرک  لاؤس 

داتفه دندش و  دیهش  وا  اب  هک  شباحصا  اب  دمآ  دهاوخ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  دعب  هک  دوب  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
زا داد و  دهاوخ  واب  ار  دوخ  رتشگنا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  سپ  دندش  ثوعبم  ع )  ) یسوم ترـضح  اب  هچنانچ  دوب  دنهاوخ  وا  اب  ربمغیپ 

اضیا درک و  دهاوخ  نوفدم  ربق  رد  ار  وا  درک و  دهاوخ  طونح  نفک و  لسغ و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تفر و  دهاوخ  ایند 
لخاد دوش و  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لـضف  باـتک  زا 

نبا دنـشاب و  وا  نارای  زا  وا و  باحـصا  نایم  رد  هک  دـینادرگ  دـهاوخ  ثوعبم  ار  قیدـص  رازه  داتفه  هفوک  تشپ  زا  یلاعت  قح  دوش  هفوک 
زا مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلجع  دـیرب  زا  ربتعم  دنـسب  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق 

لیقزح رسپ  لیعامسا  هکلب  هن  دومرف  ترضح  تسا  میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  ایآ  تسا  هتفگ  دعولا  قداص  نآرق  رد  ار  وا  ادخ  هک  لیعامـسا 
بضغ یلاعتقح  دندنک و  ار  وا  يور  رـس و  تسوپ  دندرک و  وا  بیذکت  سپ  شموق  رب  دینادرگ  ثوعبم  ار  وا  ادخ  دوب و  ربمغیپ  هک  تسا 
باذـع ار  وت  موق  هک  تسا  هداتـسرف  وت  يوسب  ارم  تزع  راگدرورپ  تفگ  داتـسرف و  وا  يوسب  ار  باذـع  کلم  لیئاطاطـسو  ناشیا  رب  درک 

يا تسیچ  وت  تجاـح  سپ  هک  درک  یحو  واـب  یلاـعتقح  تسین  یجاـیتحا  ارم  تفگ  لیعامـسا  یهاوـخ  رگا  اهباذـع  نیرتتخـسب  منک 
هیلع و هّللا  یّلـص  دمحم  يارب  زا  يراگدرورپب و  دوخ  يارب  زا  یتفرگ  نامیپ  دهع و  وت  اراگدرورپ   352 ص : نیقیلا ، قح  تفگ  لیعامسا 

ربمغیپ زا  دـعب  درک  دـنهاوخ  نینـسحب  تبـسن  وا  تما  هچنآب  ار  دوخ  قلخ  يداد  ربخ  تماماب و  وا  ءایـصوا  يارب  زا  يربمغیپب و  مّلـس  هلآ و 
يوسب نم  تجاح  سپ  دندرک  واب  تبسن  ار  متس  نیا  هک  اهنآ  زا  یشکب  ماقتنا  ات  ینادرگرب  ایندب  ار  وا  هک  ار  نیـسح  يداد  هدعو  ناشیا و 

نیسح هچنانچ  دناهدرک  راک  نیا  نمب  تبسن  هک  اهنآ  زا  مشکب  ار  دوخ  ماقتنا  ات  ایند  يوسب  ینادرگرب  ارم  هک  نم  راگدرورپ  يا  تسنآ  وت 
. تشگ دهاوخ  رب  ایندب  نیسح  ماما  ترضح  اب  اذهل  دنک  نینچ  هک  داد  هدعو  ار  لیقزح  نب  لیعامـسا  یلاعتقح  سپ  دینادرگ  یهاوخ  رب  ار 

تسا مک  رایسب  هچ  موش  تیادف  هک  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضحب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریرج  زا  اضیا  و 
ره هک  دومرف  ترضح  دنراد  امشب  قلخ  هک  یمیظع  جایتحا  اب  رگیدکیب  امش  ياهلجا  تسکیدزن  رایـسب  هچ  ایند و  رد  تیب  لها  امـش  ياقب 
هک مینادیم  دوش  یـضقنم  اهنیا  نوچ  دوخ  ةویح  تدم  رد  مینک  لمع  نآب  دیاب  هچنآ  تسا  هتـشون  نآ  رد  هک  میراد  ياهفیحـص  ام  زا  کی 
ربخ دیآیم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تقو  نآ  رد  تسا و  هدش  یضقنم  ام  ةویح  تدم  تسا و  هدیـسر  ام  لجا  تقو 
دوب هتشون  درک  هاگن  دوخ  هفیحصب  نوچ  نیسح ع  ماما  ترضح  دهدیم و  تراشب  امب  ار  یلاعتقح  میظع  ياهباوث  دهدیم و  امب  ار  ام  تافو 
هلمج زا  دش و  دیهش  لالجلا و  وذ  دنوادخ  رماب  لاتقب  تفر  سپ  درک  دهاوخ  نیا  زا  دعب  دنام  یقاب  هچنآ  دنک و  دوخ  ةویح  لاح  رد  هچنآ 

ترـضح دـندمآ  وا  يرایب  نوچ  دـنیایب و  وا  يرایب  هک  دـندیبلط  تصخر  یلاعتقح  زا  هکئـالم  زا  یهورگ  هک  دوب  هدـنام  یقاـب  هک  يروما 
هیرگ سپ  دـینکب  وا  يرای  تعجر و  رد  دـیآ  نوریب  ربق  زا  ات  دیـشاب  وا  هبق  مزالم  هک  ناـشیا  يوسب  درک  یحو  یلاـعتقح  دوب  هدـش  دـیهش 

وا رب  هکئالم  نآ  سپ  وا  رب  نتـسیرگ  وا و  يرایب  دیاهدیدرگ  صوصخم  امـش  وا و  يرای  زا  تسا  هدش  توف  امـش  زا  هچنآ  رب  وا و  رب  دینک 
نب ناذاش  بقانم  میهاربا و  نب  تارف  رایهام و  سابعلا  نب  دـمحم  ریـسفت  رد  دوب و  دـنهاوخ  وا  نارواـی  زا  دـیآ  نوریب  وا  نوچ  دـنیرگیم و 

هک يزور  ینعی  ُۀَـفِداَّرلا  اَهُعَْبتَت  ُۀَـفِجاَّرلا  ُفُجَْرت  َمْوَی  یلاعتقح  لوق  لیوأت  رد  دـناهدرک  تیاور  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  لـیئربج 
ۀفجار هک  دومرف  تسنآ  فیدر  رد  هچ  ره  دـیآیم  اـهنآ  یپ  زا  دـندوب و  نکاـس  هک  اـهنآ  دـندرگ  كرحتم  اههدـننک و  تکرح  دـنزرلیم 

سک و جنپ  داتفه و  اب  تسا  یلع  نب  نیـسح  دـیآ  نوریب  ربق  زا  هک  یـسک  لوا  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  ۀـفدار  تسا و  یلع  نبا  نیـسح 
رفعج ماما  بانج  زا  تسا  هدرک  تیاور  لیزنت  باتک  زا  نامیلس  نبا  نسح  تشذگ و  هچنانچ  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  یلاعتقح  لوق  لیوأت  تسنآ 

ساـبعلا نب  دـمحم  تماـیق و  رد  ینعی  َنوُمَْلعَت  َفْوَـس  اَّلَک  َُّمث  تعجر  رد  ینعی   353 ص : نیقیلا ، قح  َنوُمَْلعَت  َفْوَـس  اَّلَک  هک  ع )  ) قداـص
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اَهل ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  یلاعتقح  لوق  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنـسب 
دومرف ترـضح  لیلذ  تیآ  نیا  يارب  زا  ناشیا  ياـهندرگ  ددرگیم  سپ  یتیآ  نامـسآ  زا  ناـشیا  رب  میتسرفیم  میهاوخ  رگا  ینعی  َنیِعِـضاخ 

رهاظ سمش  لاوز  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هک  تسنآ  تیآ  ددرگیم و  عضاخ  لیلذ و  تیآ  نآ  يارب  هیما  ینب  ياهندرگ 
ار دوخ  يدرم  هیما  ینب  زا  هکنآ  یتح  دـشکب  ار  هیما  ینب  سپ  شبـسن  بسحب و  ار  وا  دنـسانشب  ات  مدرم  يارب  زا  باتفآ  صرق  دزن  ددرگیم 
دیـشکب و ار  وا  تسا  هدـش  ناهنپ  اجنیا  هیما  ینب  زا  تسا  يدرم  نیا  هک  دـنک  دایرف  دـیآ و  نخـسب  تخرد  دـنک  ناهنپ  یتخرد  يولهپ  رد 

ماما ترضح  زا  تفگ  هک  ناورم  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  تسا  هعیـش  نیثدحم  رباکا  زا  هک  رایهام  نبا  باتک  زا  نامیلـس  نب  نسح  خیش 
رخآ اـیند  هک  دومرف  ٍداـعَم  یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َکـْیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  یلاـعتقح  لوـق  ریـسفت  زا  مدرک  لاؤـس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
اجنآ رد  هفوک  زا  تسا  یعضوم  هک  هبوث  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنوش  عمج  ات  دوشیمن 

هک نارمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  سواـط  نب  یلع  دیـس  تراـشب  باـتک  زا  اـضیا  دـشاب و  هتـشاد  رد  رازه  هدزاود  هک  دـننک  اـنب  يدجـسم 
تـسا دمحم  لآ  دمحم و  تلود  مایا  لاس  رازه  داتـشه  تسا و  مدرم  ریاس  تلود  لاس  رازه  تسیب  تسا  لاس  رازه  دص  ایند  رمع  عومجم 

زا لـضفم  زا  ةراـیزلا  لـماک  رد  ماهدـید و  رتطوسبم  نیا  زا  ار  تیاور  نیا  هّللا  دـبع  نب  ریهظ  باـتک  رد  هک  تسا  هتفگ  سواـط  نب  دیـس  و 
توقای زا  ياهبق  دننک  بصن  نآ  رب  دنراذگب و  رون  زا  یسرک  هک  منیبیم  ایوگ  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

دشاب و هدوب  زبس  هبق  رازه  رون  یـسرک  نآ  رود  رب  دنیـشن و  یـسرک  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رهاوج و  ریاسب  للکم  خرس 
زا دیهاوخ  هچنآ  نم  ناتسود  يا  هک  ار  ناشیا  دنک  باطخ  یلاعتقح  سپ  دننک  مالس  وا  رب  دننک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  دنیآ و  نانمؤم 
رب دـینک  لاؤس  نم  زا  هک  ترخآ  اـیند و  ياـهتجاح  زا  تجاـح  ره  زورما  دـیدش  مولظم  لـیلذ و  دیدیـشک و  رازآ  رایـسب  دـینک  لاؤـس  نم 
هک دـیوگ  فـلؤم  میظع  يراوـگرزب  تمارک و  هـّللا  تـسنیا و  دـشاب  تـشهب  زا  ناـشیا  ندـیماشآ  ندروـخ و  سپ  امـش  يارب  زا  مروآیم 

هدرک تیاور  جاجتحا  باتک  رد  دوب و  دهاوخ  تعجر  رد  ثیدح  نیا  هک  دنکیم  تلالد  تسا  روکذـم  ثیدـح  نیا  رد  هک  ایند  ياهتجاح 
وت هک  مهدـیم  تداهـش  هک  تسا  روکذـم  نآ  رد  يریمح و  نب  رفعج  نب  دـمحم  يوـسب  دـمآ  نوریب  یتراـیز  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  تسا 
عفن  354 ص : نیقیلا ، قـح  هک  يزور  رد  تـسین  یکـش  نآ  رد  تـسقح و  امـش  تـعجر  هـکنآ  رخآ و  لوا و  دیئامـش  یئادـخ و  تـجح 

تیاور ۀعیشلا  تافص  باتک  رد  هیوباب  نبا  ار و  يریخ  شنامیا  رد  دنک  بسک  ای  رتشیپ  دشاب  هدرواین  نامیا  هک  وا  نامیا  ار  یسفن  دهدیمن 
ار تعجرب  نامیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  نمؤم  زیچ  تفه  هب  دـنک  رارقا  هک  ره  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تسا  هدرک 

ربق لاؤسب  جارعمب و  دروایب  نامیا  عتمت و  جحب  نانز و  هعتمب  تعجرب و  دنک  رارقا  ادخ و  یگناگیب  دـنک  رارقا  هک  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ 
یتسار و قحب و  تسا  نمؤم  وا  سپ  باسح  ازج و  روشن و  ثعب و  نازیم و  طارص و  خزود و  تشهب و  قلخ  تعافـش و  رثوک و  ضوح  و 

تسین کش  ماهدومن و  داریا  راونالا  راحب  باتک  رد  ار  رثکا  هک  تسا  رایـسب  باب  نیا  رد  رگید  ثیداحا  تسا و  تیب  لها  ام  نایعیـش  زا  وا 
دشاب و رکنم  زین  ار  تمایق  رـشح  هک  تسنآ  رهاظ  نآ  رد  دـنک  کش  هک  یـسک  ینعملاب و  تسا  رتاوتم  هلمجلا  یف  تعجر  لصا  هکنآ  رد 
رد هک  تایـصوصخ  زا  تسا و  ینیدیب  ضحم  نآ  ندرک  راـکنا  مه  تاداعبتـسا و  ضحمب  دـشاب  هدـش  تباـث  هرتاوتم  صوصنب  هک  يرما 

شلـصا هک  دوشیمن  ثعاب  نآ  تایـصوصخ  رد  فالتخا  درک و  ناوتیمن  زین  راکنا  درک و  ناوتیمن  مزج  هدش  دراو  هذاش  تایاور  زا  یـضعب 
تسا هدش  عقاو  رابخا  رد  فالتخا  اهنآ  ریغ  نازیم و  طارص و  منهج و  تشهب و  رشح و  تایصوصخ  زا  يرایسب  رد  هچنانچ  دننک  راکنا  ار 

نانمؤم و زا  یـضعب  تعجر  هک  تسنآ  شاهصالخ  دـنک و  راکنا  یـسک  تسا  نید  يرورـض  هک  ار  شلـصا  هک  دوشیمن  نآ  ثعاـب  نیا  و 
تعجر مالـسا و  نید  زا  جورخ  هن  تسا  عیـشت  نید  زا  جورخ  بجوم  شراـکنا  تسا و  رتاوـتم  ناـفلاخم  بصاوـن و  نارفاـک و  زا  یـضعب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  هکلب  تسا  رتاوتم  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
هدیسر ياهبترمب  دشابن  رتاوتم  رگا  تسا و  هدش  دراو  رایسب  هربتعم  هحیحـص و  ثیداحا  زین  همئا  ریاس  رد  رتاوتب و  بیرق  ای  تسا  رتاوتم  زین 

نامز کی  رد  ترـضح  نآ  روهظ  اب  ایآ  هک  تسین  مولعم  اـهتعجر  نیا  ياهتیـصوصخ  اـما  درک  دـیابن  راـکنا  درک و  دـیاب  ناـعذا  هک  تسا 
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نامیلس نب  نسح  خیـش  درک و  دنهاوخ  تعجر  تماما  نامز  بیترتب  هک  دوشیم  رهاظ  ثیداحا  یـضعب  زا  دوب و  دهاوخ  دعب  ای  دوب  دهاوخ 
دوشیم رهاظ  هک  لوا  رمالا  بحاص  ترضح  دراد و  یندوب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  نامز  دراد و  یتماما  نامز  یماما  ره  هکنآب  تسا  هدش  لئاق 

ار ثیدح  نآ  تسا  هدرک  لیوأت  هجو  نیاب  درک و  دـهاوخ  تعجر  ترـضح  نآ  زاب  دوخ  مارک  ءابآ  تعجر  زا  دـعب  تسوا و  تماما  نامز 
ناشیا ملعب  ار  شلیـصافت  ندرک و  رارقا  لمجم  اما  تسین  باوص  زا  دـیعب  هچ  رگا  لوق  نیا  تسه و  يدـهم  هدزاود  ماما  هدزاود  اـم  زا  هک 
هدومرف یلاعتقح  تسا و  قح  نآ  هک  تسنآ  تعجر  رد  ام  داقتعا  هک  تسا  هتفگ  تاداقتعا  هلاسر  رد  هیوباـب  نبا  تسا و  طوحا  ندرک  در 

دـندوب و هناخ  رازه  داتفه  ناشیا  ْمُهاـیْحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  تسا 
دندوب فیعـض  نوچ  ارقف  دنتفریم و  نوریب  دنتـشاد  توق  نوچ  ءاینغا  دشیم و  عقاو  نوعاط  لاس  ره  ناشیا  نایم  رد   355 ص : نیقیلا ، قح 

دنور نوریب  دوخ  راید  زا  هک  دـندرک  قافتا  همه  لاس  کی  سپ  دـشیم  عقاو  ءارقف  زا  رتمک  ءاـینغا  رد  نوعاـط  دـندنامیم و  دوخ  لـحم  رد 
یلاعتقح بناج  زا  یئادن  دنتـشاذگ  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهراب  نوچ  دندمآ  دورف  ایرد  رانک  رد  دنتفر و  نوریب  همه  دـش  نوعاط  تقو  نوچ 
يربمغیپ سپ  دندنام  لاح  نیا  رب  اهلاس  دندرک و  عمج  یعضوم  رد  ار  ناشیا  ياهناوختسا  مدرم  دندرم  همه  سپ  دیریمب  هک  دیـسر  ناشیاب 

هک درک  یناوتیم  هدنز  ار  ناشیا  یهاوخ  رگا  اراگدرورپ  هک  درک  اعد  دنتفگیم و  ایمرا  ار  وا  هک  تشذگ  ناشیا  رب  لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  زا 
یحو واب  یلاعتقح  سپ  وت  ناگدننک  تدابع  ریاس  نایم  رد  دننک  تدابع  ارت  دنـسر و  مهب  ناشیا  زا  وت  ناگدـنب  دـننک و  دابآ  ارت  ياهرهش 
سپ دنتفر  وا  اب  ربمغیپ و  نآ  ياعدب  درک  هدنز  ادـخ  ار  ناشیا  همه  سپ  یلب  تفگ  وت  يارب  زا  منک  هدـنز  ار  ناشیا  نم  یهاوخیم  هک  درک 

یلاعت قح  هک  تسا  هدش  دراو  ریزع  ترضح  هصق  دیجم  نآرق  رد  اضیا  دندرم و  دوخ  ياهلجاب  سپ  دنتشگرب  ایندب  دندرم و  تعامج  نیا 
هـصق تسا  هدرک  رکذ  یلاعتقح  درم و  دوخ  ردقم  لجاب  دنام  هدنز  اهلاس  هکنآ  زا  دعب  دـینادرگ و  هدـنز  لاس  دـص  زا  دـعب  دـناریم و  ار  وا 

ات مینکیمن  قیدـصت  ام  دـنتفگ  دندینـش  ار  ادـخ  مالک  نوچ  درب  روطب  دوخ  اب  درک و  رایتخا  دوخ  موق  زا  یـسوم  ترـضح  هک  ار  رفن  داتفه 
تفگ مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ  دـندرم  همه  دیـسر و  ناشیاب  ياهقعاص  ناشیا  دـب  راتفگ  ناشیا و  ملظ  ببـسب  سپ  مینیبب  هینـالع  ار  ادـخ 

دندروخ و دنتـشگرب و  ایندب  درک و  هدـنز  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  مربن  دوخ  اب  ار  ناشیا  مدرگرب و  نوچ  لیئارـسا  ینب  اب  میوگهچ  اراگدرورپ 
هک درک  باطخ  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضحب  یلاعتقح  دندرم و  دوخ  ياهلجاب  سپ  دندیناسر  مهب  نادنزرف  دندرک و  تبراقم  دندیماشآ و 

دندنام و اهتدم  ایندـب و  دنتـشگرب  ادـخ  نذاب  درک  هدـنز  هک  ار  اههدرم  عیمج  نم و  نذاب  ار  ناگدرم  يدرکیم  هدـنز  هک  ار  یتقو  روآ  دایب 
اهنیا لثم  دنتـشگرب و  ایندب  درک و  هدنز  ار  ناشیا  ادخ  دـندرم و  لاس  هن  دـص و  یـس  فهک  باحـصا  دوخ و  ياهلجاب  دـندرم  نآ  زا  دـعب 

دشابیم هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا و  هدش  عقاو  هقباس  مما  رد  تعجر  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  رایـسب 
تعجر زین  تما  نیا  رد  هک  دـیاب  سپ  رگیدـکی  اب  ریت  ياهرپ  لعن و  ياتود  دـننام  تسا  هدـش  عقاو  هقباس  مما  رد  هچنآ  لـثم  تما  نیا  رد 

دنک زامن  وا  بقع  رد  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  دیآ  نوریب  مئاق  ترـضح  نوچ  هک  دناهدرک  لقن  ام  نافلاخم  دوش و  عقاو 
تایآ یضعب  نآ  زا  دعب  ََّیلِإ و  َکُِعفار  َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هک  اریز  تسگرم  زا  دعب  ندش  هدنز  نیمزب  وا  لوزن  و 

356 ص : نیقیلا ، قح  هدومرف  فهک  باحصا  یسیع و  ترـضح  توم  باب  رد  هچنآ  هدومن و  داریا  دنکیم  تعجر  رب  تلالد  هک  ار  هقباس 
ثیدـح داریاـب  ار  ثحبم  نیا  میئاـمنیم  متخ  اـهنآ و  قیقحت  تسا  روکذـم  راونـالا  راـحب  بولقلا و  ةویح  رد  تسا و  لـمأت  لـحم  ریقف  دزن 

لاؤس تفگ  هک  رمع  نب  لضفم  زا  ربتعم  دنـسب  تسا  هدرک  تیاور  رئاـصبلا  بختنم  باـتک  رد  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  لـضفم - روهـشم 
ینعی دنتـسه  وا  جرف  راودـیما  دنـشکیم و  وا  روهظ  راظتنا  مدرم  هک  یماما  نآ  ایآ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  مدرک 
یتقو وا  روهظ  يارب  زا  هکنیا  زا  هدومن  ابا  یلاعتقح  هک  دومرف  تسه  ترـضح  نآ  جورخ  يارب  ینیعم  مولعم  تقو  نامزلا  بحاـص  يدـهم 

یگمه تسا  هدومرف  دیجم  نآرق  رد  تعاس  مایق  رما  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یتایآ  هک  دومرف  سپ  دـننادب  نایعیـش  هک  دـیامرف  نییعت 
کیرـش بیغ  ملع  رد  ادخ  اب  ار  دوخ  دـهد  رارق  نیعم  یتقو  ام  يدـهم  روهظ  يارب  سک  ره  تسا و  هدـش  لزان  ترـضح  نآ  مایق  باب  رد 
ترضح نآ  روهظ  يادتبا  دوب  دهاوخ  هنوگچ  نم  يالوم  يا  هک  تفگ  لضفم  تسا  هدرک  یهلا  بیغ  رارسا  رب  عالطا  ياوعد  هدینادرگ و 
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ات دنک  ادن  شبـسن  تینک و  مساب و  يدانم  نامـسآ  زا  ددرگ و  ادیوه  شرما  دوش و  دنلب  شمان  دـیدرگ و  دـهاوخ  رهاظ  ربخیب  هک  دومرف 
بسن مان و  میاهدرک و  نایب  ار  شلاوحا  اههصق و  میاهتخاس و  مزال  قلخ  رب  ام  هک  یتجح  نآ  اب  دوش  مامت  قلخ  رب  وا  تخانش  تجح  هکنآ 

ار وا  بسن  مان و  ام  هک  دـنیوگن  مدرم  هکنآ  اـت  تسا  وا  دـج  تینک  ماـن و  لـثم  شتینک  ماـن و  هک  میاهدرک  رهاـظ  مدرم  يارب  ار  شتینک  و 
َهِرَک َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هک  تسا  هداد  هدعو  ار  شربمغیپ  یلاعتقح  هچنانچ  دنادرگ  بلاغ  اهنید  همهب  ار  وا  ادخ  سپ  میتسنادیمن 

دنشاب هتشاد  تهارک  دنچ  ره  اهنید و  همه  رب  دنادرگ  بلاغ  ار  وا  ات  قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمغیپ  داتـسرف  یلاعتقح  ینعی  َنوُکِرْـشُْملا 
اب دینک  لاتق  ینعی  ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  هک  تسا  هدومرف  رگید  هیآ  رد  دنروآیم و  كرـش  ادخب  هک  اهنآ 

اهتلم و عیمج  زا  درادرب  لضفم  يا  هّللا  هک و  دومرف  سپ  ادخ  يارب  زا  همه  اهنید  دشاب  هدوب  دـشابن و  رفک  هنتف و  نیمز  رد  هکنآ  ات  نارفاک 
َْریَغ ِغَْتبَی  ْنَم  َو  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هچناـنچ  دـننکن  لوـبق  نید  ریغب  سکچـیه  زا  ددرگرب و  قـح  نیدـب  نید  همه  ار و  فـالتخا  اـهنید 

ترخآ رد  وا  دننکن و  لوبق  وا  زا  زگره  سپ  ار  مالسا  دیامن  بلط  هک  ره  ینعی  َنیِرِساْخلا  َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا 
هک دومرف  تفگ  دهاوخ  نخس  وا  اب  یک  دومرف و  دهاوخ  هبطاخم  یک  اب  ترضح  نآ  تبیغ  مایا  رد  هک  دیـسرپ  لضفم  دشاب  ناراکنایز  زا 

لضفم يا  هّللا  دنناسرب و  شنایعیشب  هک  ترـضح  نآ  نابیان  نادمتعم و  يوسب  دمآ  دهاوخ  نوریب  شیهن  رما و  نج و  زا  نانمؤم  هکئالم و 
شیاهاپ رد  دـشاب و  هتـشاد  رـس  رب  يدرز  همامع  رب و  رد  لوسر ص  ترـضح  درب  دوش و  لخاد  هک  ار  ترـضح  نآ  ياصع  منیبیم  ایوگ 

رد دنچ  يزب  دـشاب و  هدوب  ترـضح  نآ  ياصع   357 ص : نیقیلا ، قح  شتـسد  رد  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نیلعن 
باوخب اههدید  دـیآ و  رد  بش  نوچ  سپ  قیفریب  اهنت و  هبعک  هناخ  دزنب  دـیایب  تئیه  نیاب  دسانـشن و  ار  وا  یـسک  ات  دـشاب  هدـنکفا  شیپ 

يراج وت  رما  تسلوبقم و  وت  نخـس  نم  ياقآ  يا  دـیوگ  لیئربج  سپ  دـنوش  لزان  وا  رب  هکئالم  زا  فص  فصو  لـیئاکیم  لـیئربج و  دور 
ار ام  هدعو  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  دیوگ  دشک و  دوخ  كرابم  يور  رب  تسد  مالّـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  سپ  تسا 

ادـخ يارب  ناـنکراک  دزم  تسا  يدزم  وکین  سپ  میریگب  رارق  میهاوخ  هک  اـج  ره  هک  داد  ثاریم  اـم  رب  ار  تشهب  نیمز  دـینادرگ و  تسار 
هک اـهنآ  نم و  ناـصوصخم  ناراوگرزب و  هورگ  يا  هک  دـنک  ادـن  دـنلب  يادـصب  میهاربا و  ماـقم  دوسـالا و  رجح  نکر  ناـیم  دتـسیاب  سپ 
نآ يادـص  یلاـعتقح  نم  يوـسب  دـیئایب  نیمز  يور  رب  نم  ندـش  رهاـظ  زا  شیپ  تـسا  هدرک  هریخذ  نـم  يراـی  يارب  ار  ناـشیا  یلاـعتقح 

کیب همه  دنونـشب  سپ  دنـشاب  هدوب  هک  یتلاح  ره  رب  ملاع و  برغم  قرـشم و  زا  دنـشاب  هک  ملاع  ياج  ره  رد  ناشیاب  دـناسرب  ار  ترـضح 
سپ ماـقم  نکر و  نیب  اـم  رد  ترـضح  نآ  دزن  دـنوش  رـضاح  همه  ندز  مه  رب  مشچ  کـیب  دـنوش و  ترـضح  نآ  هجوـتم  یگمه  زاوآ و 

ياههناخ نایم  رد  رون  نآ  دبای و  ینـشور  نآ  زا  دشاب  نیمز  يور  رب  هک  ینمؤم  ره  هک  نامـسآ  يوسب  نیمز  زا  دوش  دـنلب  رون  زا  يدومع 
حبص نوچ  سپ  تسا  هدش  رهاظ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  مئاق  هک  دننادن  اما  دبای  حرف  نآب  ناشیا  ياهناج  دیآرد و  نانمؤم 
سپ دنشاب  هداتـسیا  شتمدخ  رد  همه  دناهدش  رـضاح  ترـضح  نآ  تمدخب  ملاع  فارطا  زا  ضرالا  یط  هب  هک  نت  هدزیـس  دصیـس و  دوش 
تعیب تسد  نیا  اب  هک  ره  هک  دـیوگ  سپ  دـنک  نشور  ار  ملاع  رون  زا  یـسوم  تسد  دـننام  دـیاشگب و  ار  دوخ  تسد  دـهد و  هبعکب  تشپ 

سپ دنیامن  تعیب  وا  اب  هکئالم  ریاس  سپ  دشاب  لیئربج  دسوبب  ار  شتـسد  هک  یـسک  لوا  سپ  تسا  هدرک  تعیب  ادخ  اب  هک  تسنانچ  دـنک 
تسیک هک  دنروآ  رب  دایرف  هکم  مدرم  هاگنآ  دندرگ  زارفارس  وا  تعیب  هب  ءابقن  رفن  هدزیس  دصیـس و  سپ  دنـسرب  تعیب  فرـشب  نج  نابیجن 

هک تساهزب  نامه  بحاص  هک  دـنیوگ  یـضعب  سپ  دـنیوا  اب  هک  اهنیا  دـناتعامج  هچ  هدـیدرگ و  رهاظ  هبعک  بناج  رد  هک  صخـش  نیا 
هکم لها  زا  رفن  راهچ  رگم  ار  کیچیه  میسانشیمن  هک  دنیوگ  دیسانشیم  ار  شباحصا  زا  کیچیه  هک  دنیوگ  یـضعب  سپ  دش  هکم  لخاد 
شیپ زا  دوش  دنلب  باتفآ  نوچ  سپ  دـشاب  باتفآ  عولط  لوا  رد  تعیب  نیا  میـسانشیم و  بسن  مانب و  ار  اهنیا  هک  هنیدـم  لها  زا  رفن  راهچ  و 

مانب و تسا و  دـمحم  لآ  يدـهم  نیا  قیالخ  هورگ  يا  هک  دنونـشب  اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  هک  دـنلب  زاوآب  دـنک  ادـن  يدانم  باـتفآ  صرق 
تعیب وا  اب  یلع  نب  نیسح  ات  درامشب  ار  شناردپ  رگید  مهدزای و  ماما  شردپ  نسح  ماماب  ار  وا  دهد  تبسن  دنک و  دای  ار  وا  شدج  تینک 

دیوگیم و کیبل  ار  ادـن  نآ  هک  یـسک   358 ص : نیقیلا ، قح  لوا  سپ  دیوشیم  هارمگ  هک  دـیئامنن  وا  تفلاخم  دـیبایب و  تیادـه  ات  دـینک 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


چیه میدرک و  تعاطا  میدینـش و  دـنیوگیم  دنترـضح  نآ  يابقن  هک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  سپ  نج  ناـنمؤم  سپ  هکئـالم  دـنکیم  تباـجا 
اهنابایب اهایرد و  اهارحـص و  اهرهـش و  زا  قیالخ  دنوشیم  هجوتم  دنونـشیم و  ار  ادـص  نآ  هکنآ  رگم  دـنامیمن  قیالخ  زا  یـشوگ  بحاص 

تسا هسبنع  نب  نامثع  وا  تسا و  هدش  رهاظ  سبای  يداو  رد  امـش  راگدرورپ  هک  دنک  ادن  ناطیـش  دوش  باتفآ  بورغب  کیدزن  نوچ  سپ 
ار وا  همه  ءابقن  نج و  هکئالم و  سپ  دیوشیم  هارمگ  هک  دینکن  تفلاخم  دیبایب و  تیاده  ات  دـینک  تعیب  وا  اب  هیواعم  نب  دـیزی  نادـنزرف  زا 

دـشاب هک  يرفاک  یقفانم و  یکـش و  بحاص  ره  سپ  مینکیمن  رواب  اما  میدینـش  هک  دـنیوگ  تسناطیـش و  وا  هک  دـنناد  دـننک و  بیذـکت 
حون و ثیـش و  مدآب و  دنک  رظن  دهاوخ  هک  ره  هک  دیوگ  هداد  هبعکب  تشپ  بحاص  ترـضح  زور  نآ  مامت  رد  دورب و  هار  زا  رخآ  يادـنب 

رظن دهاوخ  هک  ره  تسا و  نم  اب  همه  لامک  ملع و  هک  نمب  دنک  رظن  سپ  نوعمش  یسیع و  عشوی و  یسوم و  لیعامسا و  میهاربا و  ماس و 
دنک لاؤس  نم  زا  دهاوخ  هچنآ  نمب و  دنک  رظن  سپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  هیرذ  زا  همئا  مالّسلا و  هیلع  نیسح  نسح و  یلع و  دمحمب و  دنک 

ار ربمغیپ  فحـص  ینامـسآ و  بتک  هک  ره  مهدـیم و  ربخ  نم  دـندادن  ربـخ  دنتـسنادن و  تحلـصم  اـهنآ  هچنآ  تسا  نم  دزن  همه  ملع  هک 
مدآ فحص  هّللا  تسنیا و  هک  دنیوگ  ثیش  مدآ و  تما  دناوخب  ار  ثیش  مدآ و  فحـص  دنک و  ءادتبا  سپ  دونـشب  نم  زا  دیایب و  دهاوخیم 

ۀیروت میهاربا و  فحـص  حون و  فحـص  دناوخب  سپ  متـسنادیمن  هچنآ  فحـص  نآ  زا  ام  رب  دـناوخ  تسا و  هتفاین  رییغت  چـیه  هک  ثیـش  و 
لزان نامـسآ  زا  هک  يوحنب  اهباتک  نآ  تسا  نیا  هک  دـنهد  تداهـش  همه  اهتلم  نآ  ياهملع  سپ  ار  دواد  روبز  یـسیع و  لـیجنا  یـسوم و 

یلاعتقح هک  يوحنب  ار  نآرق  دناوخب  سپ  دناوخ  ام  رب  ار  همه  دوب  هدیسرن  امب  دوب و  هدش  توف  ام  زا  هچنآ  تسا و  هتفاین  رییغت  دوب و  هدش 
دش رگید  ياهنآرق  رد  هچنانچ  دشاب  هتفای  لیدبت  دشاب و  هتفای  رییغت  هکنآیب  هتخاس  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رب 
درک رما  ریشب و  منم  نم  دیس  يا  هک  دیوگب  دشاب و  هتشگ  تشپ  بناجب  شیور  هک  ترضح  نآ  تمدخب  دیایب  یصخش  لاح  نیا  رد  سپ 

ار و دوخ  هصق  هک  دـیامرف  ترـضح  سپ  ینایفـس  رکـشل  ندـش  كالهب  مهد  تراشب  ار  وت  میایب و  وت  تمدـخب  هک  هکئـالم  زا  یکلم  ارم 
ار هفوک  دادـغب و  اـت  قشمد  زا  ار  اـیند  میدرک  بارخ  میدوب و  رکـشل  ناـیم  رد  مردارب  نم و  دـیوگ  ریـشب  نک  لـقن  مدرم  يارب  ار  تردارب 

نوریب سپ  دـنتخادنا  نیگرـس  هنیدـم  دجـسم  نایم  رد  ام  ياهرتسا  میتسکـش و  مه  رد  ار  ربنم  میدرک و  بارخ  ار  هنیدـم  میدرک و  بارخ 
لتقب ار  شلها  مینک و  بارخ   359 ص : نیقیلا ، قح  ار  هبعک  هک  میدش  هجوتم  دندوب و  سک  رازه  دصیس  ام  ياهرکـشل  عومجم  میدمآ و 

ادیب يا  هک  دـمآ  نامـسآ  زا  یئادـص  سپ  میدـمآ  دورف  بش  رخآ  تسا  هبیط  هنیدـم  یلاوح  رد  هک  میدیـسر  ادـیب  يارحـصب  سپ  میناسر 
یـسک و درب و  ورف  بابـسا  لاوما و  نایاپراهچ و  اب  ار  اهرکـشل  ماـمت  دـش و  هتفاکـش  نیمز  سپ  ار  ناراکمتـس  هورگ  نیا  نادرگ  كـاله 

مردارب اب  سپ  ینیبیم  هچنانچ  دـینادرگ  تشپب  ار  ام  ياهور  دـمآ و  ام  دزنب  یکلم  هاـگان  نیمز  يور  رد  مردارب  نم و  زا  ریغب  دـنامن  يزیچ 
ربخ مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  يدهم  ندش  رهاظب  ناسرتب  ار  وا  قشمد و  رد  نوعلم  ینایفس  دزنب  ورب  ریذن  دمحم  يا  تفگ 

وا هکم و  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضحب  وش  قحلم  ریشب  يا  هک  تفگ  نم  اب  دینادرگ و  كاله  ادیب  هب  یلاعتقح  ار  شرکشل  هک  ار  وا  هد 
رب ار  كرابم  تسد  ترـضح  سپ  دـیامرفیم  لوبق  ارت  هبوت  هک  ترـضح  نآ  تسد  رب  نک  هبوت  ناملاظ و  ندـش  كاله  رد  هد  تراـشب  ار 
نم دیـس  يا  هک  دیـسرپ  لضفم  دـنامب  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  دـنک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  ددرگرب و  یلوا  بناجب  دـلامب و  ریـشب  يور 

اب يدرم  هچنانچ  درک  دنهاوخ  وگتفگ  ناشیا  اب  لضفم و  يا  هّللا  یلب و  هک  دومرف  دـش  دـنهاوخ  رهاظ  مدرم  رب  نامز  نآ  رد  نج  هکئالم و 
هورگ نآ  اب  ترضح  نآ  لضفم و  يا  هّللا  یلب و  دومرف  دوب  دنهاوخ  وا  اب  نج  هکئالم و  هک  تفگ  لضفم  دراد  تبحص  دوخ  نارای  لها و 

دوب و دـنهاوخ  هکئالم  زا  رازه  شـش  لهچ و  تقو  نآ  رد  شباحـصا  ددـع  هفوک و  فجن و  نیب  ام  ترجه  نیمز  رد  دـمآ  دـنهاوخ  دورف 
نآ هک  دیـسرپ  لضفم  داد  دـهاوخ  رفظ  ملاع  رب  ار  وا  رکـشل  نیا  اب  ادـخ  نج و  زا  رازه  شـش  لهچ و  رگید  تیاورب  نج و  زا  رازه  شش 

دننک شتعاـطا  نوچ  سپ  درک  دـهاوخ  توعد  قحب  هظعوم  تمکحب و  ار  ناـشیا  لوا  هک  دومرف  درک  دـهاوخ  هچ  هکم  لـها  اـب  ترـضح 
دهاوخ هچ  ار  هبعک  هناخ  هک  دیـسرپ  لضفم  دوش  هبیط  هنیدم  هجوتم  دیآ و  نوریب  ناشیا و  رب  دنادرگ  هفیلخ  ار  دوخ  تیب  لها  زا  یـصخش 
ياهانب دزاسیم و  دـنکیم و  انب  دـندوب  هتـشاذگ  لیعامـسا  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  هک  یئانب  زا  درک و  دـهاوخ  بارخ  هک  دومرف  درک 
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دنکیم بارخ  زین  ار  هفوک  دجسم  دزاسیم و  دنکیم و  انب  شلوا  ساسا  زا  دنکیم و  بارخ  میلاقا  ریاس  قارع و  هنیدم و  هکم و  رد  ار  ناملاظ 
همظعم هکم  رد  هک  دیـسرپ  لضفم  تسا  نوعلم  هداهن  انب  ار  وا  هک  ره  هک  دـنکیم  بارخ  زین  ار  هفوک  رـصق  دـنکیم و  انب  شلوا  ساسا  زا  و 

لها دیآ  نوریب  هکم  زا  نوچ  درک و  دهاوخ  نیشناج  اجنآ  رد  ار  دوخ  تیب  لها  زا  یصخش  هکلب  لضفم  يا  هن  دومرف  دومن  دهاوخ  تماقا 
هدنکفا ریز  رد  رس  ترضح  نآ  تمدخب  دنیایب  سپ  دیامن  تدواعم  هکم  يوسب  زاب  ترضح  سپ  دنناسر  لتقب  ار  ترضح  نآ  هفیلخ  هکم 

ایند و تابوقع  زا  دـهد و  دـنپ  ار  ناشیا  سپ  امرف  لوبق  ار  ام  هبوت  مینکیم  هبوت  دـمحم  لآ  يدـهم  يا  دـنیوگ  دـننک و  عرـضت  نایرگ و  و 
ناروای  360 ص : نیقیلا ، قح  هاگنآ  دنشکب  ار  یلاو  نآ  زاب  دیآ و  نوریب  دنک و  یلاو  ناشیا  رب  ار  یصخش  هکم  لها  زا  دناسرتب و  ترخآ 

هک ره  دـشخبب و  ار  وا  دروایب  ناـمیا  هک  ره  سپ  قحب  دـندرگرب  هک  دـنیوگب  ناـشیاب  هک  دـنادرگرب  ناـشیا  يوسب  ءاـبقن  نج و  زا  ار  دوخ 
رازه زا  هکلب  درواین  نامیا  سک  کی  سک  دص  زا  دـندرگزاب  هکم  يوسب  رثا  يزوریف  رکـسع  نوچ  سپ  دـیناسر  لتقب  ار  وا  درواین  نامیا 

هک دومرف  دوب  دهاوخ  اجک  نانمؤم  عامجا  لحم  يدهم و  ترـضح  هناخ  نم  يالوم  يا  هک  دیـسرپ  لضفم  درواین . نامیا  سک  کی  سک 
تمـسق لاملا و  تیب  عمج  لحم  دوب و  دـهاوخ  هفوک  دجـسم  شمکح  ناوید و  سلجم  دوب و  دـهاوخ  هفوک  رهـش  ترـضح  نآ  تختیاـپ 

یلب و هک  دومرف  دوب  دنهاوخ  هفوک  رد  نانمؤم  عیمج  هک  دیسرپ  لضفم  دوب  دهاوخ  فرشا  فجن  شتولخ  عضوم  هلهس و  دجـسم  اهتمینغ 
ندیباوخ ياج  تمیق  نامز  نآ  رد  دشاب و  هفوکب  لیام  شلد  ای  دشاب  هفوک  یلاوح  رد  ای  دشاب  هفوک  رد  هکنآ  رگم  دشابن  ینمؤم  چیه  هّللا 

دشاب و خسرف  هدـجیه  ینعی  لیم  راهچ  هاجنپ و  ردـقب  شتعـسو  هفوک  رهـش  نامز  نآ  رد  دـشاب و  مهرد  رازه  ود  هفوک  رد  دنفـسوگ  کی 
نانمؤم هکئالم و  دش  دمآ و  لحم  هتسویپ  هک  دنادرگ  هاگیاج  یهانپ و  ار  البرک  یلاعت  قح  ددرگ و  لصتم  العم  يالبرکب  هفوک  ياهرصق 

اجنآ رد  ینمؤم  رگا  هک  دهد  رارق  نآ  رد  اهتمحر  تاکرب و  زا  نادـنچ  دـنادرگ و  هبترم  دـنلب  رایـسب  ار  سدـقم  نیمز  نآ  یلاعتقح  دـشاب 
مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  سپ  دـیامرف  تمارک  واب  ایند  کلم  هبترم  رازه  لثم  اعد  کـیب  هنیآره  ار  ادـخ  دـناوخب  دتـسیاب و 

رخف العم  يالبرک  رب  همظعم  هبعک  سپ  دـندرک  ترخافم  رگیدـکی  اب  نیمز  ياههعقب  هک  یتسردـب  لضفم  يا  دـندومرف  دندیـشک و  یهآ 
اَنَأ یِّنِإ  يادـن  اجنآ  رد  هک  تسا  ياهکرابم  هعقب  نآ  هک  یتسردـب  البرک  رب  نکم  رخف  وش و  تکاس  هک  هبعکب  درک  یحو  یلاـعت  قح  درک 

كرابم رس  هک  یعضوم  رد  مداد و  ياج  اجنآ  رد  ار  یسیع  میرم و  هک  تسا  دنلب  ناکم  نامه  نآ  دیسر و  یـسومب  هکرابم  هرجـش  زا  ُهَّللا 
لسغ تدالو  تقو  رد  ار  هّللا  حور  یسیع  میرم  ترضح  عضوم  نامه  رد  دنتسش و  تداهـش  زا  دعب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 

ریخ و دومن و  جورع  اجنآ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسیاهعقب  نیرتهب  نآ  درک و  لـسغ  اـجنآ  رد  دوخ  داد و 
ترـضح سپ  نم  دیـس  يا  تفگ  لضفم  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ندـش  رهاظ  ات  تسا  ایهم  اجنآ  رد  ام  نایعیـش  يارب  نایاپیب  تمحر 

هنیدم دراو  نوچ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مدج  هنیدم  يوسب  هک  دومرف  دـش  دـهاوخ  هجوتم  اجکب  رگید  رمالا  بحاص 
تـسا يرما  هچ  نآ  هک  دیـسرپ  لضفم  ددرگ  نارفاک  يراوخ  ناـنمؤم و  يداـش  بجوم  هک  دـمآ  دـهاوخ  روهظب  وا  زا  بیجع  يرما  دوش 

لآ يدهم  يا  یلب  دنیوگ  تسا  ادخ  لوسر  نم  دج  ربق  نیا  قیالخ  هورگ  يا  هک  دیوگ  دسر  دوخ  راوگرزب  دـج  ربق  دزنب  نوچ  هک  دومرف 
هباوخمه بحاصم و  ود  دنیوگ  دناهدرک   361 ص : نیقیلا ، قح  نفد  وا  اب  هک  اهنیا  دنتسیک  هک  دیوگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم 

ار ناشیا  ببس  هچب  رمع و  تسیک  رکب و  وبا  تسیک  هک  دسرپ  تحلصم  يور  زا  قلخ  روضح  رد  بحاص  ترضح  سپ  رمع  رکب و  وبا  وا 
لآ يدهم  يا  دنیوگ  مدرم  سپ  دشاب  هدش  نوفدم  اجنیا  رد  هک  دشاب  يرگید  هک  دشاب  هاگ  دناهدرک و  نفد  مدج  اب  قیالخ  عیمج  نایم  زا 
نآ نانز  ردـپ  ادـخ و  لوسر  هفیلخ  هک  دـناهدرک  نفد  اـجنیا  رد  نیمه  يارب  ار  ناـشیا  تسین  نوفدـم  اـجنیا  رد  یـسک  ناـشیا  ریغ  دـمحم 

یـسک ایآ  هک  دیامرف  زاب  میـسانشیم  تفـصب  ام  یلب  دنیوگ  دسانـشب  ار  ناشیا  دنیبب  رگا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دیامرف  سپ  دندوب  ترـضح 
زا ار  ود  ره  دنفاکشب و  ار  راوید  هک  دیامرف  رما  زور  هس  زا  دعب  سپ  هن  دنیوگ  دننوفدم  اجنیا  ناشیا  هکنیا  رد  دشاب  هتشاد  کش  هک  تسه 

دـنروآ و ردـب  ناشیا  زا  ار  اهنفک  هک  دـیامرفب  سپ  دناهتـشاد  هک  تروص  نامهب  دروآ  ردـب  هزات  ندـب  اب  ار  ود  ره  سپ  دـنروآ  نوریب  ربق 
دروآ و رب  گرب  دوـش و  زبـس  تـخرد  نآ  لاـح  رد  قـلخ  ناـحتما  يارب  سپ  یکــشخ  تـخرد  رب  دنــشک  قـلحب  ار  ناــشیا  دــنیاشگب و 
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تبحمب میدـش  راگتـسر  ام  یگرزب و  فرـش و  هّللا  تسنیا و  هک  دـنیوگ  دناهتـشاد  ناشیا  تیالو  هک  یعمج  سپ  دوش  دـنلب  شیاـههخاش 
هیلع مئاق  بناج  زا  يدانم  سپ  دوش  رـضاح  دشاب  هتـشاد  ناشیا  تبحم  زا  ياهبح  ردـقب  لد  رد  هک  ره  دوش  رـشتنم  ربخ  نیا  نوچ  ناشیا و 

دتـسیاب فرط  کیب  دوش و  ادج  مدرم  نایم  زا  درادیم  تسود  ار  ادخ  لوسر  هباوخمه  ود  بحاصم و  ود  نیا  هک  ره  هک  دنک  ادـن  مالّـسلا 
زا دیئوج  يرازیب  هک  ناشیا  ناتسود  رب  دیامرف  ترضح  سپ  ناشیا  رب  هدننکتنعل  یکی  ناشیا و  رادتسود  یکی  دنوش  هفیاط  ود  قلخ  سپ 

هکنآ زا  شیپ  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  لآ  يدـهم  يا  دـنیوگ  باوج  ناشیا  دـیوشیم  راتفرگ  یهلا  باذـعب  هن  رگا  ناشیا و 
تمارک هکنآ  لاـح  ناـشیا و  زا  میوش  رازیب  زورما  هنوگچ  میدرکن  يرازیب  ناـشیا  زا  تسه  یتلزنم  برق و  ادـخ  دزن  ار  ناـشیا  هک  مینادـب 

هک ره  زا  تسا و  هدروآ  نامیا  وتب  هک  ره  زا  میرازیب و  وت  زا  هکلب  دـنقح  هاـگرد  ناـبرقم  هک  میتسناد  دـش و  رهاـظ  اـم  رب  ناـشیا  زا  رایـسب 
داب دـیامرف  رما  يدـهم  ترـضح  سپ  تسا  هدیـشک  راد  رب  هدروآ و  ردـب  يراوخ  نیاب  ار  ناشیا  هک  ره  زا  تسا و  هدرواـین  ناـشیاب  ناـمیا 

هدـنز یهلا  تردـقب  ار  ناـشیا  دـنروآ و  ریزب  ار  نوعلم  ود  نآ  هک  دـیامرف  سپ  دـناسر  تکـالهب  ار  ناـشیا  دزو و  ناـشیاب  هک  ار  یهاـیس 
دروآ و مزال  ناشیا  رب  ار  شهانگ  هدش  رخآ  ات  ملاع  لوا  زا  هک  يرفک  یملظ و  ره  سپ  دـنوش  عمج  هک  ار  قیالخ  دـیامرف  رما  دـنادرگ و 

رهز ناشیا و  نتخوس  يارب  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  ردب  نتخورفا  شتآ  ار و  یـسراف  ناملـس  ندز 
دمحم لآ  نوخ  نتخیر  لوسر و  هیرذ  ندرک  ریسا  وا و  نارای  ناشیا و  نامع  رسپ  ناشیا و  لافطا  نیسح و  ماما  نتـشک  نسح و  ماما  نداد 

، نیقیلا قح  هدش و  هدروخ  هک  یمارح  يدوس و  ره  هدش و  عامج  مارحب  هک  یجرف  ره  هدـش و  هتخیر  قحانب  هک  ینوخ  ره  ینامز و  ره  رد 
زا هک  دنرامـشب  ناشیاب  ار  همه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  ات  هدش  عقاو  هک  يروج  یملظ و  یهانگ و  ره   362 ص :

يارب زا  هک  دیامرف  رما  سپ  دـشیمن  اهنیا  دـندرکیمن  قح  هب  هفیلخ  قح  بصغ  لوا  زور  رد  رگا  هک  اریز  دـننک  فارتعا  ناشیا  هدـش و  امش 
نوریب نیمز  زا  هک  دیامرف  ار  یشتآ  دنشکرب و  تخرد  زا  هک  دیامرفب  ار  ناشیا  سپ  دیامن  صاصق  ناشیا  زا  دشاب  رضاح  هک  ره  ملاظم  ره 
باذع رخآ  نیا  نم  دیـس  يا  تفگ  لضفم  دشاپ . اهایردب  ار  اهنآ  رتسکاخ  هک  دیامرف  رما  ار  يداب  تخرد و  اب  دـنازوسب  ار  ناشیا  دـیآ و 

مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ربکا  قیدص  و  ص )  ) هّللا لوسر  دمحم  ربکا  دیـس  هک  هّللا  لضفم و  يا  تاهیه  هک  دومرف  دوب  دـهاوخ  ناشیا 
ضحم نامیا  هک  ره  دش و  دنهاوخ  هدـنز  یگمه  يدـه  همئا  عیمج  ءالبرکب و  دیهـش  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ءارهز و  همطاف 

یتح درک  دنهاوخ  باذع  ار  ناشیا  نانمؤم  همئا و  عیمج  يارب  زا  دـش و  دـنهاوخ  هدـنز  یگمه  هدوب  ضحم  رفاک  هک  ره  هتـشاد و  صلاخ 
اجنآ زا  سپ  دنادرگ  بذعم  دربب و  ار  اهنآ  دهاوخ  هک  اج  رهب  ادـخ  سپ  دـننک  هدـنز  دنـشکب و  ار  ناشیا  هبترم  رازه  زور  هنابـش  رد  هکنآ 

دصیس و نج و  رازه  شـش  لهچ و  کلم و  رازه  شـش  لهچ و  اب  دیآ  دورف  فجن  هفوک و  نایم  رد  دوش و  هفوک  هجوتم  يدهم  ترـضح 
دهاوخ یهلا  بضغ  تنعل و  لحم  هک  دومرف  دوب  دهاوخ  هنوگچ  تقو  نآ  رد  دشاب  دادـغب  هک  اروز  هک  دیـسرپ  لضفم  ءابقن  زا  نت  هدزیس 

نآ هجوـتم  رود  کـیدزن و  زا  هک  یئاـهملع  زا  برغم و  ياـهملع  زا  درز و  ياـهملع  زا  دـشاب  نکاـس  اـجنآ  رد  هـک  یـسک  رب  ياو  دوـب و 
اهمشچ هک  دوش  لزان  نآ  رب  دنچ  یباذع  تسا و  هدش  عقاو  هتشذگ  ياهتما  رب  هک  اهباذع  فانصا  دوش  لزان  رهش  نآ  رب  هک  هّللا  ددرگیم و 

دوش دابآ  نانچ  یتقو  کی  هک  هّللا  دوب و  دهاوخ  ریـشمش  نافوط  دش  دهاوخ  لزان  شلها  رب  هک  ینافوط  دشاب و  هدینـشن  اهـشوگ  هدـیدن و 
دناتشهب نادلو  شنارسپ  دنانیعلا و  روح  شنارتخد  تسا و  تشهب  شیاههناخ  اهرـصق و  دنیوگ  تسا و  نیمه  ایند  رد  دنیوگ  هک  دادغب 

مکح لوسر و  ادخب و  ءارتفا  زا  رهش  نآ  رد  دوش  رهاظ  رهش و  نآ  رد  رگم  تسا  هدرکن  تمـسق  ار  ناگدنب  يزور  ادخ  هک  دننک  نامگ  و 
دشابن ردق  نآ  ایند  مامت  رد  هک  ردق  نآ  نتخیر  قحان  نوخ  ندروخ و  مارح  لام  ندرک و  انز  ندروخ و  بارـش  قحانب و  یهاوگ  قحانب و 
یـسک تسا  رهـش  نآ  نیمز  اجنیا  هک  دهد  ناشن  درذگ و  یـسک  رگا  هک  ياهبترمب  اهرکـشل  اههنتف و  نیا  هب  ار  نآ  دنک  بارخ  ادـخ  سپ 
دمحم لآ  يا  دیـسر  دایرفب  هک  دـنک  ادـن  حیـصف  زاوآب  نیوزق و  ملید و  بناـجب  ینـسح  يور  شوخ  ناوج  دـنک  جورخ  سپ  دـنکن  لوبق 

هکلب الط  زا  هن  هرقن و  زا  هن  اهجنگ  هچ  ناقلاط  رد  ادخ  ياهجنگ  ار  وا  دیامن  تباجا  سپ  دبلطیم  يرای  امش  زا  هک  ار  هراچیب  رطـضم  (ص )
حلـسم و لمکم و  همه  راوس  بهـشا  ياهوبای  رب  تبالـص  مزع و  تعاجـش و  رد  نهآ  ياههراپ  دـننام   363 ص : نیقیلا ، قح  دـنچ  يدرم 
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ربخ واب  دنوشیم و  نکاس  هفوک  رد  سپ  دشاب  هدرک  كاپ  نارفاک  زا  ار  نیمز  رثکا  هک  یتقو  رد  دیآ  رد  هفوکب  ات  ار  ناملاظ  دنشکب  هتسویپ 
هچ تسیک و  درم  نیا  هک  مینیبب  میورب و  دیئایب  هک  دیوگیم  دوخ  باحصاب  سپ  دناهدیسر  هفوک  کیدزن  هب  شباحصا  يدهم و  هک  دسریم 

ار ترـضح  نآ  تیقح  دزاس  رهاظ  دوخ  باحـصا  رب  هک  تسنآ  وا  بلطم  اما  تسا  دمحم  لآ  يدهم  هک  دنادیم  دوخ  هک  هّللا  دهاوخیم و 
هیلع هّللا  یّلص  دمحم  لآ  يدهم  یئوت  هک  یئوگیم  تسار  رگا  هک  دیوگیم  دتسیایم و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ربارب  رد  ینـسح  سپ 

باحـس هک  شاهماـمع  ار و  نآ  دـندیمانیم  لـضاف  هک  وا  هرز  درب و  وا و  رتـشگنا  ادـخ و  لوسر  تدـج  ياـصع  تسا  اـجک  مّلـس  هلآ و  و 
نینمؤملا ریما  فحصم  وک  قارب و  دندیمانیم و  روفعی  هک  شرامح  دنتفگیم و  ابضغ  هک  شاهقان  دنتفگیم و  عوبری  هک  شبسا  دنتفگیم و 
هعومجم حلاص و  دوه و  هکرت  حون و  مدآ و  ياصع  یتح  دزاس  رـضاح  ع )  ) يدهم ترـضح  ار  همه  سپ  درک  عمج  لیدبت  رییغتیب و  هک 

یسیع و بابـسا  وا و  جات  نامیلـس و  رتشگنا  هرز و  یـسوم و  توبات  یـسوم و  ياصع  بیعـش و  يوزارت  لیک و  فسوی و  عاص  میهاربا و 
دوش یگرزب  تخرد  تعاس  رد  دنک و  بصن  یبلص  گنس  رب  ار  لوسر  ترضح  ياصع  ع )  ) يدهم ترـضح  سپ  ناربمغیپ  عیمج  ثاریم 
ادخ لوسر  دنزرف  يا  منک  تعیب  وت  اب  هک  نک  زارد  ار  دوخ  تسد  ربکا  هّللا  دـیوگ  ینـسح  سپ  دنـشاب  نآ  هیاس  ریز  رد  رکـشل  عیمج  هک 

دنـشاب و وا  رکـشل  اب  هک  هیدیز  زا  رفن  رازه  لهچ  زا  ریغب  دننک  تعیب  شرکـشل  عیمج  ینـسح و  دیـس  هک  دـنک  زارد  تسد  ترـضح  سپ 
دهد و دنپ  ار  ناشیا  دنچ  ره  ع )  ) يدهم ترـضح  سپ  دوب  یگرزب  رحـس  اهنیا  هک  دـنیوگ  اهنآ  دنـشاب  هدرک  لیامح  ندرگ  رد  اهفحـصم 

اهرکشل هک  دومرف  درک  دهاوخ  هچ  رگید  هک  دیسرپ  لضفم  دنناسر  لتقب  ار  همه  ات  دیامرف  سپ  زور  هس  ات  دشخبن  يدوس  دیامن  تازجعم 
ع)  ) نیسح ماما  ترضح  سپ  دنیامن  حبذ  سدقملا  تیب  هرخص  يور  رب  قشمد و  رد  دنریگب  ار  وا  هکنآ  ات  داتسرف  دهاوخ  ینایفـس  رـس  رب 

تسین رتشوخ  تعجر  نیا  زا  یتعجر  چیه  البرک و  رد  دندش  دیهش  ترضح  نآ  اب  هک  رفن  ود  داتفه و  قیدص و  رازه  هدزاود  اب  دوش  رهاظ 
فجن رد  شنکر  کی  هک  دننک  بصن  فرشا  فجن  رد  ياهبق  وا  يارب  بلاط ع و  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ربکا  قیدص  دیآ  نوریب  سپ 

نامـسآ و هک  ار  شیاهغارچ  اهلیدـنق و  منیبیم  ایوگ  هبیط و  هنیدـم  رد  مراهچ  نمی و  ياعنـص  رد  یکی  نیرحب و  رد  یکی  دـشاب و  فرـشا 
نآب دـشاب  هدروآ  نامیا  هک  ره  اب  ص )  ) هّللا لوسر  دـمحم  ربکا  دیـس  دـیآیم  نوریب  سپ  هام  باتفآ و  زا  هدایز  دـهدیم  ینـشور  ار  نیمز 

نآ بیذـکت  هک  ار  یعمج  دـنکیم  هدـنز  سپ  دـشاب  هدـش  دیهـش  ناشیا  ياهگنج  رد  هک  ره  ناشیا و  ریغ  راـصنا و  رجاـهم و  زا  ترـضح 
تسا و رحاس  تسا و  نهاک  دنتفگیم  دندومنیم  وا  هتفگ  در  ای  وا   364 ص : نیقیلا ، قح  تیقح  رد  دندرکیم  کش  دندوب و  هدرک  ترضح 

دنادرگیمرب نینچمه  دـناسریم و  دوخ  يازجب  ار  همه  دـشاب  هدرک  گـنج  وا  اـب  هک  ره  دـیوگیم و  نخـس  دوخ  شهاوخب  تسا و  هناوـید 
زا شیپ  هکنآ  ات  هدرک  يرود  ناشیا  زا  هک  ره  دنوش و  لاحشوخ  ات  هدرک  ناشیا  يرای  هک  ره  و  ع )  ) رمالا بحاص  ات  ار  همئا  زا  کیکی 

یَلَع َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  تشذـگ  شاهمجرت  هک  همیرک  هیآ  لیوأت  دوشیم  رهاظ  تقو  نآ  رد  دـندرگ و  التبم  اـیند  يراوخ  باذـعب و  ترخآ 
رکب و وبا  دارم  هک  دومرف  ترضح  تسیچ  هیآ  نیا  رد  ناماه  نوعرف و  زا  دارم  هک  دیسرپ  لضفم  هیآ . رخآ  ات  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا 

دوب دنهاوخ  ع )  ) رمالا بحاص  ترضح  اب  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک  دیـسرپ  لضفم  تسا  رمع 
چیه هکنآ  ات  ار  اهایرد  عیمج  تستاملظ و  رد  هچنآ  فاق و  هوک  تشپ  یتح  دـندرگب  ار  نیمز  عیمج  ناشیا  هک  تسا  راچان  یلب  هک  دومرف 

ار زور  نآ  لضفم  يا  منیبیم  ایوگ  هک  دومرف  سپ  دنراد  اپرب  اجنآ  رد  ار  ادخ  نید  دنیامن و  یط  ناشیا  هکنآ  رگم  دنامن  نیمز  زا  یعضوم 
عقاو ام  رب  هچنآ  زا  مینک  تیاکش  ترضح  نآب  میشاب و  هداتسیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دوخ  دج  دزن  ناماما  هورگ  ام  هک 

ام و ندرک  نعل  نداد و  مانـشد  ام و  ياههتفگ  در  بیذـکت و  زا  دـندیناسر  امب  هچنآ  ترـضح و  نآ  تافو  زا  دـعب  راک  اـفج  تما  زا  دـش 
سوبحم رهزب و  ام  ندرک  دیهـش  دوخ و  کلم  ياهرهـش  هب  لوسر  ادـخ و  مرح  زا  ار  ام  روج  ياـفلخ  ندرب  ردـب  نتـشکب و  اـم  ندـیناسرت 

زا شیپ  امـش  دجب  هچنآ  رگم  امـشب  تسا  هدشن  لزان  نم  نادنزرف  يا  هک  دیامرفب  دوش و  نایرگ  هانپ  تلاسر  ترـضح  سپ  ام  ندـینادرگ 
اهتجح هکنادنچ  دنتفرگ و  نم  زا  ار  كدف  هک  رمع  رکب و  وبا  زا  دنک  تیاکش  و  ع )  ) همطاف ترـضح  دنک  ءادتبا  سپ  دوب  هدش  عقاو  امش 

نهد بآ  راصنا و  رجاهم و  روضح  رد  تفرگ  رمع  كدـف  يارب  يدوب  هتـشون  نم  يارب  وت  هک  ياهمان  دادـن و  دوس  مدرک  هماـقا  ناـشیا  رب 
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هدعاس ینب  هفیقـس  يوسب  رمع  رکب و  وبا  مدرک و  تیاکـش  ردپ و  يا  مدمآ  وت  ربق  يوسب  نم  درک و  هراپ  تخادنا و  نآ  رب  ار  دوخ  سجن 
تعیب هب  ار  وا  دندمآ  هک  نوچ  سپ  دندرک  بصغ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نم  رهوش  زا  ار  تفالخ  دـندرک و  قافتا  ناقفانم  اب  دـنتفر و 
تأرج هچ  نیا  رمع  يا  هک  مداد  رد  ادص  نم  سپ  دننازوسب  ار  تلاسر  تیب  لها  هک  دـندرک  عمج  ام  هناخ  رد  رب  مزیه  درک  ابا  وا  دـنربب و 

هک تسین  رـضاح  دـمحم  هک  همطاـف  يا  نک  سب  تفگ  رمع  يزادـنارب  نیمز  زا  ار  ربـمغیپ  لـسن  هک  یئاـمنیم  لوسر  ادـخ و  رب  هک  تسا 
سپ منازوسیم  ار  همه  هناخ و  رد  مزادنایم  شتآ  هن  رگا  دنک و  تعیب  دیایب و  وگب  ار  یلع  دنروایب  نامـسآ  زا  یهن  رما و  دـنیایب و  هکئالم 

ار  365 ص : نیقیلا ، قح  اـم  قح  دـناهدش و  رفاـک  همه  شتما  هتفر و  ناـیم  زا  وت  ربمغیپ  هکنیا  منکیم  تیاکـش  وتب  نم  ادـنوادخ  متفگ  نم 
رمع سپ  تسا  هدادن  امـشب  ود  ره  ار  تماما  يربمغیپ و  ادخ  هک  راذـگب  ار  نانز  هناقمحا  ياهفرح  هک  دز  ادـص  رمع  سپ  دـننکیم  بصغ 
هاتبأ او  هک  مدرکیم  دایرف  نم  دش و  طقس  نم  زا  ههامشـش  مان  نسحم  دنزرف  دز و  نم  مکـش  رب  رد  تسکـش و  ارم  تسد  دز و  ياهنایزات 
ریما میاشگب  وسیگ  هک  متـساوخ  دننکیم و  دیهـش  ار  شدنزرف  دننزیم و  وا  رب  هنایزات  دنمانیم و  وگغورد  ار  همطاف  وت  رتخد  هّللا  لوسر  او 
هعنقم هک  ار  وت  مهدیم  دنگوس  ادخب  دوب  نایملاع  تمحر  تردپ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  دینابسچ و  دوخ  هنیسب  ارم  دیود و  نینمؤملا 

نآ زا  متشگرب و  سپ  دنامیمن  اوه  رد  هدنرپ  کی  نیمز و  رد  هدنبنج  کی  ینکب  رگا  هک  هّللا  ینکن و  دنلب  نامـسآب  رـس  یئاشگن و  رـس  زا 
زا متفر  راصنا  رجاهم و  هناخب  نینسح  اب  بش  نیدنچ  هک  دنک  تیاکش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  مدش  دیهـش  رازآ  درد و 
دـش حبـص  نوچ  دندرک و  يرای  هدعو  همه  مدرک و  يرای  بلط  ناشیا  زا  يدوب و  هتفرگ  ناشیا  زا  ارم  تفالخ  تعیب  ررکم  وت  هک  یئاهنآ 

هک تفگ  یسوم  اب  هک  لیئارسا  ینب  نایم  رد  دوب  نوراه  هصق  لثم  نم  هصق  مدیـشک و  ناشیا  زا  اهتنحم  یـسب  دماین و  نم  يرایب  سکچیه 
دنچ رازآ  ادخ و  يارب  زا  مدرک  ربص  سپ  دنـشکب  ارم  هک  دوب  کیدزن  دندینادرگ و  فیعـض  ارم  وت  موق  هک  یتسردـب  نم  ردام  دـنزرف  يا 
ماما ترضح  سپ  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  تبرضب  دندرک  دیهش  ارم  هکنآ  ات  هدیشکن  نآ  لثم  وا  تما  زا  يربمغیپ  یـصو  چیه  هک  مدیـشک 

بناجب سک  رازه  هاجنپ  دص و  اب  ار  انزلا  دلو  دایز  دیسر  هیواعمب  مردپ  تداهش  ربخ  نوچ  دج  يا  هک  دیوگ  دزیخرب و  مالّسلا  هیلع  نسح 
دنزب و ار  شندرگ  دنکن  لوبق  هک  ره  هیواعم و  اب  مینک  تعیب  ات  دنریگب  ارم  یلاها  ناردارب و  ریاس  نیسح و  مردارب  نم و  هک  داتـسرف  هفوک 

ریغب مدناوخ  هیواعم  گنجب  ار  ناشیا  مدرک و  تحیـصن  ار  مدرم  مدناوخ و  هبطخ  متفر و  دجـسمب  نم  سپ  دتـسرفب  هیواعم  يارب  ار  شرس 
وت باذع  زا  مدرک و  توعد  ار  ناشیا  هک  شاب  هاوگ  وت  ادنوادخ  متفگ  مدرک و  نامسآب  ور  سپ  تفگن  ارم  باوج  یـسک  سک  تسیب  زا 

الب و ناشیا  رب  تسرفب  وت  ادـنوادخ  دـندش  رـصقم  نم  وت و  يرادربنامرف  رد  دـندرکن و  يراـی  ارم  ناـشیا  مدرک و  یهن  رما و  مدـیناسرت و 
هیواعم کنیا  دـنتفگ  نم و  دزنب  دـندمآ  سپ  مدـش  ناور  هنیدـم  بناجب  متـشاذگاو و  ار  ناشیا  مدـمآ و  ریزب  ربنم  زا  سپ  ار  دوخ  باذـع 

سپ مینک  داهج  ناشیا  اب  ات  ایب  دناهتشک  ار  هانگیب  لافطا  نانز و  دناهدرک و  تراغ  ار  ناناملـسم  تسا و  هداتـسرف  هفوک  رابناب و  اهرکـشل 
تسکـش و دیهاوخ  ارم  تعیب  تفر و  دیهاوخ  هیواعم  دزنب  هک  متفگ  مداتـسرف و  ناشیا  اب  یعمج  تسین و  یئافو  ار  امـش  هک  ناشیاب  متفگ 

یلع نب  نیسح  دیهش  ماما  دزیخرب  سپ  مدوب  هداد  ربخ  ار  ناشیا  نم  هچنآ  رگم  دشن  رخآ  منک  حلص  هیواعم  اب  هک  درک  دیهاوخ  رطضم  ارم 
هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نوچ  سپ  دندش  دیهـش  وا  اب  هک  یئادهـش  عیمج  اب  هدرک  باضخ  دوخ  نوخ  اب   366 ص : نیقیلا ، قح  ع 
دزرلب و نیمز  هک  دنزب  ياهرعن  ترضح  دننک و  هیرگ  ترضح  نآ  هیرگب  اهنامـسآ  لها  عیمج  دنک و  هیرگ  دتفا  وا  رب  شرظن  مّلـس  هلآ و 

همطاف ترضح  دنتسیاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  تسار  بناج  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ترـضح 
دنابسچ دوخ  هنیسب  ار  وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دیآ  کیدزن  دیهش  نیسح  ماما  سپ  ترضح  نآ  پچ  بناج  زا  (ع )

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  تسار  بناج  زا  داب و  نشور  وت  هراـبرد  نم  هدـید  ود  اـب  نشور  وت  هدـید  نیـسح  يا  موش  وت  يادـف  دـیوگب  و 
نینمؤملا ریما  ردام  دـسا  تنب  همطاف  هجیدـخ و  ترـضح  ار  نسحم  رایط و  رفعج  وا  پچ  بناـج  زا  دـشاب و  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  مالّـسلا 

هدـعو امـشب  هک  زور  نآ  تسنیا  شظفل  رهاظ  همجرت  تسنیا  هک  دـیامرف  توالت  ياهیآ  همطاف  ترـضح  ناـنک و  داـیرف  دـنروایب  هتـشادرب 
هک دنکیم  وزرآ  دـب  راک  زا  تسا  هدرک  هچنآ  هدـش و  هدـینادرگ  رـضاح  ریخ  راک  زا  تسا  هدرک  هچنآ  یـسفن  ره  دـباییم  زورما  دـندادیم 
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دابم نشور  هک  دومرف  تسیرگ و  رایسب  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  سپ  دشاب  يرود  هلصاف  وا  تشز  راک  نآ  وا و  نایم  شاک 
هک دومرف  ناشیا  رب  نتـسیرگ  دراد  باوث  هچ  نم  يالوم  يا  تفگ  تسیرگ و  لضفم  سپ  ددرگن  ناـیرگ  هصق  نیا  رکذ  دزن  هک  ياهدـید 
نک افو  ادنوادخ  دیوگ  دزیخرب و  همطاف  ترـضح  هک  دومرف  سپ  دـش  دـهاوخ  هچ  رگید  هک  دیـسرپ  لضفم  دـشاب  هعیـش  رگا  یهانتم  ریغ 

رب هک  یئاهمتـسب  دندروآ  عزجب  دندز و  ارم  دندرک و  بصغ  ارم  قح  دناهدرک و  ملظ  نم  رب  هک  اهنآ  باب  رد  ياهدرک  نم  اب  هک  ياهدعوب 
تحت رد  هک  ره  تسا و  ایند  رد  هک  ره  یهلا و  شرع  نالماح  هناگتفه و  ياهنامسآ  هکئالم  وا  رب  دنیرگب  سپ  دندرک  نم  نادنزرف  عیمج 

رگم ام  ياهمتـسب  دندوب  یـضار  هک  اهنآ  ام و  رب  ناراکمتـس  ام و  ناگدنـشک  زا  يدحا  دـنامن  سپ  دـنروآرب  شورخ  یگمه  تسا  يرثلا 
هک دنتسین  لئاق  هک  دنتسه  امـش  نایعیـش  زا  یعمج  نم  يالوم  يا  هک  مدرک  ضرع  هک  دیوگ  لضفم  دنوش  هتـشک  زور  نآ  رد  هبترم  رازه 

لها ام  نخس  ار و  هّللا  لوسر  ام  دج  نخس  دناهدینشن  رگم  هک  دومرف  دش  دیهاوخ  هدنز  زور  نآ  رد  امش  نانمـشد  امـش و  ناتـسود  امش و 
هک دومرف  ِرَبْکَأـْلا  ِباذَْـعلا  َنُود  ینْدَأـْلا  ِباذَْـعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  هک  ار  هیآ  نیا  دناهدینـشن  رگم  تعجر  زا  میاهداد  ربخ  ررکم  هک  ار  تیب 
ام تخانش  رد  هک  نایعیش  زا  یعمج  سپ  هک  دومرف  ترضح  سپ  تسا  تمایق  باذع  رتگرزب  باذع  تسا و  تعجر  باذع  رتتـسپ  باذع 

نید یهاشداپ  یک  ناشیا  رب  ياو  دنک  یهاشداپ  ام  يدهم  ددرگرب و  امب  یهاشداپ  هک  تسنآ  تعجر  ینعم  هک  دنیوگیم  دناهدرک  ریـصقت 
ام نایعیـش  دنیامن  ربدت  رگا  لضفم  يا  تسا  ام  اب  هشیمه  تیاصو  تماما و  توبن و  یهاشداپ  ددرگرب و  امب  ات  تسا  هتفرگ  ام  زا  ار  ایند  و 

اوُفِعُْـضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هک  ار  هیآ  نیا  دناهدینـشن  رگم  دننکن  کش  ام  تلیـضف  رد  هنیآره  نآرق  رد   367 ص : نیقیلا ، قح 
نوعرف و تسا و  تیب  لها  ام  تعجر  رد  شلیوأت  تسا و  لیئارسا  ینب  رد  هیآ  نیا  لیزنت  هک  هّللا  تشذگ و  شاهمجرت  هک  خلا  ِضْرَْألا  ِیف 

سپ مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  مردـپ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مدـج  دزیخرب  نآ  زا  دـعب  دومرف  سپ  دـنرمع  رکب و  وبا  ناـماه 
روصنم زا  هچنآ  منک  تیاکـش  نم و  مزیخرب  سپ  تسا  هدـش  عـقاو  ناـشیاب  ناراکمتـس  زا  هچنآ  ادـخ  لوـسر  دوـخ  دـجب  دـننک  تیاـکش 

اضرلا یسوم  نب  یلع  دزیخرب  سپ  دیشرلا  نوراه  زا  شدجب  دنک  تیاکش  یـسوم و  ماما  مدنزرف  دزیخرب  سپ  تسا  هدیـسر  نمب  یقیناود 
تیاکش یقنلا و  یلع  ماما  دزیخرب  سپ  وا  ریغ  نوعلم و  نومأم  زا  دنک  تیاکـش  یقت و  دمحم  ماما  دزیخرب  سپ  نومأم  زا  دنک  تیاکـش  و 

لوسر ترـضح  شدج  مانمه  نامزلا  رخآ  يدهم  دزیخرب  سپ  زتعم  زا  دنک  تیاکـش  يرکـسع و  نسح  ماما  دزیخرب  سپ  لکوتم  زا  دـنک 
دحا گـنج  رد  ار  شینارون  یناـشیپ  هک  يزور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دولآنوخ  هماـج  اـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ارم دیوگب  شدجما و  دج  شیپ  دتـسیاب  ات  دنـشاب  وا  رود  رب  هکئالم  دش و  هدولآ  نوخب  دنتـسکش و  ار  شکرابم  نادند  دـندرک و  حورجم 
دـندرک و نم  قح  راـکنا  وت  تما  سپ  يدرک  ناـیب  ناـشیا  يارب  زا  ارم  تینک  بسن و  ماـن و  يدومرف و  تلـالد  مدرم  يارب  يدرک  فصو 

سپ دنامیمن  بیاغ  ردق  نیا  دوبیم  رگا  تسا و  هدرم  دـنتفگ  ای  دوب  دـهاوخن  تسین و  تسا و  هدـشن  دـلوتم  دـنتفگ  دـندرکن و  نم  تعاطا 
هدعو و انقدص  يذلا  هّلل  دـمحلا  دـیامرف  ترـضح  سپ  موش  رهاظ  هک  دومرف  تصخر  ارم  یلاعتقح  هک  لاحلا  ات  ادـخ  يارب  زا  مدرک  ربص 

َلَـسْرَأ يِذَّلا  َوُه  یلاعتقح  هتفگ  دش  رهاظ  یهلا  حتف  يرای و  دمآ  هک  دیوگ  نیلماعلا و  رجا  معنف  ءاشن  ثیح  ۀـنجلا  نم  أوبتن  ضرالا  انثروا 
ْنِم َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  دناوخب  سپ  َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر 

ترضح تشاد  هانگ  هچ  هک  دیسرپ  لضفم  ًازیِزَع  ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْـصنَی  َو  ًامیِقَتْـسُم  ًاطارِـص  َکَیِدْهَی  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ 
هچنآ وت و  ناهانگ  زا  تسا  هتـشذگ  هچنآ  یلاعتقح  وت  يارب  زا  دزرمایب  ات  هک  دـیامرفیم  یلاعتقح  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
ردارب نایعیـش  ادنوادخ  هک  درک  اعد  ادخ  لوسر  لضفم  يا  دومرف  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  دش  دهاوخ  نیا  زا  دـعب  تسا و  هدـنام 

رد ارم  نک و  راب  نم  رب  تمایق  زور  ات  ار  ناشیا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دننم  ءایـصوا  هک  نم  نادـنزرف  نایعیـش  بلاط و  یبأ  نب  یلع  نم 
ترضح نآ  يارب  ار  همه  درک و  راب  ترـضح  نآ  رب  ار  نایعیـش  ناهانگ  یلاعتقح  سپ  نکم  اوسر  نایعیـش  ناهانگ  ببـسب  ناربمغیپ  نایم 

، نیقیلا قح  دومرف  ترـضح  ام  ناماما  امـش  تکربب  ام  رب  تسا  ادخ  لضف  اهنیا  نم  دیـس  يا  تفگ  تسیرگ و  رایـسب  لضفم  سپ  دیزرمآ 
تیـصعم رد  هک  یتعامج  يارب  نکن  لقن  ار  ثیدـح  نیا  صلاخ و  نایعیـش  زا  تست  لاـثما  وت و  صوصخم  نیا  لـضفم  يا  هک   368 ص :
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میناوتیمن ناشیا  لاحب  هدیاف  چیه  ام  دننکیم و  تدابع  كرت  دننکیم و  تلیـضف  نیا  رب  دامتعا  سپ  دنیوجیم  هناهب  دنبلطیم و  تصخر  ادـخ 
لضفم دنناسرت  یهلا  تیشخ  زا  ناعیفش  دشاب و  هدیدنسپ  هک  یسک  يارب  زا  رگم  دننکیمن  تعافش  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  هک  اریز  دیناسر 

نآ رگم  َنوُکِرْـشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هک  دـناوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  هک  هیآ  نیا  هک  دیـسرپ 
نائباص و سوجم و  يراصن و  دوهی و  بهذم  دوب  هدـش  بلاغ  همه  رب  رگا  لضفم  يا  دومرف  دـناهدشن  بلاغ  زونه  اهنید  همه  رب  ترـضح 

نامز نآ  رد  زین  هیآ  نیا  دوب و  دهاوخ  لوسر  ترـضح  تعجر  يدهم و  نامز  رد  نیا  هکلب  دـنامیمن  نیمز  رد  لطاب  ياهنید  زا  ناشیا  ریغ 
ترـضح ددرگرب  هک  دومرف  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  سپ  ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  دمآ  دهاوخ  لمعب 

دیامن تمسق  دیراب و  بویا  ترضح  رب  هچنانچ  دنارابب  ناشیا  رب  الط  زا  خلم  لکشب  نامسآ  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  هفوک و  يوسب  يدهم 
رد نمؤم  ناردارب  زا  یـضرق  دریمب و  امـش  نایعیـش  زا  یکی  رگا  هک  دیـسرپ  لضفم  رهاوج  هرقن و  الط و  زا  ار  نیمز  ياهجنگ  شباحـصاب 
زا یکی  رب  یضرق  هک  ره  هک  ملاع  مامت  رد  دیامرف  ادن  ع )  ) يدهم ترضح  هبترم  لوا  هک  دومرف  ترضح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  دشاب  وا  همذ 

تسا و رتینالوط  نیا  زا  ثیدح  نیا  لدرخ و  هنادکی  ریـس و  هنادکی  یتح  دیامرف  ادا  ودب  ار  همه  سپ  دیوگب  دیایب و  هتـشاد  ام  نایعیش 
. میدرک افتکا  دوب  ماقم  نیا  بسانم  هک  ردق  نیاب  ام 

تسا داعم  تابثا  رد  مشش ]  ] باب

هراشا

تسا لصف  دنچ  نآ  رد  ملاع و  رما  ياضقنا  ات  گرم  تقو  زا  نآ  عباوت  نآ و  تامدقم  نایب  و 

تسا ینامسج  داعم  تابثا  رد  لوا  لصف 

نآ تامدقم  تمایق و  فصو  رد  تسا  هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هچنآ  هک  نادب  تسا  رورض  ياهمدقم  دیهمت  نآ  رد  و 
دوشگ دیابن  اهنآ  رد  لیوأت  هار  درک و  ناعذا  ار  همه  دیاب  دوشیم  یهتنم  نآب  قلخ  لاوحا  نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  فاصوا  تایـصوصخ و  و 
تسا میلست  دایقنا و  نیقی  نامیا و  بابسا  هدمع  369 و  ص : نیقیلا ، قح  تسلیوأت  داریا و  باب  حتف  لیلضت  داحلا و  بابسا  مظعا  هک  اریز 
دسرن نآ  رب  امش  لقع  رگا  دیئامن و  میلـست  ناعذا و  دسرب  امـشب  ام  زا  هچ  ره  هک  تسا  لوقنم  راهطا  همئا  زا  ثیداحا  يرایـسب  رد  هچنانچ 

تسا و یلعا  شرع  دنوادخ  رب  در  بیذکت و  ام  لوق  در  بیذکت و  میـشاب و  هتفگ  ام  دـیاش  دـیئامنم  راکنا  وا  رد  دـیئامن و  رارقا  شرهاظب 
تغل رد  داعم  هک  نادـب  تسنآب . فوقوم  ربق  توم و  تالاوحا  زا  يرایـسب  تسا و  هدـمع  لصا و  نآ  هک  اریز  میدومن  داعم  تابثاب  ءادـتبا 

رد دارم  دوع و  نامز  میـس )  ) دوع ناکم  میود )  ) دشاب هدش  لقتنم  نآ  زا  هک  یلاحب  ای  یئاج  هب  عوجر  دوع و  لوا )  ) تسا هدمآ  ینعم  هسب 
هـس ره  دوع و  نامز  ای  ناکم  ای  رـش  ریخ و  زا  تسا  هدرک  ایند  تایح  تدـم  رد  هک  لامعا  يازج  نتفای  يارب  تایحب  تسا  حور  دوع  اجنیا 

دشاب ادعـس  زا  رگا  ندب  تقرافم  زا  دعب  دنام  یقاب  حور  هک  تسا  نآ  یناحور  دشابیم و  ینامـسج  یناحور و  نآ  ددرگیمرب و  زیچ  کیب 
همیمذ تافص  طیـسب و  بکرم و  لهجب  دشاب  ءایقـشا  زا  رگا  دشاب و  رورـسم  ددرگ و  جهتبم  هدومن  باستکا  ایند  رد  هک  یتالامک  مولعب و 

نیاب لیوأت  ار  باقع  باوث و  خزود و  تشهب و  دنلئاق و  داعم  نیمهب  هفـسالف  دشاب و  مومغم  بذعم و  تسا  هدرک  بسک  هأشن  نیا  رد  هک 
لها زا  رگا  ددرگیم و  قلعتم  ناشیاب  حاورا  رگید  راب  دـننک و  دوع  تماـیق  رد  اهندـب  نیا  هک  تسنآ  ینامـسج  داـعم  دـننکیم و  تلاـح  ود 
نیا دندرگ و  بذعم  ینامسج  شتآب  دنوش و  منهج  لخاد  دنتواقش  رفک و  لها  زا  رگا  دنوش و  ینامـسج  تشهب  لخاد  دنتداعـس  نامیا و 

قطان ینعم  نیاب  یهلا  ياهباتک  رثکا  دنلئاق و  نیاب  زین  يراصن  دوهی و  تسا و  للم  لها  عیمج  یقافتا  هکلب  تسا  مالسا  نید  تایرورـض  زا 
نب یبا  هک  دـناهدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هچنانچ  تسین  لیوأت  لباق  تسحیرـص و  نیا  رد  نآ  تاـیآ  رثکا  هک  دـیجم  نآرق  اـصوصخ  تسا 
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ار هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  ادخ  هک  یئوگیم  وت  تفگ  درک و  هزیر  دیلام و  تسد  لوسر و  ترضح  دزنب  دروآ  ار  هدیسوپ  ناوختسا  فلخ 
َو اًلَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو  دش  لزان  همیرک  هیآ  نیا  سپ  دنکیم  منهج  لخاد  دنکیم و  هدنز  ار  وت  یلب  هک  تفگ  ترـضح  تمایق  رد  دنکیم  هدـنز 
تسا و رفک  ینامـسج  داعم  راکنا  هکنآ  رد  تسین  کش  دوشیم و  روکذـم  نیا  زا  دـعب  یلاـعت  هّللا  ءاـش  نا  شریـسفت  هچناـنچ  ُهَْقلَخ  َیِـسَن 

يزار رخف  هچنانچ  تسه  همه  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  راکنا  دیجم و  نآرق  راکنا  مزلتـسم 
ینامـسج و رـشح  راـکنا  ناـیموص  ص )  ) یبنلا هب  ءاـج  اـمب  ناـمیا  ناـیم  ندرک  عمج  تسین  نکمم  هک  تسا  نآ  فاـصنا  هک  تسا  هتفگ 

كدنا هک  ره  هک  دناهدش  دنچ  ههبـشب  کسمتم  دننادیم و  لاحم  ار  مودـعم  هداعا  هکنآ  رابتعاب  دـناهدومن  داعم  نیا  راکنا  ءامکح  هفـسالف 
یعدم نیا  تابثا  زا  هک  ناشیا  زا  یضعب  اذهل  تسا و  سیلبا  سیبلت  ههبـش و  ضحم  هک  دنادیم  دنک  لمأت  اهنآ  رد  دشاب و  هتـشاد  يروعش 

، نیقیلا قح  رابتعاب  هک  یسک  دناهدرک و  تهادب  ياوعد  تسا  ءالقع  عیمج  راکفا  راظنا و  لحم  هک  ضماغ  هلئسم  نینچ  رد  دناهدش  زجاع 
ردق هچ  هک  تسا  مولعم  درادرب  يدـه  همئا  ءایبنا و  عیمج  ادـخ و  هتفگ  تنـس و  باتک و  هعطاق  لیالد  زا  تسد  ياههبـش  نینچ   370 ص :

دش دهاوخ  نایب  نیا  زا  دعب  هچنانچ  درادن  مودعم  هداعا  زیوجت  رب  یفقوت  ینامسج  رشحب  لوق  هکنآ  اب  دراد  نیقی  نامیا و  مالسا و  زا  هرهب 
مالآ تاذل و  تسا و  یقاب  ندب  تقرافم  زا  دعب  حور  ینعی  دناهدش  لئاق  ود  رهب  هماع  هصاخ و  نیملکتم  زا  ریثک  عمج  یلاعت و  هّللا  ءاش  نا 

یناحور تاذل  تشهب  رد  ادعس  دنوریم  خزود  ای  تشهبب  دندرگیمرب  نادب  اب  حاورا  هک  تمایق  رد  دنراد و  ار  ود  ره  ینامسج  یناحور و 
هک تسا  هتفگ  دعاوق  حرش  رد  یناود  ققحم  دنراد و  ار  ود  ره  ینامـسج  یناحور و  مالآ  منهج  رد  ءایقـشا  دنراد و  ار  ود  ره  ینامـسج  و 

دعب سفن  ذاذتلا  ینعا  یناحور  داعم  اما  تسا  رفاک  نآ  رکنم  نآب و  داقتعا  تسا  بجاو  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  ینامـسج  داعم  هک  نادب 
اعرـش و تسین  یعنم  اما  تسا  رفاک  نآ  رکنم  نآب و  داقتعاب  تسا  هتفرگن  قلعت  فیلکت  یلقع  ياهملا  تاذـلب و  وا  ملأت  ندـب و  تقرافم  زا 

دننک عمج  دناهتـساوخ  ود  ره  یناحور  ینامـسج و  داعمب  نولئاق  اما  تسا  هتفگ  شفیناصت  زا  یـضعب  رد  يزار  رخف  نآ و  تاـبثا  زا  ـالقع 
رد داسجا  تداعـس  تسا و  وا  تبحم  ادخ و  تفرعمب  حاورا  تداعـس  هکنآ  رب  تسا  هدرک  تلالد  لقع  دناهتفگ  تعیرـش  تمکح و  نایم 

یلجت رد  ندوب  قرغتـسم  اب  یمدآ  هک  اریز  تسین  نکمم  ایند  یناگدـنز  نیا  رد  تداعـس  ود  نیا  ناـیم  عمج  تسا و  تاـسوسحم  كاردا 
هینامـسج تاذـل  نیا  يافیتسا  رد  وا  قارغتـسا  اب  ینامـسج و  تاذـل  زا  يزیچ  يوسب  دوش  تفتلم  هک  ار  وا  تسین  نکمم  سدـق  ملاع  راونا 

دندرک تقرافم  هک  یتقو  رد  دنافیعـض و  ملاع  نیا  رد  يرـشب  حاورا  هک  اریز  یناحور  تاذـل  يوسب  دوش  تفتلم  هک  ار  وا  تسین  نکمم 
درک و دنناوتیم  رما  ود  نیا  نیب  ام  عمج  هک  دسریم  مهب  ار  ناشیا  یتوق  دندرک  تراهط  سدق و  ملاع  زا  توق  دادمتـسا  گرمب و  اهندـب  زا 
هن ود  رهب  لوـق  هک  تسا  هتفگ  یناود  تسا و  تاداعـس  لزاـنم  ياـصقا  تـالامک و  تاـجرد  يـالعا  تلاـح  نیا  هکنیا  رد  تسین  ياههبش 
رد دـنچ  ره  تسا  هتفگ  تاجن  افـش و  رد  یلع  وبا  خیـش  هچنانچ  هک  تسا  هدـش  مئاق  ناهرب  ود  ره  رب  هکلب  تسا  نییأرلا  نیب  عمج  ضحم 

یناحور ینامسج و  تاذل  نایم  یتافانم  تسا و  بهاذم  ياوقا  بهذم  نیا  هک  دیوگ  فلؤم  تسا . هدرک  ینامسج  رـشح  یفن  داعم  باتک 
نوچ هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  نآ  ریغ  یـشایع و  هچنانچ  دراد  نیا  رب  تلالد  زین  ثیداحا  تسین و 

دـنک و هیکت  دوخ  تخت  رب  ناشیا  زا  ینمؤم  ره  دوخ و  لزانم  نکاسم و  رد  ادـخ  ناتـسود  دـنوش  لخاد  دـنیآرد و  تشهب  رد  تشهب  لها 
دوش و يراج  اـهرهن  وا  رـصق  ریز  زا  دـشوجب و  وا  رود  رب  اههمـشچ  وا و  رـس  رب  دـشاب  هتخیوآ  اـههویم  دنتـسیاب و  وا  رود  رب  ناراکتمدـخ 
وا يارب  ناراکتمدخ  دـنک   371 ص : نیقیلا ، قـح  شهاوـخ  هچ  ره  دـنراذگب و  وا  يارب  ددـعتم  ياـهاکتم  دـننارتسگب و  وا  يارب  اهدنـسم 
ادخ هچنآ  دننامب  اهتمعن  نیا  رد  دنمارخب و  ناشیا  يوسب  اهناتسغاب  زا  مشچ  هایس  نایروح  دبلطب و  ناشیا  زا  هکنآ  زا  شیپ  دننادرگ  رضاح 

دیهاوخیم نم  راوج  رد  نم  تشهب  نانکاس  نم و  تعاط  لها  نم و  ناتـسود  يا  هک  دنک  ادن  ار  ناشیا  رابج  دنوادخ  نآ  زا  دعب  دـهاوخ و 
میراد ام  هک  اـهتمعن  نیا  زا  تسا  رتهب  زیچ  هچ  اـم  راـگدرورپ  يا  دـنیوگ  دـیتسه  نآ  رد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هک  يزیچب  ار  امـش  مهد  ربخ 

ادـن رگید  راب  نوچ  میتسه  دوخ  راگدرورپ  تمحر  راوج  رد  میراد و  اـهتمعن  زا  دربیم  تذـل  اـم  هدـید  دـنکیم و  شهاوخ  اـم  سفن  هچنآ 
زا نم  يدونـشوخ  اضر و  هک  دیامرف  یلاعت  قح  میتسه  نآ  رد  ام  هچنآ  زا  تسا  رتهب  هچنآ  هدب  ام  راگدرورپ  يا  یلب  دنیوگ  دـسرب  ناشیاب 
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تـسود ام و  زا  ياضر و  ام  راـگدرورپ  يا  یلب  دـنیوگ  سپ  دـیتسه  وا  رد  هچنآ  زا  تسا  رتمیظع  رتهب و  امـشب  تبـسن  نم  تبحم  اـمش و 
دنوادـخ هک  تسنیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپ  تسا  رتداش  نآب  ام  رطاـخ  اـم و  يارب  زا  تسا  رتهب  ار  اـم  وت  نتـشاد 

دوب دنهاوخ  اهنآ  رد  هشیمه  اهرهن و  اهنآ  ریز  رد  تسا  يراج  هک  اهتـشهب  اهناتـسغاب و  ار  هنمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  تسا  هداد  هدعو 
میظع و زوف  تسنیا  اـهنیا  زا  تسا  رتگرزب  ادـخ  بناـج  زا  يدونـشوخ  اـضر و  ندـع و  تاـنج  رد  وکین  وبـشوخ و  ياـهلزنم  اهنکـسم و  و 

معنت نم  قیدـص  ناگدـنب  يا  هک  دـیامرفیم  یلاعتقح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینیلک  و  گرزب - تداعس 
رب هن  درک  دـنهاوخ  معنت  تدابع  لصاب  هک  تسنآ  شرهاظ  ترخآ و  رد  درک  دـیهاوخ  معنت  نآب  هک  یتسردـب  اـیند  رد  نم  تداـبعب  دـینک 
زا یلاما  رد  هیوباب  نبا  تسا و  وا  برق  لیـصحت  وا و  تاجانم  یلاعتقح و  تدابع  رد  ناـشیا  تاذـل  مظعا  هکنآ  ببـسب  هکلب  فیلکت  هجو 

رازه دـص  سودرفلا  تنج  رد  ار  وا  یلاعتقح  دـنک  اـیحا  یلاـعتقح  تداـبعب  یبش  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح 
روطخ يرطاخ  رد  هچنآ  دربب و  تذـل  نآ  زا  هدـید  دـنک و  شهاوخ  وا  رب  سفن  هچنآ  دـشاب  وا  يارب  يرهـش  ره  رد  هک  دـنکیم  اـطع  رهش 
لوسر ترـضح  زا  رایـسب  ثیداحا  نایبلا  عمجم  رد  برق و  دـیزم  تمارک و  زا  وا  يارب  زا  تسا  هدـینادرگ  اـیهم  هچنآ  ياوس  دـشاب  هدرکن 
دننکیم یگدـنناوخ  ناشیا  يارب  نایروح  هک  تسا  نآ  تشهب  لـها  ياـهتمعن  نیرتهب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

رگید تیاورب  یلاعتقح و  سیدـقت  دـیمحت و  حـیبستب و  هکلب  ناطیـش  رامـضم  شورب  هن  اـما  دنـشاب  هدینـشن  سنا  نج و  هک  یتوص  نسحب 
نم تدابع  نم و  رکذب  ایند  رد  هک  نم  ناگدنبب  ناونـشب  هک  دـنکیم  یحو  تخرد  نآب  یلاعت  قح  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  هک  دومرف 

زگره هک  راگدرورپ  هیزنت  حیبستب و  تخرد  نآ  زا  دوش  دنلب  یئادص  سپ  ار  يان  طبرب و  يادص  ندینـش  دـندرک  كرت  دـندش و  لوغـشم 
یضعب دناعون  دنچ  تشهب  لها  هک  تسا  هتفگ   372 ص : نیقیلا ، قح  دیاقع  هلاسر  رد  هیوباب  نبا  دنشاب و  هدینـشن  ار  ادص  نآ  لثم  قیالخ 

ندیشوپ اهدنسم و  رب  نتسشن  نارسپ و  ندومرف  تمدخ  نایروح و  اههفحت و  اههویم و  ندیماشآ و  ندروخ و  عاوناب  دننکیم  معنت  ناشیا  زا 
يارب ار  ادخ  هچنآ  دوشیم  هداد  واب  تسا و  قلعتم  نآب  شتمه  دهاوخیم و  هچنآب  دربیم  تذل  سک  ره  تشهب و  قربتـسا  ریرح و  سدـنس و 
دنفنص هس  رب  دننکیم  تدابع  ار  یلاعت  قح  هک  مدرم  هک  یتسردب  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسا و  هدرک  تدابع  نآ 
سرت زا  ار  ادخ  دننکیم  تدابع  ناشیا  زا  یفنص  تسا و  ناراکتمدخ  تدابع  نیا  سپ  باوث  دیماب  ار  ادخ  دننکیم  تدابع  ناشیا  زا  یفنص 

تسنامیرک ناراوگرزب و  تدابع  نیا  وا و  تبحم  يارب  زا  ار  ادخ  دننکیم  تدابع  ناشیا  زا  یفنـص  تسا و  نامالغ  تدابع  نیا  سپ  شتآ 
كاردا هچنآ  تسا و  حـکانم  رظانم و  براـشم و  لـکآمب و  ذاذـتلا  تشهب  لـها  باوث  هک  تسا  هتفگ  مـالک  نیا  حرـش  رد  دـیفم  خیـش  و 

زا تشهب  رد  تسین  اهنآب و  نتفای  رفظب  ار  دوخ  دارم  دننکیم  كاردا  اهنآ و  يوسب  لیم  رب  دنعوبطم  هک  یئاهزیچ  زا  ناشیا  ساوح  دـننکیم 
هک تسیلوق  ندروخ  سیدقت و  حیبستب و  دباییم  تذل  هک  تسه  يرشب  زا  تشهب  رد  هک  یـسک  لوق  اهنیا و  زا  ریغب  دبایب  هک  یـسک  رـشب 

هکئـالم تشهب  رد  دـناهدرک  یلاـعتقح  تعاـطا  اـیند  رد  هک  اـهنآ  دـنیوگیم  هک  يراـصن  زا  تسا  ذوخأـم  نآ  مالـسا و  نید  زا  تسا  ذاـش 
رب ار  نالماع  تسا  هدومن  بیغرت  هکنآب  تسا  هدرک  ناشیا  لوق  بیذکت  یلاعتقح  دننکیمن و  عامج  دنماشآیمن و  دـنروخیمن و  دـنوشیم 
رب عامجا  دهدیم و  نآ  دضب  تداهـش  ادـخ  باتک  هکنآ  لاح  دـننکیم و  لوق  نیا  زیوجت  هنوگچ  سپ  عامج  برـش و  لکا و  هدـعوب  لمع 

. دشاب هدرک  یعوضوم  ثیدحب  لمع  ای  تسین  زیاج  وا  دیلقت  هک  دشاب  هدرک  یـسک  دیلقت  باب  نیا  رد  هکنآ  رگم  تسا  دقعنم  نآ  فالخ 
اقلطم هک  دنشاب  تشهب  لها  زا  یعمج  هک  تسا  هدیـسرن  رظنب  نومـضم  نیا  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا و  نیتم  دیفم  مالک  هک  دیوگ  فلؤم 

ار یعمج  هک  اریز  دنکیمن  وا  ياعدم  رب  تلالد  تسا  هدروآ  دهاش  هک  یثیدح  دنـشاب و  هکئالم  دننام  دنوشن و  ذذـتلم  ینامـسج  تذـل  زا 
ایند ياهتمعن  تداـبع  رد  هکناـنچ  مه  دـنوشن  ذذـلتم  تشهب  میعن  زا  هک  دـیآیمن  مزـال  دـشابن  روظنم  خزود  تشهب و  تداـبع  تقو  رد  هک 

یعمج يارب  زا  ود  ره  یناحور  ینامـسج و  تذـل  هک  تسا  نکمم  یلب  دـنباییم  تذـل  نآ  ياهتمعن  زا  اذـه  عم  دـشابیمن و  ناشیا  روظنم 
یـضعب تشهب  لها  لاوحا  فالتخا  بسحب  دراد  یتاجرد  بتارم و  هینامـسج  تاذلب  ذذلت  هکنآ  ای  میدرک و  قیقحت  هچنانچ  دشاب  لصاح 

برق و زا  هکنآیب  دنتفاییم  تذل  ایند  رد  هچنانچ  دننکیم  فرـص  ار  نآ  ياهتمعن  تاناویح  لثم  دنرچیم و  تشهب  ياهغاب  رد  مئاهب  دننام 
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راد هک  دـنهاوخیم  تهج  نـیا  زا  ار  تـشهب   373 ص : نیقیلا ، قح  هک  دنتـسه  یـضعب  دنـشاب و  هتـشاد  ياهرهب  لاـمک  تبحم و  لاـصو و 
بوبجم تسا و  یهلا  تمارک  تامالع  هک  دنباییم  تهج  نیا  زا  تشهب  ياهتمعن  زا  تذل  تسا و  ادـخ  ناتـسود  لحم  ادـخ و  تمارک 

یماعط ههکاف و  ره  زا  دنیامنیم و  مامشتسا  نمحر  دنوادخ  فطل  يوب  ناحیر  لگ و  ره  زا  سپ  تسا  هدینادرگ  ایهم  ناشیا  يارب  ار  ناشیا 
ود تشهب  سپ  دـباییم  ار  تذـل  نیمه  ناشیا  ماشم  ماک و  زین  ایند  رد  هکلب  اهتمعن  ریاس  نینچمه  دـنباییم و  ار  وا  تیاغیب  تمحر  معط 

صالخا و تفرعم و  تبحم و  بلاق  ایند  رد  تادابع  تروص  هکنانچ  مه  تسا  یناـحور  تشهب  بلاـق  ینامـسج  یناـحور و  تسا  تشهب 
ینامـسج تاذل  ریغب  ینامـسج  تشهب  رد  هدرک  تعانق  تدابع  زا  یحوریب  دـسجب  ایند  رد  هک  یـسک  سپ  تسا  تادابع  تالمکم  ریاس 

تسا و هدیدرگ  تدابع  قشاع  تسا و  هدیـشچ  ار  تدابع  تذل  تسا و  هدیمهف  ار  تدابع  حور  ایند  رد  هک  یـسک  دباییمن و  رگید  تاذـل 
زجب ینامسج  تشهب  رد  تسا  هدروآ  لمعب  هنطاب  هرهاظ و  بادآ  ریاس  عوشخ و  عوضخ و  صالخا و  اب  تسا و  هتفایرد  ار  یگدنب  رارـسا 
یلو وه  هفطلب و  یلع  هّللا  ضافا  امم  کلذ  ماهدومن و  داریا  راحب  باتک  رد  نخس  نیا  حیـضوت  طسب و  زا  يردق  دباییمن و  یناحور  تذل 

َو اًلَثَم  اَنل  َبَرَض  َو  هّللا  لاق  تستایآ  نیرتحیرـص  نیملکتم  داقتعاب  هک  دیامنیم  هیآ  کی  ریـسفتب  افتکا  ینامـسج  داعم  تابثا  رد  قیفوتلا و 
رایـسب بیارغ  هیآ  نیا  رد  تسا  هتفگ  يزار  رخف  دـش و  روکذـم  اقباس  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  ٌمیِمَر  َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاـق  ُهَْقلَخ  َیِـسَن 
ءافتکا دناهدشن و  زین  ههبشب  هکلب  یلیلدب  کسمتم  اقلطم  یضعب  دنرـشح  رکنم  هک  نانآ  هک  میئوگیم  سپ  مینکیم  رکذ  ناکما  ردقب  تسه 
َماظِْعلا ِیُْحی  ْنَم  َلاق  هیآ  نیا  لثم  دراد  تلالد  نیا  رب  تایآ  زا  يرایسب  تسا و  نینچ  رگا  دناهدومن و  ترورض  ياعدا  داعبتـسا و  ضحمب 
یلاعتقح دوب و  داعبتـسا  ضحمب  راکنا  نیا  تسا  هدیـسوپ  میمر و  هک  یتلاـح  رد  ار  اهناوختـسا  دـنکیم  هدـنز  یک  تفگ  ینعی  ٌمیِمَر  َیِه  َو 
ۀهباشتم هفطن  زا  كاخ و  زا  ار  وا  میدرک  قلخ  ام  هک  تسا  هدرک  شومارف  ایآ  ینعی  ُهَْقلَخ  َیِـسَن  َو  دومرف  ناشیا  داعبتـسا  لاطباب  درک  ادـتبا 

ءاضعا نیا  رد  هکلب  میدرکن  نیاب  ءافتکا  میدرک و  ررقم  ناـشیا  يارب  زا  ماوق  تروص و  تهج  زا  هفلتخم  ياـضعا  مدـق  اـت  رـس  زا  ءازجـالا 
ریاس زا  هدش و  مارکا  قحتسم  اهنیا  ببسب  هک  هیلک  روما  كاردا  ینعی  لقع  قطن و  زا  تسین  ماسجا  نیا  لیبق  زا  هک  میداد  رارق  دنچ  یتلاح 

تسا و رتبیرغ  هک  دننکیمن  دوخ  لحمب  لقع  قطن و  نتـشگرب  زا  داعبتـسا  ارچ  دننکیم  ءافتکا  داعبتـسا  ضحمب  رگا  هدش  زاتمم  تاناویح 
ندـش هزیر  ندـش و  هدیـسوپب  ار  نآ  دـناهدرک  فصو  تسا و  رترود  تاـیح  زا  هک  دوب  نآ  يارب  زا  رکذـب  ار  ناوختـسا  ناـشیا  صیـصخت 

قح ملع  لامکب  درک  ناشیا  داعبتـسا  عفر  یلاعت  قح  تسا و  داعبتـسا  یتدایز  بجوم  ءازجا  ندـیدرگ  قرفتم  ندـش و  هنهک  هکنآ  راـبتعاب 
تردق ینعی  هدیسوپ  ناوختسا  هب  دنزیم  لثم  ام  يارب  زا  هک  دومرف  سپ  دنادرگیمرب  ار  اهنیا  هک  يدنوادخ  نآ  تردق  374 و  ص : نیقیلا ،

هدـنز هک  وگب  سپ  وا  قلخ  لوا  رد  ار  دوخ  بیرغ  ندـیرفآ  بیجع و  تقلخ  تسا  هدرک  شومارف  هدرک و  نامگ  دوخ  تردـق  لـثم  ار  اـم 
وا رب  يرما  چـیه  تسا و  اـناد  میلع  ناگدـننک و  قلخ  نیرتهب  وا  راـب و  لوا  رد  دروآ  دوجوب  مدـع  متک  زا  هک  یئادـخ  نآ  ار  اـهنآ  دـنکیم 

هکنآ لوا  تسا : هجو  ود  رب  نآ  ددرگیمرب و  داعبتساب  زاب  شرخآ  هچ  رگا  دناهدرک  رکذ  ياههبش  داعم  نارکنم  زا  یضعب  تسین و  یفخم 
ههبـش نیا  باوجب  هراشا  یلاعت  قح  ندرک و  نآ  رب  دوجوب  مکح  مدع  زا  دعب  تسا  حیحـص  هنوگچ  سپ  دنامیمن  یقاب  يزیچ  مدع  زا  دعب 

هدش مودـعم  دـنچ  ره  دـنادرگیمرب  ار  وا  نینچمه  دـیرفآ  ار  وا  دوب و  قلطم  مودـعم  دوبن و  زیچ  چـیه  زین  قلخ  لوا  رد  هکنآب  تسا  هدرک 
ندـب رد  اهنآ  زا  یـضعب  دـشاب و  هدـش  هدـنکارپ  ملاع  برغم  قرـشم و  رد  وا  يازجا  هک  یـسک  دـنیوگیم  هک  تسنآ  مود  ههبـش  و  دنـشاب .

مدآ یمدآ  رگا  هکنآ  رتدیعب  نیا  زا  دوشیم و  هنوگچ  دشاب  هدش  اهنآ  لثم  اههزوک و  اهرجآ و  وزج  یـضعب  دشاب و  هدش  لخاد  ناگدـنرد 
هچ زا  لوکأم  ندب  دوشب  لخاد  لکآ  ندب  رد  ءازجا  نآ  رگا  دندرگرب  رشح  رد  رگا  دوشب  لکآ  ندب  وزج  لوکأم  ءازجا  دروخب و  ار  رگید 

ههبـش نیا  لاطبا  يارب  یلاعتقح  سپ  دـش  دـهاوخ  قلخ  زیچ  هچ  زا  لکآ  ندـب  دوش  لخاد  لوکأـم  ندـب  رد  رگا  دـش و  دـهاوخ  قلخ  زیچ 
اذغ زا  هک  تسه  هیلضف  يازجا  هدیسر و  مهب  ینم  زا  هک  تسه  هیلصا  يازجا  لکآ  رد  هک  تسنآ  شهجو  ٌمِیلَع و  ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  هدومرف 

ءازجا دـش و  دـهاوخ  لکآ  یلـضف  يازجا  لوکأم  یلـصا  ءازجا  دروخب  ار  یناسنا  رگا  سپ  تسا  مسق  ود  ره  زین  لوکأم  رد  دـسریم و  مهب 
یلضف یلصا و  ءازجا  هک  دنادیم  تسا  ملاع  همهب  یلاعتقح  تسا و  هدوب  ناسنا  ندب  وزج  ناسنا  ندروخ  زا  شیپ  هک  تساهنآ  لکآ  یلصا 
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حور خفن  ار و  لوکأم  یلصا  يازجا  دنکیم  عمج  دمدیم و  نآ  رد  ار  حور  ار و  لکآ  یلـصا  يازجا  دنکیم  عمج  سپ  تسا  مادک  کی  ره 
یلاعتقح سپ  دنکیم  عمج  دوخ  هلماک  تردق  هلماش و  تمکحب  تسا  هدش  قرفتم  عاقصا  عاقب و  رد  هک  یئازجا  نینچمه  دنکیم و  نآ  رد 

زا هک  يدنوادخ  نآ  ینعی  َنوُِدقُوت  ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  هتفگ  هدومرف و  رگید  هجوب  ناشیا  داعبتـسا  عفر 
ار یکی  هک  دشابیم  هیداب  رد  تخرد  ود  هکنآب  تسا  هراشا  دروآیم  نوریب  هدـننازوس  شتآ  تسنآ  هدـنناریم  شتآ و  نیابم  هک  رت  تخرد 
قح شتآ  اهنآ  زا  دنیاسیم  رگیدمه  هب  ار  تخرد  ود  نیا  زا  یکی  خاش  دنریگب  شتآ  هک  دـنهاوخیم  نوچ  راقع  ار  يرگید  دـنیوگ و  خرم 
اذِإَف دـیآیم  لمعب  رتهب  تخرد  ود  نیا  زا  اما  بانع و  تخرد  رگم  دوشیم  لصاح  زین  رگید  ناتخرد  زا  دوشیم و  رهاـظ   375 ص : نیقیلا ،

َوُه َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  دیزورفایم  نآ  زا  شتآ  امـش  هاگان  سپ  َنوُدـِقُوت  ُْهنِم  ُْمْتنَأ 
وا تسا و  رداق  یلب  ار  ناشیا  لثم  دنک  قلخ  هکنیا  رب  رداق  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تسا  هدـیرفآ  هک  یـسک  نآ  تسین  ایآ  ینعی  ُمِیلَْعلا  ُقاَّلَْخلا 

هدید هک  یندـب  زا  تسا  بکرم  یمدآ  هک  تسنآ  زبس  تخرد  رکذ  هجو  هک  تسا  هتفگ  يزار  اما  اناد و  رایـسب  هدـننکقلخ و  رایـسب  تسا 
دینکیم داعبتـسا  رگا  تسا و  يراج  ندـب  عیمج  رد  هک  تسا  يزیرغ  ترارح  مزال  نآ  هدـش و  يراس  وا  ياـضعا  رد  هک  یتاـیح  دوشیم و 

رتبیجع و دـکچیم  نآ  زا  بآ  هک  زبـس  یتـخرد  رد  شتآ  ندوـب  هک  اریز  دـینکم  داعبتـسا  سپ  وا  رد  ار  تاـیح  ترارح و  ندیـسر  مـهب 
هراشا ُقاَّلَْخلا  َوُه  َو  امش  ياهندب  قلخ  زا  تسا  رتگرزب  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  سپ  ار  شمـسج  قلخ  دینکیم  داعبتـسا  رگا  تسا و  رتبیرغ 

رب تسا  لمتـشم  هک  یتایآ  هلمج  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  تسا . لماش  وا  ملع  هکنآب  تسا  هراـشا  ُمِیلَْعلا  تسا  لـماک  وا  تردـق  هکنآـب  تسا 
ینعی َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَف  َأ  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  یناحور  ینامـسج و  زا  معا  داعم  تابثا  رب  یلقع  ناهرب 

زا رظن  عطق  هیآ  نیا  درک  دیهاوخن  دینکیمن و  تشگزاب  ام  يوسب  امش  ثبع و  ار  امـش  میدرک  قلخ  ام  هک  یتسردب  امـش  دینکیم  نامگ  ایآ 
لوقع بابرا  عیمج  عامجا  هعطاق و  نیهاربب  هک  اریز  داـعم  تاـبثا  رب  تسا  یعطاـق  ناـهرب  تسین  نآ  رد  کـش  هار  تسیهلا و  مـالک  هکنآ 

سپ تسا  تحلـصم  تمکحب و  طونم  وا  ياهراک  دوشیمن و  رداص  وا  زا  ثبع  تسا و  میکح  يدزیا  سدـقم  بانج  هک  تسا  هدـش  تباث 
هک تسین  یفن  هک  تسا  مولعم  تمکح  دشابن و  ثبع  ات  دشاب  یتمکح  يارب  دیاب  نیفلکم  ریاس  تاناویح و  نیمز و  نامسآ و  ندرک  قلخ 

دیاـب سپ  تسناـکما  مزاول  زا  ریغب  جاـیتحا  تسا و  تاـهجلا  عیمج  نم  لـماک  تاذـلاب و  ینغ  وا  هک  اریز  ددرگ  دـیاع  وا  سدـقم  باـنجب 
تـسا طولخم  هک  هأشن  نیا  عفانم  هیناف  هئـشن  نیا  رد  دشاب  رـصحنم  دشابن و  رگید  هأشن  رگا  ددرگ و  دیاع  ناشیاب  هک  دشاب  یتعفنم  ضرغ 
ءابحا دالوا و  توم  يرامیب و  لاوما و  بصغ  فلت و  نتف و  نحم و  ضارما و  بئاصم و  یناحور و  ینامسج و  تارودک  زا  نآ  فاعضاب 

ياهناخب دنک  تفایـض  ار  یـصخش  یمیرک  هکنآب  تسا  هیبش  نیا  دنک و  قلخ  نیا  يارب  زا  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  لباق  تارودک و  ریاس  و 
وا دزنب  یماعط  دوش  دراو  نوچ  اهنیا و  ریغ  روبنز و  برقع و  رام و  گـنلپ و  ربب و  ریـش و  زا  ناـیذوم  ناگدـنرد و  عاونا  زا  دـشاب  ولمم  هک 
ره رد  دنـشاب و  هداتـسیا  شربارب  رد  نارادریـشمش  دـننزب و  شنابز  شتـسد و  رب  روبنز  نیدـنچ  درادرب  هک  ياهمقل  ره  هک  دـنزاس  رـضاح 

تفایـض لقاع  چـیه  دـننزب  ندرگ  ار  وا  دـیآ  لمعب  تسا  وا  عقوتم  هچنآ  هکنآ  زا  شیپ  376 و  ص : نیقیلا ، قح  دـننک  هلمح  وا  رب  یتعاـس 
ار وت  یـشکب  ار  اهرازآ  نیا  نوچ  هک  دنک  هدـعو  ار  وا  دـیامرفب و  واب  هقاش  تامدـخ  هکنآ  فالخب  دـنکیمن  حدـم  ددنـسپیمن و  ار  نینچ 
تیهاـفر و رد  رایـسب  ياهتدـم  نآ  زا  دـعب  یـشکیم و  رازآ  يزور  دـنچ  مهدـیم  وـتب  هلیزج  تاـماعنا  منکیم و  زارفارـس  هـمیظع  بصاـنمب 

ریغ تمعن  تحار و  تدـم  دـشاب و  لیلق  یهانتم و  تقـشم  تدـم  هکنآ  ياج  هچ  دـننکیم  شیاتـس  ار  وا  القع  همه  دوب  یهاوخ  تموکح 
. یهانتم

ینامسج داعم  ياهههبش  عفد  رد  میود  لصف 

راـحب باـتک  رد  ریقف  تسا و  رایـسب  فـالخ  ناـسنا  حور  تقیقح  رد  هک  نادـب  ناـسنا : ندـب  حور و  تقیقح  نتـسناد  رب  تسفوقوم  نآ  و 
تـسنآ دـناهدش  لئاق  نیققحم  رثکا  هچنآ  تسه و  باب  نیا  رد  لوق  لهچ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  ماهدرک و  لقن  لوق  تسیب  زا  هدایز  راونالا 
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تقلخ هک  تسا  یگناگیب  تیاهن  یئانـشآ  تیاغ  اب  ناشیا  ناـیم  هک  دـنتقیقح  ود  رهوج  ود  نیا  ندـب و  حور و  زا  تسا  بکرم  ناـسنا  هک 
يرثا و ار  مادـک  ره  تسا و  یلفـس  ملاع  زکرم  تملظ و  ضحم  هک  كاخ  زا  يرگید  قلخ  تسا و  يولع  ملاـع  هکئـالم و  تنیط  زا  یکی 

تسا اهنیا  لاثما  ندرک و  سمل  ندیباوخ و  نتفگ و  ندیشوپ و  ندینش و  ندید و  ندب  لاعفا  راثآ و  تسین  ار  يرگید  نآ  هک  تسا  یلمع 
تـسا حور  راک  تاداقتعا  ملع و  مهف و  تاکلم و  تافـص و  تسا و  اهنیا  مدع  لوصح و  رد  شملا  تذـل و  هرهاظ و  ياوق  ءاضعا و  نیاب 

ندید و لثم  دوشیم  رداص  وا  ياضعا  ندب و  زا  هک  یسح  یئزج  لاعفا  هکلب  تسا  نمؤم  ملاع و  عاجـش و  داوج و  هک  تفگ  ناوتن  ار  ندب 
نابزب متفگ  شوگب و  مدینـش  نم  مشچب و  مدید  نم  یئوگ  هکنانچ  دندنچ  یتلآ  اهنآ  يارب  ءاضعا  ندـب و  تسا و  حور  راک  همه  ندـینش 

ملق هک  تباتک  لثم  دـنیوا  تالآ  همه  يوق  ءاضعا و  نیا  تسا و  وا  لعف  لاـعفا  نیا  تسناـمه و  وت  تاذ  حور و  زا  تسا  تراـبع  نم  سپ 
ندیماشآ ندروخ و  ندینش و  نتفگ و  حور  ماکحا  راثآ و  هلمج  زا  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  يرگید  هدنـسیون  تقیقح  رد  دسیونیم و 

تسباوخ و رد  دوخ  ياج  رد  ندب  دـنربخیب و  همه  نآ  ياوق  ندـب و  هک  تسا  رهاظ  بوخ  لاوحا  زا  هچنانچ  يرهاظ  ياضعا  همهب  تسا 
مولعم سپ  تسه  ینخس  مالک  نیا  رد  اما  دنکیم  راک  همه  دونشیم و  دیوگیم و  ددرگیم و  رهـشب  رهـش  دوریم و  دیآیم و  دوخ  يارب  حور 

رون و سوناف و  رد  تسا  غارچ  دـننام  ندـب  رد  حور  دـنتفگ  یـضعب  تسا و  وا  تلآ  هلزنمب  ندـب  تسا و  حور  تقیقح  رد  ناسنا  هک  دـش 
حور رگا  تسناد و  یناوت  ار  شلامج  ءایـض  یئامن  هدهاشم  هدرپیب  ار  غارچ  رگا  تسا  تملظ  هدرپ  سوناف  تسا و  غارچ  زا  همه  ینـشور 
غارچ شلامج  تنیز  هن  تسا  غارچ  بیع  صقن و  سوناف  هک  ینادیم  تقو  نآ  تخانش و  یناوت  ار  شلامک  ردق  یئامن  هظحالم  ار  ندبیب 

ار وا  شـشوپ  فاحل و  تسا  روجنر  فیحن و  ات  رامیب  تسا و  لاثم  سونافب و  جاتحم  حایر  بوبه  زا  تسا  یناوتاـن  فعـض و  راـتفرگ  اـت 
ار اهنآ  دنک  لیوأت  هکنآ  رگم  دنکیم  تیمـسج  رب  تلالد  هک  اهنیا  لاثما  شرع و  رود  رب  اهنآ   377 ص : نیقیلا ، قح  لعشم  تسا و  رورض 

فرع نم  ثیدح  یضعب  تسا و  لکـشم  ود  ره  تابثا  یفن و  سپ  تسا  دیعب  تناید  بابرا  هقیرط  زا  ترورـض  نودب  هک  هدیعب  تالیوأتب 
لوسر ترـضح  تخانـش و  ناوتیمن  زین  ار  سفن  تخانـش  ناوتیمن  ار  ادـخ  هکنانچ  مه  هک  دـناهدیمهف  ینعم  نیاـب  ار  هبر  فرع  دـقف  هسفن 

هک دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا و  هدش  تکاس  نآ  زا  ادخ  هچنآ  زا  دیوش  تکاس  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ادخ دزن  دیشابن  روذعم  دیوش و  لئاق  قح  فالخ  رب  هک  دشاب  اسب  هک  دناهدرکن  امشب  اهنآ  ملع  فیلکت  هک  ار  يزیچ  نتـسناد  دینکم  ملکت 

تـسا نکمم  تسا و  هجویب  تسا  درجت  لوق  رب  فوقوم  یناحور  داعم  ندب و  تقرافم  زا  دـعب  حور  ءاقبب  لوق  هک  دـناهتفگ  هچنانچ  رثکا 
تاوامس و ملاع  زا  ینارون  مسج  زا  تسترابع  سفن  هک  دناهتفگ  نیققحم  زا  رگید  تعامج  هیهلا و  فیاحص  بحاص  هک  دشاب  یهجو  رب 

ندمآ نوریب  شتوم  ندب و  ءازجا  عیمجب  دسریم  شرون  ءوض  رثا  هفرغ  رد  تسا  غارچ  دننام  ندب  نیا  رد  سنا و  عماجم  سدـق و  ریاظح  زا 
یهلا تردـقب  تسیفافـش  تفاطل و  تیاهن  اب  هیتاومـس  ماسجا  ریاس  هکئالم و  مسج  دـننام  وا  مسج  نآ و  زا  وا  تقراـفم  ندـب و  زا  تسنآ 

درک یتالاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  یقیدنز  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسربط  بلاط  وبا  خیـش  هچنانچ  دنامیم  ظوفحم 
ترـضح دوشیم  هچ  نآ  ینـشور  دوشیم  شوماخ  هک  غارچ  زا  هد  ربخ  ارم  هک  دیـسرپ  اهنآ  هلمج  زا  دـش  ناملـسم  ندـش  باـجم  زا  دـعب  و 
ددرگنرب دـنک و  تقراـفم  حور  هک  ندرم  تقو  رد  دـشاب  نـینچ  زین  یمدآ  هـک  دوـشیم  هـچ  سپ  تـفگ  ددرگیمنرب  دوریم و  هـک  دوـمرف 

سپ نهآ  گنـس و  دـننام  دـنمئاق  اهنایعاب  ماـسجا  تسا و  ناـهنپ  ماـسجا  رد  شتآ  هک  اریز  يدرکن  تسرد  ار  ساـیق  هک  دومرف  ترـضح 
نآ رد  شتآ  سپ  دـنزورفایم  غارچ  دـنریگیم و  شتآ  نآ  زا  دوشیم و  عطاس  اهنآ  نایم  رد  شتآ  دـننز  يرگید  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگره 

تـسین غارچ  تباب  زا  دناهدیناشوپ و  یفیثک  بلاق  نآ  رب  هک  تسا  یقیقر  مسج  حور  دوریم و  دوشیم و  مودـعم  ءوض  تسا و  تباث  ماسجا 
عاونا نآ  رد  تسا  هدـینادرگ  بکرم  یفاـص و  بآ  زا  محر  رد  ار  نینج  تسا  هدرک  قلخ  هک  يدـنوادخ  نآ  هک  یتسردـب  یتـفگ  وـت  هک 

سپ تفگ  دنادرگیمرب  نآ  يانف  زا  دعب  دنکیم و  هدنز  توم  زا  دعب  اهنآ و  ریغ  اهناوختسا و  وم و  نادند و  باصعا و  قورع و  زا  هفلتخم 
وا حور  دنـشک  راد  رب  هک  ار  یـسک  تفگ  دوش  ثوعبم  هک  یتقو  ات  تسا  اجنآ  رد  ندـب  هک  یئاج  رد  نیمز  رد  دومرف  تسا  اجک  رد  حور 

بلاق زا  هکنآ  زا  دـعب  حور  ایآ  تفگ  دنراپـسب  نیمزب  ار  وا  ات  تسا  هدرک  ضبق  ار  نآ  هک  تسا  یکلم  تسد  رد  هک  دومرف  تسا  اجک  رد 
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یناف لطاب و  ءایـشا  همه  تقو  نآ  رد  سپ  دـمدب  روص  هک  یتقو  ات  تسا  یقاب  حور  هکلب  دومرف  دـنامیم  یقاـب  اـی  دوشیم  هدـنکارپ  دـیآرد 
رد تسین و  راهب  میـسن  زا  زیهرپب  جاتحم  حیحـص  تسین و  راک  رد  ار  باتفآ  378 و  ص : نیقیلا ، قح  هن  دنامیم و  یمـسج  هن  سپ  دنوشیم 
رد تسا  يرهوج  لثم  شندـب  رد  نمؤم  حور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تاجردـلا  رئاصب  باتک 
زا یسک  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیقیلا  جراعم  باتک  رد  دننکیمن و  وا  نأشب  انتعا  دنزادنایم و  ار  قودنص  دنتشادرب  هک  ار  رهوج  قودنص 

لثم حور  دومرف  باوخ  رد  دباییم  رگید  رهش  رد  ار  دوخ  دباوخیم و  يرهش  رد  یـصخش  هک  تسیچ  نیا  ببـس  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ 
مالّـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  رئاصب  رد  اضیا  تسا و  نهپ  ناهج  رد  شعاعـش  تسا و  نامـسآ  رد  شزکرم  هک  تسا  باتفآ 

لـصاح نآب و  تسا  طیحم  هک  ندـب  رب  تسا  یـشوپرس  لثم  هکلب  دوشیمن  ندـب  لخاد  ندـبب و  تسا  جوزمم  حور  هک  تسا  هدرک  تیاور 
مسج هک  اهنآ  هدمع  و  تسا . درجم  هکلب  ینامسج  هن  مسج و  هن  ای  ینامسج  ای  تسا  مسج  حور  ایآ  هک  ددرگیمرب  نیاب  حور  رد  فالخ 

ياهیلـصا يازجا  ندـب  رد  هکنآ  میود )  ) سوسحم لکیه  نیا  زا  تسا  ترابع  هکنآ  یکی )  ) دـناهدش لئاق  لوق  ودـب  ناـملکتم  زا  دـننادیم 
هیلا راشم  هک  ناـسنا  دوشیم و  لدـبتم  ریغتم و  مک و  هداـیز و  هک  دـشابیم  هیلـضف  يازجا  رمع و  رخآ  اـت  رمع  لوا  زا  تسا  یقاـب  هک  تسه 

رب دناهدش و  لئاق  لوق  نیاب  هیماما  نیملکتم  زا  یـضعب  تسنآ و  رب  باقع  باوث و  رـشح و  رادم  تسا و  هیلـصا  يازجا  نآ  انا  نمب و  تسا 
دنامیم و یقاب  ربق  رد  تایح و  لاح  رد  ناسنا  ندـب  زا  هچنآ  هکلب  تسنآ  حور  هک  ینعم  نیاب  هن  دـنکیم  تلالد  رابخا  زا  یـضعب  لوق  نیا 

ینامسج ضرع  دننادیمن و  مسج  هک  اهنآ  دش و  دهاوخ  روکذم  هّللا  ءاش  نا  نیا  زا  دعب  هچنانچ  تسا  ءازجا  نآ  دوشیم  روشحم  تمایق  رد 
هلزتعم و هفسالف و  يامدق  زا  یـضعب  دنیامکح و  هفـسالف  رثکا  دننادیم  درجم  هک  اهنآ  تسین و  لقن  لباق  هک  دنراد  هفیخـس  لاوقا  دننادیم 
و درک . هبوت  تشگرب و  بهذم  نیا  زا  رمع  رخآ  رد  هک  دناهتفگ  یـضعب  هچ  رگا  هیماما  ياملع  زا  دیفم  خیـش  یناهفـصا و  بغار  یلازغ و 

باب نیا  رد  یحیرـص  ثیدح  ریقف  دوشیم و  دافتـسم  ینعم  نیا  رابخا  زا  يرایـسب  زا  هک  دـناهتفگ  نیرخأتم  زا  یـضعب  نیدـلا و  ءاهب  خـیش 
رب هک  یلیالد  درک و  ناوتیمن  لوق  نیاب  مزج  اهنآ  ضحمب  دشاب  هتشاد  ینعم  نیاب  یماهبا  ای  يراعشا  هردان  رابخا  زا  یـضعب  رگا  ماهدیدن و 
زا درجت  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  ارهاظ  هدـش  دراو  یلاعتقح  هیزنت  باـب  رد  هک  رایـسب  راـبخا  اـما  تسین  ماـمت  هچ  رگا  دـناهتفگ  درجت  یفن 

مالـسلا و يداوب  ندش  لقتنم  دوخ و  لها  دزنب  ندـمآ  تیم و  اب  حور  ندوب  هارمه  حور و  ضبق  ثیداحا  رثکا  تسادـخ و  هصتخم  تافص 
ندوب داسجا و  زا  شیپ  حاورا  قلخ  ثیداحا  نینچمه  یلاثم و  دـسجب  ار  اهنآ  دـننک  لیوأت  هکنآ  رگم  دـنکیم  مسجت  رب  تلالد  اهنآ  لاـثما 
تسا لاس  دص  راهچ  رادقم  رد  نآ  دوب و  هدرک  قلخ  لوا  هچنانچ  اهنآ  ربدم  ار  ءایشا  دنادرگیمرب  سپ  یـسوسحم   379 ص : نیقیلا ، قح 

مالـسا نید  يرورـض  ناشیا  عیمج  هکلب  هکئالم  رثکا  مسجت  و  میود . خـفن  اـت  تسا  لوا  خـفن  نیب  اـم  رد  نآ  دـنمودعم و  نآ  رد  قلخ  هک 
رد رگا  دـشاب و  لـیبق  نیا  زا  زین  حور  هک  تسا  نکمم  سپ  دـنکیم  ناـشیا  مسجت  رب  تلـالد  هرتاوـتم  ثیداـحا  هرثاـکتم و  تاـیآ  تسا و 

بلق زا  تسا و  يراس  ندب  رد  هک  یناویح  حورب  دریگ  قلعت  هک  تسا  نکمم  دوشیم  دافتـسم  تایاور  زا  یـضعب  زا  هچنانچ  دـشاب  نامـسآ 
رب تلالد  رایـسب  ثیداحا  نوچ  دناسرمهب و  قلعت  یهلا  رماب  زاب  ندب  دوعب  دوشیم و  فرطرب  ندب  زا  وا  قلعت  ناویح  حور  جورخب  ثعبنم و 

باوث و دریگ و  دسج  نیاب  قلعت  ندب  نیا  تقرافم  زا  دعب  لامعا  رد  تسه  یتلآب  جاتحم  حور  نوچ  هک  تسا  نکمم  دـنکیم  یلاثم  دـسج 
نآ تسه و  زین  تایح  لاح  رد  یلاثم  دـسج  هک  تسنآ  داقتعا  ار  یـضعب  هکلب  دـشاب  ندـب  نآ  رد  شنتفر  ندـمآ و  خزرب و  ملاـع  باـقع 
رد تایح و  لاح  رد  دـنرادن و  ود  ره  رد  مات  فرـصت  تردـق  هفیعـض  سوفن  نوچ  تسنآ و  زا  جراخ  ای  نآ  نایم  رد  ندـب و  نیا  هزادـناب 

حاورا رب  دنکیم و  تاوامـسب  جورع  ندب  نآب  دوشیم و  رتشیب  یلاثم  ندبب  شقلعت  باوخ  لاح  رد  تسا و  رتشیب  ندـب  نآب  شقلعت  يرادـیب 
دسریم واب  ناشیا  تاماهلا  دنوشیم و  روشحم  هیولع  هکئالم  اب  هسدقم  سوفن  دنکیم و  ریس  ملاع  برغم  قرشمب و  ددرگیم و  علطم  هیومس 
ناشیاب یناطیـش  ياهیحو  ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  ياـضتقمب  دـنوشیم و  روشحم  نیطایـش  اـب  تسا  هریرـش  سوفن  زا  رگا  و 

لثم هیوق  سوفن  هک  تسا  لـمتحم  هکلب  تسنآ  هب  شباـقع  شباوث و  رثـکا  دوـشیم و  رتـشیب  یلاـثم  ندـبب  شقلعت  گرم  زا  دـعب  دـسریم و 
دش و دنناوت  رضاح  همه  دزن  دنریمب  تقو  کی  رد  سک  رازه  نیدنچ  رگا  دننک و  رایـسب  هیلاثم  داسجا  رد  فرـصت  ءایـصوا  ءایبنا و  سوفن 
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عمج رابخا و  تایآ و  ندیمهف  نآ  نودب  تسا و  رورض  یلاثم  دسجب  لوق  حور  درجتب  لوق  رب  انب  دش و  دناوتیم  رابخا  نایم  عمج  وحن  نیاب 
هیخسانت هک  اریز  تسا  هجویب  تسا  خسانتب  لوق  مزلتـسم  نیاب  لوق  هک  دناهدرک  مهوت  یعمج  هکنآ  تسا و  لاکـشا  تیاغ  رد  اهنآ  نایم 

ندبب دـیز  ندـب  زا  ددرگیم و  هیرـصنع  داسجا  نیا  رد  حور  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  باقع  باوث و  رـشح و  راکنا  هک  دـنرفاک  رابتعا  نیاب 
ار حور  تسا و  نیمه  ناـشیا  باـقع  باوث و  تسین و  رگید  هئـشن  هأـشن و  نیا  رد  دریگیم  قلعت  یناویح  ندـب  هب  اـی  دوشیم  لـقتنم  ورمع 
هن دنرفاک  هلطاب  دـیاقع  نیا  ببـسب  دـننادیم و  طقاس  ار  فیلاکت  دـنرادن و  ناربمغیپ  هب  نامیا  دنتـسین و  لئاق  ملاع  عناصب  دـننادیم و  میدـق 

ار نآ  هک  متفر  فجن  يارحـصب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  رد  یبش  هک  تسلوقنم  یبرغ  هیح  زا  ربتعم  دنـسب  تحب و  خـسانت  ببـسب 
نآ مداتسیا  زین  نم  دنرادیم  تبحـص   380 ص : نیقیلا ، قح  یتعامج  اب  ایوگ  هچنانچ  دنداتـسیا  اجنآ  رد  ترـضح  دنیوگیم  مالـسلا  يداو 
ریما ای  متفگ  مدرک و  عمج  ار  دوخ  يادر  سپ  مدرک  نینچ  ررکم  متساخرب و  مدش و  گنتلد  هک  ردق  نآ  متسشن  سپ  مدش  هدنام  هک  ردق 

ناشیا اب  مرادیم و  تبحص  نانمؤم  اب  هک  دومرف  امرفب  تحارتسا  كدنا  یشکب  رازآ  نداتسیا  يرایسب  زا  هک  مسرتیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
رهاظ وت  يارب  رگا  یلب و  دومرف  تشاد  ناوت  تبحـص  ناشیا  اب  هک  دنتـسه  نینچ  گرم  زا  دـعب  ناشیا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ  مریگیم  سنا 
حور ای  تسا  رـضاح  اجنیا  رد  ناشیا  ياهندب  متفگ  دنیوگیم  نخـس  رگیدکی  اب  دناهتـسشن و  هقلح  هقلح  هک  ار  ناشیا  دید  یهاوخ  دنوش 

هک شحورب  دـنیوگیم  هکنآ  رگم  نیمز  يور  ياـههعقب  زا  ياهعقب  رد  دریمب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  ناـشیا و  ياـهحور  هک  دومرف  ناـشیا 
ماـما ترـضح  تمدـخب  تفگ  هک  تسلوقنم  دـالو  وبا  زا  ربـتعم  دنـسب  و  ندـع . تنج  زا  تسیاهعقب  يداو  نیا  مالـسلا و  يداوب  وش  قحلم 

دنـشاب شرع  رود  رد  هک  دـنزبس  ناغرم  هلـصوح  رد  نانمؤم  حاورا  هک  دـننکیم  تیاور  نینچ  هک  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج 
نیا لثم  تسا  یندب  رد  ناشیا  حور  نکیل  دنک و  غرم  هلصوح  رد  ار  شحور  هک  ادخ  دزن  تسا  رتیمارگ  رتزیزع و  نآ  زا  نمؤم  هن  دومرف 

دنسانشیم و ار  رگیدکی  دناهتسشن  یتخرد  رب  داسجا  لثم  حاورا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ریصب  وبا  اضیا  دنتـشاد و  هک  ندب 
دنـشابیم تشهب  رد  هک  تفگ  دندومن  لاؤس  نانمؤم  حاورا  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اضیا  دنـسرپیم و  لاوحا  رگیدکی  زا 

زا دعب  حور  هک  تسا  هدش  دراو  رابخا  زا  یـضعب  رد  ماهدید و  ایند  رد  هک  تسنالف  یئوگیم  یـسانشیم و  ینیب  رگا  هک  ناشنادبا  تروصب 
هک نادب  ندب  لاوحا  اما  دش و  روکذم  هک  دوب  حور  لاوحا  اهنیا  دشابیم . ایند  ندـب  لثم  یندـب  یـضعب  رد  ایند و  بلاق  لثم  یبلاق  رد  توم 

یمـسج و تروص  یعون و  تروص  یلویه و  زا  دننادیم  بکرم  ار  مسج  یـضعب  تسه  هفلتخم  بهاذـم  مسج  لاصتا  قرفت و  رد  ار  مدرم 
یقاب یلویه  دنوشیم و  مودعم  ود  ره  یعون  تروص  یمـسج و  تروص  دـنیوگیم  دوش  قرفتم  مسج  نوچ  تسا و  هفـسالف  رثکا  لوق  نیا 
لئاق یلویهب  امکح  زا  یـضعب  ریـصن و  هجاوخ  یـسوط و  ققحم  ددرگیم و  ضیاـف  یلویه  رب  رگید  یعون  یمـسج و  تروص  ود  دـنامیم و 

لاصتا قرفتب و  مسج  زا  يزیچ  تسا و  یقاب  ود  ره  لاصفنا  لاصتا و  لاح  رد  نآ  تسین و  یمـسج  تروص  ریغب  مسج  دنیوگیم  دنتـسین و 
تسا نیتم  رایسب  لوق  نیا  سکع و  رب  دوشیم و  نآ  ضراع  لاصفنا  دوشیم و  فرطرب  دشاب  لاصتا  هک  نآ  زا  یضرع  هکلب  دوشیمن  مودعم 

ءزجب ال نآ  ریغ  ههبـش و  نیا  عفد  يارب  زا  هماع  هصاخ و  نیملکتم  رثکا  تسا و  لکـشم  نیا  ضحمب  مودـعم  هداعا  هلاحتـسا  ههبـش  عفد  اما 
هاگره دوشیمن و  مودعم  ناشیا  داقتعاب  مسج  زا  يزیچ  ءازجا  قرفت  رد  دننادیم و  ۀـقیقحلا  قفتم  ار  ماسجا  عیمج  دـناهدش و  لئاق  يزجتی 

اهنآ باوج  تسا و  داعبتسا  ضحم  رثکا  ینامـسج  رـشح  نارکنم  تاهبـش  هک  یتسناد  381 و  ص : نیقیلا ، قح  يدـش  علطم  لاوـقا  نیا  رب 
لاکـشا مسج  تقیقح  رد  لوا  لوق  رب  انب  تسا و  مودـعم  هداعا  عانتما  دـناهدش  نآب  ثبـشتم  ءامکح  هک  ناشیا  ههبـش  هدـمع  دـش و  مولعم 

دوع ءازجا  عیمجب  هک  هنیعب  هداعا  دوش و  مودعم  دیاب  هتبلا  یعون  تروص  یمـسج و  تروص  ناشیا  بهذـم  نیا  رب  انب  هک  اریز  تسا  رتیوق 
دناهدومن و لاکشا  نیا  زا  یـضقن  لوق  ود  نیا  رایتخاب  هک  دناهدرک  نامگ  میـس  میود و  لوق  باحـصا  دوشیمن و  مودعم  هداعا  نودب  دنک 
دنامیمن و یقاب  دیز  صخـشت  دنهد  دابب  ار  شرتسکاخ  دننازوسب و  ار  یـصخش  دـسج  هاگره  هک  تسا  رهاظ  هک  اریز  تسا  رظن  لحم  نیا 

لوق رب  انب  رگم  صخـشت  نآ  مادعنا  زا  دـعب  وا  صخـشت  دوع  زا  تسا  راچان  هنیعب  یـصخش  دوع  رد  دـنامب  یقاب  ءازجا  تروص و  دـنچ  ره 
رد تسا  یقاب  ءازجا  نآ  ینم و  زا  تسا  قولخم  هک  وا  هیلـصا  يازجاب  تسا  مئاق  یـصخش  ره  صخـشت  دـنیوگیم  هک  نیملکتم  زا  یـضعب 
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هـصخشم ریغ  ضراوع  زا  یـضعب  رگا  نیاربانب  دوشیمن و  مودعم  صخـشت  سپ  وا  ءازجا  قرفت  وا و  گرم  زا  دعب  صخـش و  تایح  تدـم 
یّلـص ادخ  لوسر  زا  هماع  هچنانچ  دشاب  یقاب  هدنز  هنیعب  صخـش  نآ  هکنآ  رد  دنکیمن  حدـق  ددرگرب  اهنآ  ياجب  اهنآ  ریغ  دوش و  مودـعم 

دعقمب لصتم  هک  وا  بلص  ياهتنم  ناوختـسا  رگم  دوشیم  هنهک  دسوپیم و  مدآ  دنزرف  زیچ  همه  هک  دناهدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
شدسج تیم  هک  ترضح  نآ  زا  دندیسرپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  ینیلک  تسا و 

رد دنامیم  یقاب  دسوپیمن و  نآ  تسا  هدش  قولخم  نآ  زا  هک  یتنیط  رگم  یناوختـسا  هن  یتشوگ و  دـنامیمن  یقاب  یلب و  هک  دومرف  دـسوپیم 
عانتماب لوق  مدع  ریدقت  رب  هک  نادب  تامدقم  نیا  دیهمت  زا  دعب  تسا . هدـش  قولخم  هبترم  لوا  هچنانچ  نآ  زا  دوش  قولخم  ات  ریدتـسم  ربق 
تـسین یلاکـشا  ینامـسج  داعم  تابثا  رد  تسا  عونمم  تهادـب  يوعد  تسا و  هدـشن  مئاق  نآ  رب  یلیلد  یتسناد  هکنآ  رب  انب  مودـعم  هداعا 

لئاق یسک  رگا  هّللا و  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  هچنانچ  تسین  ياهراچ  عانتما  مدعب  لوق  زا  هک  ءایـشا  عیمج  مادعناب  لوق  رب  انب  اصوصخ 
هک تسا  سب  نیمه  تسا  هدش  دراو  عرش  رد  هک  صاخشا  هداعا  رد  هک  میئوگ  هکنآب  ینامـسج  رـشحب  لوق  تسا  نکمم  زین  دشاب  عانتماب 

رگا هک  یتیثیحب  ضراوع  تافـص  رد  صخـش  نآب  دـشاب  هیبش  هک  یتقو  رد  اصوصخ  دوش  قولخم  اهنیعب  ءازجا  نآ  زا  ای  اهنیعب  هدام  نآ  زا 
زا ار  یمدآ  هک  دنیوگیم  اذـهل  دـشاب و  تالآ  طسوتب  هچ  رگا  تسا  حور  مالآ  تاذـل و  كردـم  هک  اریز  تسنالف  نیا  یئوگب  ینیبب  ار  وا 

لیلحتب وا  يازجا  وا و  تئیه  وا و  تروص  دوش  لدـبتم  دـنچ  ره  تسا  صخـش  نامه  يریپ  ماـگنه  اـت  دوشیم  هدـیمد  وا  رد  حور  هک  یتقو 
ای يدـح  رگا  تسا و  صخـش  نامه  هک  افرع  اعرـش و  دـنیوگیمزاب  دـننک  عطق  ار  وا  ياضعا  زا  يرایـسب  رگا  هکلب  دـیایب  اهنآ  لدـب  دور و 

دـشاب هدرک  یهانگ  یناوج  رد  یمالغ  رگا  دـننکیم و  ءافیتسا  وا  زا  يریپ  رد  دوش  رداـص  وا   382 ص : نیقیلا ، قح  زا  یناوج  رد  یـصاصق 
تـسنیا رابتعاب  ای  تسا  هیلـصا  ءازجا  رابتعاب  ای  اهنیا  تسا و  هدرک  متـس  وا  رب  دنیوگیمن  دنک  بیدأت  ار  وا  دبایب و  وا  رب  تسد  يریپ  رد  اقآ 

نینچ مه  درامـشیمن و  ملظ  دنکیم و  وا  بیذعت  زیوجت  لقع  تسا  صخـش  نامه  فرع  بسحب  صخـش  هکنیمه  تسا و  حور  اب  راک  هک 
يوحنب ددرگیم  رب  صخـش  نآ  هکنآ  رب  رگم  دنکیمن  تلالد  صوصن  تسا و  یقاب  هنیعب  روهـشم  رب  انب  حور  هک  اریز  توم  زا  دعب  بیذعت 

نیمه نیا  هک  دنزیرب  فرظ  ود  رب  هاگره  بآ  کی  رب  دننکیم  مکح  هکنانچ  مه  تسا  صخـش  نآ  هکنآ  رب  فرع  بسحب  دننک  مکح  هک 
نیا لاثما  رب  ینتبم  يوغل  یفرع و  یعرش و  تاعالطا  دشاب و  یلویهب  لئاق  دنچ  ره  فرع  عرش و  بسحب  دوب  فرظ  کی  رد  هک  تسا  بآ 

زا یضعب  رد  دنرادرب و  نآ  زا  هرطق  کی  هک  یسجن  بآ  تراهطب  دننک  مکح  یلویهب  لوق  رب  تسیاب  الا  تسین و  یفـسلف  یمکح و  قیاقد 
یَلب ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  تسه  نیاب  راعـشا  تایآ  رابخا و 
زاـب ار و  ناـشیا  لـثم  دـنک  قلخ  هکنآ  رب  رداـق  تسا  هدرک  قـلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  نآ  تسین  اـیآ  ینعی  ُمِیلَْعلا  ُقاَّلَْخلا  َوُـه  َو 

دوشیم نایرب  دـنچ  ره  ینعی  َباذَْـعلا  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  اـمَّلُک  منهج  لـها  باذـع  فصو  رد  تسا  هدومرف 
هدـش دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  رد  ار و  باذـع  دنـشچب  هکنآ  يارب  زا  نآ  ریغ  ياهتـسوپ  ناشیا  يارب  زا  مینکیم  لدـب  ناشیا  ياهتـسوپ 

يومیب تشهب  لها  دوب و  دهاوخ  دحا  هوک  دننام  رفاک  نادند  هک  دـناهدرک  لقن  هماع  ناروم و  دـننام  ناربکتم  دـنوشیم  روشحم  هک  تسا 
یـسربط خیـش  سلاجم  رد  یـسربط و  بلاط  وبا  خیـش  جاجتحا  رد  هماع  هصاخ و  ثیداحا  زا  دوب و  دـنهاوخ  هدیـشک  همرـس  هداـس و  ندـب 

تفگ اهَْریَغ و  ًادُولُج  ْمُهاْنلَّدـَب  هیآ  زا  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  دـحلم  ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  دـناهدرک  تیاور 
ءاـجوعلا یبا  نبا  تسا  نآ  ریغ  تسا و  تسوپ  ناـمه  نیا  وت  رب  ياو  دومرف  ترـضح  دـننکیم  باذـع  ار  نآ  هک  تسیچ  تسوپ  نیا  هاـنگ 

ناوتیم دـنزیرب  بلاق  نامه  رد  رگید  راب  دـننک و  لگ  دننکـشب و  ار  یتشخ  هک  تسنآ  لثم  هک  دومرف  امرفب  ایند  روما  زا  ار  نآ  لـثم  تفگ 
هک تسنآ  یلوا  طوحا و  بتارم  نیا  اـب  وت و  دوجوب  ار  مدرم  دـنادرگ  عتمتم  ادـخ  یلب  تفگ  تسنآ  ریغ  تفگ  ناوتیم  تسناـمه و  تفگ 

ینامسج و رشح  توبث  زا  تسا  هدش  تباث  للم  نایدا و  ترورضب  تسا و  هدش  دراو  هرتاوتم  هرثاکتم  صوصن  رد  ار  هچنآ  دنیامن  قیدصت 
، نیقیلا قح  رظن  رکفتب و  دناهدشن  فلکم  روما  نیا  لاثما  رد  دـنیامنن  رکفت  دـننکن و  ضوخ  نآ و  تایـصوصخ  زا  تسا  هدـش  دراو  هچنآ 

. دش روکذم  اقباس  هچنانچ  دنشابن  روذعم  نآ  رد  دشابن و  عقاو  قباطم  هک  ار  يرما  دننک  ناعذا  ادابم  هک  اهنآ  رد  ندرک   383 ص :
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تسا بلطم  ود  نآ  رد  تسنآ و  عباوت  گرم و  تقیقحب  رارقا  رد  میس  لصف 

ُۀَِقئاذ ٍسْفَن  ُّلُک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچناـنچ  دـشابیم  گرم  ار  وا  هتبلا  یلاـعتقح  ریغب  ياهدـنز  ره  هک  درک  دـیاب  رارقا  هکنآ  لوا  بلطم 
تمدـخب میتـفر  تفگ  هک  رمحا  بوقعی  زا  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـسب  ینیلک  دـشابیمن و  يدـبا  تاـیح  ار  نکمم  چـیه  ِتْوَْـملا و 

دومرف نآ  زا  دعب  وا و  رب  درک  محرت  سپ  وا  دنزرف  لیعامسا  هب  میئوگب  تیزعت  ار  ترضح  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ُّلُک دومرف  درم و  دـنهاوخ  اهنآ  درم و  یهاوخ  وت  ینعی  َنُوتِّیَم  ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  هک  دومرف  داد و  واب  ار  شربمغیپ  توف  ربخ  یلاـعتقح  هک 

هکنآ ات  دنریمیم  نامـسآ  لها  سپ  دنام  دهاوخن  یقاب  يدحا  هکنآ  درم و  دنهاوخ  نیمز  لها  هک  دومرف  ترـضح  سپ  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن 
دتـسیایم یلاعتقح  دزن  دیآیم و  توملا  کلم  سپ  لیئاکیم  لیئربج و  شرع و  نالماح  توملا و  کلم  رگم  دنام  دـهاوخن  یقاب  يدـحا 

توملا کلم  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  اراگدرورپ  دیوگیم  تسا  هدنام  یقاب  یک  هک  دنادیم  رتهب  دوخ  هکنآ  لاح  دسرپیم و  وا  زا  ادـخ  سپ 
ود ناشیا  اراگدرورپ  دـنیوگ  هکئالم  سپ  دـنریمب  هک  لیئاکیم  لیئربج و  هب  وگب  واب  دـیوگیم  سپ  لیئاکیم  لیئربج و  شرع و  نـالماح  و 

دیایب و توملا  کلم  سپ  ار  گرم  دشاب  هدوب  حور  نآ  رد  هک  یـسفن  ره  رب  ماهدرک  ررقم  ردقم و  نم  هک  دیامرف  دناوت  نیما  ود  لوسر و 
سپ شرع  نالماح  توم و  کلم  رگم  تسا  هدنامن  اراگدرورپ  دیوگ  تسا  هدنام  یک  هک  دـنک  لاؤس  وا  زا  ادـخ  دتـسیاب و  یلاعتقح  دزن 
هدنام یک  هک  دسرپ  وا  زا  سپ  دنکن  الاب  بناجب  هاگن  سرت  زا  مومغم و  نیگمغ و  دیایب  سپ  دنریمب  هک  ار  شرع  نالماح  وگب  هک  دـیامرف 

ار اهنامـسآ  نیمز و  هاگنآ  دریمب  زین  وا  سپ  توم  کلم  يا  ریمب  دیوگ  سپ  تسا  هدنامن  یـسک  توم  کلم  ریغب  اراگدرورپ  دیوگ  تسا 
- دندادیم رارق  رگید  دنوادخ  نم  اب  هک  اهنآ  دنیاجک  دنداد  رارق  کیرش  نم  اب  هک  اهنآ  دنیاجک  هک  دنک  ادن  دریگب و  دوخ  تردق  تسدب 
وا رماب  هک  هکئالم  زا  تسه  ناوعا  ار  وا  تسا و  هدـینادرگ  حاورا  ضبقب  لکوم  ار  لیئارزع  یلاـعتقح  هک  درک  دـیاب  رارقا  توم  کـلمب  و 

حاورا ضبق  تایآ  زا  یضعب  رد  هک  اریز  دراد  تافانم  كدنا  رگیدکی  اب  تایآ  رهاوظ  باب  نیا  رد  دنراپـسیم و  واب  دننکیم و  حاورا  ضبق 
تبـسن وحن  نیاب  اهنیا  نایم  رثکا  هک  هداد  هکئالمب  تبـسن  یـضعب  رد  توم و  کلمب  هداد  تبـسن  یـضعب  رد  تسا و  هداد  تبـسن  دوخب  ار 

زا دیامنیم و  ضرع  یلاعت  قحب  ار  همه  وا  دنهدیم و  واب  ناشیا  وا و  ناوعا  ار  یـضعب  دنکیم و  ضبق  توم  کلم  ار  یـضعب  هک  دـناهدرک 
هجوـتم دوـخ  ار  روـما  نیا  هک  تسا  رتمیظع  نآ  زا  یهلا   384 ص : نیقیلا ، قح  سدـقا  بانج  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

ارفـس نالوسر و  هکئالم  زا  تسا  هدـیزگرب  سپ  دـننکیم  وا  رماب  هک  اریز  تسا  وا  لعف  دـننکیم  وا  رماب  وا  هکئالم  نـالوسر و  هچنآ  دوش و 
لها زا  هک  ره  سپ  نالوسر  ناـمدرم  زا  نـالوسر و  هکئـالم  زا  دـنیزگیم  رب  ادـخ  هک  تسا  هدومرف  هچناـنچ  دوخ  قلخ  ناـیم  دوخ و  ناـیم 
کلم دـننکیم و  باذـع  هکئالم  ار  وا  حور  ضبق  تسا  تیـصعم  لها  زا  هک  ره  دـننکیم و  تمحر  هکئالم  ار  وا  حور  ضبق  تسا  تعاـط 
لمعب ناـشیا  هچ  ره  تسا و  وا  لـعف  ناـشیا  لـعف  دـننک و  لـمع  وا  رماـب  هک  تسه  بـضغ  تـمحر و  هکئـالم  زا  دـنچ  یناوـعا  ار  توـم 

رد دـننکیم و  ضبق  وا  ناوعا  هکئالم  دـنکیم و  ضبق  توم  کلم  دـنکیم و  ضبق  ادـخ  هک  تسا  قداص  سپ  تسا  واب  بوسنم  دـنروآیم 
هک رما  رهب  دـهاوخیم  ار  هک  ره  دـنکیم  لـکوم  دوخ  قلخ  زا  دـهاوخیم و  هک  وحن  رهب  دـنکیم  روـما  ریبدـت  ادـخ  هک  هدوـمرف  رگید  تیاور 
ملع بحاص  هک  تسین  نینچ  دـهاوخیم و  هک  رهب  ار  هکئالم  ریاس  دوخ و  قلخ  ناصوصخمب  دـنادرگیم  لکوم  ار  توم  کلم  دـهاوخیم و 

ار نآ  مهف  تقاط  مدرم  ار  ملع  زا  یـضعب  دنتـسه و  يوق  فیعـض و  مدرم  ناـیم  رد  هک  اریز  درک  دـناوت  ریـسفت  مدرم  همه  يارب  ار  ملع  ره 
وا يایلوا  ناصاخ  زا  نآ  مهف  رب  ار  وا  دنک  تناعا  ار و  نآ  لمح  وا  يارب  زا  دنک  ناسآ  لهس و  ادخ  هک  یسک  رگم  دنراد  یضعب  دنرادن و 

هکئالم زا  دهاوخیم  هک  ره  ياهتـسد  رب  دنکیم  حاورا  ضبق  تسا و  هدنناریم  هدننک و  ملاع  يادـخ  هک  ینادـب  هک  تسا  سب  نیمه  ار  وت  و 
حاورا زا  یضعب  ضبق  زین  ع )  ) همئا ریاس  اب  ترضح  نآ  هکنآب  تسه  يراعشا  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  دیوگ  فلؤم  ناشیا  ریغ  دوخ و 

زا یـضعب  رد  هکنانچ  مه  هدومنن  نآب  حیرـصت  لوقعلا  ءافعـض  ناقفانم و  زا  هیقت  يارب  زا  یهلا و  رماب  دنراد  همه  رد  یتیلخدم  ای  دـنیامنیم 
یلاـمجا ناـمیا  روما  مسق  نیا  رد  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  اـضیا  ادـخ و  نذاـب  تیمم  منم  ییحم و  منم  هک  تسا  هدومرف  هروهـشم  ریغ  هبطخ 
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هک تایآ  نیا  نایم  عمج  رد  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تسین و  رورض  اهنآ  لیـصافت  زا  سـسجت  تسا و  یفاک 
هکئالم سپ  دتسرف  دهاوخ  هک  يراک  ره  یپ  اج و  رهب  دشاب و  هتـشاد  نالواسی  هک  یمکاح  دننام  هکئالم  زا  تسه  ناوعا  ار  توملا  کلم 

ضبق وا  زا  هدومن  ضبق  دوخ  توـم  کـلم  هچنآ  اـب  ار  حاورا  نآ  یلاـعتقح  دـنکیم و  ضبق  ناـشیا  زا  وا  دـننکیم و  حاورا  ضبق  وا  ناوـعا 
لوا نامسآ  رد  ار  توم  کلم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  قرطب  جارعم  ثیداحا  رد  دیامنیم و 
تفگ برغم  رد  یـضعب  دنقرـشم و  رد  یـضعب  هکنآ  لاح  تعاس و  کـی  رد  ار  حاورا  همه  ینکیم  ضبق  هنوگچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دـید و 

امـش زا  یکی  شیپ  رد  هک  تسیا  هساـک  تباـب  زا  نم  دزن  اـیند  عیمج  هک  دومرف  رگید  تیاورب  دـننکیم و  نم  تباـجا  ار و  ناـشیا  مناوخیم 
ص: نیقیلا ، قح  تسا  یمهرد  تباـب  زا  نم  دزن  اـیند  درادرب و  ياهمقل  دـنک و  زارد  تسد  دـهاوخ  هک  نآ  فرط  ره  زا  دـشاب و  هتـشاذگ 

نیا سـسجت  تسا  یفاک  یلامجا  نامیا  هک  دـش  مولعم  نوچ  دـنادرگب و  دـهاوخ  هک  فرط  رهب  دـشاب و  امـش  زا  یکی  تسد  رد  هک   385
دننکیم ءامکح  هچنانچ  لاعف  لقع  ای  یکلف  سوفن  ای  یندـب  ياوقب  نآ  ندرک  لیوأت  ندومن و  توم  کلم  یفن  اما  تسین  رورـض  لیـصافت 

باب نیا  رد  حیرـص  صن  نوچ  رگید و  کلم  ای  دـنکیم  ضبق  توم  کلم  ار  تاناویح  حاورا  ایآ  هک  تسا  فالخ  هک  نادـب  تسا و  رفک 
ییحم و زا  تسا و  یلاعتقح  تردـقب  تاـناویح  همه  توم  تاـیح و  هک  تسناد  دـیاب  لـمجم  تسین و  رورـض  نآ  رد  رکفت  هدیـسرن  رظنب 
رشح و رابخا  تایآ و  رهاظ  تسا و  رایـسب  نانکراک  ار  ادخ  رگید و  هکئالم  ای  دنک  ضبق  توم  کلم  هک  دوب  دناوتیم  تسا و  همه  تیمم 

میود بلطم  یلاعت . هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  مولعم  نیا  زا  دعب  هچنانچ  رـشح  زور  ات  دنامب  ظوفحم  زین  اهنآ  حاورا  هک  تسنآ  شوحو  رـشن 
ندش رـضاح  نآ و  تایفیک  نآ و  دـیادش  توم و  تارکـس  زا  تسا  هدـش  دراو  هربتعم  هحیحـص و  رابخا  رد  هچنآب  دومن  رارقا  دـیاب  هکنآ 

ناـشیا و رب  گرم  ندرک  ناـسآ  نداد و  تراـشب  يارب  زا  ار  ناـنمؤم  زا  یـصخش  ره  حور  ضبق  تقو  رد  يدـه  هـمئا  ادـخ ص و  لوـسر 
تیفیک رد  رکفت  يدبا و  لاکن  باذـعب و  ناشیا  رابخا  ناشیا و  رب  گرم  تبوعـص  تدـش و  یتدایز  يارب  ار  نافلاخم  ناقفانم و  نارفاک و 

رد ای  یلـصا  دـسج  رد  ناشیا  روضح  تسا  وحن  هچب  ار  ناشیا  تیم  ندـید  تسا و  هنوگچ  تیم  ره  دزن  ناـشیا  روضح  هک  درک  دـیابن  نآ 
نیا رد  ثیداحا  ددرگیم و  وا  سواسو  ناطیش و  يالیتسا  بجوم  اهنآ  رد  رکفت  هک  اریز  دش  نآب  يراعشا  اقباس  هچنانچ  تسا  یلاثم  دسج 

تمی نم  نادمه  راح  ای  تسا  رتاوتب  کیدزن  تسا  هدرک  باطخ  ینادـمه  ثراحب  هک  نینمؤملا ع  ریما  ترـضح  رعـش  تسا و  رتاوتم  باب 
زا يرایـسب  رد  قفانم و  هاوخ  دشاب و  نمؤم  هاوخ  دنیبیم  هنیاعم  ارم  دریمیم  هک  ره  ینادـمه  ثراح  يا  ینعی  البق  قفانم  وا  نمؤم  نم  ینری -

یکی دتسرفیم  وا  يارب  زا  راب  ود  یلاعتقح  دوشیم  نمؤم  تافو  ماگنه  نوچ  هک  تسلوقنم  قداص ع  رفعج  ماما  ترضح  زا  هربتعم  ثیداحا 
کلم نوچ  نداد و  ناجب  دنادرگیم  یـضار  درمناوج و  ار  وا  هیخـسم  دنکیم و  وا  رظن  زا  ار  لام  لها و  هیـسنم  سپ  هیخـسم  یکی  هیـسنم و 
تـسا هداتـسرف  قحب  ار  دمحم  هک  يدنوادخ  نآ  قحب  نکم  عزج  ادخ  تسود  يا  هک  دیوگب  ار  وا  دـنکب  وا  حور  ضبق  هک  دـیآیم  توم 

ادخ ص لوسر  وا  يارب  زا  دوشیم  لثمتم  سپ  نک  رظن  ار و  دوخ  ياههدید  اشگب  نابرهم  ردپ  زا  وتب  تبـسن  مرتقفـشم  رتنابرهم و  نم  هک 
ناماما ادخ ص و  لوسر  دنیاهنیا  دنیوگیم  واب  سپ  ناشیا  هیرذ  زا  ناماما  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ع و  نینمؤملا ع و  ریما  و 
ُسْفَّنلا اَُهتَّیَأ  ای  هک  ةزعلا  بر  بناج  زا  ار  وا  دـنکیم  ادـن  يدانم  دـنیبیم و  ار  ناشیا  دـیاشگیم و  مشچ  سپ  دوب  یهاوخ  ناـشیا  قیفر  وت  هک 

یسفن يا  ینعی  هک  دومرف  ترضح   386 ص : نیقیلا ، قح  ِیتَّنَج  ِیلُخْدا  َو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀَّیِـضْرَم  ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا 
دوخ و همئا  تیالوب  یـشاب  یـضار  هک  یتلاح  رد  دوخ  راگدرورپ  يوسب  درگرب  وا  تیب  لها  و  ص )  ) دمحم يوسب  ياهدیدرگ  نئمطم  هک 

نم تشهب  رد  وش  لخاد  وا و  تیب  لها  دمحم و  ینعی  نم  ناگدنب  نایم  رد  وش  لخاد  سپ  ادـخ  باوث  ببـسب  یـشاب  هدیدنـسپ  یـضرم و 
رگید هربتعم  ثیداـحا  رد  يداـنمب و  دوش  قحلم  دوش و  هدیـشک  شحور  هکنآ  زا  وا  يوسب  تسین  رتبوبحم  زیچ  چـیه  تقو  نآ  رد  سپ 

نوچ هک  دیسرپ  يوار  دنیب  هن  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ات  زگره  دریمیمن  یـسفن  چیه  دومرف 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دنیآیم و  ود  ره  ترخآ و  يوسب  دوریم  دید  ار  ناشیا  نوچ  هن  دومرف  ددرگیم  رب  ایندب  دـید  ار  ناشیا 
ار رس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  دنیشنیم  وا  ياپ  کیدزن  مالّسلا  هیلع  یلع  دنیـشنیم و  وا  رـس  کیدزن  دیآ  یم  مّلس 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 244 

http://www.ghaemiyeh.com


ریما ترضح  سپ  ایند  رد  هتـشاذگ  هچنآ  زا  وت  يارب  زا  مرتهب  هک  منم  ادخ و  لوسر  منم  ارت  داب  تراشب  دیوگیم  دربیم و  وا  شوگ  کیدزن 
ار وا  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  منم  شاب  داش  ادخ  یلو  يا  دیوگیم  دربیم و  وا  کیدزن  ار  رس  دزیخیمرب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ِیف يرُْـشْبلا  ُمَُهل  َنوُقَّتَی  اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  تسادـخ  باتک  رد  نیا  هک  دومرف  سپ  دـسریم  وتب  نم  عفن  تقو  نیا  رد  یتشادـیم و  تسود 
ناشیا يارب  زا  دناهدوب  راکزیهرپ  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  ینعی  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  ِةَرِخْآلا ال  ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا 
دوشیم دـنب  رـضتحم  ناـبز  نوچ  هک  دومرف  رگید  هربـتعم  تیاور  رد  میظع و  زوف  تسنآ  ترخآ و  رد  اـیند و  یناگدـنز  رد  تراـشب  تسا 
ترضح دنیشنیم و  وا  تسار  تسد  رد  ادخ  لوسر  دنوشیم و  رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

تست يور  شیپ  رد  یتشاد  دیما  هچنآ  هک  دیامرفیم  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  وا و  پچ  تسد  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما 
ار وت  یهاوخیم  رگا  تشهب  رد  تست  لزنم  نیا  دنیوگیم  دنیاشگیم و  وا  يارب  ار  تشهب  رد  سپ  يدیدرگ  نمیا  نآ  زا  يدیـسرتیم  هچنآ  و 
دوشیم و دیفـس  شگنر  تقو  نآ  رد  سپ  تسین  یتجاـح  ایندـب  ارم  دـیوگ  میهدـیم  وـتب  هرقن  ـالط و  زا  یهاوـخ  هچنآ  ایندـب و  مینادرگرب 

نوریب شندب  زا  ناج  نوچ  ددرگیم و  ناور  شاهدید  زا  بآ  دوشیم و  زارد  وا  ینیب  دوشیم و  هدیـشک  مهب  شیاهبل  دـنکیم و  قرع  شنیبج 
دـنهدیم و لسغ  هک  اهنآ  اب  دـهدیم  لسغ  ار  وا  تسا و  وا  اب  حور  سپ  دـنکیم  ترخآ  راـیتخا  وا  دـننکیم و  ضرع  وا  رب  ار  اـیند  زاـب  تفر 

يور شیپ  رد  حور  دنتـشادرب  ار  هزانج  دنتـشاذگ و  هزانج  رد  دندرک و  نفک  ار  وا  نوچ  دننادرگیم و  هک  اهنآ  اب  ار  دوخ  ندـب  دـنادرگیم 
ایهم وا  يارب  زا  یلاعتقح  هچنآب  ار  وا  دنهدیم  تراشب  دـننکیم و  مالـس  وا  رب  دـنیآیم و  وا  لابقتـساب  نانمؤم  حاورا  دوریم و  تعامج  نآ 
هچنآ زا  دـننکیم  لاؤس  وا  زا  وا و  رمک  اـت  وا  رـس  زا  دـننادرگیم  رب  واـب  ار  حور  دنتـشاذگ  ربـق  رد  ار  وا  نوچ  تشهب و  میعن  زا  تسا  هدرک 

وا ربق  رب  وا و  رب  دوشیم  لخاد  سپ   387 ص : نیقیلا ، قح  دنیاشگیم  وا  يور  رب  ار  تشهب  رد  تفگ  باوج  نوچ  قح  تاداقتعا  زا  دـنادیم 
ادـخب دومرف  دومن و  نایعیـشب  باطخ  هک  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـسب  اـضیا  نآ و  شوخ  يوب  یکنخ و  تشهب و  رون  زا 

دوشیم لاحشوخ  داش و  دسریم  وا  قلحب  نمؤم  ناج  نوچ  سب و  دزرمآیم و  ار  امش  دنکیم و  لوبق  امش  زا  ار  امش  لامعا  ادخ  هک  مسق 
ریما مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ددرگیم  رـضاح  دوشیم و  رـضتحم  نوچ  تسا و  وا  مشچ  ینـشور  بجوم  هچنآ  دنیبیم  و 

تسود صخش  نیا  هّللا  لوسر  ای  دیوگیم  کیدزن و  دیآیم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  توم  کلم  لیئربج و  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
تیب لها  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  نیا  هک  دیوگیم  لیئربجب  ص )  ) ادخ لوسر  رادب و  تسود  ار  وا  تسا  تیب  لها  ام 

ار وا  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  تشادیم  تسود  نیا  هک  دیوگیم  توم  کلمب  لیئربج  رادـب و  تسود  ار  وا  سپ  تشادـیم  تسود  ار  وا 
اب هک  ار  يزیچ  یتفرگ  ایآ  ادخ  هدنب  يا  دیوگیم  دـیآیم و  وا  کیدزن  توم  کلم  سپ  نک . ارادـم  قفر و  وا  اب  راد و  تسود  ار  وا  سپ 
رد ادـخ  ياربـک  تمـصع  رد  يدز  گـنچ  منهج و  شتآ  زا  يدـش  رازیب  یتفاـی و  ناـما  ینک و  دازآ  ادـخ  باذـع  زا  ار  دوـخ  ندرگ  نآ 
زا هچنآ  یتفگ  تسار  هک  دیوگ  توم  کلم  بلاط  یبأ  نب  یلع  تیالو  دیوگ  نمؤم  تسا  مادـک  نآ  هک  دـسرپ  یلب  دـیوگ  ایند  یگدـنز 

همطاف و یلع و  ادخ و  لوسر  حلاص  فلـس  تقافرب  ارت  داب  تراشب  سپ  یتفای  یتشاد  دـیما  هچنآ  داد و  ناما  نآب  ارت  ادـخ  يدیـسرتیم  نآ 
دنروآیم تشهب  زا  ار  وا  طونح  نفک و  سپ  یناسآ  ارادم و  قفرب و  دنک  ضبق  ار  وا  ناج  سپ  ناشیا  هیرذ  زا  همئا  و  ع )  ) نیـسح نسح و 

ياهرد زا  يرد  دـنراذگ  ربق  رد  ار  وا  نوچ  تشهب و  ياههلح  زا  دـنناشوپب  واب  يدرز  هلح  دوب و  دـهاوخ  رتوبـشوخ  کشم  زا  وا  طونح  و 
هار ههام  کی  ردقب  شپچ  تسار و  تسد  زا  شیور و  شیپ  زا  دوش و  لخاد  وا  رب  تشهب  ياهلگ  میمش و  زا  هک  دنیاشگب  وا  يارب  تشهب 

میعن تنج  ناحیر و  حورب و  ار  وت  داـب  تراـشب  دـنیوگ  واـب  سپ  دوخ  هلجح  رد  داـماد  ندـیباوخ  دـننام  باوخب  دـنیوگب  واـب  دـنیاشگب و 
ناشیا ياهماعط  زا  دروخیم  ناشیا  اب  تشهب و  ياهناتسغاب  رد  ار  دمحم  لآ  دنکیم  ترایز  سپ  تسین  كان  بضغ  وت  رب  هک  يراگدرورپ 

رهاظ ترضح  نآ  نوچ  دوش و  رهاظ  دمحم  لآ  مئاق  هک  یتقو  ات  ناشیا  سلاجم  رد  دیوگیم  نخـس  ناشیا  اب  ناشبارـش و  زا  دماشآیم  و 
مالّـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریما  ادـخ و  لوسر  زاب  دـسر  رد  گرم  ار  رفاک  نوچ  ناشیا و  اب  نایوگهیبلت  دـنادرگ  ثوعبم  ار  وا  یلاعتقح  دوش 
ار وا  دوب  تیب  لها  ام  نمشد  نیا  هّللا  لوسر  ای  دیوگ  دیآ و  وا  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  وا  دزن  دنوش  رـضاح  توم  کلم  لیئربج و 
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ار وا  دوب  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نمـشد  ادخ و  نمـشد  نیا  هک  دیوگ  لیئربجب  زاب  ادخ  لوسر  راد و  نمـشد 
ریگب يراوشد  فنعب و  ار  شناج  راد و  نمشد  ار  وا  دوب  تیب  لها  نمـشد  ادخ و  نمـشد  نیا  دیوگ  توملا  کلمب  لیئربج  راد و  نمـشد 

زا ار  دوخ  هک  ار  يزیچ  یتفرگ  ایند  یناگدنز  رد  ایآ  ادـخ  هدـنب  يا  دـیوگ  388 و  ص : نیقیلا ، قح  دـیآ  وا  کیدزن  هب  توم  کـلم  سپ 
زا ار  دوخ  يرازیب  تارب  ياهتفرگ  يروآ و  ردب  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  هک  يرازیب  تارب  ياهتفرگ  نم  زا  يروآ و  ردـب  ادـخ  باذـع  ورگ 
رد وا  باذع  ادخ و  بضغب  ادخ  نمـشد  يا  ارت  داب  تراشب  دیوگ  توم  کلم  هن  دیوگ  يربک  تمـصعب  ياهدـش  کسمتم  منهج و  شتآ 

دصیس وا  حورب  دنادرگیم  لکوم  دشکیم و  وا  ندب  زا  يراوشد  فنع و  هب  ار  وا  ناج  سپ  يدیسر  نآب  يدیسرتیم  وا  زا  هچنآ  منهج  شتآ 
وا ربق  رب  منهج  ياهرد  زا  يرد  دنراذگ  ربق  رد  ار  وا  نوچ  دـنايذأتم و  وا  حور  زا  دـنزادنایم و  وا  يور  رب  ناهد  بآ  همه  هک  ار  ناطیش 

ماقم رد  دنیامن و  رارقا  اهنیا  همهب  المجم  دیاب  تسا  رایـسب  باب  نیا  رد  ثیداحا  منهج و  دب  يوب  هنابز و  وا  رب  دوشیم  لخاد  هک  دنیاشگیم 
. دنشابن اهنآ  لیصافت  سسجت و 

تسا خزرب  ملاع  لاوحا  رد  مراهچ  لصف 

هراشا

رکنم ربق و  لاؤسب  دش و  روکذم  اقباس  هچنانچ  ندب  تقرافم  زا  دعب  حور  ندوب  یقاب  نآ و  باقع  باوث و  خزرب و  ملاعب  درک  قیدصت  دیاب 
یلاعتقح لاؤس و  يارب  زا  دـنیآیم  کلم  ود  دـنراذگ  ربق  رد  ار  تیم  نوچ  تمایق و  ات  دـنیوگیم  ار  توم  نیب  اـم  خزرب  هک  نادـب  ریکن . و 

دعب ناشیا  زا  یـضعب  دننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  هک  ار  یعمج  دننکیم  لاؤس  وا  زا  دنناشنیم و  ار  وا  رمک و  ات  رـس  زا  دنادرگیم  رب  واب  ار  حور 
حور اب  خزرب  روما  ریاس  تسا و  ندب  نیا  رد  ربق  راشف  هطغـض و  لاؤس و  تدش و  باذـع و  رد  یـضعب  دـناتمعن و  تحار و  رد  لاؤس  زا 

: دوشیم نایب  هدیاف  دنچ  نمض  رد  بلاطم  نیا  لیصفت  تسا و 

- خزرب رد  تسا  حور  ياقب  نایب  رد  لوا  هدیاف 

هک دـیامرفیم  یلاعت  قح  تسا  روکذـم  هرتاوتم  رابخا  تایآ و  رد  ندـب و  زا  تقرافم  زا  دـعب  حور  ندوب  یقاـب  رد  تسین  یکـش  هک  نادـب 
دنداش دنوشیم و  هداد  يزور  هک  یتلاح  رد  دوخ  راگدرورپ  دزن  دنناگدنز  هکلب  دنناگدرم  ادخ  هار  رد  دناهدش  هتشک  هک  اهنآ  نکم  نامگ 
هکنیاب دـنناشیا  بقع  رد  ناشیاب و  دـناهدشن  قحلم  هک  نانمؤم  يارب  زا  دنـشابیم  داش  دوخ و  لضف  زا  تسا  هدرک  اطع  ناشیاب  ادـخ  هچنآـب 

ار ناشیا  زا  يدحا  دیایب  هک  یتقو  ات  تسا  هدومرف  ةاکز  هدـننک  عنم  ای  رافک  باب  رد  دوب و  دـنهاوخن  كانهودـنا  تسین و  ناشیا  رب  یفوخ 
الک دومرف  سپ  ایند  لاـم  زا  دوخ  بقع  رد  ماهتـشاذگ  هچنآ  رد  منکب  هتـسیاش  لـمع  دـیاش  ایندـب  ارم  نادرگرب  اراـگدرورپ  دـیوگ  گرم 

تماـیق رد  هک  يزور  اـت  تسه  یخزرب  ناـشیا  بقع  رد  درادـن  هدـیاف  دـیوگیم و  وا  هک  تسیاهملک  نیا  هک  یتسردـب  نـیا  دـش  دـناوتیمن 
یفیطل ندبب  دریگیم  قلعت  ایند  ندب  زا  حور  تقرافم  زا  دـعب  هک  تسا  روکذـم  هماع  هصاخ و  قرط  زا  رایـسب  ثیداحا  رد  دـنوش و  ثوعبم 
هچنانچ دنکیم  زاورپ  دـنکیم و  تکرح   389 ص : نیقیلا ، قح  ندـب  نآب  تسا و  نج  هکئالم و  ماسجا  لثم  تفاطل  رد  هک  اـیند  ندـب  لـثم 

هیلع قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـیبظ  نب  فسوی  زا  ربتعم  دنـسب  دـیفم  خیـش  دـش و  روکذـم 
تفگ دنـشابیم  زبس  ناغرم  هلـصوح  رد  دنیوگیم  متفگ  ناشیا  گرم  زا  دعب  نانمؤم  حاورا  رد  دـنیوگیم  هچ  مدرم  هک  دومرف  مدوب  مالّـسلا 

مّلـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  وا  دزنب  دـیآیم  دوشیم  وا  گرم  تقو  نوچ  نیا  زا  ادـخ  دزن  دـنرتیمارگ  نانمؤم  هّللا  ناحبس 
دیحوتب و ادخ  يارب  زا  تداهشب و  ار  وا  نابز  ادخ  درک  ایوگ  رگا  دنتـسه  ادخ  نابرقم  هکئالم  ناشیا  اب  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیا  رب  دهدیم  یهاوگ  تیالوب  تیب  لها  يارب  زا  توبنب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يارب  زا 
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دنادرگیم صوـصخم  یلاـعت  قـح  دـش  دـنب  شناـبز  رگا  ناـشیا و  اـب  ناـبرقم  هکئـالم  نیـسح ع و  نسح و  همطاـف و  یلع و  مّلـس و  هلآ و 
نسح همطاف و  یلع و  ادخ ص  لوسر  تداهش  هب  دهدیم  تداهش  ترـضح  نآ  سپ  دیاقع  نیا  زا  تسا  وا  لد  رد  هچنآ  ملعب  ار  شربمغیپ 

نیا لـثم  یتروص  رد  تشهب  يوسب  ار  حور  نیا  دربیم  دومن  ار  وا  حور  یلاـعتقح  نوچ  هکئـالم و  زا  تسناـشیا  اـب  هک  ره  و  ع )  ) نیـسح و 
رد هک  یتروص  نآب  ار  ناشیا  دسانشیم  دوریم  ناشیا  دزنب  هزات  هک  يا  هدرم  سپ  دماشآیم  دروخیم و  تسا - هتشاد  ایند  رد  هک  تروص 
درم رب  جارعم  بش  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یلاما  رد  هیوباب  نبا  دناهتشاد و  ایند 

تـسیک ریپ  درم  نیا  هک  دیـسرپ  لـیئربج  زا  ترـضح  دـندوب  وا  رود  رب  يرایـسب  كدوک  دوب و  هتـسشن  یتخرد  ریز  رد  هک  تشذـگ  يریپ 
ار ناشیا  دنانانمؤم  لافطا  اهنیا  تفگ  دنتـسیک  دـناعمج  وا  رود  رب  هک  لافطا  نیا  هک  دومرف  تسا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  وت  ردـپ  نیا  تفگ 

تیبرت نانمؤم  زا  ار  ام  نایعیـش  لافطا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  دـهدیم و  اذـغ 
باب رد  هک  رایـسب  ثیداحا  دراد و  ود  ره  یلاثم  دسج  حور و  مسجت  لامتحا  ثیدـح  هس  نیا  دـیوگ  فلؤم  ع .)  ) همطاف ترـضح  دـنکیم 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  ندومن  ثیداحا  دننام  تسا  هدش  دراو  ناشیا  تافو  زا  دعب  ءایصوا  ءایبنا و  روهظ 
ترضح ندید  دوخ و  باحصاب  ار  ریما  ترضح  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ندومن  ابق و  دجـسم  رد  رکب  وبا  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هیلع رقاب  دمحم  ماما  ترضح  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ندرک  تاقالم  وا و  اب  نتفگ  نخس  ار و  ع )  ) عشوی مالّـسلا  هیلع  ریما 
یلـصا دسج  لامتحا  لامتحا  ود  نیا  اب  تسا  هدش  تیاور  هددعتم  قرطب  نآ  ریغ  تاجردلا و  رئاصب  باتک  رد  هک  اهنیا  لاثما  ار و  مالّـسلا 
ءایـصوا ءایبنا و  هسدقم  حاورا  رتشیب  ای  زور  هس  زا  دـعب  هک  دـنلئاق  هیماما  نیثدـحم  نیملکتم و  زا  یعمج  دـیفم و  خیـش  هکنانچ  دـنراد  زین 

بش رد  ار  ءایبنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  ندید  دنربیم و  نامـسآ  هب  ار  ناشیا  دنیامنیم و  تدواعم  یلـصا  ياهدسجب 
زا یـضعب  رد  اما  دراد  لامتحا  هس  ره  غزو  تروصب  هیما  ینب  ندش  خـسم   390 ص : نیقیلا ، قح  ثیداحا  دـناهدرک و  لمح  نیا  رب  جارعم 

يارحص رد  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  راربالا  فیاحص  رد  تسا و  رترهاظ  یلصا  دسج  رد  اهنآ 
تمحازم ای  ینمؤم  تبرت  رگم  تسین  هن  دومرف  ترـضح  مزادنیب  وت  ریز  رد  ار  دوخ  هماج  نم  تفگ  ربنق  دـیباوخ  هزیرگنـس  يور  رب  فجن 

ندومن تمحازم  دوب و  دهاوخ  دوب و  هک  متـسناد  ار  نمؤم  تبرت  تفگ  هتابن  نب  غبـصا  ندرک  ینیـشنمه  وا  اب  ینمؤم و  سلجم  رد  ندومن 
زا اهربنم  رب  رون  زا  اـهبلاق  رد  تسه  هنمؤم  نمؤم و  ره  حور  ارحـص  نیا  رد  هتاـبن  رـسپ  يا  دومرف  ترـضح  دراد  ینعم  هچ  وا  سلجم  رد 
هک تسا  هدرک  دایز  شرخآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ناذاش  نب  لضف  مئاق  رـضتحم  باتک  رد  زین  نامیلـس  نب  نسح  رون و 

رگیدکی اب  دنوریم و  رگیدکی  ندیدب  دناهتسشن و  اههقلح  هک  ار  نانمؤم  حاورا  دید  یهاوخ  هنیآره  دوش  هتـشادرب  هدرپ  رگا  هتابن  رـسپ  يا 
هدرک تیاور  الج  افـش و  باتک  رد  اضیا  تسا و  نمی  توهرب  رد  رفاک  ره  حور  تسا و  يداو  نیا  رد  نمؤم  ره  حور  دـنرادیم و  تبحص 

يوسب مینادرگرب  ارت  یهاوخیم  ایآ  هک  نداد  لسغ  تقو  رد  ار  نمؤم  حور  دنیوگیم  هک  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  تسا 
هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  ار و  مغ  يراک و  نایز  ءـالب و  منکیم  هچ  دـیوگ  يدوب  نآ  رد  هک  يدـسج 

هک دومرف  ترضح  دوب  هچ  نآ  ثودح  ببس  هک  دیسرپ  يوار  دش  ثداح  نآ  زا  دعب  دوبن و  مدآ  ینب  قلخ  لوا  رد  ندید  باوخ  هک  تسا 
يارب زا  مینکب  ار  نیا  رگا  دنتفگ  وا  تعاطا  یهلا و  تدابع  يوسب  دناوخ  ار  ناشیا  دوخ  نامز  لها  يوسب  داتسرف  یلوسر  هرکذ  زع  يادخ 
دنکیم تشهب  لخاد  ار  امش  ادخ  ارم  دینک  تعاطا  رگا  تفگ  تسین  رتزیزع  ام  زا  تاهریـشع  تسین و  رتشیب  ام  زا  تلام  دوب  دهاوخ  هچ  ام 

یک ام  دنتفگ  درک  فصو  ناشیا  يارب  زا  ربمغیپ  تسیچ  ران  تنج و  دنتفگ  دنکیم  منهج  لخاد  ار  امـش  ادخ  دـینکیم  نم  تیـصعم  رگا  و 
ترضح نآ  هب  ناشیا  بیذکت  سپ  دناهدیسوپ  دناهدش و  ناوختـسا  ار  دوخ  ياههدرم  مینیبیم  ام  دنتفگ  ندرم  زا  دعب  تفگ  میوریم  اجنآب 

نیا رد  یبجعت  دندوب و  هدید  هچنآ  هب  دنداد  ربخ  ترـضح و  نآ  دزنب  دندمآ  سپ  درک  ثادحا  ار  ندـید  باوخ  یلاعتقح  سپ  دـش  هدایز 
نینچ امـش  حاورا  ندرم  زا  دـعب  درک  دراو  امـش  رب  ار  تلاـح  نیا  دـنک  ماـمت  امـش  رب  ار  تجح  تساوخ  ادـخ  تفگ  ربمغیپ  دنتـشاد  باـب 

ددرگ و ثوعبم  امش  ياهندب  هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ  بذعم  وحن  نیاب  امش  ياهحور  دشاب  هدیسوپ  امش  ياهندب  هک  یتقو  ات  دوب  دهاوخ 
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داقتعا رب  امش  زا  هک  ره  هک  ریصب  وباب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  نساحم  رد 
دراو رایـسب  ثیداحا  رد  دروخیم و  يزور  ادخ و  دزن  تسا  هدـنز  دریمب و  دوخ  باوختخر  نایم  رد  دـنچ  ره  تسا  دیهـش  دریمب  ام  تیالو 

رب نوچ  امـشب و  دـنریگیم  سنا  دـنوشیم و  علطم  دـیوریم  ناردارب  ناـشیوخ و  روبق  تراـیزب  نوـچ  هک  تسا  هدـش   391 ص : نیقیلا ، قـح 
نمؤـم هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  حیحـصلاک  دنـسب  ینیلک  دـنناسریم و  مهب  تـشحو  دـیدرگیم 

دوخ لها  ترایزب  رفاک  دراد و  تهارک  هک  ار  يزیچ  دنناشوپیم  وا  زا  درادـیم و  تسود  هک  ار  يزیچ  دـنیبیم  دـیآیم و  دوخ  لها  ترایزب 
رتشیب یـضعب  رتمک و  یـضعب  دنیآیم و  هعمج  ره  رد  یـضعب  دهاوخیم و  ار  هچنآ  وا  زا  دنناشوپیم  دهاوخیمن و  ار  هچنآ  دنیبیم  دیآیم و 

دیآیم دوخ  لها  ترایزب  سمـش  لاوز  تقو  رد  رگم  تسین  يرفاک  نمؤم و  چـیه  هک  دومرف  رگید  ربتعم  تیاور  رد  ناشیا و  لمع  ردـقب 
لامعا ناشیا  هک  دنیبیم  رفاک  رگا  دنتـسه و  تلاح  نیا  رب  هکنیا  رب  دنکیم  دمح  ار  ادخ  دننکیم  حلاص  لمع  وا  لها  هک  دـنیبیم  نمؤم  رگا 

مدرک ضرع  ع )  ) یسوم ماما  ترضحب  تفگ  هک  تسلوقنم  رامع  نب  قاحسا  زا  قثوملاک  دنسب  ددرگیم و  ترسح  بجوم  دننکیم  هحلاص 
دوخ تلزنم  ردقب  راب  کی  یلاس  ای  یهام  رد  ای  ياهتفه  رد  دومرف  تدم  دنچ  رد  متفگ  یلب  دومرف  دیآیم  دوخ  لها  ترایزب  تیم  ایآ  هک 
دنیبب یبوخ  ریخب و  ار  ناشیا  رگا  دوشیم  فرشم  ناشیا  رب  دنیـشن و  ناشیا  راوید  رب  یفیطل  غرم  تروصب  دومرف  دیآیم  تروص  هچب  متفگ 

ره یـضعب  دوخ و  لیاضف  ردـقب  دـنیآیم  هک  دومرف  رگید  تیاورب  ددرگیم و  نیگمغ  نوزحم و  دـنیبب  یناشیرپ  رـشب و  رگا  دوشیم و  داش 
ای کـشجنگ  تروـصب  نآ  لـثم  اـی  سمـش  لاوز  تقو  رد  هـتفه  ره  رد  ناـشیا  رتـمک  زور و  هـس  ره  یـضعب  زور و  ود  ره  یـضعب  زور و 
اب ددرگیم  رب  تسا و  وا  هودنا  ثعاب  هچنآ  دیامنیم  رود  وا  زا  تسوا و  رورـس  ثعاب  هچنآ  دیامنیم  واب  دیآیم و  یکلم  وا  اب  رتکچوک و 

دوـشیم صخرم  دوـخ  راـگدرورپ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  اـضیا  و  یلاـحشوخ . يداـش و 
نخس دوخ و  لها  يوسب  دنکیم  رظن  دنیـشنیم و  دوخ  هناخ  رب  دیآیم و  ناغرم  زا  یـضعب  تروصب  دتـسرفیم و  وا  اب  ار  کلم  ود  یلاعتقح 

ثیدـح رد  تسا و  روکذـم  راحب  رد  رابخا  ریاس  ماهدرک و  رکذ  لوقعلا  تآرم  باتک  رد  ار  ثیداحا  نیا  ناـیم  عمج  دونـشیم و  ار  ناـشیا 
هک تشهب  رد  دـندنچ  هرجح  رد  هک  دومرف  نانمؤم  حاورا  زا  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریـصب  وبا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم 
اطع ياهدرک  هدعو  ار  ام  هچنآ  نک و  اپرب  ام  يارب  زا  ار  تمایق  اراگدرورپ  دـنیوگیم  نآ و  بارـش  زا  دـنماشآیم  نآ و  ماعط  زا  دـنروخیم 

ياهداد هدعو  هچنآ  ار و  تمایق  ام  يارب  زا  رادم  اپرب  دنیوگیم  دنبذعم و  شتآ  رد  ناکرشم  حاورا  ام و  لواب  ار  ام  رخآ  نک  قحلم  نک و 
بقاعم و تسا و  یقاب  ندـب  زا  دـعب  حور  هک  دـش  مولعم  رتاوتم  ثیداحا  نیا  زا  سپ  ام  لواب  ار  ام  رخآ  نادرگم  قحلم  روایم و  لـمعب  اـمب 

. هلمجلا یف  دشابیم  باثم 

- تسا ربق  باقع  باوث و  هطغض و  لاؤس و  نایب  رد  هیناث  هدیاف 

تسا مالسا  نید  تایرورض  زا  هکلب  دننادرگیم  رب  ندبب  لاؤس  يارب  زا  ار  حور  دشابیم و  لاؤس  ربق  رد  هک  تسناناملسم  یعامجا  هک  نادب 
تـسین ام  هعیـش  دنکب  راکنا  ار  زیچ  هس  هک  یـسک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  تسا و  رفاک  شرکنم  و 

یکی هک  تسا  دراو  راـبخا  رثکا  رد  تسا و  يرورـض  رتاوتم و  لاؤس  يارب  زا  کـلم  ود  ندـمآ  نینچمه  تعافـش و  ربـق و  لاؤس  جارعم و 
ریکن رکنم و  نافلاخمب  تبسن  تسا  ریشب  رشبم و  نانمؤمب  تبـسن  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  ریکن و  يرگید  تسا و  رکنم 

نافلاخم نارفاک و  يارب  اهتنایب و  میعن  اهباوثب و  ار  ناشیا  دـنهدیم  تراـشب  دـنیآیم و  بوخ  ياـهتروصب  ناـنمؤم  يارب  زا  هک  اریز  تسا 
صوصخم هکلب  تسین  ماع  ربق  لاؤس  هک  تسنآ  هیماما  نیملکتم  نایم  روهـشم  دننکیم و  باذعب  دیعو  ار  ناشیا  دنیآیم و  بیهم  تروصب 

نیقلت ربق  رد  تیم  نتـشاذگ  زا  دـعب  هک  ار  یـسک  نینچمه  تسین و  یلاؤس  ار  نیناـجم  نیفعـضتسم و  تسا و  تحب  رفاـک  لـماک و  نمؤم 
میورب ایب  دنیوگیم  رگیدـکیب  کلم  ود  دـننک  نیقلت  ربق  رد  ار  وا  نوچ  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  هچنانچ  دـننکیمن  لاؤس  وا  زا  دـننک 

رد هماع  زا  یضعب  دنشاب و  هدرک  نیقلت  ار  وا  هک  یـسک  رگم  اعامجا  تسقح  ربق  لاؤس  تسا  هتفگ  دیهـش  خیـش  دندرک و  وا  تجح  نیقلت 
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رب كاخ  امش و  زا  يدحا  دریمب  نوچ  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یلهاب  همامت  وبا  زا  دناهدرک  لقن  دوخ  بتک 
دیوگیمن باوج  دونشیم و  ار  وا  دیوگب  ار  وا  ردام  وا و  مان  هنالف و  رـسپ  نالف  يا  دیوگب  دتـسیاب و  وا  ربق  دزن  امـش  زا  یکی  سپ  دنزیرب  وا 

نآ هب  هک  ار  يداقتعا  نآ  روآ  دایب  دیوگب  سپ  دنک  تمحر  ارت  ادخ  ار  ام  نک  داشرا  دیوگیم  دنیـشنیم و  تسرد  وا  دیوگب  رگید  راب  سپ 
يراگدرورپ و يارب  زا  ار  ادخ  يدیدنسپ  هکنآب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تلاسرب  ادخ و  تینادحوب  تداهـش  یتفر و  ایند  زا 
دـنوریم و ریکن  رکنم و  سپ  دوخ  ماما  ار  همئا  ریاس  یلع و  دوخ و  باـتک  ار  نآرق  دوخ و  ربمغیپ  ار  دـمحم  دوخ و  نید  يارب  زا  ار  مالـسا 

دناهدرک فالخ  دهد و  تبـسن  اوحب  ار  وا  دنادن  ار  شردام  مان  رگا  هک  دومرف  دندرک و  وا  تجح  نیقلت  میاهتـسشن  اجنیا  ارچ  ام  دـنیوگیم 
زین لافطا  لاؤس  رد  تسا و  رهظا  لاؤس  مدع  هچ  رگا  تسین  رورـض  هلأسم  نیا  رد  رکفت  هن  ای  دـشابیم  ربق  لاؤس  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  ایآ  هک 

ود رب  داسجا  توم  زا  دعب  حاورا  هک  تسا  هتفگ  قودص  دیاقع  حرـش  رد  دـیفم  خیـش  و  تسا . لاؤس  مدـع  رهظا  دـناهدرک و  فالخ  هماع 
دندیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دنباییمن و  یباقع  باوث و  دنوشیم و  لطاب  یـضعب  دنوشیم و  باقع  باوثب و  لقتنم  یـضعب  دنعون 

رفک ضحام  ای  اضحم  دشاب  نامیا  ضحام  وا  دریمب و  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح  دـشابیم  اجک  رد  وا  حور  ایند  راد  زا  دوریم  هک  یـسک  زا 
ات دوخ  لاـمعاب  دوشیم  هداد  ازج  تروـص و  رد  نآ  لـثمب  دراد  هک  یلکیه  زا   393 ص : نیقیلا ، قح  وا  حور  دوشیم  لقتنم  اـضحم  دـشاب 
ار وا  حور  دـنادرگیم  رب  ار و  وا  ندـب  مسج و  دـنکیم  ءاشنا  تمایق  رد  دـنادرگ  روشحم  ار  ناشیا  هک  دـیامن  هدارا  یلاعتقح  نوچ  تمایق و 

دوخ دسج  زا  دوشیم  لقتنم  توم  زا  دعب  نمؤم  سپ  دهدب  لماک  یفاو و  ار  وا  لامعا  يازج  هک  ار  وا  دنادرگیم  روشحم  وا و  یلـصا  ندـبب 
رفاک تمایق و  زور  ات  اجنآ  رد  دشابیم  معنتم  دـنربیم و  ایند  ياهتنج  زا  یتنج  رد  ار  وا  سپ  تروص  رد  دـشاب  دـسج  نآ  لثم  هک  يدـسجب 

نمؤم رد  نیا  دهاش  تمایق و  زور  ات  دشاب  بذعم  هک  شتآ  يوسب  ار  وا  دنربیم  هنیعب و  نآ  لثم  يدسجب  وا  دسج  زا  وا  حور  دوشیم  لقتنم 
مهب ملع  نم  موق  یکـشاک  يا  تفگ  تشهب  رد  دوش  لخاد  هک  دـش  هتفگ  واـب  سی  لآ  نمؤم  باـب  رد  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هک  تسنآ 

نوعرف باب  رد  هکنآ  رفاک  لاح  رب  لیلد  تسا و  هتشاد  یمارگ  هک  اهنآ  زا  ارم  دینادرگ  وا  هکنآ  هب  نم و  راگدرورپ  ندیزرمآ  هب  دیناسریم 
رد ار  نوعرف  لآ  دینک  لخاد  دنیوگیم  تمایق  زور  رد  نیسپ  دادماب و  رد  دننکیم  ضرع  ناشیا  رب  ار  شتآ  هک  تسا  هدومرف  وا  باحـصا  و 

دراو مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ثیداحا  رد  دشابیمن و  ار  ناشیا  باوث  باذع و  لاؤس و  هک  تسنآ  رگید  عون  اهباذع و  نیرتدـیدش 
تعجر لاؤس و  ار  قلخ  یقاـب  رفک و  ضحم  اـی  دـشاب  هتـشاد  ناـمیا  ضحم  هک  تسا  یـسک  يارب  زا  تعجر  ربـق و  لاؤـس  هک  تسا  هدـش 

رد ناشیا  معنت  دـنوریم و  نامـسآ  هب  نیمز  زا  ناشیا  ياهندـب  اب  ناشیا  حاورا  همئا ع  ءاـیبنا و  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداـحا  رد  دـشابیمن و 
هیلع و هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دشابیمن و  ناشیا  ریغ  رد  تسا و  ناشیا  صوصخم  نیا  دناهتـشاد و  ایند  رد  هک  تسا  یلـصا  ياهندـب 

دومرف دسریم و  نم  رب  رود  زا  دتسرف  تاولص  هک  ره  ار و  وا  مونـشیم  نم  ربق  دزن  دتـسرف  نم  رب  تاولـص  هک  ره  هک  تسلوقنم  مّلـس  هلآ و 
وا رب  متسرف  تاولص  هبترم  هد  نم  رب  دتسرف  تاولص  هک  ره  هبترم و  هد  وا  رب  متسرف  تاولـص  هبترم  کی  دتـسرف  نم  رب  تاولـص  هک  ره  هک 

نتفر نوریب  زا  دعب  هک  ترضح  نآ  درک  نایب  سپ  دتسرفب  مک  دهاوخ  هک  ره  دتسرفب و  رایـسب  ار  تاولـص  دهاوخ  هک  ره  سپ  هبترم  دص 
زا ار  ناشیا  رب  هدننکمالـس  يدـه  همئا  نینچ  مه  دـشاب و  هدـنز  یلاـعتقح  دزن  هکنآ  رگم  دوشیمن  نیا  دونـشیم و  ار  وا  رب  تاولـص  اـیند  زا 

نادیهش هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  تسا و  هدش  دراو  نومضم  نیا  رب  ناشیا  زا  هحیحص  راثآ  دسریم و  ناشیاب  رود  زا  دنونـشیم و  کیدزن 
ردب و هاچ  رـس  رب  داتـسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  دسریم و  ناشیاب  يزور  دـناهدنز و  ادـخ  دزن 

يارب زا  دیدوب  يدـب  هیاسمه  امـش  هک  قیقحتب  دومرف  دـندوب و  هدـنکفا  هاچ  رد  دـندوب و  هتـشک  زور  نآ  رد  هک  ار  یناکرـشم  درک  باطخ 
اب وا و  توادع  رب  دیدرک  عامتجا  سپ  دیدن  ار  دوخ  راید  زا  دیدرک و  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
وت باطخ  هّللا  لوسر  اـی   394 ص : نیقیلا ، قح  تفگ  ترـضح  نآب  رمع  سپ  متفای  قح  ار  دوخ  راـگدرورپ  هدـعو  نم  دـیدرک  گـنج  وا 

نایم تسین  اهنآ و  زا  یتسین  رتاونش  وت  هک  ادخب  باطخ  رـسپ  يا  نک  سب  دومرف  ترـضح  تسا  هتفر  ناشیا  ناج  هک  یئاههدرم  اب  تسیچ 
ع)  ) ریما ترـضح  هک  تسا  لوقنم  منادرگب و  ناشیا  زا  يور  نم  هکنآ  رگم  ینهآ  ياهزرگب  ار  ناشیا  دنریگب  هکئالم  هکنآ  نایم  ناشیا و 
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بصن ار  وا  رمع  هک  هرصب  یضاق  روس  نب  بعکب  دیسر  ات  تشگیم  ناگتشک  ياهفص  نایم  رد  هرـصب و  رد  برح  ءاضقنا  زا  دعب  دش  راوس 
نوچ دندش  هتـشک  همه  دوب و  هدمآ  ترـضح  نآ  گنجب  شنادنزرف  لها و  اب  دوب و  هتخادنا  ندرگب  یفحـصم  هرـصب  هنتف  رد  دوب و  هدرک 
متفای ار  دوخ  يادخ  هدعو  نم  بعک  يا  هک  دومرف  دندیناشن  ار  وا  نوچ  دیناشنب  ار  وا  هک  دومرف  دید  ناگتشک  نایم  رد  ار  وا  ترـضح  نآ 

سپ درک  نینچ  زین  وا  اـب  دیـسر  هحلطب  نوچ  ار و  وا  دـیناباوخب  دومرف  سپ  دوب  قح  هک  یتفاـی  ار  دوخ  يادـخ  هدـعو  وت  اـیآ  دوب  قـح  هک 
ادـخب درم  يا  دومرف  دنونـشیمن  ار  وت  نخـس  هک  هدـش  هتـشک  ود  اب  وت  نخـس  دراد  هدـیاف  هچ  هک  تفگ  ترـضح  نآـب  باحـصا  زا  يدرم 
تلالد هک  تسا  يرابخا  هلمج  زا  اهنیا  دندینش و  ار  لوسر  ترـضح  نخـس  ردب  بیلق  لها  هچنانچ  دندینـش  ارم  نخـس  ود  ره  هک  دنگوس 
دریمب هک  ره  رد  تسین  ماع  نیا  ناشیا و  باذـع  اـی  ناـشیا  معنت  يارب  زا  وا  حور  وا  يوسب  ددرگیمرب  اـههدرم  زا  یـضعب  هکنآ  رب  دـنکیم 

هدرک تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  رایـسب  ثیداحا  ینیلک  هیلع و  هّللا  ۀـمحر  دـیفم  مالک  دـش  مامت  میتفگ  هک  تسا  یلیـصفت  نآب  هکلب 
ار رفک  دــشاب  هدرک  صلاـخ  یندرکصلاـخ و  ار  ناـمیا  دــشاب  هدرک  صلاــخ  هـک  یــسک  رگم  ربـق  رد  دوـشیمن  هدرک  لاؤـس  هـک  تـسا 

هدرک تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  حیحـص  دنـسب  دـنوشیمن و  ناشیا  ضرعتم  ینعی  دـنلفاغ  ناشیا  زا  رگید  تعامج  اما  یندرکصلاـخ و 
دنیآیم کلم  ود  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ربتعم  دنسب  اضیا  دوشیم و  عقاو  وا  رب  هطغض  هک  دوشیم  یـسک  زا  لاؤس  هک  تسا 

قرب دننام  ناشیا  ياههدید  تسا و  فصاق  دـعر  دـننام  ناشیا  يادـص  دـش  نوفدـم  هک  یتقو  رد  تیم  يوسب  ریکن  رکنمب و  دنیامـسم  هک 
راگدرورپ تسیک  هک  دننکیم  لاؤس  دنوریم و  هار  اهنآ  نایم  رد  هک  هتخیوآ  ناشیا  ياهیوم  دوخ و  ياهـشین  هب  دنفاکـشیم  ار  نیمز  فطاخ 

رد یئوگیم  هچ  هک  دنـسرپیم  وا  زا  سپ  تسا  مالـسا  نم  نید  تسا و  نم  راگدرورپ  ادخ  هک  دـیوگیم  تسنمؤم  رگا  وت  نید  تسیچ  وت و 
لوسر وا  هک  یهدیم  تداهـش  دـنیوگ  دیـسرپیم  نم  زا  ار  ادـخ  لوسر  دـمحم  نآ  هک  دـیوگ  دـمآ  نوریب  امـش  نایم  زا  هک  يدرم  نیا  قح 

ار وا  ربق  دشابن و  یناشیرپ  باوخ  نآ  رد  هک  یباوخ  باوخب  دنیوگب  واب  سپ  تسادخ  لوسر  وا  هک  مهدـیم  یهاوگ  هک  دـیوگ  تسادـخ 
ود نآ  دـشاب  رفاک  تیم  رگا  دـنیبیم و  تشهب  رد  ار  دوخ  ياـج  دـنیاشگیم و  تشهب  يوسب  يرد  وا  يارب  زا  دـننادرگیم و  هداـشگ  عرز  هن 

تسا خرس  سم   395 ص : نیقیلا ، قح  زا  وا  ياههدـید  هک  دـنرادیمزاب  وا  شیپ  رد  ار  یناطیـش  دـنوشیم و  لخاد  وا  رب  تئیه  نآب  کـلم 
رگا هک  اهدژا  هن  دون و  شربق  رد  وا  رب  دننادرگیم  طلـسم  دنراذگیم و  واب  ار  ناطیـش  سپ  منادیمن  دـیوگیم  دـننکیم  وا  زا  اهلاؤس  نآ  نوچ 
اضیا دنیبیم و  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياج  دنیاشگیم و  منهج  يوسب  وا  يارب  زا  يرد  دیورن و  نیمز  زا  هایگ  زگره  دمدب  نیمز  رب  اهنآ  زا  یکی 
یسک دومرف  دننکیم  لاؤس  اهنآ  زا  ربق  رد  هک  اهنآ  دنتسیک  هک  ع )  ) قداص ترـضح  هب  متفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یمرـضخ  رکب  وبا  زا 

هک دنگوس  ادـخب  تفگ  دـنوشیم  هچ  قلخ  نیا  یقاب  متفگ  سپ  دـشاب  هدرک  صلاخ  ار  رفک  هک  یـسک  دـشاب و  هدرک  صلاخ  ار  نامیا  هک 
سپ تسا  امـش  نایم  رد  هک  یماما  تجح و  زا  تفگ  دننکیم  لاؤس  زیچ  هچ  زا  متفگ  دننکیمن  ناشیا  نأشب  ءانتعا  دـنراذگیماو و  ار  ناشیا 

دنیوگیم تفگ  ار  نیا  نوچ  تسا  نم  ماـما  وا  هک  دـیوگیم  ناـمز  ماـما  ینعی  نـالف  رـسپ  نـالف  قح  رد  یئوگیم  هچ  هک  دنـسرپیم  نمؤم  زا 
زور ات  دسریم  واب  هفحتب  تشهب  میـسن  هتـسویپ  دنیاشگب و  وا  يارب  تشهب  زا  يرد  دراذـگب و  تحارتسا  باوخ  تاهدـید  رد  ادـخ  باوخب 
سپ تسیک  منادـیمن  ار و  وا  ماهدینـش  دـیوگ  نامز  ماما  ینعی  نـالف  رـسپ  نـالف  قح  رد  یئوگیم  هچ  هک  دـننکیم  لاؤس  رفاـک  زا  تماـیق و 

ترضح زا  ربتعم  دنسب  دسریم و  واب  تمایق  زور  ات  منهج  ترارح  هتسویپ  دنیاشگیم و  وا  يورب  منهج  زا  يرد  ینادن و  زگره  هک  دنیوگیم 
وت نید  تسیچ  دـنیوگیم  ادـخ و  دـیوگیم  وت  راـگدرورپ  تسیک  هک  نمؤـم  زا  ربـق  رد  دـننکیم  لاؤـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاـک

دنیوگ نالف  دیوگیم  وت  ماما  تسیک  دنیوگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دـیوگیم  وت  ربمغیپ  تسیک  دـنیوگیم  مالـسا  دـیوگیم 
تالایخ هک  یباوخ  باوخب  دنیوگ  واب  تشاد  تباث  نآ  هب  ارم  نآب و  ارم  درک  تیادـه  ادـخ  هک  دوب  يرما  دـیوگیم  ار  نیا  یتسناد  هنوگچ 

سپ دـسریم  واب  نآ  ياهلگ  تشهب و  میمـش  زا  هک  دـنیاشگب  وا  يورب  تشهب  زا  يرد  سپ  داـماد  ون  باوخ  دـننام  دـشابن  نآ  رد  ناـشیرپ 
وت راگدرورپ  تسیک  هک  دنـسرپیم  رفاک  زا  مدرگرب و  دوخ  لام  لهاب و  دـیاش  نادرگ  مئاق  نک و  اپرب  ار  تماـیق  دوز  اراـگدرورپ  دـیوگیم 
زا دیوگیم  یتسناد  اجک  زا  دنیوگیم  مالـسا  دیوگیم  تسیچ  وت  نید  دنیوگیم  ص )  ) دمحم دیوگ  تسیک  وت  ربمغیپ  دنیوگیم  ادـخ  دـیوگ 
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دزادگیم سپ  دنـشاب  هتـشادن  ار  وا  بات  دنوش  عمج  همه  سنا  نج و  رگا  هک  دننز  وا  رب  يزرگ  سپ  متفگ  نم  دـنتفگیم  هک  مدینـش  مدرم 
ار تمایق  اراگدرورپ  دـیوگیم  سپ  دـنراذگیم  شتآ  زا  حول  ود  ناـیم  رد  ار  وا  لد  دـننادرگیمرب و  ار  حور  سپ  دزادـگیم  یعلق  هچناـنچ 

ناشیاب لسوت  قح و  همئاب  نامیا  مدع  رابتعاب  لوسر  ادخب و  ناینـس  نامیا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ثیدـح  نیا  دـیوگ  فلؤم  نادرگ  رود 
قداص ترضح  زا  تفگ  هک  تسلوقنم  دلاخ  نامیلـس  زا  ربتعم  دنـسب  دیعـس  نب  نیـسح  باتک  رد  هچنانچ  تسا  تابثیب  يدیلقت و  ینظ و 
ریکن رکنم و  ار  ناشیا  هک  دنتـسه  کلم  ود  دومرف  ربق  بحاص  ار  وا  دـنکیم  تاـقالم   396 ص : نیقیلا ، قح  هچنآ  زا  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع 
کـش لها  زا  رگا  دوب  قح  ایآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دـننکیم  لاؤس  وا  زا  ربق و  بحاص  دزنب  دـنیآیم  دـنیوگیم 

لها هک  دننزیم  یتبرـض  وا  رب  سپ  غورد  ای  دوب  قح  هک  منادیمن  تسه  ادخ  لوسر  هک  دنتفگیم  مدرم  هک  مدینـشیم  منادیمن  دیوگیم  تسا 
اب دـمآ  دوب  ادـخ  لوسر  وا  هک  مهدـیم  تداهـش  دـیوگیم  دـسرتیمن و  تسا  نیقی  بحاص  رگا  ناـفلکم و  رگم  دنونـشب  نیمز  تاواـمس و 

تحارتـسا و تیاـهن  رد  ور  باوخب  دـنیوگیم  دـننادرگیم و  خارف  ار  وا  ربـق  دـنیبیم و  تشهب  رد  ار  دوـخ  ياـج  سپ  قـح  نید  تیادـه و 
رازه داتفه  ار  وا  هزانج  دننکیم  تعیاشم  دریمب  نمؤم  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  یئوکین و 

وت و نید  تسیچ  وت و  راگدرورپ  تسیک  دنیوگیم  دنناشنیم و  ار  وا  دنیآیم و  ریکن  رکنم و  دـننک  ربق  لخاد  ار  وا  نوچ  وا و  ربق  ات  کلم 
سپ تسا  نم  نید  مالسا  نید  تسا و  نم  ربمغیپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  تسادخ و  نم  راگدرورپ  دیوگیم  وت  ربمغیپ  تسیک 

ار و تشهب  لگ  میسن و  وا  رب  دننادرگیم  لخاد  دنروآیم و  تشهب  زا  وا  يارب  زا  ماعط  دنک و  راک  وا  هدید  هچنآ  ردقب  ار  وا  ربق  دنیاشگیم 
دریمب رفاـک  نوچ  ترخآ و  رد  ینعی  ٍمیِعَن  ُۀَّنَج  ربـق و  رد  ینعی  ٌناـْحیَر  َو  ٌحْوَرَف  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َناـک  ْنِإ  اَّمَأَـف  یلاـعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا 

هک یئادصب  دننادرگرب  ار  وا  هک  ار  دوخ  هزانج  نالماح  دهدیم  دـنگوس  وا  ربق  ات  منهج  هینابز  زا  کلم  رازه  داتفه  ار  وا  دـننکیم  تعیاشم 
ارم دـیوگیم  مدـشیم و  ناـنمؤم  زا  سپ  ایندـب  دوب  یتشگزاـب  ارم  شاـک  هک  دـنیوگیم  دـنفلکم و  هک  سنا  نج و  ریغب  دنونـشیم  زیچ  همه 

یئوگیم وت  هک  تسا  ینخس  نیا  الک  دیوگیم  ار  وا  باوج  هینابز  سپ  ماهتشاذگ  هچنآ  رد  منکب  هتسیاش  لمع  دیاش  ایند  يوسب  دینادرگرب 
ربق لخاد  ار  وا  نوچ  وا و  زا  دـناهدرک  یهن  ار  وا  هچنآب  درک  دـهاوخ  دوع  ددرگ  رب  رگا  دـیوگیم  غورد  هک  دـنکیم  ادـن  ار  ناشیا  یکلم  و 
بر زا  وا و  نید  زا  وا  زا  دننک  لاؤس  دنناشنب و  ار  وا  اهتروص و  نیرتدب  رد  وا  يوسب  دنیایب  ریکن  رکنم و  دننک  تقرافم  وا  زا  مدرم  دننک و 
سپ دنـسرتب  وا  زا  زیچ  همه  هک  دننز  وا  رب  یهلا  باذع  زا  یتبرـض  سپ  دیوگب  باوج  دناوتن  دوش و  برطـضم  شنابز  سپ  وا  باتک  وا و 
منهج يوـسب  وا  يارب  زا  يرد  سپ  يوـشن  راگتـسر  یباـین و  تیادـه  ینادـن و  زگره  دـنیوگ  منادـیمن  نم  دـیوگ  دـننک  لاؤـس  وا  زا  زاـب 

َناک ْنِإ  اَّمَأ  َو  یلاعتقح  لوق  زا  دارم  تسنیا  دنروآیم و  وا  يارب  زا  منهج  میمح  دننکیم  ایهم  نامهم  يارب  زا  هک  لازن  ضوعب  دـنیاشگیم و 
تـسا مولعم  دـننکیم  لاؤس  وا  زا  ربق  رد  هچنآ  اما  ترخآ و  رد  ینعی  ٍمیِحَج  ُۀَِیلْـصَت  ربق و  رد  ینعی  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌلُُزنَف  َنیِّلاَّضلا  َنِیبِّذَـکُْملا  َنِم 
تیالو زا  ربق  رد  هک  تسا  رتاوتم  هماع  هصاخ و  قرط  زا  ثیداحا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  تماما  اصوصخ  دننکیم  نامیا  دـیاقع  زا  لاؤس  هک 
تیاور نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  ربتعم  دنسب  یـشک  خیـش   397 ص : نیقیلا ، قح  هچنانچ  دـننکیم  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع 

دـش شتآ  لـخاد  هک  دومرف  یلب  متفگ  درم  هزمح  وـبا  نب  یلع  هک  دوـمرف  متفر  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تمدـخب  نم  هک  تسا  هدرک 
رگید تیاور  هب  دش و  شتآ  زا  رپ  شربق  هک  دـندز  وا  رب  یتبرـض  سپ  منادـیمن  یماما  وا  زا  دـعب  تفگ  مردـپ  زا  دـعب  ماما  وا  زا  دندیـسرپ 

وا زا  ندیـسرپ  زا  سپ  درک  فقوت  دیـسر  نم  مانب  هکنآ  ات  تفگ  ار  همه  مان  همئا  زا  دندرک  لاؤس  سپ  شربق  رد  دندیناشن  ار  وا  هک  دومرف 
ریما ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  شیج  نب  زر  زا  تاجردـلا  رئاـصب  رد  دـش و  شتآ  زا  ولمم  شربق  هک  دـندز  یتبرـض  شرـس  رب  سپ 
يزیچ لوا  سپ  تسا  ریکن  رکنم و  ناشیا  مسا  هک  دنیآیم  وا  دزنب  کلم  ود  دننک  ربق  لخاد  ار  هدنب  نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

دنام زجاع  رگا  تفاـی و  تاـجن  تفگ  باوج  رگا  وا  ماـما  یلو و  زا  سپ  وا  ربمغیپ  زا  سپ  تسا  وا  راـگدرورپ  زا  دـننکیم  لاؤس  وا  زا  هک 
وا لاح  تسنوچ  تخانشن  ار  دوخ  یلو  تخانش و  ار  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  راگدرورپ  یـسک  رگا  هک  تفگ  يدرم  سپ  ار  وا  دننکیم  باذع 

دنتفگ تاجن و  يوسب  یهار  وا  يارب  زا  زگره  یباییمن  درک  هارمگ  ادخ  ار  هک  ره  اهنآ و  زا  هن  تسا و  اهنیا  زا  هن  تسا  بذبذم  دندومرف 
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زا وا و  یـصو  وا  زا  دـعب  تسا و  یلع  نامز  نیا  رد  امـش  یلو  تفگ  یلو  تسیک  هّللا  یبن  اـی  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب 
یتقو رد  دنتفگ  ناشیا  زا  شیپ  ناهارمگ  هکنانچ  دنیوگن  هکنآ  ات  قلخ  رب  دنکیم  مامت  تجح  واب  ادـخ  هک  دـشابیم  یملاع  ینامز  ره  يارب 

امب يراوخ  تلذـم و  هکنآ  زا  شیپ  ارت  تایآ  مینک  تعباتم  ات  یلوسر  ام  يوسب  يداتـسرفن  ارچ  اراگدرورپ  دـنتفگ  دـنتفر  ناشیا  ءایبنا  هک 
میشکیم راظتنا  همه  وگب  دومرف  ناشیا  باوج  رد  یلاعتقح  سپ  دنتـسنادن  دندوب  ءایـصوا  هک  ار  تایآ  هک  دوب  نآ  ناشیا  تلالـض  دسرب و 

هتفای تیاده  هکنآ  تسیک  تسار و  هار  ینعی  يوس  طارـص  باحـصا  تسیک  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  سپ  دیـشاب  رظتنم  زین  امـش  سپ 
ادـخ سپ  میـسانشب  ار  یماما  هکنآ  ات  ءایـصوا  نتخانـش  بلط  ار  ام  تسین  راک  رد  هک  دـنتفگیم  هک  دوب  نآ  ناشیا  راظتنا  صبرت و  تسا و 

ناشیا هک  یسک  رگم  دنوشیمن  تشهب  لخاد  دنتسیایم و  طارص  رب  هک  دناءایصوا  طارص  باحصا  نیاب و  ار  ناشیا  درک  شنزرـس  رییعت و 
اریز دنسانشن  تماماب  ار  ناشیا  وا  دننادن و  دوخ  هعیش  ار  وا  ناشیا  هک  یسک  رگم  دوشیمن  منهج  لخاد  دنسانش و  ار  وا  ناشیا  دسانـش و  ار 

قاثیم و زور  رد  تفرگ  حاورا  زا  اهنامیپ  هک  یتقو  رد  ناشیا  رب  تفرگ  هاوگ  دیناسانـش و  ناشیاب  ار  مدرم  هک  دنایهلا  ياهفرع  ناشیا  هک 
ام فارعا  رد  ینعی  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  هک  تسا  هدومرف  هک  اجنآ  رد  دوخ  باتک  رد  ار  ناـشیا  تسا  هدرک  فصو 

ادخ لوسر  دوخ و  ناتسود  نایلاوم و  رب  ناهاوگ  دنناشیا  ناشیا و  يامیسب  ار  همه  دنسانشیم  هک  دنتـسه  دنچ  ینادرم  خزود  تشهب و  نیب 
هچنانچ دـننکب  ناشیا   398 ص : نیقیلا ، قـح  تعاـطا  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  دـهع و  ناگدـنب  زا  ناـشیا  يارب  زا  ناـشیا و  رب  تـسا  هاوـگ 

زا میروایب  هک  یتقو  رد  مدرم  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  ینعی  هیآ  رخآ  ات  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  تسا  هدومرف  یلاـعتقح 
رفاک هدرواین و  نامیا  هک  اهنآ  درک  دـنهاوخ  وزرآ  تساوخ و  دـنهاوخ  زور  نآ  رد  ناـهاوگ  رب  هاوگ  ار  وت  میرواـیب  ار و  یهاوگ  یتما  ره 

نآ رد  دننکن  نامتک  دندشیم و  راومه  ناسکی و  نیمز  اب  شاک  هک  روما  ریاس  رد  ءایصوا و  تعاطا  رد  دناهدرک  لوسر  ینامرفان  دناهدش و 
نوچ هک  دناهدرک  تیاور  نآ  ریغ  لیاضف و  رد  لیئربج  نب  ناذاش  ایند و  رد  ادـخ  زا  ینخـس  دـندرکیمن  نامتک  ای  ادـخ  زا  ار  ینخـس  زور 

ترـضح تمدخب  نایرگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دومن  لاحترا  یلعا  ملاعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ردام  دـسا  تنب  همطاف 
توف ماهدلاو  تفگ  دنادرگن  نایرگ  ار  وت  ياههدید  زگره  ادخ  ییرگیم  ارچ  دومرف  ترـضح  دـمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 

وم هدیلوژ  ار  دوخ  دالوا  درکیم و  ریس  ارم  تشادیم و  هنـسرگ  ار  دوخ  دالوا  تسا و  هدش  توف  نم  هدلاو  هکلب  تفگ  ترـضح  تسا  هدش 
زا دیچیم و  نم  يارب  زا  دادماب و  رد  درکیم  تقبـس  دوب  امرخ  تخرد  کی  بلاط  وبا  هناخ  رد  هک  هّللا  دیلامیم و  نغور  ارم  تشاذـگیم و 

دننک نفک  ار  وا  هک  داد  ار  دوخ  كرابم  نهاریپ  دش و  وا  زیهجت  هجوتم  تساخرب و  ترضح  سپ  نم  يارب  زا  درکیم  ناهنپ  نم  نامع  رسپ 
دعب دیباوخ و  وا  ربق  رد  تفگ و  ریبکت  داتفه  وا  زامن  رد  هنهرب و  اپ  تفریم  ینأتب  تشاذگیم و  هتسهآ  ار  مدق  وا  هزانج  عییشت  تلاح  رد  و 

هـس دندرگرب  هک  دنتـساوخ  مدرم  دندرک و  رپ  ار  شربق  نوچ  درک  وا  نیقلت  تداهـش  دیناباوخ و  دـحل  رد  ار  وا  دوخ  میرک  تسدـب  نآ  زا 
هزانج نیا  رد  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  مدرم  دنتشگرب  نوچ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  رـسپ  لیقع  هن  رفعج و  هن  وت  رـسپ  دومرف  هبترم 

زا نتفگ  ریبکت  داتفه  دوب و  هکئالم  ماحدزا  ترثک و  يارب  زا  نم  نتفر  ینأتب  دومرف  يدرکن  رگید  ياـههزانج  رد  هک  يدرک  دـنچ  يراـک 
هطغـض وا  تایح  لاح  رد  هک  دوب  نآ  يارب  زا  مدیباوخ  شدـحل  رب  هکنآ  اما  دـندرک و  زامن  وا  رب  هکئالم  زا  فص  داتفه  هک  دوب  نآ  يارب 

يارب زا  دوخ  نهاریپ  هب  ار  وا  مدرک  نفک  هکنآ  اما  دراـشفن و  ار  وا  نیمز  هک  مدـیباوخ  شدـحل  رد  سپ  افعـض  او  تفگ  مدرک  رکذ  ار  ربق 
نهاریپ هب  ار  وا  هاتأوس  او  تفگ  دـش  دـنهاوخ  روشحم  ناـیرع  مدرم  متفگ  مدرک و  رکذ  ار  تماـیق  وا  تاـیح  لاـح  رد  يزور  هک  دوب  نآ 

دندرک لاؤس  وا  زا  دندمآ و  کلم  ود  هک  دوب  نآ  يارب  کنبا  کنبا  واب  متفگ  هکنآ  اما  ددرگ و  روشحم  هدیـشوپ  وا  هک  مدرک  نفک  دوخ 
تـسا نم  ربمغیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تفگ  وت  ربمغیپ  تسیک  دـنتفگ  تسا و  نم  راگدرورپ  ادـخ  تفگ  شراگدرورپ  زا 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  دنزرف  وگب  متفگ  واب  سپ  نم  دنزرف  مالّسلا  هیلع  یلع  دیوگب  هکنآ  درک  مرش  وت  یلو  وت و  ماما  تسیک  دنتفگ 
قح نامز  زا  شیپ  ماما  تماما  زا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلالد  ثیدـح  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  درک . نشور  نیاـب  ار  وا  هدـید  ادـخ  سپ  مالّـسلا 
هک تسلمتحم  دـشاب و  هدـیناسر  مهب  وا  تماـماب  ملع  هک  دـشاب  یـسک  صوـصخم  دـیاب  دـننکیم و  لاؤـس  زین  شتماـما   399 ص : نـیقیلا ،
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هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  دراد و  نآب  راعـشا  ثیدـح  رخآ  هچنانچ  وا  تلالج  يارب  زا  دـشاب  همطاف  ترـضح  صوصخم 
دننکیم ماحدزا  وا و  ربق  ات  هکئالم  ار  وا  دننکیم  تعیاشم  دنروآیم  نوریب  شاهناخ  زا  نوچ  ار  نمؤم  تیم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

هک دـنگوس  ادـخب  يدـمآ  دوخ  لها  يوسب  يدـمآ و  شوخ  ابحرم  دـیوگیم  واـب  نیمز  دیـسر  شربقب  نوچ  دـنناسریم  شربق  اـت  وا  يارب 
مشچ هکنآ  ردقب  دنیاشگیم  ار  وا  ربق  سپ  درک  مهاوخ  هچ  وت  اب  هک  دید  یهاوخ  دور  هار  نم  يور  رب  یسک  وت  لثم  هک  متشادیم  تسود 

دنیوگیم ادخ  دیوگیم  وت  راگدرورپ  تسیک  وا  زا  دننکیم  لاؤس  ریکن و  رکنم و  وا  ربق  رد  کلم  ود  وا  رب  دنوشیم  لخاد  دـنک و  راک  وا 
وت ماما  تسیک  دـنیوگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دـیوگیم  وت  ربمغیپ  تسیک  دـنیوگیم  مالـسا  دـیوگیم  وت  نید  تسیچ 

تـشهب زا  يرد  دینارتسگب و  شربق  رد  تشهب  ياهـشرف  زا  نم  هدـنب  تفگ  تسار  هک  دـنکیم  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  سپ  نالف  دـیوگیم 
دنیوگ واب  سپ  تسا  رتهب  وا  يارب  زا  تسا  ام  دزن  هچنآ  اـم و  دزنب  دـیایب  اـت  دـیناشوپب  وا  رب  تشهب  ياـههماج  زا  دـیئاشگب و  شربق  يوسب 

وا ربق  ات  دننک  وا  تعیاشم  هکئالم  دشاب  رفاک  رگا  دشابن و  یناشیرپ  باوخ  نآ  رد  هک  یندیباوخ  باوخب  داماد و  ون  باوخ  دـننام  باوخب 
هک دید  یهاوخ  هتبلا  دور  هار  نم  يور  رب  یسک  وت  لثم  هک  متـشادیم  نمـشد  نم  هک  هّللا  يدمآ و  يدب  ياجب  ابحرم  دیوگ ال  واب  نیمز  و 
وا رب  ریکن  رکنم و  سپ  دنبـسچیم  رگیدکی  هب  شیاهولهپ  ياهناوختـسا  ات  ار  وا  دراشفیم  دریگیم و  گنت  وا  رب  سپ  درک  مهاوخ  هچ  وت  اب 

دنیوـگیم دـننادرگیمزاب و  وا  رمک  اـت  ار  وا  حور  دــنناشنیم و  ار  وا  دــنوشیم و  لـخاد  نمؤـم  رب  هـک  تروـص  نآ  ریغب  دــنوشیم  لـخاد 
ربمغیپ زا  نینچمه  ینادن و  زگره  دنیوگیم  ادخ  دنتفگیم  مدرم  هک  مدینـشیم  دیوگیم  دوشیم  برطـضم  وا  سپ  تسیک  وت  راگدرورپ 

ار وا  دیناشوپب  شتآ و  زا  ار  شربق  دینک  شرف  نم  هدنب  تفگ  غورد  هک  دسر  ادن  نامـسآ  زا  سپ  دـیوگ  ار  باوج  نیمه  دنـسرپیم  ماما  و 
سپ تلاح  نیا  زا  وا  يارب  زا  تسا  رتدب  تسا  ام  دزن  هچنآ  ام و  يوسب  دـیایب  ات  شتآ  يوسب  يرد  وا  يارب  زا  دـیئاشگب  شتآ و  ياههماج 
هزیر همه  دننزب  هماهت  ياههوک  رب  ار  اهتبرـض  نآ  رگا  هک  دنکیم  زاورپ  شربق  زا  شتآ  هبترم  ره  رد  هک  دـننزیم  وا  رب  شتآ  زرگ  هبترم  هس 

درادـیم و هودـنا  مغب و  ار  وا  ناطیـش  دـنردیم و  دـنزگیم و  تخـس  ار  وا  هک  اهرام  شربق  رد  وا  رب  ادـخ  دـنادرگیم  طلـسم  دوشیم و  هزیر 
ناگدننک تعیاشم  ياهشفک  يادص  دنونشیم  هک  یتسردب  سنا  نج و  رگم  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  ره  دنونشیم  ار  وا  باذع  يادص 

قح هیآ  رخآ  ات  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  یلاـعت  قح  لوق  ینعم  تسنیا  ار و  ناـشیا  ياـهتسد  ندز  مه  رب  يادـص  ار و  دوخ 
ایند و رد  یگدـنز  تباث  داقتعا  لوقب و  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  اهنآ  ادـخ  درادـیم  تباث  هک  تسنآ  شرهاظ  ریـسفت  هک   400 ص : نیقیلا ،

مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  اضیا  و  دهاوخیم . هچنآ  ادخ  دنکیم  ار و  ناملاظ  دراذگیماو  دوخب  دنکیم و  هارمگ  ترخآ و 
تیاورب مرک و  هناخ  منم  ـالب  هناـخ  منم  كاـخ  هناـخ  منم  دـیوگیم  هبترم  هس  زور  ره  هکنآ  رگم  تسین  يربق  لـحم  چـیه  هک  تسا  لوقنم 

ياهلادوگ زا  یلادوگ  ای  تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  منم  رقف  هناـخ  منم  مرک  هناـخ  منم  تشحو  هناـخ  منم  تبرغ  هناـخ  منم  دـیوگیم  رگید 
رد هچنآ  رخآ  ات  يدمآ  دوخ  لها  دزن  يدمآ و  شوخ  دیوگیم  نمؤم  هدنب  دوشیم  نآ  لخاد  نوچ  هک  دومرف  لوا  ثیدـح  رد  سپ  منهج 
هک دیآ  نوریب  يدرم  رد  نآ  زا  سپ  دنیبیم  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  هک  دنیاشگیم  يرد  وا  يارب  زا  دومرف  هکنآ  ات  تشذگ  قباس  ثیدح 

داقتعا نم  دیوگ  مدوب  هدیدن  يزیچ  رتوکین  وت  زا  زگره  ادخ  هدـنب  يا  دـیوگ  نمؤم  سپ  دـشاب  هدـیدن  يزیچ  رتوکین  نآ  زا  وا  ياههدـید 
دـنراذگب و دـندوب  هدومن  واب  تشهب  رد  هک  یئاجنآ  رد  ار و  شحور  دـنریگب  سپ  يدرکیم  وت  هک  محلاـص  لاـمعا  یتشاد و  وت  هک  مکین 
رد ددرگ  ثوعبم  ات  دبایب  ار  وا  یئوبـشوخ  تذـل و  هک  دـسریم  وا  دـسجب  یمیـسن  تشهب  زا  هتـسویپ  سپ  نشور  هدـید  اب  باوخب  دـنیوگب 

ددرگرب و لوا  لاحب  زاب  دنک و  میمر  ار  وا  ياهناوختـسا  هک  دـهدب  يراشف  ار  وا  سپ  ابحرم  دـیوگ ال  دوش  ربق  لخاد  رفاک  نوچ  تمایق و 
نم دیوگ  سپ  دشاب  هدـیدن  رظنم  تحابق  یتروص و  دـب  نآب  زگره  هک  دـیآ  نوریب  يدرم  رد  زا  دـنیاشگب و  شتآ  يوسب  وا  يارب  زا  يرد 

زا هخفن  هتـسویپ  دنراذگب و  شتآ  رد  دـندوب  هدومن  واب  هک  اجنامه  ار  وا  حور  سپ  یتشاد  هک  مثیبخ  داقتعا  نآ  يدرکیم و  هک  مدـب  لمع 
دیوگ دوش  ربق  لخاد  رفاک  نوچ  تمایق و  رد  دوش  ثوعبم  هک  يزور  ات  دبای  دوخ  دسج  رد  ار  نآ  ترارح  ملا و  دسریم و  وا  ندـبب  شتآ 

زا دنیاشگب و  شتآ  يوسب  وا  يارب  زا  يرد  ددرگرب و  لوا  لاحب  زاب  دنک و  میمر  ار  وا  ياهناوختـسا  هک  دهدب  يراشف  ار  وا  سپ  ابحرم  ال 
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هک مثیبخ  داقتعا  نآ  يدرکیم و  هک  مدب  لمع  نم  دیوگ  سپ  دشاب  هدیدن  رظنم  تحابق  یتروص و  دب  نآب  زگره  هک  دیآ  نوریب  يدرم  رد 
رد ار  نآ  ترارح  ملا و  دسریم و  وا  ندبب  شتآ  زا  هخفن  هتسویپ  دنراذگب و  شتآ  رد  دندوب  هدومن  واب  هک  اجنامه  ار  وا  حور  سپ  یتشاد 

رگا هک  دنرد  ار  شتشوگ  دنزگ و  ار  وا  هک  میظع  رام  هن  تصش و  وا  حور  رب  دنادرگ  طلسم  دوش و  ثوعبم  هک  يزور  ات  دبای  دوخ  دسج 
ُتِّبَُثی یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  دناهدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  هماع  زا  یـضعب  دـیورن و  نآ  زا  هایگ  زگره  دـمدب  نیمز  رب  اهرام  نآ  زا  یکی 

بر و زا  دننکیم  لاؤس  دنوشیم و  لخاد  کلم  ود  تسا  ربق  رد  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  تسا  نیتداهـش  تباث  لوق  هک  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا 
هیلع یلع  تیالو  زا  ار  ناملاظ  دـنکیم  هارمگ  ربق  رد  ینعی  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ماـما و  زا  هلبق و  زا  یبن و  زا 

هک تسا  لوقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  اضیا  دننکیم و  لاؤس  ماما  زا  هک  یتقو  رد  دـنیوگیمن  باوج  هک  مالّـسلا 
ماما و نید و  ربمغیپ و  راگدرورپ و  زا  دننکیم  لاؤس  تیم و  رب  دنوشیم  لزان  دنیوگیم  ریکن  رکان و  ار  ناشیا  هک  تسه  کلم  ود  ار  ادـخ 
زا ینیلک   401 ص : نیقیلا ، قح  هچناـنچ  باذـع  هکئـالمب  دـش  زجاـع  رگا  دـننکیم و  میلـست  میعن  هکئـالمب  ار  وا  تفگ  باوج  قـحب  رگا 

شجح و شتاـکز و  شزاـمن و  زا  زیچ  جـنپ  زا  وا  ربـق  رد  تیم  دوشیم  هدرک  لاؤس  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
تـسا نم  رب  دشاب  اهامـش  رب  هک  یـصقن  ره  هک  رگید  راهچ  نآب  نمؤم  ربق  رانک  زا  تیالو  دیوگیم  سپ  تیب  لها  ام  تیالو  زا  شاهزور و 

بناج زا  ةاکز  دـیآیم و  تسار  بناج  زا  زامن  دوشیم  ربق  لخاد  نمؤم  تیم  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  منک و  ماـمت  هک 
ةاکز زامنب و  دیوگ  ربص  دننک  لاؤس  هک  دنوشیم  لخاد  کلم  ود  نوچ  دوریم و  رانکب  ربص  دوشیم و  فرـشم  وا  رب  ردام  ردـپ و  رب  پچ و 

هک تسا  روکذم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  مباییم و  رد  ار  وا  نم  دیوش  زجاع  امـش  رگا  ار  دوخ  بحاص  دـیبایرد  هک 
مامت یبصاون  رب  ار  وا  تجح  درک و  دناوتن  بصاون  رب  تجح  هک  ار  یفیعـض  هعیـش  دـنک  تیوقت  هک  ره  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تسنم و  راگدرورپ  ادخ  دیوگب  هک  دنکیم  نیقلت  دننکیم  ربق  رد  لخاد  ار  وا  هک  يزور  رد  یلاعت  قح  دـنک 
هنمؤم ناـنز  نادرم و  تسنم و  ترخآ  هریخذ  يداـش و  رورـس و  نآرق  تسنم و  هلبق  هبعک  تسنم و  ماـما  یلو و  یلع  تسنم و  ربمغیپ  مّلس 

رد سپ  تشهب  تاجرد  یلاع  وت  يارب  زا  دـش  بجاو  يدرک و  اقلا  ار  دوخ  تجح  هک  دـیامرفیم  یلاـعتقح  سپ  دـننم  نارهاوخ  ناردارب و 
لخاد وا  اب  دریمیم  نمؤم  نوچ  هک  تسلوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحـص  دنـسب  سلاجم  رد  ددرگیم و  تشهب  ياهغاب  نیرتهب  شربق  تقو  نآ 
یکی سپ  اهتروص  یقاب  زا  تسا  رتهزیکاپ  رتوبشوخ و  رتتئیهشوخ و  تروص و  شوخ  اهنآ  زا  یکی  هک  تروص  شش  شربق  رد  دوشیم 
هکنآ رـــس  بــقع  رد  یکی  ياــپ و  نیئاــپ  رد  یکی  يور و  شیپ  رد  یکی  پــچ و  بناــج  رد  یکی  دتـــسیایم و  تــسار  بناـــج  رد 
سپ دوشیم  عنام  تسا  هداتـسیا  تهج  نآ  رد  هکنآ  دـیآیم  هک  تهج  ره  زا  باذـع  اـی  لاؤس  سپ  رـس  يـالاب  زا  تسا  رتتروصشوخ 

تسار بناج  بحاص  نم  بناج  زا  دهد  ریخ  يازج  ار  امش  ادخ  دیتسیک  امش  دیوگیم  اهتروص  ریاسب  تسا  رتتروصشوخ  همه  زا  هکنآ 
نم دیوگ  تسا  بقع  رد  هکنآ  ماهزور  نم  دـیوگیم  تسا  ور  شیپ  رد  هکنآ  متاکز  نم  دـیوگیم  پچ  بناج  بحاص  مزامن  نم  دـیوگیم 

رتوبـشوخ و همه  زا  هک  یتسیک  وت  هک  دـنیوگ  اهنآ  سپ  منمؤم  ناردـپب  ناسحا  رب و  نم  دـیوگ  تسا  اپ  نیئاپ  رد  هکنآ  ماهرمع و  مجح و 
نآ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  ربـتعم  دنـسب  هیوباـب  نبا  و  مدـمحم - لآ  تیـالو  نم  دـیوگ  يرتيورشوـخ 
هک دوب  نیا  هظعوم  نآ  هلمج  زا  درکیم و  هظعوم  ار  مدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  هعمج  ره  رد  ترـضح 

يوسب يو  رب  دـنک و  ضبق  ار  وت  حور  کلم  دـبایرد و  ار  وت  هک  تسکیدزن  وت و  يوسب  تسا  اهزیچ  نیرتعیرـس  وت  لـجا  مدآ  دـنزرف  يا 
لوا هک  یتسردب  وت و  دیدش  ناحتما  وت و  لاؤس  يارب  زا  ریکن  رکنم و  وت  يوسب  دـنیایب  ار و  وت  حور  وت  يوسب  دـننادرگرب  سپ  اهنت  یلزنم 

توـالت ار  نآ  هک  تست  باـتک  زا  ياهتـشاد و  داـقتعا  نآ  هب  هـک  تـست   402 ص : نیقیلا ، قـح  نید  زا  دـننکیم  لاؤـس  وـت  زا  هـک  يزیچ 
دوخ لام  زا  ياهدرک و  یناف  زیچ  هچ  رد  هک  وت  رمع  زا  دنـسرپیم  سپ  يدوب  هدرک  راـیتخا  ار  نآ  تیـالو  هک  تسا  یماـما  زا  ياهدرکیم و 

نمؤم رگا  لاؤس  ناحتما و  زا  شیپ  ار  باوج  وش  ایهم  ریگب و  ار  دوخ  رذـع  سپ  ياهدرک  فلت  زیچ  هچ  رد  ياهدرک و  بسک  اـجک  زا  هک 
وت نیقلت  ار  وت  تجح  ادخ  ياهدرک  ادخ  ناتـسود  ءایلواب و  تالاوم  ياهدرک و  نیقداص  همئا  تعباتم  دوخ و  نیدب  یفراع  يراکزیهرپ و  و 
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يوکین نانز  ادخ و  يدونـشوخ  تشهب و  هب  ارت  دنهدیم  تراشب  یئوگیم و  وکین  ار  باوج  سپ  باوثب  دنادرگیم  ایوگ  ار  تنابز  دـنکیم و 
روک دوشیم و  لطاب  وت  تجح  دوشیم و  برطضم  تنابز  یشابن  نینچ  رگا  ناحیر و  حورب و  هکئالم  ار  وت  دننکیم  لابقتـسا  يوخ و  شوخ 

باوث ربق و  هطغض  اما  و  میحج . نتخوس  میمح و  لزنب  هکئالم  ار  وت  دننکیم  لابقتسا  شتآ و  هب  ار  وت  دنهدیم  تراشب  باوج و  زا  يوشیم 
رد ربق  هطغـض  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  ثیداحا  زا  دـش و  روکذـم  اقباس  هچنانچ  تسا  ناناملـسم  عیمج  یعامجا  هلمجلا  یف  نآ  باقع  و 
رد تسا  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  دشابیمن و  هطغـض  ار  وا  دننکن  لاؤس  هک  ار  یـسک  تسا و  ربق  لاؤس  عبات  تسین و  ماع  تسا و  یلـصا  ندب 

لوق دـنکیم  در  نیا  تسا و  ترخآ  ایند و  نیب  باقع  باوث و  نآ  نیرمالا و  نیب  رما  خزرب  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  هیآ  ریـسفت 
رب مسرتیمن  هک  دنگوس  ادخب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دنکیم و  تمایق  زا  شیپ  باقع  باوث و  ربق و  باذع  راکنا  هک  اریسک 

تیاور قداص ع  ترـضح  زا  نارگید  هیوباب و  نبا  امـش و  تعافـشب  میئالوا  ام  دیـشاب  ام  اب  تمایق  رد  هک  یتقو  رد  اـما  ار  خزرب  رگم  اـمش 
لسغ ار  وا  هک  دومرف  رما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دش  لصاو  یهلا  تمحرب  يراصنا  ذاعم  نب  دعـس  نوچ  هک  دناهدرک 

تفرگیم ار  هزانج  تسار  بناج  هاگ  دش  ناور  وا  هزانج  اب  ادر  شفکیب و  ترضح  دنتـشادرب  ار  شاهزانج  نوچ  دندرک و  طونح  دنداد و 
وا رب  تشخ  تشاذـگ و  دـحل  رد  ار  وا  دوخ  كرابم  تسدـب  دـش و  وا  ربق  لخاد  دوخ  ترـضح  دیـسر  ربقب  نوچ  ار و  پچ  بناج  هاگ  و 

درادیم تسود  ادخ  نکیل  دسوپیم و  ربق  رد  وا  منادیم  هک  دومرف  دش  غراف  نوچ  درکیم و  مکحم  گنـس  لگب و  ار  اههجرف  دیچ و  تسرد 
رب نکم  مزج  دعـس  ردام  يا  دومرف  ترـضح  تشهب  ار  وت  داب  اراوگ  دعـس  يا  هک  تفگ  دعـس  ردام  سپ  دنک  مکحم  دنک  راک  هک  یـسک 

يرگید يارب  زا  هک  يدرک  يراک  دعس  يارب  زا  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  هباحص  سپ  دیسر  دعسب  يراشف  ربق  رد  هک  یتسردب  دوخ  راگدرورپ 
ره دوب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  تسد  رد  متـسد  مدرک و  ناشیاب  یـسأت  نم  دنتفریم  وا  هزانج  رد  ادر  شفکیب و  هکئالم  نوچ  تفگ  يدرکن 
جک شلها  اب  یلب  دومرف  دیـسر  واب  هطغـض  هک  يدومرف  يدروآ و  لمعب  واب  تبـسن  هچنآ  هب  دـنتفگ  متفرگیم و  نم  تفرگیم  وا  هک  ار  اـج 

ترـضح زا  دیعـس  نب  نسح  باـتک  رد  شلها و  اـب  دوب  یتـظلغ  شناـبز  رد  دومرف  رگید  تیاورب   403 ص : نـیقیلا ، قـح  درکیم و  یقلخ 
رب یتسد  درک و  وا  اب  یباطخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـندرک  نفد  ار  دعـس  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداـص ع 

هکنآ رگم  تسین  ینمؤم  چیه  دومرف  دندرک  لاؤس  تلاح  نیا  زا  نوچ  دننکیم  نینچ  دعس  اب  تفگ  دیزرل و  شکرابم  تشپ  دیلام و  شربق 
یّلص لوسر  ترضح  رتخد  هیقر  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  ینیلک  تسه  يراشف  ار  وا  ربق  رد 

ربق رانک  رد  همطاف  ترـضح  دـش و  رـضاح  وا  ربق  رـس  رب  ترـضح  دومن  تلحر  اقب  ملاعب  وا  برـض  نامثع و  رجزب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
نم هک  دومرف  سپ  درکیم  اعد  تفرگیم و  دوخ  هماـجب  ار  شاهدـید  بآ  ترـضح  تخیریم و  ربق  رد  شکراـبم  هدـید  بآ  دوب و  هداتـسیا 
ماما ترضح  زا  سنوی  هک  تسلوقنم  حیحص  دنـسب  اضیا  و  دهد . ناما  ربق  هطغـض  زا  ار  وا  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  متـسنادیم  ار  وا  فعض 

دیامن رما  ار  اوه  ادخ  یلب  دومرف  ترضح  دسریم  واب  ربق  باذع  ایآ  دنشاب  هدیـشک  راد  رب  ار  وا  هک  یـسک  زا  درک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر 
اوه راگدرورپ  نیمز و  راگدرورپ  هک  دومرف  ترـضح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  دراشفب و  ار  وا  هک 

هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  ربق و  رد  هطغـض  زا  رتدـب  ار  وا  دراشفیم  سپ  اوهب  ادـخ  دـنکیم  یحو  تسا  یکی 
ار وا  تشذگ و  ربق  نامهب  رگید  لاس  سپ  دندرکیم  باذع  ار  شبحاص  هک  تشذگ  يربقب  یسیع ع  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  تسا 
درک و حالـصا  ار  یهار  دش و  غلاب  وا  زا  يدنزرف  هّللا  حور  يا  هک  واب  درک  یحو  درک  نیا  ببـس  زا  لاؤس  یلاعتقح  زا  دـندرکیمن  باذـع 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  وا و  دنزرف  هدرکب  مدـیزرمآ  ار  وا  نم  درک  تیاعر  داد و  ياج  ار  یمیتی 
ادـخ و ياهتمعن  ندرک  عیاض  زا  تسا  هدـش  رداص  وا  زا  هچنآ  يارب  زا  هک  تسیا  هراـفک  نمؤم  يارب  زا  ربق  هطغـض  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و 

راشف زا  دهد  هانپ  ار  وا  ادخ  نانمؤم  زا  هعمج  زور  سمش  لاوز  ات  هبنـشجنپ  زور  لاوز  نیب  ام  دریمب  هک  ره  تسلوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا 
میهاربا نب  یلع  و  ددرگ . رود  وا  زا  ربـق  باذـع  ربـق و  راـشف  دریمب  هعمج  زور  هعمج و  بش  رد  هک  ره  هک  دوـمرف  رگید  تیاور  رد  ربـق و 

وا رب  یتبرض  منادیمن  دیوگ  ربق و  رد  دننک  لاؤس  رفاک  زا  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  حیحـصلاک  دنـسب 
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خرـس هتخادگ  سم  دننام  وا  ياههدید  ار و  ناطیـش  وا  رب  دـنادرگ  طلـسم  ناسنا و  زا  ریغب  دونـشب  تسا  هدرک  قلخ  ادـخ  هک  ره  هک  دـننزب 
ره ياههدند  هک  دنهدب  يراشف  ار  وا  دوش و  کیرات  شربق  اهبرقع و  اهرام و  وا  رب  دنادرگ  طلـسم  ماوت و  ردارب  نم  هک  واب  دیوگ  دـشاب و 

باوج دـشاب و  ادـخ  نمـشد  رگا  هک  دوـمرف  رگید  تیاور  رد  404 و  ص : نیقیلا ، قـح  دوـش  لـخاد  رگید  فرط  ياههدـند  رد  فرط  ود 
منهج زا  وا  يوـسب  يرد  سپ  سنا  نج و  ریغب  دـسرتب  نآ  زا  تسا  هدرک  قـلخ  ادـخ  هک  هباد  ره  هک  دـننزب  یتبرـض  وا  رب  دـیوگن  باوـص 

زا شرس  زغم  هکنآ  یتح  نهآ  نایم  رد  هزین  رـس  یگنت  دننام  دوش  گنت  نانچ  وا  ياج  سپ  لاوحا  نیرتدبب  باوخب  دنیوگ  واب  دنیاشگب و 
يدب زا  دنک و  ثوعبم  ار  وا  ادخ  ات  دنردب  ار  وا  هکنآ  ات  ار  نیمز  ياهبرقع  اهرام و  وا  رب  دنادرگ  طلـسم  ادخ  دور و  ردب  شیاپ  ياهنخان 
دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ینیلک  دنک و  تمایق  يوزرآ  شلاح 

مدرکیم رظن  توبن و  زا  لبق  مدینارچیم  دنفـسوگ  زین  نم  دینارچیم و  دنفـسوگ  يربمغیپ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  چـیه  هک 
دروآ ردـب  اج  زا  ار  اهنآ  هک  دوبن  يزیچ  ناشیا  فارطا  رد  دـندیرچیم و  تینما  تیاغ  رد  دوخ  هاگارچ  رد  هک  نادنفـسوگ  نارتش و  يوسب 

ار يرفاک  ربق  رد  هک  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هکنآ  ات  ناشیا  لاـح  زا  مدرکیم  بجعت  نم  دنتـشادیم و  رب  ارچ  زا  رـس  دندیـسرتیم و  همه  هاـگان 
هدوب نآ  اهنآ  فوخ  عزف و  ببـس  هک  متـسناد  تقو  نآ  رد  سپ  دنـسرتیم  دنونـشیم و  ار  وا  يادـص  تاـقولخم  عیمج  هک  دـننزیم  یتبرض 
لمعب مامت  ار  دوخ  عوکر  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  يدنوار  ربق و  باذع  زا  ادخب  دـیرب  هانپ  سپ  تسا 

زا یثلث  تسا و  تبیغ  يارب  زا  یثلث  تسا  هصح  هس  ربق  باذع  هک  تسا  لوقنم  سابع  نبا  زا  دوشیمن و  لخاد  وا  رب  ربق  تشحو  دروآیم 
هیلع قداص  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  نساحم  رد  تسا و  لوب  زا  زارتحا  مدـع  يارب  زا  یثلث  تسا و  ینیچنخـس  همیمن  تسا و  همیمن  يارب 

زا يدرم  هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  حیحص  دنـسب  عیارـشلا  للع  رد  تسا و  لوب  رد  ربق  باذع  هدمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
مرادـن و نآ  تقاط  تفگ  مینزیم  وت  رب  یهلا  باذـع  زا  هنایزات  دـص  ام  دـنتفگ  دـندناشن و  ربق  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ياـملع  زا  اـی  ار  ناـکین 

ببـس هچب  تفگ  تسین  هراچ  نیا  زا  دنتفگ  مرادن  تقاط  تفگزاب  دیـسر  هنایزات  کیب  ات  مرادن  تقاط  تفگیم  وا  دندرکیم و  مک  هتـسویپ 
کی سپ  يدرکن  يرای  ار  وا  یتشذگ و  یمولظم  یفیعـض و  رب  يدرک و  وضویب  زامن  زور  کی  هکنیا  يارب  دـنتفگ  دـینزیم  نم  رب  ار  نیا 

هیلع قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  و  دش - شتآ  زا  ولمم  شربق  هک  دندز  وا  رب  هنایزات 
یئاهر نآ  زا  هک  یـسک  تسا  مک  رایـسب  هچنآ  زا  ادخب  مربیم  هانپ  دومرف  دباییم  تاجن  یـسک  ربق  هطغـض  زا  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  مالّـسلا 

دنلب نامسآ  يوسب  رس  داتسیا و  وا  ربق  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  درک  دیهش  نوعلم  نامثع  نوچ  ار  هیقر  هک  یتسردب  دبای 
تقر دـش و  عقاو   405 ص : نیقیلا ، قح  وا  رب  نوـعلم  نآ  زا  هچنآ  دـمآ  مداـیب  تفگ  مدرمب  تخیر و  شنیبقـح  ياههدـید  زا  بآ  درک و 

زا شخبب  نمب  ار  هیقر  ادنوادخ  تفگ  سپ  دسرن  واب  ربق  راشف  دـشخبب و  نمب  ار  وا  هک  مدرک  لاؤس  میحر  دـنوادخ  زا  وا و  يارب  زا  مدرک 
کلم رازه  داتفه  دمآ و  نوریب  دعس  هزانج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دومرف  دیشخب و  ترضح  نآب  ار  هدیهش  همولظم  نآ  ادخ  سپ  هطغض 
تفگ ریصب  وبا  دوشیم  عقاو  وا  رب  هطغض  یسک  دعس  لثم  هک  دومرف  تشادرب و  نامـسآ  يوسب  رـس  ترـضح  سپ  دندرک  وا  هزانج  عییـشت 
نینچ هّللا  ذاعم  دومرف  ترضح  درکیم  مک  نآ  زا  زارتحا  درکیم و  لوبب  فافختـسا  هک  دوب  نآ  يارب  وا  هطغـض  هک  ماهدینـش  موش  وت  يادف 

يا داب  اراوگ  ار  وت  تشهب  هک  واب  تفگ  دعس  ردام  هک  دومرف  ترضح  سپ  درکیم  كولس  يدب  قلخب  شلها  اب  هکنآ  رگم  دوبن  هکلب  دوبن 
تسا و هتفای  تاجن  ربق  باذع  زا  وا  هتبلا  هک  ادخ  رب  نکم  متح  دعـس  ردام  يا  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دـعس 
هک مدینش  امش  زا  نم  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخب  دیزی  نب  رمع  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنسب  اضیا 

متفگ دنتشهب  رد  همه  هک  هّللا  وتب و  متفگ  تسار  هک  دومرف  ترضح  دنشاب  هدرک  هانگ  دنچ  ره  دنتشهب  رد  ام  نایعیـش  همه  هک  دیدومرفیم 
ربمغیپ تعافـشب  دش  دـیهاوخ  تشهب  لخاد  اهامـش  همه  سپ  تمایق  رد  اما  دومرف  ترـضح  تسه  هریبک  هانگ  ار  يرایـسب  موش  وت  يادـف 

زور اـت  دـیریمیم  هک  يزور  زا  ربـق  دومرف  تسیچ  خزرب  تفگ  خزرب  رد  امـش  رب  مسرتـیم  هّللا  نکیل و  وا و  عاـبتالا  بجاو  یـصو  عاـطم و 
تسا هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ینیلک  هچنانچ  دشابیمن  هطغض  ار  نمؤم  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  رابخا  يرایـسب  زا  هک  دیوگ  فلؤم  تمایق 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


باوج نوچ  هقح  دیاقع  زا  دنادیم  هچنآ  زا  دننکیم  لاؤس  دننادرگیمرب و  وا  ندـب  یلاعاب  ار  وا  حور  دـنراذگیم  ربق  رد  ار  نمؤم  نوچ  هک 
اجک سپ  موش  وت  يادـف  متفگ  تشهب  شوخ  يوب  یکنخ و  رون و  وا  رب  دوشیم  لـخاد  هک  دـنیاشگیم  وا  ربـق  يوسب  تشهب  زا  يرد  تفگ 

رب دنکیم  رخف  دوریم  هار  نآ  يور  رب  نمؤم  هک  ینیمز  هک  دنگوس  ادخب  تسین  يزیچ  هطغض  زا  نانمؤم  رب  تاهیه  دومرف  ربق  هطغـض  تسا 
تـسود ار  وت  نم  هک  دـنکیم  باـطخ  ار  وا  نیمز  دوشیم  ربق  لـخاد  نوچ  تفرن و  هار  وت  تشپ  رب  تفر و  هار  نم  تشپ  رب  هک  رگید  نیمز 

ردقب وا  يارب  زا  دوشیم  هداشگ  سپ  منک  هچ  وت  اب  هک  منادیم  تسا  نم  اب  وت  راک  هک  نونکا  یتفریم  هار  نم  تشپ  رب  هک  یتقو  رد  متشادیم 
دسا و تنب  همطاف  زا  رتلماک  مینک  لماک  نمؤم  رب  لمح  رگا  ار  نمؤم  تسا و  لاکـشا  تیاغ  رد  رابخا  نایم  عمج  دـنک و  راک  هدـید  هکنآ 

لمعب اعد  ندـیباوخ و  نانیمطا و  طایتحا و  باب  زا  هکنآ  رب  مینک  لمح  ار  هیقر  همطاف و  هکنآ  رگم  دـسریم  مهب  مک  ذاعم  نب  دعـس  هیقر و 
406 و ص : نیقیلا ، قح  رذ  وبا  ناملس و  دننام  دشاب  تمصع  هبترم  یلات  هک  یسک  تسا و  موصعم  نمؤم  زا  دارم  هک  میئوگ  دشاب و  هدمآ 

هتشادن ذاعم  هفیفخ  هطغـض  اب  تافانم  هدیدش و  هطغـض  مدع  رب  دشاب  لومحم  نمؤم  هطغـض  مدع  ثیداحا  هک  تسا  نکمم  ناشیا و  لاثما 
رب نمؤم  هطغض  دشاب و  بضغ  هجو  رب  هک  هطغض  مدع  رب  مینک  لمح  هکنآ  ای  تسه  نآ  تقیقح  هب  راعـشا  ذاعم  هطغـض  رابخا  رد  دشاب و 

ردـص رد  میئوگ  هکنآ  ای  تسا  تهج  نیا  زا  ایند  ياـهالبب  وا  يـالتبا  هچناـنچ  ددرگ  تشهب  لوخد  لـباق  هکنآ  يارب  زا  دـشاب  فطل  هجو 
همئا مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تعافـشب  نآ  زا  دـعب  دوب و  مومع  هجو  رب  نیموـصعم  ریغ  يارب  زا  هک  دوـب  نینچ  مالـسا 
هرارز زا  حیحـصلاک  نسح  ثیدح  رد  دراد و  يدـعب  رابخا  زا  یـضعب  رد  هچ  رگا  تسا  بیرغ  هجو  نیا  دـش و  عفر  نینمؤم  زا  نیموصعم 

زا باسح  باذع و  هکنآ  يارب  زا  دومرف  دنراذگیم  تیم  اب  ارچ  ار  هدیرج  هک  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  لوقنم 
موـق دـننکیم و  ربـق  لـخاد  ار  تیم  هکنآ  ردـق  دـشابیم  تعاـس  کـی  زور و  کـی  رد  باذـع  همه  تسارت و  هک  ماداـم  دوـشیم  رود  تـیم 

زا دـعب  هّللا  ءاش  نا  دـشن  تقو  نآ  رد  هاگره  دـننکن و  باذـع  تعاـس  نآ  رد  هک  دـناهداد  رارق  نیا  يارب  زا  ار  هدـیرج  ود  دـندرگیمرب و 
لوا تعاـس  رد  یلـصا  دـسج  باذـع  هکنآ  لوا  تسه  لاـمتحا  ود  ثیدـح  نیا  هیجوت  رد  هک  دـیوگ  فلؤم  دوشیمن . مه  ندـش  کـشخ 

نا ندش  کشخ  زا  دعب  درکن  باذع  درک و  لضفت  تقو  نآ  رد  یلاعتقح  هاگره  دشابیم  لوا  تعاس  رد  باذع  ءادتبا  هکنآ  میود  دشابیم 
. تسا رترهاظ  نیا  دنکیمن و  باذع  هّللا  ءاش 

خزرب ملاع  رد  یلاثم  دسج  تسا و  حور  لحم  نایب  رد  هثلاث  هدئاف 

اههعقب زا  ياهعقب  رد  دریمب  هک  ینمؤـم  ره  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبرع  هیح  زا  ینیلک  و 
اـضیا ندع و  تنج  زا  تسیاهعقب  نآ  هک  یتسردـب  تسا و  فرـشا  فجن  يارحـص  هک  مالـسلا  يداوب  وش  قحلم  هک  ار  وا  حور  دـنیوگیم 

ترضح دریمب  اجنآ  رد  مسرتیم  تسا و  دادغب  رد  نم  ردارب  هک  درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخب  یـصخش  هک  تسلوقنم 
ار وا  حور  دـنکیم  رـشح  ادـخ  هکنآ  رگم  دـنامیمن  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  نمؤم  چـیه  دریمب  دـهاوخ  اـج  ره  يراد  اورپ  هچ  هک  دومرف 

رگیدکی اب  دناهتسشن و  هقلح  هقلح  هک  ار  ناشیا  منیبیم  ایوگ  تسا  هفوک  نوریب  دومرف  مالسلا  يداو  تسا  اجک  تفگ  يوار  مالسلا  يداوب 
دنسانشیم ار  رگیدکی  اهندب  تفص  رب  تشهب  رد  دنشابیم  یتخرد  رب  نانمؤم  حاورا  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  رابخا  رد  دنیوگیم و  نخس 

نک اپرب  ام  يارب  زا  ار  تمایق  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگیم  دنماشآیم و  دنروخیم و  تشهب  بارـش  ماعط و  زا  دننکیم و  لاؤس  رگیدـکی  زا  و 
وا دزن  دـنوشیم  عمج  دوشیم  دراو  ناشیا  رب  حاورا  زا  یحور  هاگره  نادرگ و  قحلم  ام  لواب  ار  اـم  رخآ  نک و  اـطع  ياهداد  هدـعو  هچنآ  و 

مهب ینانیمطا  نوچ  هدش و  اهر  یمیظع  لوه  زا  هک  ار  وا  لاحلا  دیراذگب  هک  دـنیوگیم   407 ص : نیقیلا ، قح  یضعب  سپ  دننک  لاؤس  هک 
دعب دشاب و  ادعس  زا  دیاش  هک  دنوشیم  راودیما  تسا  هدنز  دیوگیم  رگا  دننکیم  لاؤس  وا  زا  دوخ  باحـصا  نارای و  زا  کی  ره  زا  دنناسریم 

تیاورب دـنبذعم و  شتآ  رد  راـفک  حاورا  منهج و  يوسب  نیئاـپب و  تفر  دـنیوگیم  تسا  هدرم  تفگ  رگا  دـنوش و  قحلم  ناـشیاب  ندرم  زا 
ام رخآ  روایم و  لمعب  ار  ام  دیعو  نکم و  اپرب  ام  يارب  زا  ار  تمایق  اراگدرورپ  دـنیوگیم  منهج و  شتآ  رب  ار  ناشیا  دـننکیم  ضرع  رگید 
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زا تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسانک  سیرـض  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک  تشذـگ و  ثیداحا  باب  نیا  رد  نادرگم و  قحلم  اـم  لواـب  ار 
هکنآ لاح  تسا و  هنوگچ  نیا  دیآیم و  نوریب  تشهب  زا  ام  تارف  دنیوگیم  مدرم  هک  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح 
نوریب ار  نآ  هک  تسه  یتشهب  ار  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  دزیریم  نآ  رد  اهدور  اههمـشچ و  دـیآیم و  نوریب  برغم  بناج  زا  تارف  بآ 

تقو ره  رد  دوخ  ياهربق  زا  ناـنمؤم  حاورا  دـنوریم  تشهب  نآ  يوسب  دـیآیم و  نوریب  اـجنآ  زا  امـش  تارف  بآ  برغم و  رد  تسا  هدرک 
تشهب زا  دش  علاط  حبص  نوچ  دنـسانشیم و  ار  رگیدکی  دننکیم و  تاقالم  رگیدکی  اب  دنوشیم و  معنتم  دنروخیم و  نآ  ياههویم  زا  ماش و 
دننکیم دوخ  ياهربقب  عوجر  دش  علاط  باتفآ  نوچ  دنوریم و  دنیآیم و  دننکیم و  زاورپ  نیمز  نامـسآ و  نیب  ام  اوه  رد  دـنیآیم و  نوریب 

ار ادخ  هک  دومرف  دنـسانشیم و  ار  رگیدکی  دننکیم و  ادـیپ  یئانـشآ  مه  اب  دـننکیم و  تاقالم  رگیدـکی  اب  اوه  رد  دـنریگیم و  نآ  زا  ربخ  و 
نآ و موـقز  ماـعط  زا  دـنروخیم  دـنوش و  نکاـس  نآ  رد  نارفاـک  حاورا  هکنآ  يارب  ار  نآ  تسا  هدرک  قـلخ  قرـشم  رد  هک  تـسه  یـشتآ 
زا دـنمانیم و  توهرب  ار  نآ  تسا و  نمی  رد  هک  يداوب  دـنوریم  اجنآ  زا  دوشیم  علاـط  حبـص  نوچ  بش و  ره  رد  نآ  میمح  زا  دـنماشآیم 

شتآب زاب  دوشیم  ماش  نوچ  دنسانشیم و  ار  رگیدکی  دننکیم و  تاقالم  رگیدکی  اب  دنـشابیم و  اجنآ  رد  تسا و  رتمرگ  ایند  ياهـشتآ  عیمج 
ادـخ و تینادـحوب  هک  یعمج  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  هک  دیـسرپ  يوار  تمایق  زور  ات  تسنانچ  ناشیا  لاـح  ار و  ناـشیا  دـننادرگیمرب 
تیالو و دنرادن و  یماماب  داقتعا  دنریمیم و  هک  دنچ  يراکهانگ  ناناملسم  زا  دنلئاق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تلاسر 
زا دشاب و  هتشاد  هتسیاش  لمع  ناشیا  زا  هک  ره  دنیآیمن و  نوریب  دنتسه و  دوخ  ياهربق  رد  اهنآ  هک  دومرف  ترضح  دننادیمن  ار  امش  تماما 

دوشیم لخاد  وا  رب  یمیـسن  تسا و  هدرک  قلخ  برغم  رد  ادخ  هک  یتشهب  يوسب  دنیاشگیم  یهار  اهنآ  ربق  زا  دشاب  هدشن  رهاظ  یتوادـع  وا 
ادخ رماب  دننامیم  فوقوم  ناشیا  سپ  منهجب  ای  ار  ناشیا  دربیم  تشهب  هب  ای  دنکیم  باسح  ار  وا  تانسح  تائیس و  ادخ  سپ  تمایق  زور  ات 

رد هک  هلبق  لها  زا  نایبصان  اما  دناهدیـسرن و  غولب  دـحب  هک  ناناملـسم  دـالوا  لاـفطا و  ناـهلبا و  نیفعـضتسم و  اـب  دـنکیم  هلماـعم  نیمه  و 
هدرک قلخ  قرـشم  رد  ادخ  هک  یـشتآ  يوسب  ناشیا  ياهربق  زا  دنیاشگیم  یبقن  دـنراد  بصعت   408 ص : نیقیلا ، قح  دوخ  هلطاب  بهاذـم 

تـسا منهج  میمح  يوسب  ناشیا  تشگزاب  سپ  تمایق  زور  ات  دوشیم  لخاد  ناشیا  رب  شتآ  میمح  زا  روفو  دود  ررـش و  هنابز و  زا  تسا و 
هداد رارق  ماما  ار  وا  هک  امـش  ماما  تسا  اـجک  ینعی  ادـخ  زا  ریغب  دـیدناوخیم  هکنآ  تسا  اـجک  دـنیوگیم  ناـشیاب  سپ  دـنزوسیم  شتآ  رد 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  و  مدرم . يارب  زا  ماـما  ار  وا  ادـخ  تسا  هدـینادرگ  هک  یماـما  زا  ریغب  دـیدوب 
زا رگا  درکیم و  بورغ  درکیم و  عولط  هام  باتفآ و  هک  ایند  تشهب  ياهناتـسغاب  زا  دوب  یغاب  هک  دومرف  ترـضح  مدآ  تنج  زا  مدیـسرپ 

َو ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  َو  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  دمآیمن و  نوریب  نآ  زا  زگره  دوبیم  ترخآ  تانج 
حاورا هک  تماـیق  زا  شیپ  تسا  اـیند  ياـهتشهب  رد  نیا  هک  دوـمرف  نیـسپ  دادـماب و  رد  ناـشیا  يزور  تسه  ناـشیا  يارب  زا  ینعی  ایِـشَع 

اَّمَأَف یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  تسلوقنم  اضیا  دشابیمن و  نیـسپ  دادماب و  هام و  باتفآ و  دلخ  تانج  رد  هک  اریز  دـنربیم  اجنآ  هب  ار  نانمؤم 
سپ دناتبقاع  دب  یقش و  هک  اهنآ  اما  سپ  ینعی  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ٌقیِهَـش  َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا 

دومرف نیمز  اهنامـسآ و  دنـشاب  هدوب  هک  مادام  دوب  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسه و  یناغف  دایرف و  هلان و  نآ  رد  ار  ناشیا  دـناشتآ و  رد 
هک مادام  دوب  دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنتشهب  رد  دندنمتداعس  هک  اهنآ  اما  تسا و  هدومرف  زاب  تمایق و  زا  شیپ  تسا  ایند  شتآ  رد  نیا  هک 
هک تسا  یئاـطع  ینعی  ٍذوُذْـجَم  َْریَغ  ًءاـطَع  دـنربیم و  اـجنآب  ار  ناـنمؤم  حاورا  هک  تسا  اـیند  ياهتـشهب  رد  دومرف  نیمز  اهنامـسآ و  دنـشاب 

دوشیم فرطرب  لدـبتم و  نیمز  اهنامـسآ و  ترخآ  رد  هک  تسنآ  نیا  رب  لیلد  دوب و  دـهاوخ  لصتم  نآب  ترخآ و  میعن  زا  تسین  عوطقم 
زا دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  باحـصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  زاب  دشاب و  ایند  شتآ  ایند و  تشهب  رد  هک  دیاب  سپ 

دومرف ترـضح  نیـسپ  دادماب و  رد  وا  رب  دوشیم  هدرک  ضرع  شتآ  هک  دیامرفیم  وا  باحـصا  نوعرف و  قح  رد  ادـخ  هک  هیآ  نیا  ریـسفت 
دـشابیمن یباذع  ار  ناشیا  تمایق  ات  ندرم  زا  دعب  تسا و  دلخ  شتآ  رد  نیا  هک  دـنیوگیم  تفگ  يوار  باب  نیا  رد  دـنیوگیم  هچ  ناینس 

هک تسا  ایند  رد  نیا  هک  دومرف  نیا  تسا  هنوگچ  سپ  موش  وت  يادف  تفگ  دوب  دـنهاوخ  نادنمتداعـس  زا  ناشیا  سپ  هک  دومرف  ترـضح 
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لخاد هک  دنیوگیم  دوشیم  مئاق  تمایق  هک  يزور  رد  هک  دیامرفیم  نیا  زا  دعب  هکنآ  نیا  رب  رگید  هنیرق  دـشابیم و  وا  رد  نیـسپ  دادـماب و 
عمتجم هعمج  ياهبش  رد  نانمؤم  حاورا  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  اضیا  اهباذع و  نیرتتخس  رد  ار  نوعرف  لآ  دینک 

ندرم زا  دعب  رافک  حاورا  دوب و  دـهاوخ  اجنآ  رد   409 ص : نیقیلا ، قح  قیالخ  رشح  زین  تمایق  رد  سدقملا و  تیب  هرخـص  دزن  دنوشیم 
یّلص لوسر  ترضح  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  دنـس  نیدنچب  ینیلک  نمی و  تومرـضح  رد  دنوشیم  عمج 

تومرـضح رد  تسیئداو  نآ  تستوهرب و  نیمز  يور  رد  اهبآ  نیرتدب  هک  دـندومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا 
يداو ار  نآ  هک  تسیا  يداو  نمی  بقع  رد  هک  تسا  لوقنم  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  اـضیا  دـننکیم  باذـع  اـجنآ  رد  ار  راـفک  حاورا  هک 

نآ هک  تسه  یهاچ  يداو  نآ  رد  موب و  رگم  اهغرم  هلمج  زا  هایـس و  ياهبرقع  اهرام و  رگم  دـشابیمن  يداو  نآ  رد  دـنیوگیم و  توهرب 
قثوم دنـسب  اضیا  دننکیم و  ناشیا  قلح  رد  دیدص  بآ  زا  دنربیم و  اجنآب  ار  ناکرـشم  حاورا  نیـسپ  دادماب و  ره  رد  دـنیوگیم و  توهلب  ار 

داع و موق  فاقحا  زا  تفگ  یبارعا  يا  یئآیم  اجک  زا  دومرف  ترـضح  دمآ  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح  تمدخب  یبارعا  هک  تسلوقنم 
يداو نآ  ینادیم  دومرف  ترـضح  تسه  رایـسب  دـغج  ماه و  موب و  اجنآ  رد  دـید و  ناوتیمن  ار  شرعق  هک  کیرات  مدـید  یئداو  اجنآ  رد 

ترـضح نآ  زا  ربـتعم  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  تسا و  اـجنآ  رد  يرفاـک  ره  حور  هک  تسا  توهرب  دومرف  منادـیمن  هّللا  هن و  تفگ  تسیچ 
تفگ يدید  هچ  دومرف  مدـید  میظع  يرما  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  لوسر و  ترـضح  تمدـخب  دـمآ  يدرم  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

دوخ اب  مدـش و  ایهم  سپ  توهرب  رد  دـنرادیمرب  افـش  يارب  زا  مدرم  هک  فاقحا  هاچ  زا  یبآ  دـندرک  فصو  وا  يارب  زا  متـشاد و  يرامیب 
يا تفگ  دمآ و  ریزب  ریجنز  دننام  يزیچ  اوه  نایم  زا  هک  مدید  هاگان  مزیرب  کشم  نآ  رد  بآ  حدق  نآ  زا  هک  متـشادرب  یحدق  یکـشم و 

ندرگ رد  ریجنز  تسا و  يدرم  هک  مدید  مهدب  واب  ار  بآ  حدـق  هک  مدرک  دـنلب  رـس  نوچ  مریمیم  تعاس  نیمه  رد  هک  هدـب  بآ  ارم  درم 
تفگیم دـمآ و  رگید  راـب  مرادرب  بآ  متفر  نوچ  سپ  باـتفآ  صرق  کـیدزن  دندیـشک  ار  وا  مهدـب  واـب  ار  حدـق  متـساوخ  نوـچ  تسوا 

دش و نینچ  هبترم  هس  باتفآ  صرقب  ات  دش  هدیـشک  زاب  مدرک  دنلب  ار  حدـق  نوچ  مریمیم  تعاس  نیا  رد  هک  هدـب  بآ  ارم  شطعلا  شطعلا 
ردارب هک  تسا  مالّسلا  هیلع  مدآ  رسپ  لیباق  نآ  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  مدادن  بآ  واب  متسب و  ار  کشم  رس 

هیلع قداص  ترضح  زا  تفگ  هک  تسلوقنم  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  تمایق و  زور  ات  تسوا  باذع  نیا  تشک و  ار  دوخ 
یلب متفگ  ینیبب  ار  نآ  یهاوخیم  نمی  ياعنـص  ات  تسماش  يارـصب  نیب  اـم  زا  نآ  تعـسو  هک  دومرف  رثوک  ضوح  زا  مدرک  لاؤس  مالّـسلا 

تسناوتیمن ار  نآ  فرط  ود  هک  دش  ادیپ  يرهن  دز  نیمز  رب  ار  اپ  سپ  درب  نوریب  هنیدم  زا  تفرگ و  ارم  تسد  ترـضح  سپ  موش  وت  يادف 
نآ فرط  کی  زا  هک  دمآ  نم  رظن  رد  يرهن  دوب و  ياهریزج  دننام  هک  میدوب  هداتـسیا  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  نم و  هک  یعـضوم  رگم  دید 
قح رد  توقای  دننام  تفریم  یبارش  اهنیا  نایم  زا  رتدیفس و  فرب  زا  تفریم  يریش  رگید  فرط  کی  زا  رتدیفس و  فرب  زا  تفریم  دوب  یبآ 
وت يادف  متفگ  بآ  ریش و  نایم  رد  بارـش  نآ  زا  رتامنشوخ  رتوکین و  يزیچ  مدوب  هدیدن  زگره  هک  تفاطل  یخرـس و   410 ص : نیقیلا ،

تسا هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یئاههمـشچ  اهنیا  هک  دومرف  ترـضح  تساجک  زا  نآ  يارجم  دیآیم و  نوریب  اجک  زا  رهن  نیا  موش 
مدـید رهن  نیا  رانک  رد  دوشیم و  يراـج  رهن  نیا  رد  بارـش  زا  ياهمـشچ  بآ و  زا  ياهمـشچ  ریـش و  زا  ياهمـشچ  دـشابیم  تشهب  رد  هک 

ره تسد  رد  مدوب و  هدیدن  یئوم  یبوخ  نآب  زگره  هک  دوب  هتخیوآ  اهنآ  رـس  رب  اهوم  دوب و  ياهیروح  یتخرد  ره  نایم  رد  دوب و  ناتخرد 
هراشا تفر و  نایروح  نآ  زا  یکی  کیدزن  ترضح  سپ  دوبن  ایند  ياهفرظ  زا  مدوب و  هدیدن  یفرظ  یبوخ  نآب  زگره  هک  دوب  ياهینآ  کی 

تـسدب درک  رپ  رهن  نآ  زا  ار  فرظ  دـش و  مخ  وا  اـب  زین  تخرد  درادرب  اـهرهن  زا  هک  دـش  مخ  هیروـح  نآ  هک  مدـید  هدـب  بآ  هـک  دوـمن 
داد و ترـضحب  درک و  رپ  رگید  راب  دش و  مخ  تخرد  اب  وا  دـنک  رپ  زاب  هک  دومرف  هراشا  داد و  واب  ار  هینآ  زاب  دـیماشایب و  داد و  ترـضح 

نوچ دوب و  کشم  يوب  نآ  هحیار  مدوب و  هدیشچن  تذل  تفاطل و  یمرن و  نآب  یبارش  زگره  هک  مدیماشایب  دومرف و  تقفش  نمب  ترضح 
نامگ نونک  ات  مدوب و  هدیدن  زگره  مدید  زورما  هچنآ  لثم  موش  وت  يادف  متفگ  دوب  فرظ  نآ  رد  بارش  نول  هس  ره  مدرک  رظن  هساک  رد 
تـسا هدـینادرگ  اـیهم  اـم  نایعیـش  يارب  یلاـعتقح  هک  تسا  يزیچ  رتمک  نیا  هک  دومرف  ترـضح  دوب  دـناوتیم  يزیچ  نینچ  هک  مدرکیمن 
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ام نمشد  دماشآیم و  نآ  ياهبارـش  زا  درچیم و  نآ  ياهناتـسغاب  رد  دنروآیم و  اهرهن  نیا  يوسب  ار  شحور  دوریم  ایند  زا  نوچ  نمؤم 
شقلح رد  میمح  زا  دنناروخیم و  واب  نآ  موقز  زا  دـشابیم و  هشیمه  باذـع  رد  توهرب و  يداوب  دـنربیم  ار  شحور  دـباییم  تافو  نوچ 

هیلع قداص  ترـضح  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور  رکب  هّللا  دـبع  زا  ةرایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  يداو و  نآ  زا  ادـخب  دـیرب  هانپ  سپ  دـننکیم 
هار پچ  زا  یشحوم  هایس  هوکب  میتشذگ  سپ  دنتفگیم  نافسع  ار  نآ  هک  میدمآ  دورف  یلزنم  رد  سپ  هکم  ات  هنیدم  زا  مدوب  قیفر  مالّسلا 

ینادیم رکب  رسپ  يا  دومرف  ترـضح  ماهدیدن  نیا  لثم  یـشحوم  هوک  هار  نیا  رد  هوک  نیا  دراد  تشحو  رایـسب  هچ  هّللا  لوسر  نب  ای  متفگ 
نیا رد  تسا و  عقاو  منهج  ياهیداو  زا  يداو  رد  نآ  دنیوگیم و  دـمک  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  نیا  دومرف  هن  متفگ  تسیهوک  هچ  نیا  هک 
منهج ياهرهن  عیمج  دوشیم  يراج  ناشیا  ریز  زا  تسا و  هدرپس  اجنیا  رد  ار  ناشیا  ادخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  مردپ  ناگدنشک  دشابیم  هوک 

زا همطح و  زا  یظل و  زا  منهج و  زا  لابخ و  تنیط  زا  ماثا و  زا  قلف و  زا  نزح و  بج  زا  دیآیم  نوریب  هچنآ  میمح و  دیدص و  نیلسغ و  زا 
يوسب دننکیم  هثاغتسا  هک  منیبیم  ار  رکب  وبأ  رمع و  هکنآ  رگم  متشذگن  هوک  نیا  زا  تقوچیه  رد  ریعـس و  زا  هیواه و  زا  میحج و  زا  رقس و 

دوب  411 ص : نیقیلا ، قح  یبابـسا  ببـسب  دـندرک  هچنآ  ناشیا  هک  میوگیم  رمع  رکب و  وبا  هب  سپ  مردـپ  نالتاق  يوسب  منکیم  رظن  نم و 
عیمج دیدرک و  بصغ  ار  ام  قح  دیدرک و  مورحم  دوخ  قح  زا  دیتشک و  ار  ام  دیدرکن و  محر  ام  رب  دیدش  مکاح  نوچ  دیتشاذگ  امش  هک 

تسین هدننکملظ  ادخ  دیاهداتسرف و  شیپ  ار  هچنآ  لابو  دیشچب  دنک  محر  امش  رب  هک  ار  یسک  دنکن  محر  ادخ  دیدش  فرصتم  ار  ام  روما 
هدایز منهج  رب  دنتسه  ناظفاح  تسا و  اجنآ  رد  منهج  مشـش و  نیمزب  دومرف  دوشیم  یهتنم  اجکب  هوک  نیا  موش  وت  يادف  متفگ  ناگدنب  رب 

دنکیمن و تقرافم  نآ  زا  هک  يرماب  تسا  لکوم  یکلم  ره  كاخ و  ياههرذ  اهایرد و  تارطق  ناراب و  ياههرطق  نامـسآ و  ياههراتـس  زا 
دوشیم دـیع  ياـهزور  هعمج و  زور  نوـچ  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوـخ  باـتک  رد  یـسرن  دـیز 

ملاع دنوادخ  هک  دننکاس  اهتـشهب  ياههفرغ  رد  ناشیا  نانمؤم و  حاورا  نایم  رد  دنک  ادن  هک  ار  تشهب  نزاخ  ناوضر  دـنکیم  رما  یلاعتقح 
ره يارب  زا  هک  ار  ناوضر  دنکیم  رما  نانم  دنوادخ  سپ  ایند  لها  زا  دـیورب  دوخ  ناردارب  نارای و  یلاها و  ترایزب  هک  تسا  هداد  تصخر 

اههقان رب  دـشاب و  رتدرز  توقای  زا  نآ  هدرپ  هک  دنـشاب  هتـسب  زبس  دـجربز  زا  ياهبق  هقان  نآ  رب  هک  دروایب  تشهب  ياههقان  زا  ياهقان  یحور 
زا اهجات  تشهب و  ياههلح  مامت و  تنیز  اب  اههقان  نآ  رب  دـنوشیم  راوس  سپ  دنـشاب  هدیـشوپ  تشهب  قربتـسا  سدنـس و  زا  اهعقرب  اههلح و 

سپ دنـشخردیم  رود  کیدزن و  زا  نامـسآ  رد  هک  اههراتـس  دننام  دـشخرد  دـشخب و  رون  ناشیا  رـس  رد  اهجات  نآ  هک  رـس  رب  رتدـیراورم 
دتـسرف ناشیا  لابقتـساب  ار  اهنامـسآهکئالم  هک  ار  لیئربج  دـیامرفیم  رما  لیلج  دـنوادخ  سپ  دـنوش  عمج  تشهب  هصرع  رد  نانمؤم  حاورا 

رد تسا  یئارحص  نآ  مالسلا و  يداو  هب  دنیآ  دورف  ات  دننک  تعیاشم  ار  ناشیا  نیئاپ  نامـسآ  ات  دننک و  لابقتـسا  نامـسآ  ره  هکئالم  سپ 
ناشیا اب  اـیند  رد  هک  ار  دوخ  یلاـها  دـننک  تراـیز  اـت  اـههیرق  اهرهـش و  رد  دـنوش  قرفتم  سپ  فرـشا  فجن  يارحـص  ینعی  هفوک  تشپ 

هک يدـب  روما  ینعی  دـنهاوخیم  هچنآ  يوسب  دـنهاوخیمن  هچنآ  زا  ار  ناشیا  ياهور  دـننادرگب  هک  دنـشاب  دـنچ  یکلم  ناشیا  اـب  دـناهدوب و 
ترایزب دـنیامنیم و  ناشیاب  تسناشیا  رورـس  بجوم  هک  يروما  دـننادرگیم و  ناهنپ  ناشیا  زا  ار  اهنآ  ندـید  ددرگیم  ناشیا  هودـنا  بجوم 

ناشیا نایم  رد  لیئربج  دنکیم  ادن  دنوشیم  غراف  دیع  هعمج و  زامن  زا  مدرم  نوچ  دـنوریم و  تسا  اهنآ  رد  ناشیا  یلـصا  ياهندـب  هک  اهربق 
وت يادـف  تفگ  تسیرگ و  سلجم  لـها  زا  يدرم  دومرف  ار  نیا  ترـضح  نوچ  دـندرگیمرب  سپ  تشهب  ياـههفرغ  يوسب  دـیدرگرب  هک 
هک دـندنچ  یثیبخ  ياهحور  كاخ و  ریز  رد  دـندنچ  ینوعلم  ياهندـب  دومرف  دوب  دـهاوخ  نوچ  رفاـک  لاـح  تسا  نمؤم  يارب  زا  نیا  موش 

ثیبخ نوعلم  ياهندـبب  دـسریم  اهنآ  ياهلوه  اهعزفب و  دـنبذعم  اجنآ  رد  تیربک  هاچ  رد  توهرب  يداو  رد  ار  ناـشیا  دـناهدینادرگ  نکاـس 
فئاخ اهندب  نآ  هتسویپ  دنیبب و  كانلوه  ياهباوخ  دشاب و  باوخ  رد  هک  یـسک  هلزنم  هب  دنکاخ  ریز  رد   412 ص : نیقیلا ، قح  هک  ناشیا 

رهاظ ام  مئاق  هکنآ  ات  دنباییمن  یتحار  یحور و  دنـسوبحم و  یهلا  طخـس  نادنز  رد  هتـسویپ  اهباذـع و  عاوناب  دـنبذعم  اهحور  دـنناسرت و  و 
دنوریم دنزیم و  ار  ناشیا  ندرگ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دـننادرگیم و  رب  ناشیا  دـیلپ  ياهندـب  يوسب  ار  ثیبخ  ياهحور  نآ  سپ  دوش 
حاورا هک  دوشیم  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  هک  دیوگ  فلؤم  دوب . دنهاوخ  بذعم  اجنآ  رد  دابآلا  دبا  دنوریم و  منهجب  تمایق  رد  شتآ و  يوسب 
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ثیداحا نآ  دنـشابیم و  نیمز  تشهب  رد  هک  دوشیم  رهاظ  هقباس  ثیداحا  زا  تسنامـسآ و  رد  هک  دندلخ  تشهب  رد  خزرب  ملاع  رد  نانمؤم 
هتبلا دش  روکذم  هچنآ  باوبا و  نیا  رد  لوق  لمجم  دـشاب و  هدوب  نابرقم  زا  یـضعب  صوصخم  نیا  هک  تسا  نکمم  تسا و  رتربتعم  شیپ 

نامیا ضحم  رگا  تسا  یقاب  توم  زا  دـعب  سفن  هک  تسنآ  دوشیم  مولعم  هچنآ  هعطاق  نیهارب  هضیفتـسم و  ثیداحا  زا  درک و  دـیاب  داقتعا 
یغبنی امک  تجح  ای  درادن  لطاب  زا  قح  زیمت  رب  تردق  هک  تسا  فعضتسم  رگا  تسا و  بذعم  دراد  رفک  ضحم  رگا  تسا و  معنتم  دراد 

یعالطا رگا  ای  دنرادن  بهاذم  فالتخا  رب  یعالطا  دنـشابیم و  ننـست  دالب  ای  رفک  دالب  ياصقا  رد  هک  یعمج  دننام  تسا  هدشن  مامت  وا  رب 
یتوادع هعیـش  اب  دنـشاب و  هتـشاد  تیب  لها  تبحم  هک  نیفلاخم  زا  یـضعب  هکلب  دننکب  قح  نید  سـسجت  هک  دمآ  يدالبب  دنناوتیمن  دنراد 

یباوث یباذع و  یلاؤس و  خزرب  رد  ار  اهنیا  ناشیا  لاثما  نیناجم و  لافطا و  دنـسانشن و  صوصخب  ار  ماما  دنـشاب و  ناریح  دنـشاب و  هتـشادن 
ناشیاب حاورا  مدرم  ریاس  دنک و  كولس  ناشیا  اب  دوخ  لضفب  ای  دوخ  لدعب  یلاعتقح  هک  تمایق  ات  تسا  فوقوم  ناشیا  رما  دوب و  دهاوخن 

زا دننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  دنـشاب و  هتـشاد  باوج  لاؤس و  باطخ و  مهف  رب  تردق  هک  ندـب  زا  یـضعبب  ای  ندـب  عیمجب  ربق  رد  ددرگیمرب 
طقاس یضعب  زا  لاؤس  تسقح و  هلمجلا  یف  ربق  راشف  هطغض و  دنهدیم و  باقع  باوث و  نآ  ياضتقمب  لامعا و  زا  یضعب  دیاقع و  یـضعب 
ندـب رد  همه  اهنآ  تشذـگ و  هچنانچ  دوشیم  طقاس  نانمؤم  زا  یـضعب  زا  زین  هطغـض  دنـشاب و  هدرک  وا  نیقلت  هک  یـسک  نآ  دـننام  دوشیم 

معنت و تروص و  رد  هیلـصا  داسجاب  هیبش  هکئالم  نج و  ماسجا  دننام  یفیطل  یلاثم  ندبب  دریگیم  قلعت  حور  نآ  زا  دعب  دوشیم  عقاو  یلـصا 
دوشیم عقاو  یلـصا  ندـبب  تبـسن  هک  روما  زا  یـضعب  ببـسب  دوش  لـصاح  یملا  ار  حاورا  هک  تسا  نکمم  دـشابیم و  ندـب  نآ  رد  باذـع 

باب رد  هک  رابخا  رثکا  هجو  نیاب  دوشیم و  رهاظ  رابخا  زا  هکنانچ  درک  دهاوخ  دوع  نآب  دنادیم  تسا و  هتشاد  نآب  قباس  هک  یقلعت  رابتعاب 
ياهلکـشب همئا  ندـید  دوخ و  لـها  تراـیزب  وا  ندـمآ  اوه و  رد  وا  ناریط  حور و  تکرح  نآ و  یگنت  یگداـشگ و  ربق و  باـقع  باوث و 

فلکت نودب  بهاذم  همه  رب  تسا  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هچنآ  ریاس  باذـع و   413 ص : نیقیلا ، قح  اب  ناشیا  يادعا  هدـهاشم  ناشیا و 
حیحـصت تسا  نکمم  هچ  رگا  خزرب و  ملاـع  رد  دـشابیم  نآ  رد  حور  هک  تسا  یناـکم  نآ  راـبخا  رثکا  رد  ربـقب  دارم  سپ  دوشیم  هتخاـس 

اعرش و یعنام  تسا و  هدش  دراو  رایسب  هربتعم  ثیداحا  رد  هیلاثم  داسجا  نوچ  اما  هیلاثم  داسجا  نودب  حور  مسجتب  لوق  اب  رابخا  زا  یـضعب 
یفن رد  هدمع  یتسناد و  هچنانچ  تسا  لطاب  دیآیم  مزال  خسانت  هک  دـناهدرک  هک  یمهوت  دـش و  دـیاب  لئاق  هتبلا  تسین  نآب  لاوقا  زا  القع 

نآ یفن  رب  ترورـض  عامجا و  هچنآ  رد  تسین  لخاد  نیا  هک  تسمولعم  نآ و  نـالطب  رب  تسا  نیملـسم  عاـمجا  نید و  ترورـض  خـسانت 
نیملکتم و زا  وا  ریغ  دیفم و  خیش  دننام  ناناملسم  زا  يرایسب  دناهدش  نآب  لئاق  هکنآ  لاح  دشاب و  نآ  رد  لخاد  هنوگچ  تسا و  هدش  عقاو 

هکلب یتیم  ره  ربق  رد  دوشیمن  بذعم  هک  تسا  هدش  دراو  يده  همئا  زا  هک  تسا  هتفگ  هیرورـض  لئاسم  باوج  رد  دیفم  خیـش  نیثدـحم و 
نیا ریغب  دشاب و  هتشاد  نامیا  ضحم  هک  یسک  دوشیم  معنتم  هکلب  یتیم  ره  دوشیمن  معنتم  دشاب و  هتشاد  رفک  ضحم  هک  ره  دوشیم  بذعم 
هدـش دراو  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  فنـص  ود  نیا  صوصخم  زین  ربق  لاؤس  هک  تسلوقنم  نینچمه  دـنراذگیم و  دوخ  لاـحب  ار  فنـص  ود 

لثم یبلاق  رد  ار  نمؤم  ره  حور  دنادرگیم  یلاعتقح  هک  تسا  هدش  دراو  ربخ  رد  سپ  نآ  رد  نمؤم  میعن  ربق و  رد  رفاک  باذـع  اما  تسا و 
هک ار  وا  دـسج  دـنکیم  ءاشنا  دـنمدب  روص  رد  نوچ  سپ  تمایق  زور  ات  ار  وا  درادـیم  معنتم  وا و  ياهتـشهب  زا  یتشهب  رد  اـیند  رد  وا  بلاـق 
هک ار  وا  دنکیم  رما  فقومب و  ار  وا  دنکیم  رشح  ندب و  نامهب  ار  وا  حور  دنادرگیم  سپ  تسا  هدیدرگ  قرفتم  كاخ و  رد  تسا  هدیـسوپ 
نآ عابط  لیدعت  هکلب  تسین  ایند  دسج  بیکرت  رب  ددرگیمرب  نآب  هک  يدسج  نآ  اما  دشابیم  معنتم  نآ  رد  دابآلا  دبا  دنربیم و  دلخ  تنجب 

دشابیمن و تشهب  رد  ار  وا  یتسس  یگدناماو و  بعت و  عابط و  لیدعت  نآب  دوشیمن  ریپ  زگره  هک  دنادرگیم  وکین  ار  وا  تروص  دیامنیم و 
ات نآ  هب  ددرگیم  بذعم  هک  یـشتآ  نآ و  هب  دوشیم  بقاعم  هک  یباذـع  لحم  رد  ایند  رد  وا  بلاق  لثم  دـهدیم  رارق  یبلاق  رد  ار  رفاک  حور 

ددرگیم بذعم  ندب  نآ  هب  نآ و  هب  ار  حور  دنادرگیمرب  ربق  رد  نآ  زا  تسا  هدرک  تقرافم  هک  ار  يدـسج  دـنکیم  اشنا  ادـخ  سپ  تمایق 
. دوشیمن یناف  هک  دنکیم  بیکرت  يوحنب  ار  شدسج  ترخآ و  رد  هشیمه 

: تسا زیچ  دنچ  اهنآ  هدمع  دوشیم و  عقاو  روص  خفن  زا  شیپ  هک  تسا  تمایق  تامالع  طیارش و  زا  یضعب  نایب  رد  مجنپ  لصف 
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نوریب عنام  هک  تخاس  ار  دـس  نوچ  هک  تسا  هدومرف  نینرقلا  وذ  هصق  رد  تسا و  قطاـن  نآ  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسا  جوجأـی  جورخ  لوا 
هدعو دنکیم و  راومه  نیمز  اب  ار  دس  نم  راگدرورپ  هدعو  دـیایب  هاگره   414 ص : نیقیلا ، قح  سپ  تفگ  دشاب  جوجأم  جوجأی و  ندـمآ 
يدنلب ره  زا  ناشیا  ناشیا و  دـس  ینعی  جوجأم  جوجأی و  دـنوش  هدوشگ  هک  یتقو  ات  هک  هدومرف  رگید  ياج  رد  تسا و  قح  نم  راگدرورپ 

تسا و یتما  جوجأی  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هفیذح  زا  نارسفم  تمایق و  قح  هدعو  دوش  کیدزن  دنیآ و  ریزب  تعرسب 
دنافنص هس  ناشیا  دنیبیم و  دوخ  بلص  زا  دنزرف  رازه  ات  دریمیمن  ناشیا  زا  يدرم  دناهفیاط و  دص  راهچ  کی  ره  تسا و  یتما  جوجأم 

شیپ رد  ینهآ  هوک و  چیه  هک  دنافنص  نیا  تسا و  يواسم  ناشـضرع  لوط و  ناشیا  زا  یفنـص  دندنلب و  ناتخرد  دننام  ناشیا  زا  یفنص 
یکوخ و يرتش و  یلیفب و  دـنرذگیمن  دوخ و  فاحل  ار  يرگید  دـنکیم و  شارف  ار  دوخ  شوگ  کی  رگید  یفنـص  دتـسیایمن و  ناـشیا 
رد ناشیا  هقاس  دوب و  دهاوخ  ماش  رد  ناشیا  همدـقم  دـنروخیم  ار  وا  دریمیم  ناشیا  زا  هک  ره  دـنروخیم و  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  تاناویح  ریاس 

نیمهب تسا  هدـشن  دراو  هربتعم  ثیداحا  رد  ناشیا  تایـصوصخ  نوچ  دـننکیم و  رخآ  ار  ناردـنزام  هچایرد  قرـشم و  ياهرهن  ناسارخ و 
هدـش دراو  دـیجم  نآرق  صن  رد  هچنانچ  نینرقلا  وذ  دـس  تمایقب و  کیدزن  ناشیا  جورخ  ناشیا و  دوجوب  ناـمیا  ـالمجم  میدرک و  اـفتکا 

هک ضرالا  ۀباد  میود  تسین . رورض  اهنآ  تایصوصخ  سسجت  درک و  دیابن  ناشیا  ياهههبش  هدحالم و  نخـسب  شوگ  دروآ و  دیاب  تسا 
یـضعب دیایب  هک  يزور  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  برغم  بناج  زا  تسا  باتفآ  ندمآ  نوریب  میـس  دش . روکذم  تعجر  رد  اقباس 

یتعاط و يریخ و  وا  نامیا  رد  دـنک  بسک  ای  دـشاب  هدرواین  نامیا  رتشیپ  هک  وا  نامیا  ار  یـسفن  دـشخبیمن  یعفن  وت  راگدرورپ  تاـیآ  زا 
تماـیق و گرم و  ناـخد و  لاـجد و  تسا و  ضرـالا  ۀـباد  برغم و  زا  تسباـتفآ  عولط  تاـیآ  هک  دـناهدرک  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  هماـع 
ضرالا و ۀـباد  جورخ  برغم و  زا  تسا  سمـش  عولط  راگدرورپ  تاـیآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یـشایع 

ناـمیا سک  همه  دـنک  عوـلط  برغم  زا  باـتفآ  نوـچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربـتعم  دنـسب  یـسوط  خیـش  ینیلک و  ناـخد و 
دنک عولط  برغم  زا  باتفآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـسب  زین  میهاربا  نب  یلع  دـشخبیمن و  یعفن  ناشیاب  ناـمیا  دروآیم و 

یلاعتقح هکنآب  تسا  هراشا  نآ  دـش و  روکذـم  هقباس  ثیداحا  رد  هک  تسناخد  مراهچ  دـشخبیمن . واب  یعفن  ناـمیا  دروآ  ناـمیا  هک  ره 
مدرم دریگارف  هک  یئادیوه  دود  نامسآ  دروایب  هک  يزور  ینعی  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  اذه  َساَّنلا  یَشْغَی  ٍنِیبُم  ٍناخُِدب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  تسا  هدومرف 

زا دعب  میروآیم  نامیا  ام  هک  یتسردب  نک  رود  ام  زا  ار  باذع   415 ص : نیقیلا ، قح  اراگدرورپ  هدنروآدرد  تسا  یباذع  نیا  دنیوگ  ار 
نارـسفم رثکا  بیذکت و  رفکب و  درک  دیهاوخ  دوع  زاب  امـش  هک  یتسردب  مینکیم  رود  امـش  زا  ار  باذـع  یکدـنا  ام  هک  تسا  هدومرف  نآ 

ياهرس تمایق و  زا  شیپ  ناقفانم  رافک و  ياهشوگ  رد  دوش  لخاد  دریگارف و  ار  مدرم  هک  تمایق  طارشا  زا  تسا  یتیآ  ناخد  هک  دناهتفگ 
زور لهچ  دنـشاب و  هتخورفا  شتآ  نآ  رد  هک  دوش  هناخ  دننام  نیمز  دسرب و  یماکز  لثم  نآ  زا  ینمؤم  رهب  دوش و  نایرب  هلک  دننام  ناشیا 
دراو المجم  تیب  لها  ثیداحا  رد  دناهدرک و  تیاور  نارگید  يرـصب و  نسح  سابع و  نبا  زا  ار  نیا  دوش و  فرطرب  نآ  زا  دـعب  دـنامب و 

یطحقب تسا  هراشا  ناخد  هک  دناهتفگ  یضعب  هچنآ  دروآ و  دیاب  نامیا  وحن  نیمهب  تسا  هدیسرن  رظنب  اهنآ  رد  لیـصافت  نیا  تسا و  هدش 
دراو تایاور  زا  یضعب  رد  هصاخ و  هماع و  زا  تسا  هربتعم  ثیداحا  فلاخم  دش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  هک 

دش دهاوخ  رهاظ  تعجر  رد  ناخد  نیا  هک  تسا  هدش 

: ءایشا ءانف  تسا و  روص  خفن  نایب  رد  مشش  لصف 

قلخ ار  لیفارسا  یلاعت  قح  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  قرط  زا  رایسب  ثیداحا  روص و  خفن  رب  دنکیم  تلالد  رایـسب  تایآ  هک  نادب 
هدـش قلخ  وا  هک  يزور  زا  برغم و  رد  رگید  فرط  تسا و  قرـشم  رد  نآ  فرط  کـی  هک  یقوب  ینعی  دـیرفآ  یمیظع  روص  وا  اـب  درک و 

هیلع نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  هچنانچ  دـمدب  روص  رد  دـسرب  یهلا  نامرف  هاگره  تسا  یهلا  رما  رظتنم  دراد و  ناهد  رد  ار  قوب  نآ  تسا 
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روص رد  ندیمد  تصخر  وت  بناج  زا  دشکیم  راظتنا  هدوشگ و  اههدید  هک  روص  بحاص  لیفارسا  تسا  هدومرف  هلماک  هفیحص  رد  مالّـسلا 
دـندوخ و لاـمعا  ورگ  رد  اـهربق  رد  هک  ار  اـههدرم  روص  رد  ندـیمدب  دـنادرگیم  هدـنز  دزاـسیم و  هاـگآ  سپ  ار  تماـیق  رما  لوـلح  ار و 
رد تسا  هدومرف  هط  رد  یندرکعمج و  ار  ناـشیا  مینک  عمج  سپ  روـص  رد  دوـش  هدرک  خـفن  تسا و  هدوـمرف  فـهک  هروـس  رد  یلاـعتقح 

سپ روص  رد  دنمدب  هاگره  سپ  تسا  هدومرف  نینمؤم  هروس  رد  دوبک و  ياههدید  اب  ار  نامرجم  مینک  رـشح  روص و  رد  دـنمدب  هک  يزور 
رد هک  ره  دـنیآ  عزفب  سپ  روص  رد  دـنمدب  هک  يزور  تسا و  هدومرف  لـمن  هروس  رد  زور و  نآ  رد  دوب  دـهاوخن  ناـشیا  ناـیم  رد  اهتبـسن 

لیفارسا و لیئربج و  هک  دناهتفگ  دریمن و  دهاوخ  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دنریمیم  فوخ  تدش  زا  هک  دناهتفگ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و 
ناشیا هک  ار  میظع  يادص  کی  رگم  دنشکیمن  راظتنا  هک  تسا  هدومرف  سی  هروس  رد  دنریمیمن و  روص  خفن  رد  هک  دنالیئارزع  لیئاکیم و 

دناهدرک تیاور  نارـسفم  دنریمیم و  نآب  هک  تسا  یلوا  هخفن  دارم  دنـشاب و  هلماعم  هعزانم و  همـصاخم و  نیع  رد  هک  یتلاح  رد  دریگب  ار 
تمایق هک  دنـشاب  هدـیچیپ  هن  ار  اههماج  زونه  دـننک و  شورفودـیرخ  هک  دنـشاب  هدوشگ  اههماج  درم  ود  هک  یتقو  رد  دوش  اپرب  تمایق  هک 

تعاطتـسا هک  تسا  هدومرف  سپ  دریمب  هک  دـشاب  هدیـسرن  شناهدـب  زونه  دـشاب  هتـشادرب  همقل  يدرم  416 و  ص : نیقیلا ، قح  دوـش  اـپرب 
نامزلا رخآ  رد  نیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  دـندرگرب  دوخ  ياههناخ  دوخ و  لـها  يوسب  هن  دـننکب و  یتیـصو  هک  دـنرادن 

دوخ و هک  یتلاـح  رد  دـنریمب  همه  سپ  دنـشاب  همـصاخم  رد  دوخ  ياـهرازاب  رد  هک  یتقو  رد  دوش  دـنلب  ناـشیا  ناـیم  رد  ياهحیـص  تسا 
سپ روص  رد  دوش و  هدرک  خـفن  دومرف و  ار  میود  هخفن  یلاـعتقح  سپ  دـننکیمن  یتیـصو  دـندرگیمن و  رب  دوخ  لزنمب  ناـشیا  زا  يدـحا 

تخیگنارب و ار  ام  یک  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ  دـنور  تعرـسب  وا  مکح  لحم  وا و  شرع  يوسب  ینعی  دوخ  راگدرورپ  يوسب  اهربق  زا  ناشیا 
همه هاگان  سپ  یئادص  رگم  دوبن  ناربمغیپ  دنتفگ  تسار  نمحر و  دنوادخ  داد  هدعو  هچنآ  تسنیا  ام  هاگباوخ  ياج  زا  دـینادرگ  روشحم 

ایند و رد  دندرگیمنرب  رگید  ار و  هحیص  کی  رگم  دنـشکیمن  راظتنا  تسا  هدومرف  هروس ص  رد  دناهدش و  رـضاح  ام  دزن  عضوم  کی  رد 
رد رگید  راب  سپ  دنریمیم  ینعی  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  دوشیم  شوهیب  سپ  روص  رد  دوشیم  هدرک  خفن  تسا و  هدومرف  رمز  رد 

هدومرف رگید  هروس  رد  و  درک . دنهاوخ  راک  هچ  ناشیا  اب  هک  دنـشکیم  راظتنا  دـننکیم و  رظن  دناهداتـسیا و  ناشیا  هاگان  سپ  دـنمدیم  روص 
ادن هک  يزور  ونـشب  هدب و  شوگ  هک  تسا  هدومرف  دیآیم و  لمعب  یهلا  ياهدیعو  هک  تسا  يزور  نآ  روص  رد  دوشیم  هدـیمد  هک  تسا 

یتسردب اهربق  زا  مدرم  دنیآیم  نوریب  هک  تسا  يزور  نآ  یتسار  قحب و  ار  هحیـص  دنوشیم  هک  يزور  کیدزن  ناکم  زا  هدننکادن  دنکیم 
تعرـسب مدرم  دنیآیم  نوریب  نیمز و  دوشیم  هتفاکـش  هک  يزور  همه  تشگزاب  تسا  ام  يوسب  میناریمیم و  مینکیم و  هدنز  هک  میئام  هک 

هک تسا  يزور  نآ  سپ  قوب  رد  ینعی  روقان  رد  دـنمدب  هاـگره  سپ  هک  تسا  هدومرف  رثدـم  رد  تسناـسآ و  اـم  رب  هک  تسا  يرـشح  نیا 
نآب هک  لوا  ندیمد  یکی  هک  دـشابیم  روص  رد  هتبلا  خـفن  ود  هک  دـش  مولعم  همیرک  تایآ  زا  سپ  تسین  ناسآ  نارفاک و  رب  تسا  راوشد 
هعفد کیب  قیالخ  همه  ندـیمد  نآ  هب  هک  ندـش  ثوعبم  تقو  رد  يرگید  هعفد و  کیب  دـنریمیم  اهنامـسآ  لها  رثکا  نیمز و  لـها  عیمج 

دنریمیم و هک  تسا  قعـص  هخفن  میود  دنـسرتیم  هک  تسا  عزف  هخفن  لوا  دمدیم  هبترم  هس  هک  دناهتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  دنوشیم و  هدنز 
تسین و هخفن  ود  زا  ریغب  هربتعم  ثیداحا  رد  تسا و  ردان  لوق  نیا  دـنیآیم و  نوریب  اهربق  زا  دـنوشیم و  هدـنز  هک  تسا  ماـیق  هخفن  میس 

تایآ رهاوظ  یفانم  تسا و  هجویب  تمایق  رد  اهندب  رد  تسا  حاورا  ندیمد  دارم  تستروص و  عمج  روص  هک  دناهدرک  یـضعب  هک  یلیوأت 
زا تسا  هدرک  تیاور  هتخاف  یبا  نب  ریوس  زا  ربتعم  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  هچنانچ  تسا  هربتعم  راـبخا  فلاـخم  تسا و  اـهنآ  حیرـص  هکلب 

دوب دـهاوخ  هاگ  دـنچ  مود  لوا و  هخفن  ناـیم  هلـصاف   417 ص : نیقیلا ، قح  هک  دـندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح 
رما هک  یتسردـب  سپ  یلوا  هخفن  اما  دومرف  روص  رد  دـمدیم  هنوگچ  هّللا  لوسر  نب  اـی  هک  دندیـسرپ  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  دومرف  ترـضح 
نیب ام  ردقب  کی  ره  نیفرط  نایم  فرط و  ود  دراد و  رسکی  روص  روص و  اب  دیآیم  دورف  سپ  ایندب  دیآ  دورف  هک  ار  لیفارـسا  ادخ  دنکیم 
لها ندرم  رد  تسا  هداد  تصخر  ادخ  هک  دنیوگیم  دیآیم  نیمزب  روص  اب  هک  دـننیبیم  ار  لیفارـسا  هکئالم  نوچ  تسا  نیمز  نامـسآ و 

دنیوگیم دننیبیم  ار  لیفارسا  نیمز  لها  نوچ  دنکیم  هبعکب  ور  سدقملا و  تیب  هریظحب  دیآیم  دورف  لیفارـسا  سپ  نامـسآ  لها  نیمز و 
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تـسا نیمز  لها  بناج  رد  هک  یفرط  زا  دـیآیم  نوریب  ادـص  دـمدیم و  روص  نآ  رد  سپ  نیمز  لها  گرم  رد  تسا  هداد  تصخر  ادـخ 
بحاـص اهنامـسآ  رد  سپ  تسنامـسآ  بناـج  هک  یفرط  زا  دـیآیم  نوریب  دریمیم و  هـکنآ  رگم  دـنامیمن  یحور  بحاـص  نـیمز  رد  سپ 

تلاح نیا  رب  دریمیم و  زین  وا  ریمب  لیفارـسا  يا  هک  لیفارـسا  هب  دیامرفیم  یلاعتقح  سپ  لیفارـسا  رگم  دریمیم  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یحور 
دنوشیم ناور  هک  ار  اههوک  دنکیم  رما  دنیآیم و  جوم  تکرحب و  هک  ار  اهنامـسآ  ادخ  دنکیم  رما  سپ  دهاوخ  ادـخ  هک  ردـق  نآ  دـنامیم 

دنـشاب و هدرکن  هانگ  نآ  يور  رب  هک  ینیمزب  ینعی  رگید  نیمزب  نیمز  دوشیم  لدب  دنوشیم و  نهپ  دنوشیم و  راومه  ینعی  دومرف  ترـضح 
رب ار  دوخ  شرع  درک و  نهپ  ار  نیمز  راب  لوا  هچناـنچ  دـشابن  نیمز  يور  رب  یهاـیگ  یتخرد و  یئاـنب و  یهوک و  دـشاب و  رادومن  زراـب و 
دنک ادن  تقو  نآ  رد  سپ  دش  دهاوخ  رهاظ  تردق  تمظعب و  وا  لالقتـسا  دوب و  هتـشاذگ  هبترم  لوا  هچنانچ  تشاذگ  دـهاوخ  بآ  يور 

دشابن یـسک  نوچ  زورما و  یهاشداپ  تسیک  يارب  زا  دیوگ  دسرب و  نامـسآ  فارطاب  هک  يدنلب  رایـسب  يادصب  هلالج  لج  رابج  دنوادخ 
منم ار  ناشیا  مدـناریم  ار و  قیالخ  همه  مدرک  قلخ  نم  تسا و  راـهق  هناـگی  دـنوادخ  يارب  زا  دـیوگیم  دـیامرفیم  باوج  دوخ  دـیوگب  هک 

ار و ناشیا  مناریمیم  نم  دوخ  تردق  تسدب  ار  قلخ  مدیرفآ  نم  يریزو و  هن  مرادن و  یکیرـش  تسین و  يدنوادخ  نم  زج  هک  يدـنوادخ 
اهنامـسآ رد  سپ  تسا  اهنامـسآ  بناج  هب  هک  یفرط  زا  ادص  دور  نوریب  روص و  رد  دمدب  دوخ  تردـقب  رابج  دـنوادخ  سپ  منکیم  هدـنز 

دنوش روشحم  دـنوش و  رـضاح  خزود  تشهب و  دـندرگرب و  شرع  نالماح  دوب و  هچناـنچ  دزیخرب  دوش و  هدـنز  هکنآ  رگم  دـنامن  يدـحا 
هرارز نب  دیبع  زا  یـسرن  دـیز  باتک  رد  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  تقو و  نیا  رد  تسیرگ  رایـسب  ترـضح  سپ  باسح  يارب  زا  قیالخ 
هکنآ لثم  دنکیم  ریخأت  ار  نیمز  لها  یلاعتقح  دناریمب  نوچ  هک  تفگیم  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  دناهدرک  تیاور 
تلاح نیا  رب  ار و  لوا  نامـسآ  لها  دـناریمیم  سپ  اهنامز  نآ  فاعـضا  ار و  ناشیا  تسا  هدـناریم  هکنآ  لثم  ار و  قیالخ  تسا  هدرک  قلخ 

ار و لوا  نامـسآ  لـها  ار و  نیمز  لـها  تسا  هدـناریم  هچنآ  لـثم  ار و  قلخ  تسا  هدرک  قـلخ  هچنآ  لـثم   418 ص : نیقیلا ، قح  دراذـگیم 
میس نامسآ  لها  دناریمیم  سپ  دیامرفیم  ریخأت  اهتدم  نیا  عیمج  فاعضا  نینچمه  ار و  میود  نامسآ  لها  دناریمیم  سپ  ار  نآ  فاعـضا 

هک دومرف  سپ  دومرف  ار  متفه  نامـسآ  هکنآ  ات  دـیامنیم  ریخأت  هتـشذگ  ياهنامز  عیمج  ردـقب  ار  ینامـسآ  ره  لها  ندـناریم  نینچمه  ار و 
سپ دیامنیم  ریخأت  هتشذگ  ياهنامز  عیمج  فاعضا  زاب  ار و  لیئاکیم  دناریمیم  سپ  اهنآ  فاعضا  هتـشذگ و  ياهنامز  ردقب  دیامنیم  ریخأت 
ریخأت اهنامز  عیمج  فاعضا  لثم  زاب  سپ  ار  لیفارسا  دناریمیم  سپ  دیامرفیم  ثکم  هتشذگ  ياهنامز  فاعضا  ردقب  زاب  ار  لیئربج  دناریمیم 
زورما یهاشداپ  تسیک  زا  دیوگیم  سپ  دیامرفیم  ثکم  هتشذگ  ياهنامز  فاعـضا  لثم  زاب  سپ  ار  توملا  کلم  دناریمیم  سپ  دیامرفیم 

سپ ناربکتم  دنیاجک  دندرکیم  یئادخ  ياعدا  هک  اهنآ  دـنیاجک  نارابج  وک  تسا  راهق  هناگی  دـنوادخ  زا  دـیامرفیم  باوج  رد  دوخ  سپ 
ار اهنامز  نیا  مدرمـش  ینالوط  رایـسب  سپ  دـشابیم  يزیچ  نینچ  هک  مدرک  ضرع  نم  تفگ  دـیبع  دـنکیم  قلخ  دـنادرگیمرب و  ار  قیـالخ 
هک دیوگ  فلؤم  دـش . یهاوخن  علطم  اهنیا  رب  هک  يدـش  علطم  اهنآ  رب  ایآ  تسا  رتزارد  قیالخ  ندـیرفآ  زا  شیپ  ياهنامز  دومرف  ترـضح 

ندـیمدب هعفد  کیب  اهنامـسآ  لها  رثکا  هکنآ  رب  دـندرکیم  تلالد  هک  تسا  هقباس  رابخا  تایآ و  رهاوظ  یفانم  رهاـظ  بسحب  ثیدـح  نیا 
حاورا هک  تسنآ  شرهاظ  دوب و  دناوتیمن  رابخا  تایآ و  نآ  ضراعم  دراد  یتلاهج  نآ  يوار  نوچ  ربخ  نیا  دنوشیم و  كاله  لوا  روص 
قیالخ همه  هک  دننکیم  یـضعب  هک  يداعبتـسا  دش و  دهاوخ  روکذم  هّللا  ءاش  نا  نیا  زا  دعب  هچنانچ  دندرگ  قلطم  مودعم  قیالخ  داسجا  و 

یتمکح نمـضتم  هتبلا  ددرگیم  رداـص  هچنآ  میلع  میکح  زا  هک  اریز  درادـن  یتروص  تسا  هدـیافیب  کـلملا  نمل  باـطخ  دنـشاب  مودـعم 
عوقو زا  دعب  ار  ربخ  نیا  قداص  ربخم  نوچ  هک  نیفلکمب  تبسن  دشاب  یفطل  وا  رد  هک  تسا  نکمم  دشاب و  یفخم  ام  رب  هک  دنچ  ره  تسه 

یلاعتقح و تردـقب  ملع  ددرگن و  نآ  ياهتلود  اـهتزعب و  رورغم  دوش و  راـبتعایب  ناـشیا  رظن  رد  هک  ددرگ  نآ  بجوم  دـیوگب  ناـشیاب 
زا دعب  دنریمیم و  یلاعتقح  ریغب  اههدـنز  عیمج  هک  تسین  یکـش  نآ  رد  تمایق  زا  لبق  ءایـشا  يانف  اما  دوش و  رتشیب  ملاع  ریبدـت  رد  وا  درفت 

مودعم تسا  یهلا  سدقم  بانج  ریغ  هچ  ره  ماسجا و  داسجا و  حاورا و  ایآ  هکنآ  رد  تسا  فالخ  اما  دـنوشیم و  هدـنز  تمایق  رد  ندرم 
ار ناشیا  یلاعتقح  زاب  دـنوشیم و  مودـعم  داسجا  عیمج  نیمز و  اهنامـسآ و  زا  اهنآ  ریغ  ماسجا  عیمج  دـنایقاب و  حاورا  ای  دـنوشیم  ةرملاب 
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قح رایـسب  لاوقا  باب  نیا  رد  ار  هماع  ناـملکتم  ددرگیمرب و  اـهنآ  هب  حور  دوشیمن و  ةرملاـب  مودـعم  اـهنآ  زا  کیچـیه  اـی  دـنادرگیمرب 
ءانفب نالئاق  دـناهدرک و  لالدتـسا  رابخا  تایآ و  زا  دوخ  بهذـم  رب  کی  ره  تسین و  ياهدـیاف  اهنآ  رکذ  رد  هک  تسه   419 ص : نیقیلا ،

َو ٍناف ، اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  ُهُدیُِعن ، ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأََدب  امَک  ُهَهْجَو ، اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُک  ُرِخْآلا ، َو  ُلَّوَْألا  َوُه  یلاعتقح  لوق  زا  دناهدرک  لالدتـسا  اضیا 
ءازجا عیمجب  رـشح  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  یتایآ  رهاوظب  دناهدرک  لالدتـسا  انف  مدـعب  نالئاق  ِمارْکِْإلا و  َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی 
نیبناـج زا  هیلقع  لـیالد  تسین و  حیرـص  فرط  چـیه  زا  تاـیآ  هک  تسنآ  قـح  زیزع و  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  هـصق  دـننام  تـسا  هـقرفتم 

نیملکتم رثکا  دـنوشیمن و  مودـعم  هک  تسنآ  حاورا  رد  هماـع  نیملکتم  رثـکا  داـقتعا  تسا و  لکـشم  نیفرط  دـحاب  مزج  تسا و  لوخدـم 
رب تلالد  یعمـس  لیلد  تسا  هتفگ  دیرجت  رد  ریـصن  هجاوخ  هچنانچ  دنوشیمن  مودـعم  نیفلکم  داسجا  حاورا و  هک  تسنآ  داقتعا  ار  هیماما 
زا یـضعب  اما  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هصق  رد  هچنانچ  ءازجا  قیرفتب  فلکم  رد  دـننکیم  لیوأت  تسا و  هدرک  ماـسجا  ياـنف 
هک دومرف  قیدنز  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تشذگ  هکنانچ  هیلکلاب  ءایشا  مادعنا  ءانف و  رد  تسا  حیرـص  هربتعم  ثیداحا 

یسوسحم هن  دنامیم و  یمسج  هن  سپ  دنوشیم  یناف  ءایشا و  دنوشیم  لطاب  تقو  نآ  رد  سپ  دنمدب  روص  رد  هک  یتقو  ات  تسا  یقاب  حور 
نایم رد  نیا  نآ و  رد  دنوشیم  عطق  قلخ  هک  تسا  لاس  دص  راهچ  اهنآ  اهنآ و  ربدم  تسا  هدرک  ادـتبا  هچنانچ  ار  ءایـشا  دـنادرگیمرب  سپ 
عیمج هدننک  یناف  تسا  وا  هک  تسا  روکذم  دـننادیم  رتاوتم  ار  اهنآ  رثکا  هک  هغالبلا  جـهن  ياههبطخ  زا  یـضعب  رد  تسا و  روص  خـفن  ود 

دوجوب زا  رتبیجع  ندیرفآ  زا  دعب  ءایـشا  ندرک  یناف  تسین  اهنآ و  دوقفم  لثم  ددرگیمرب  اهنآ  دوجوم  هکنآ  ات  اهنآ  دوجو  زا  دعب  ءایـشا 
فانـصا عیمج  نایاپ و  راهچ  ناغرم و  زا  ایند  تاناویح  عیمج  دـنوش  عمج  رگا  هکنآ  لاح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  مدـع و  زا  اـهنآ  ندروآ 

ناریح هنیآره  دنباین و  نآ  يوسب  یهار  دنـشابن و  نآ  رب  رداق  ار  ياهشپ  دننک  ثادـحا  هکنآ  رب  اهتما  عیمج  ناگرزب  ناقمحا و  ار و  اهنآ 
دـنروهقم و هکنآـب  هدـننکفارتعا  هدـناماو و  دـندرگرب  ناـشیا و  ياـهتوق  ددرگ  زجاـع  ناریح و  نآ و  ملع  رد  ناـشیا  ياـهلقع  ددرگ 

چیه هک  اهنت  ایند  يانف  زا  دعب  دنادرگیمرب  یلاعتقح  هک  یتسردـب  نآ و  ندرک  یناف  زا  دـننک  فعـضب  ناعذا  ءاشنا و  زا  زجعب  هدـننکرارقا 
مودـعم یـسح  هن  ینامز و  هن  یناکم و  هن  دوب و  دـهاوخ  یتقو  هن  ایند  ءانف  زا  دـعب  دوب و  نینچ  ندـیرفآ  زا  شیپ  هچناـنچ  تسین  وا  اـب  زیچ 

عیمج تشگزاب  هک  راهق  هناگی  دـنوادخ  رگم  دوب  دـهاوخن  چـیه  سپ  اهتعاس  اهلاس و  ددرگیم  لیاز  اهتقو و  اهلجا و  تقو  نآ  رد  ددرگیم 
تردق رگا  درک و  دنتـسناوتن  یعانتما  درک  دهاوخ  یناف  هک  یماگنه  رد  دنتـشادن و  یتردق  درک  داجیا  ار  اهنآ  هک  یتقو  رد  تسا  واب  روما 

ص: نیقیلا ، قح  درکن  دوخ  یهاشداپ  تیوقت  يارب  زا  درک  اـهنآ  داـجیا  هک  یتقو  رد  اـهنآ و  ياـقب  دوبیم  مئاد  هنیآره  دنتـشاد  عاـنتما  رب 
دعب دـیرفاین و  دریگب  سنا  ناشیا  اب  هک  یئاهنت  تشحو و  يارب  زا  ای  نانمـشد  رب  يرای  يارب  زا  ای  ناصقن  لاوز و  زا  فوخ  يارب  زا  420 و 
دشاب هدوب  راوشد  نیگنس و  وا  رب  ای  دشاب  هدیناسر  مهب  ریبدت  فرصت و  زا  هک  تسین  یلالم  يارب  زا  دنادرگیم  یناف  ار  اهنآ  هک  ندیرفآ  زا 
هبطخ نیا  دیوجب و  اهنآب  يرای  تناعتسا و  ای  دشاب  هتـشاد  اهنآب  یجایتحا  هکنآ  نودب  ندرک  یناف  زا  دعب  ار  اهنآ  دنادرگیمزاب  اهنآ و  ياقب 
لوق اب  داعم  حیحـصت  يارب  زا  هک  یهوجو  مودـعم و  هداعا  زاوجب  لوق  زا  تسین  ياهراچ  نیارباـنب  اـهزیچ و  عیمج  ياـنف  رد  تسا  حـیرص 
دناوت دوجوب  مدـع  متک  زا  اهزیچ  هاگره  اعرـش  القع و  تسا  مودـعم  هداعا  زاوج  رهظا  دـشخبیمن و  هدـئاف  دـناهتفگ  مودـعم  هداعا  عانتماب 

دنک تهادـب  ياوعد  شزاوج  رب  یـسک  رگا  تسا و  هتفرن  ردـب  ناکم  دـح  زا  هکنآ  لاح  درک و  دـناوتن  داـجیا  شمدـع  زا  دـعب  ارچ  دروآ 
تشاذگ دیاب  نظ  هکلب  لامتحا  هبترم  رد  درک  دیابن  رابخا  در  سپ  دنک  عطق  هدافا  هک  تسا  هدیسرن  يدحب  قلطم  يانف  رابخا  اما  تساور 

دش دهاوخ  عقاو  تمایق  زا  شیپ  هک  تسا  هداد  ربخ  یلاعتقح  هک  تسیلاوحا  ریاس  نایب  رد  متفه  لصف 

ياهههبـش هدـحالم و  تاداعبتـسا  ببـسب  دروآ و  نامیا  رـشح  تامدـقم  زا  تسا  هداد  ربخ  همیرک  تاـیآ  رد  یلاـعت  قح  هچنآ  همهب  دـیاب 
قش هاگره  تسا  هدومرف  اههمان و  ندیچیپ  دننام  ار  اهنامـسآ  میچیپب  هک  يزور  تسا  هدومرف  هچنانچ  داد  دیابن  اهنآ  رد  لیوأت  هار  هفـسالف 
هک یتقو  هک  تسا  هدومرف  دشاب و  تسا  زور  نآ  سپ  نامسآ  دوش  قشنم  هک  تسا  هدومرف  زاب  دیامن و  فلتخم  ياهگنرب  اهنامسآ و  دوش 
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ناشرون هک  تسا  هدومرف  هددعتم  عضاوم  رد  بکاوک  رد  دوش و  هتفاکش  نامسآ  هک  تسا  هدومرف  زاب  دنک و  رود  دوخ  ياج  زا  ار  نامسآ 
مـشپ دـننام  اههوک  دـنوش و  عمج  رگیدـکی  اب  باـتفآ  هاـم و  دوش و  فرطرب  هاـم  باـتفآ و  رون  دـنزیرب و  ورف  نامـسآ  زا  دوش و  فرطرب 

هک دسر  مهب  نیمز  رد  یمیظع  هلزلز  دوش و  راومه  نیمز  ات  دنور  اوهب  اههرذ  دننام  دنزیرب و  رگیدـکی  زا  دـنیآ و  تکرحب  هدرک  یجالح 
زا دنکیم  لاؤس  هک  تسا  هدومرف  دوش و  حطسم  دنامن و  نآ  رد  يدنلب  چیه  هک  دوش  راومه  دوش و  فرطرب  نیمز  زا  اهیدنلب  اهانب و  عیمج 
هن نآ  رد  ینیبن  هک  يوتـسم  ینابایب  ار  نیمز  دـنادرگیم  سپ  یندـنک  نم  راگدرورپ  ار  اـهنآ  دـنکیم  هک  وگب  سپ  اـههوک  زا  دـمحم  اـی  وت 

دنوادخ نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  يدنلب و  هن  یتسپ و 
کی رد  ندز  مهب  مشچ  کیب  ار  سنا  نج و  همه  سپ  دنک  ادـن  يدانم  هک  دـنکیم  رما  دـنک  روشحم  عمج و  ار  مدرم  هک  دـهاوخ  نایملاع 

تسا و لوا  نامسآ  ربارب  رد  هک  دروآ  ریزب  ار  میود  نامسآ  سپ  درادب  مدرم  بقع  رد  دروآ و  ریزب  ار  لوا  نامـسآ  سپ  دنک  عمج  ناکم 
هکئالم و زا  یهورگ  اـب  دـیآ  ریزب  يربا  سپ  مدرمب  دـنادرگ  طـیحم   421 ص : نیقیلا ، قـح  دروآ و  ریزب  ار  اهنامـسآ  عـیمج  بیترت  نیاـب 

ٍناْطلُِـسب اَّلِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذـُْفناَف ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذـُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  هیآ  نیاب  دـنک  ادـن  يدانم 
رگم درک  ذوفن  هک  دیناوتن  دینک و  ذوفن  سپ  نیمز  اهنامـسآ و  راطقا  زا  دیزیرگب  دـینک و  ذوفن  هک  دـیناوت  رگا  سنا  نج و  هورگ  يا  ینعی 

نینمؤملا ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد  هک  دیـسرپ  يوار  تسیرگ  ترـضح  سپ  وا  مکح  ادخ و  تردـقب 
دنشابیم و نوزحم  مدرم  رون و  زا  اهربنم  رب  رتوبشوخ و  کشم  زا  دنادنچ  یلت  يور  رب  ناشیا  دومرف  دنیاجک  رد  وا  نایعیـش  مالّـسلا و  هیلع 
زا سپ  ياهنـسح  دروایب  هک  ره  هک  تسنیا  شنومـضم  هک  دـناوخ  ياهیآ  سپ  دنـسرتیمن  ناشیا  دنـسرتیم و  مدرم  دنتـسین و  نوزحم  ناشیا 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیـالو  هیآ  نیا  رد  هنـسح  هک  دـنگوس  ادـخب  دومرف  سپ  دـنانمیا  زور  نآ  عزف  زا  ناـشیا  نآ و  زا  رتـهب  تسا  وا  يارب 
کی رد  ار  ناگدنب  همه  یلاعتقح  دنک  عمج  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  میهاربا  نب  یلع  تسا و  مالّسلا 

تسا و نیمز  رد  هک  ره  ربارب  ود  اب  لوا  نامسآ  دیآیم  دورف  سپ  تست  رد  هک  ره  اب  ایب  دورف  هک  لوا  نامسآب  دیامنیم  یحو  نیمز و  هعقب 
ود اب  دـنیآیم  زیرب  ینامـسآ  ره  لها  نینچ  مه  لوا و  نامـسآ  لها  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  عیمج  ربارب  ود  اب  دـیآیم  دورف  میود  نامـسآ 
هک دننکیم  رظن  سپ  تشذگ  هک  هیآ  نآ  هب  دنکیم  ادـن  ار  ناشیا  يدانم  سپ  هکئالم  زا  دناهدرپارـس  تفه  رد  سنا  نج و  سپ  قباس  ربارب 

. تفر دنناوتیمن  ردب  فرط  چیه  زا  تسا و  هدرک  هطاحا  ناشیاب  هکئالم  فرط  ره  زا 

تسا شوحو  رشح  نایب  رد  متشه  لصف 

ٍِرئاط َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  تسا  هدومرف  دـنوش و  روشحم  نایـشحو  هاگره  ینعی  ْتَرِـشُح  ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح 
نیمز يور  رب  دور  هار  هک  یناویح  چیه  تسین  ینعی  َنوُرَـشُْحی  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ  ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی 

دـنکیم و ظفح  تسا و  هدرک  قلخ  ار  ناشیا  یلاعتقح  هکنآ  رد  اهامـش  لاثما  دـندنچ  یتم  رگم  دـنک  زاورپ  دوخ  لاـب  ودـب  هک  یغرم  هن  و 
يوسب سپ  میشاب  هدرکن  رکذ  هک  ار  يزیچ  چیه  ظوفحم  حول  رد  ای  دیجم  نآرق  رد  میاهدومنن  كرت  میاهدرکن و  ریـصقت  دهدیم و  يزور 
یضعب تسا و  تمایق  رد  ندش  روشحم  هیآ  ود  نیا  رد  رشح  زا  دارم  هک  تسنآ  نارـسفم  نایم  روهـشم  دنوشیم و  روشحم  دوخ  راگدرورپ 

هماع نارـسفم  زا  هداتق  دـنوشیم  روشحم  ناشیا  هک  تسنآ  هماع  هصاخ و  نیملکتم  نایم  روهـشم  اـیند و  رد  تسناـشیا  ندرم  دارم  دـناهتفگ 
رـشح یلاعتقح  هک  دناهتفگ  هلزتعم  دننکب و  ناشیا  ملاظم  كرادـت  صاقت و  هکنآ  ات  سگم  یتح  دوشیم  روشحم  زیچ  همه  هک  تسا  هتفگ 

ندش و هتشک  ندرمب و  ایند  رد  تسا  هدیسر  ناشیاب  هک   422 ص : نیقیلا ، قح  یئاهملا  ضوع  ات  تمایق  زور  رد  ار  تاناویح  عیمج  دنکیم 
ار ناشیا  دـنک  یناف  دـهاوخ  رگا  درادـب و  یقاب  تشهب  رد  ار  یـضعب  دـهاوخ  رگا  دیـسر  ناـشیاب  اـهملا  نآ  ضوع  نوچ  دـنبایب و  نآ  ریغ 

ناویح دنکیم  صاصق  سپ  ار  شوحو  دنکیم  رـشح  اما  تسین  بجاو  ادخ  رب  هک  دـناهتفگ  هرعاشا  تسا و  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هچنانچ 
رد دـنریمیم و  همه  سپ  دـیریمب  دـیوگیم  ناشیاب  هاـگنآ  اـیند  رد  تسا  هدرک  خاـشیب  ناویح  رب  هک  یملظ  یمتـس و  يارب  زا  ار  راد  خاـش 
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اهضوع زا  ار  وا  ناشیا  دنقحتسم  هچنآ  دناسرب  ناشیاب  هک  ار  شوحو  دنکیم  رـشح  یلاعتقح  هک  دناهتفگ  یلوا  هیآ  ریـسفت  رد  نایبلا  عمجم 
زا دندوب  نآ  قحتسم  هچنآ  ناشیاب  دیسر  نوچ  سپ  یـضعب  زا  یـضعب  يارب  زا  دشکب  ماقتنا  ایند و  رد  تسا  هدیـسر  ناشیاب  هک  یئاهملا  رب 

مئاد ار  ضوع  ادخ  هک  دـنیوگیم  یـضعب  تسا  عطقنم  ضوع  دـنیوگیم  هک  اهنآ  تسا و  مئاد  ضوع  هک  دـنیوگیم  هک  اهنآ  سپ  اهـضوع 
دنکیم رشح  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  هریره  وبا  زا  دناهدرک  تیاور  هماع  الضفت و  ناشیا  يارب  زا  درادیم 

قح هک  زور  نآ  رد  دسریم  ياهبترمب  ادخ  تلادـع  دـشاب  هک  زیچ  ره  ناگدـنرپ و  باود و  مئاهب و  زا  تمایق  رد  ار  قیالخ  عیمج  یلاعتقح 
ًاباُرت و ُْتنُک  ِینَْتَیل  ادیوگیم  رفاک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنوشیم و  كاخ  همه  دیوش  كاخ  دیوگیم  سپ  دنریگیم  راد  خاش  زا  ار  خاشیب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمغیپ  تمدخ  رد  يزور  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  رذ  وبا  زا  ددرگن و  بذعم  دوش و  كاخ  وا  هک  دـنکیم  وزرآ 

مینادـیمن دـنتفگ  هباحـص  دـندز  خاش  رگیدـکی  رب  اهنیا  ببـس  هچب  هک  دـینادیم  دومرف  ترـضح  دـندز  خاش  رگیدـکی  رب  زب  ود  مدوب  مّلس 
ترضح هک  دناهدرک  تیاور  نساحم  رد  یقرب  ینیلک و  درک و  دهاوخ  مکح  تمایق  رد  ناشیا  نایم  رد  دنادیم  ادخ  نکیل  دومرف  ترـضح 

هدـیزرمآ هک  یهانگ  دوشیم و  هدـیزرمآ  هک  یهانگ  تسا  هانگ  هس  ناهانگ  ساـنلا  اـهیأ  اـی  دومرف  ياهبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هانگ نآ  يارب  ایند  رد  ار  وا  یلاعتقح  هک  تسیاهدنب  هانگ  لوا )  ) میسرتیم وا  رب  میراد و  شزرمآ  دیما  شبحاص  يارب  هک  یهانگ  دوشیمن و 

یـضعب رب  یـضعب  تسناگدـنب  ملظ  میود )  ) دـنک باقع  هرابود  ار  هدـنب  هک  تسا  رتمیرک  رتمیکح و  نآ  زا  ادـخ  سپ  دـشاب  هدرک  باقع 
هدننکمتـس متـس  درذگیمن  نم  زا  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تزعب و  هک  دیامرف  دنک و  دای  مسق  دوش  قیالخ  باسح  هجوتم  یلاعتقح  نوچ 

صاصتقا سپ  دشاب  ار  یخاشیب  ناویح  راد  خاش  ناویح  ندز  خاش  هچ  رگا  دنکب و  یتسد  فک  رب  حسم  ای  دـنزب  یتسد  رب  یتسد  هچ  رگا 
ادخ هک  تسا  یهانگ  میس  باسح  يوسب  دربیم  ار  ناشیا  سپ  دنامن  هملظم  ار  يدحا  هکنآ  ات  دریگیم  یضعب  زا  ار  یضعب  قوقح  دنکیم و 

تمحر تسا  راودیما  دوخ و  هانگ  يارب  تسا  نایرگ  عشاخ و  وا  سپ  ار  هبوت  دشاب  هدرک  وا  يزور  دوخ و  هدـنب  رب  دـشاب  هدـیناشوپ  ار  وا 
میـسرتیم ار و  تمحر  وا  يارب  زا  میراودیما  دوخ و  يارب   423 ص : نیقیلا ، قح  زا  وا  هک  مینانچ  وا  يارب  زین  اـم  سب  ار و  دوخ  راـگدرورپ 

باـقع ود  ره  ترخآ  اـیند و  رد  ار  نارفاـک  هک  اریز  تسا  ناـنمؤم  هاـنگ  رد  مسق  هس  نیا  اـیوگ  هک  دـیوگ  دـیوگ  فلؤم  ار . باـقع  وا  رب 
هک ياهدـعو  ببـسب  هبوت  لوبق  تسا  بجاو  یلاـعتقح  رب  ـالا  تسا و  هبوت  طیارـشب  لـالخا  لاـمتحا  راـبتعاب  وا  رب  میـس  فوخ  دـنیامنیم و 
رد هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسلوقنم  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  رایـسب  هربتعم  ثیداـحا  رد  تسا و  هدومرف 
رب مالـس  اهیلع  همطاف  مرتخد  دندرک و  یپ  ار  نآ  وا  موق  هک  ادخ  هقان  رب  حلاص  مردارب  قارب و  رب  نم  دوب  دنهاوخ  راوس  سک  راهچ  تمایق 
رب ءادهشلا  دیس  هزمح  نم  مع  همطاف  ياجب  تایاور  زا  یضعب  رد  تشهب و  ياههقان  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم و  يابـضغ  هقان 
هک دنادرگ  روشحم  یئارحص  رد  ار  وا  یلاعتقح  دریمب  دهدن و  ار  ماعنا  ةاکز  هک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  ةاکزلا  عنام  رابخا  رد  ابضغ و  هقان 
هک تسا  هدرک  تیاور  ربـتعم  دنـسب  هیوباـب  نـبا  دور و  هار  وا  يور  رب  یمـس  بحاـص  ره  دزگب و  ار  وا  دوـخ  شین  هـب  یـشین  بحاـص  ره 

هقان نیا  بحاص  تسا  اجک  دومرف  تسنآ  تشپ  رب  راب  دناهتـسب و  ار  شیاپ  هک  دـید  ياهقان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
هس هک  يرتش  ره  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  درک و  دهاوخ  تموصخ  وا  اب  تمایق  رد  هقان  نیا  هک  دشاب  ایهم  دیئوگب 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دننادرگیم و  تشهب  نایاپ  راهچ  زا  ار  نآ  دینکب  نآ  رب  جـح  تفه  رگید  تیاورب  جـح و 
ایند رد  نایزاغ  نابسا  هک  تسا  يورم  اضیا  طارص و  رد  دوب  دهاوخ  امـش  دوخ  بکرم  هک  ار  دوخ  ياهینابرق  دینادرگ  وکین  هک  تسلوقنم 
هقان روعاب و  معلب  رامح  رگم  دـشابیمن  تشهب  رد  میاهب  زا  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تشهب و  رد  تسناشیا  نابـسا 

دوشیم دافتسم  تایآ  رابخا و  رهاوظ  زا  سپ  تسا  رایسب  رابخا  باب  نیا  زا  فهک و  باحصا  بلک  مالّـسلا و  هیلع  فسوی  گرگ  حلاص و 
حلاصم زا  یضعب  يارب  زا  رگید  تاناویح  زا  یـضعب  دننکیم و  تسا  هدش  عقاو  ناشیا  رب  هک  اهملظ  كرادت  دنوشیم و  روشحم  شوحو  هک 

ندش روشحم  ددرگیمرب و  نافلکم  باوثب  اهنآ  دنوشیم و  تشهب  لخاد  دش  روکذم  هک  اهنآ  حلاص و  هقان  دننام  یـضعب  دـنوشیم و  هدـنز 
ناشیا زا  يردان  رگم  دنوشیم  منهج  لخاد  نیطایـش  دنوشیم و  تشهب  لخاد  هکئالم  دـنوشیم و  روشحم  هک  اهنآ  تبقاع  تاناویح و  عیمج 
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لامعا نامیاب و  دـنباثم  نانمؤم  دـنوشیم و  منهج  لخاد  نایـصاع  دوشیم و  رهاظ  هذاش  تایاور  یـضعب  زا  هچنانچ  دنـشاب  هدروآ  ناـمیا  هک 
تاجرد دنوشیم و  تشهب  لخاد  هک  تسنآ  داقتعا  ار  رثکا  دنشابیم  فارعا  رد  ای  دنوشیم  تشهب  لخاد  ناشیا  هک  تسا  فالخ  اما  هحلاص 

زا هک  تسا  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  دوـب و  دـهاوخ  فارعا  رد  ناـشیا  باوـث  دـناهتفگ  یـضعب  مدآ و  ینب  تاـجرد  زا  تسا  رتتسپ  ناـشیا 
نایم رد   424 ص : نیقیلا ، قح  تسه  رایـسب  ياههریظح  نکیل  هن و  دومرف  دـنوشیم  تشهب  لخاد  ایآ  هک  نج  نانمؤم  زا  دندیـسرپ  یملاـع 
دیاب لـمجم  دوشیمن و  تباـث  یعدـم  نیا  تیاور  نیا  ضحمب  دوب و  دـنهاوخ  اـجنآ  رد  هعیـش  ناقـساف  نج و  ناـنمؤم  هک  منهج  تشهب و 

دـشاب تشهب  رد  زین  ناشیا  باوث  هک  تسنآ  تایآ  رهاظ  دیامرفیم و  اطع  هتبلا  ار  نالماع  باوث  دوخ  هدعو  ياضتقمب  یلاعتقح  هک  تسناد 
زا یـضعب  نآ و  فالخ  رب  دـنکیم  تلالد  تیاور  نیا  تسا و  هدرک  نج  سنا و  رب  تشهب  میعنب  نانتما  هک  نمحر  هروس  تاـیآ  اـصوصخ 
هن ناشیا  زا  شیپ  ار  ناشیا  نایروح  تسا  هدرکن  عامج  ینعی  ٌّناَج  َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  دناهتفگ  نارـسفم 
هک تسنآ  هیآ  ینعم  دـناهتفگ  یـضعب  دـنراد و  نایروح  زا  ناـنز  تسه و  یباوث  ار  ناـشیا  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  ینج  هن  یناـسنا و 

فیعـض لالدتـسا  نیا  هدرکن و  تبراقم  وا  اب  ینج  دنهدیم  نجب  هچنآ  تسا و  هدرکن  تبراقم  وا  اب  یـسنا  دهدیم  سناب  ادخ  هک  نایروح 
. تسا یلوا  باب  نیا  رد  فقوت  تسا و 

تسناشیا هابشا  نیناجم و  لافطا و  لاوحا  نایب  رد  مهن  لصف 

َنیِذَّلا َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دنوریم  تشهب  رد  دوخ  ناردپ  اب  نانمؤم  لافطا  هکنآ  رد  ام  باحصا  نایم  تسین  یفالخ  هک  نادب 
دنتفر ناشیا  یپ  زا  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  ینعی  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَأ  ام  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ 

ار و يزیچ  ببـس  نیاـب  ناردـپ  لاـمعا  باوث  زا  میدرکن  مک  ار و  ناـشیا  هیرذ  ناـشیاب  میتخاـس  قحلم  ناـشیا  ناـمیا  ببـسب  ناـشیا  هیرذ 
یضعب دنربیم و  تشهب  هب  دوخ  ناردپ  اب  ار  ناشیا  هک  تسا  هدش  لزان  نانمؤم  لافطا  باب  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا 

دنادرگیم قحلم  ناردـپ  هجرد  هب  ار  ناشیا  یلاعتقح  دنـسرب  ناردـپ  هجردـب  هکنآ  زا  تسا  رـصاق  ناشیا  لـمع  هک  دـنناغلاب  دارم  دـناهتفگ 
و تسا . رهـشا  رهظا و  لوا  دنلخاد و  هیآ  رد  ود  ره  دناهتفگ  یـضعب  دناهدرک و  تیاور  سابع  نبا  زا  ار  نیا  ناشیا و  ناردـپ  نامیا  ببـسب 
ار هیآ  نیا  سپ  دنتـشهب  رد  ناشیا  دالوا  نانمؤم و  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دناهدرک  تیاور  هماع 

تیبرت مالس  اهیلع  همطاف  ترـضح  ار  ام  نایعیـش  لافطا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  دناوخ و 
زا نادنزرف  دندوب  رـصاق  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  تمایق و  رد  ناشیا  ناردپب  دهدیم  هیدهب  دنکیم و 

مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  يدنوار  رداون  رد  ددرگ و  نشور  ناشیا  ياههدید  ات  ناردپب  ار  نارـسپ  دـنادرگیم  قحلم  ناردـپ  لمع 
تمایق زور  رد  اهتماب  امـشب  منکیم  تاهابم  نم  هک  یتسردـب  درواـین  دـنزرف  هک  ار  یئورشوخ  نز  دـینکم  جـیوزت  هک  تسا  هدرک  تیاور 

425 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  دنکیم  تظفاحم  ناردپ و  يارب  زا  دننکیم  رافغتسا  دنشابیم و  نمحر  شرع  ریز  رد  نادنزرف  هک  ینادیمن  رگم 
قداص ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  هیقف  رد  هیوباب  نبا  نارفعز و  ربنع و  کشم و  زا  یهوک  رد  هراـس  ار  ناـشیا  دـنکیم  تیبرت  میهاربا و  ار 

درم نالف  رـسپ  نالف  هک  تاوامـس  توکلم  رد  دنکیم  ادـن  يدانم  دریمب  نانمؤم  لافطا  زا  یلفط  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
اذغ ار  وا  هک  دنهدیم  همطاف  ترضحب  الا  دهد و  اذغ  ار  وا  هک  دنهدیم  واب  تسا  هدرم  ناشیا  نمؤم  ناشیوخ  ای  ردام و  ای  ردپ  زا  یکی  رگا 
نآ زا  حیحـص  دنـسب  اضیا  دـهدیم و  ناشیاب  مالـس  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  دریمب  وا  نمؤم  تیب  لها  ردام و  ردـپ و  زا  یکی  اـت  دـهدب 
هک تشهب  رد  یتخردـب  ار  ناشیا  دـنهدیم  اذـغ  هک  دـهدیم  هراس  میهاربا و  ترـضحب  ار  نانمؤم  لاـفطا  یلاـعتقح  هک  تسلوقنم  ترـضح 

دننک و وبـشوخ  دـنناشوپب و  بوخ  ياههماج  ار  ناشیا  دوش  تمایق  زور  نوچ  دـیراورم  زا  يرـصق  رد  واگ  ياهناتـسپ  دـننام  دراد  اهناتـسپ 
دناوخ ار  هیآ  نآ  سپ  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا  تشهب و  رد  دوخ  ناردپ  اب  دنـشاب  ناهاشداپ  ناشیا  سپ  دنهد  ناشیا  ناردـپب  هیدـهب 

بش رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسلوقنم  رقاب  ترـضح  زا  هربتعم  بتک  زا  یـضعب  رد  اضیا  تشذگ و  هک 
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نایعیـش لافطا  اب  وا  دنتفگ  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مردـپ  تسا  اجک  تفگ  درک  تاقالم  اجنآ  رد  ار  ناربمغیپ  دیـسر و  متفه  نامـسآب  جارعم 
واگ و ياهناتسپ  دننام  دراد  اهناتـسپ  هک  تسا  یتخرد  ریز  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  دید  دش  تشهب  لخاد  نوچ  تسا و  یلع 
ار اهناتـسپ  دزیخیمرب و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دیآیم  نوریب  یلفط  ناهد  زا  یناتـسپ  نوچ  دنکمیم و  اهناتـسپ  نآ  زا  دـنچ  لافطا 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  ترـضح  لاوحا  زا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  درک  مالـس  سپ  دراذـگیم  ناـشیا  ناهدـب 
بجاو هکئـالم  رب  ار  وا  تعاـطا  یلاـعتقح  ياهتـشاذگ  هفیلخ  وکین  تفگ  متـشاذگ  دوـخ  تما  ناـیم  رد  ار  وا  دوـمرف  درک  لاؤـس  مالّـسلا 
ناشیا هک  ياهعرج  ره  منکب و  ناشیا  تیبرت  هک  دراپس  نمب  ار  ناشیا  هک  مدرک  لاؤس  ادخ  زا  دنیوا  نایعیـش  لافطا  اهنیا  تسا و  هدینادرگ 

مالـس اهیلع  همطاف  ترـضحب  ار  یـضعب  هک  تسا  نکمم  هک  دیوگ  فلؤم  وا . زا  دنباییم  ار  تشهب  ياهرهن  اههویم و  عیمج  معط  دنکمیم 
یـضعب تسا  تفالخ  رافک  لافطا  رد  دـهد و  ناشیاب  ترـضح  نآ  دـنهد و  همطاف  ترـضحب  لوا  ای  هراـس  میهارباـب و  ار  یـضعب  دـنهد و 

تمایق رد  یلاعتقح  دناهتفگ  یـضعب  دنوریم و  تشهب  هب  ناشیا  دناهتفگ  یـضعب  دنوریم و  منهجب  ناشیا  اب  رفک و  رد  دنناردپ  عبات  دناهتفگ 
هک دنادیم  رگا  دربیم و  تشهب  هب  ار  ناشیا  دندوب  تداعـس  لها  زا  دندنامیم  ناشیا  رگا  هک  دنادیم  رگا  دـنکیم و  لمع  ناشیا  اب  دوخ  ملعب 

دنهاوخ تشهب  لها  ناراکتمدخ  دنوشیم و  تشهب  لخاد  دناهتفگ  یضعب  دربیم و  منهجب  ار  ناشیا  دندوبیم  تواقـش  لها  زا  دندنامیم  رگا 
هک تسنآ  داقتعا  ار  هعیـش  نیثدحم  رثکا  هیوباب و  نبا  ینیلک و  دوب و  دنهاوخ  فارعا  لها  زا  دناهتفگ  رثکا  دناهتفگ و  قلطم  یـضعب  دوب و 

دهاوخ بقاـعم  باـثم و  ار  ناـشیا  فیلکت  نآ  بسحب  درک  دـهاوخ   426 ص : نیقیلا ، قح  رگید  فـیلکت  ار  ناـشیا  تماـیق  رد  یلاـعتقح 
هدرک تیاور  روهـشملا  یلع  حیحـص  دنـسب  لاصخ  رد  هیوباب  نبا  هکنانچ  تسا  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک  رایـسب  ثیداحا  قفاوم  دینادرگ 

رب لفط و  رب  سک  جـنپ  رب  دـنکیم  مامت  تجح  ادـخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا  ةرارز  زا  تسا 
هدش یفخم  قح  دنشاب و  هدش  بلاغ  تلالـض  لها  دشاب و  هتـشذگ  اهتدم  قباس  ربمغیپ  تثعب  زا  ینعی  دشاب  ربمغیپ  ود  نایم  رد  هک  یـسک 
دوب دنهاوخ  روذعم  دنـشاب  هدشن  مامت  ناشیا  رب  تجح  هک  مدرم  زا  يرایـسب  تیلهاج  نامز  دننام  دشاب  هدشن  ثوعبم  رگید  ربمغیپ  دشاب و 

دـشاب و فعـضتسم  هک  درک  دـناوتن  لطاب  قح و  نایم  زیمت  هک  هلبا  دـشاب و  هدـشن  مئاق  تجح  زونه  دـمهفن و  تثعب  يادـتبا  هک  یـسک  و 
رب يربمغیپ  دـنکیم و  مامت  تجح  ادـخ  ناشیا  زا  کی  ره  رب  سپ  داز  رداـم  گـنگ  رک و  دـشابن و  فلکم  دـمهفن و  زیچ  چـیه  هک  هناوید 

لخاد هک  ار  امش  تسا  هدرک  رما  امش  راگدرورپ  هک  ناشیاب  دیوگیم  ربمغیپ  دزورفایم و  ناشیا  يارب  زا  یـشتآ  دنادرگیم و  ثوعبم  ناشیا 
یناعم یفاک و  رد  اضیا  دش و  دهاوخ  شتآ  لخاد  دربن  نامرف  هک  ره  دش و  دـهاوخ  مالـس  ود  رب  وا  رب  دـش  لخاد  هک  ره  دـیوشب و  شتآ 
يزیچ دـشاب و  هتفایرد  ار  وا  نس  هک  ار  یفرخ  درم  ار و  لافطا  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسلوقنم  هرارز  زا  رگید  حیحـص  دنـسب  رابخالا 
تجح ادـخ  رب  ناشیا  دـننکن  لـطاب  قح و  ناـیم  زیمت  هک  یهلبا  هناوید و  دـشاب و  هدرم  ربمغیپ  ود  ناـیم  رد  ترتف  رد  هک  یـسک  دـمهفن و 

هچنآ رخآ  ات  دتـسرفیم  ناشیا  يوسب  ار  یکلم  هکنآ  هب  دنکیم  مامت  تجح  ناشیا  رب  یلاعتقح  دوب و  هدـشن  مامت  تجح  ام  رب  هک  دـنریگیم 
دندرک لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ماشه  زا  حیحـصلاک  نسح  دنـسب  ینیلک  تشذگ و  قباس  ثیدح  رد 
دنکیم مامت  ناشیا  رب  تجح  ادخ  هک  دومرف  ترضح  دشاب  هناوید  دشاب و  هدیسرن  غولب  دحب  هک  یسک  دشاب و  هدرم  ترتف  رد  هک  یسک  زا 

دیامرفیم یلاعتقح  دوشن  لخاد  هک  ره  دوب و  دهاوخ  مالـس  ود  رب  وا  رب  دوش  لخاد  هک  ره  سپ  دیوش  لخاد  دـیوگیم  دزورفایم و  یـشتآ 
رد هک  یسک  لفط و  رک و  گنگ و  باب  رد  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  لثم  دنس  نیاب  اضیا  دیدرگ و  ینامرفان  مدرک و  فیلکت  ار  امش  نم 

یـشتآ دـنکیم و  عـمج  ار  ناـشیا  ادـخ  تماـیق  زور  رد  هک  تـسا  هدرک  تـیاور  لاـفطا  باـب  رد  رگید  دنـسب  ینیلک  اـضیا  دریمب و  ترتـف 
شتآ رد  ار  دوخ  تسا  تداعـس  لها  زا  هک  دـنداد  ادـخ  هک  ره  سپ  دزادـنیب  شتآ  نآ  رد  ار  دوخ  هک  ار  ناـشیا  دـنکیم  رما  دزورفایم و 

ادخ سپ  دوشیمن  لخاد  دنکیم و  عانتما  تسا  تبقاع  دب  یقـش و  وا  هک  دناد  ادخ  هک  ره  دوب و  دـهاوخ  تمالـس  ود  رب  وا  رب  دزادـنایم و 
ار امـش  ۀهفاشم  نم  هک  دیوگ  رابج  دنوادخ  تسا  هدشن  يراج  ام  رب  ملق  زونه  هک  دنیوگیم  ناشیا  دنربب  شتآ  هب  ار  ناشیا  هک  دـنکیم  رما 
هک مداتـسرفیم  امـش  يوسب  يربمغیپ  هاگره  دـیدرکیم  نم  تعاطا  هنوگچ  سپ   427 ص : نیقیلا ، قح  دـیدرکن  نم  تعاـطا  مدرک و  رما 
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لوسر زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  مالس  نب  هّللا  دبع  زا  هماع  قرط  زا  تسا  هدرک  تیاور  دیحوت  رد  هیوباب  نبا  دنکیم و  رما  ار  امـش  هنابئاغ 
دـالوا سپ  تفگ  هّللا  دـبع  هّللا  ذاـعم  دومرف  ترـضح  یتـجحیب  ار  قلخ  دـنکیم  باذـع  ادـخ  اـیآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

قلف ار  نآ  هک  ار  یـشتآ  دـنکیم  رما  ادـخ  دوش  تماـیق  زور  نوـچ  ناـشیاب  تسا  یلوا  ادـخ  هک  دوـمرف  منهج  رد  اـی  دنتـشهب  رد  نیکرـشم 
ادخ سپ  اهلغ  اهریجنز و  اب  هریت  کیرات و  هایـس و  دوخ  ياج  زا  دیآیم  نوریب  سپ  باذع  رد  تسا  منهج  ياهـشتآ  نیرتدـب  دـنمانیم و 

دوشیم و فرطرب  اههراتـس  رون  دوشیم و  هراپ  هراپ  نامـسآ  ندیمد  تدـش  زا  سپ  یندـیمد  قیالخ  يور  رب  دـمدب  هک  دـیامرفیم  رما  ار  نآ 
نآ لوه  زا  دنوشیم  ریپ  لافطا  دننکفایم و  دـنزرف  هلماح  نانز  دوشیم و  رات  اههدـید  دـنوشیم و  فرطرب  اههوک  دـنوشیم و  کشخ  اهایرد 
وا هک  تسا  هتشذگ  ادخ  ملع  رد  هک  ره  سپ  دنزادنیب  شتآ  رد  ار  دوخ  هک  ار  نیکرشم  لافطا  دنکیم  رما  یلاعت  قح  سپ  تمایق  زور  رد 
وا هک  تسا  هتـشذگ  ادخ  ملع  رد  هک  ره  دـش و  میهاربا  رب  هکنانچ  دوشیم  مالـس  درب و  وا  رب  دزادـنایم و  نآ  رد  ار  دوخ  تسا  دـنمتداعس 
ادخ رما  كرت  هکنآ  يارب  زا  دیابرب  ار  وا  هک  ار  شتآ  دنکیم  رما  یلاعتقح  سپ  دنکفایمن  شتآ  رد  ار  دوخ  دنکیم و  ابا  دش  دهاوخ  یقش 

تسین و دـیعب  لقع  زا  باب و  نیا  رد  تسا  رایـسب  ثیداحا  منهج و  رد  دوب  دـنهاوخ  ناردـپ  عبات  سپ  شتآ  لوخد  زا  دومن  عاـنتما  درک و 
تسا هتفگ  باوج  دشابیمن و  فیلکت  ازج  راد  رد  هک  دنیوگیم  دناهدرک و  نیا  راکنا  مالک  باحصا  زا  یتعامج  هک  تسا  هتفگ  هیوباب  نبا 

هچ هک  دـیوگ  فـلؤم  دوـب  دـهاوخ  ازج  راد  ریغ  رد  فـیلکت  نیا  تسا و  منهج  نارفاـک  يازج  راد  تسا و  تشهب  ناـنمؤم  يازج  راد  هک 
تبیغ باتک  رد  یـسوط  خیـش  دشاب و  ود  ره  ازج  فیلکت و  راد  یـضعب  يارب  زا  دشاب و  ازج  راد  یـضعب  يارب  زا  تمایق  هک  دراد  داعبتـسا 
فالخ لها  ناهارمگ  زا  یضعب  هک  ادخ  رب  تسا  مزال  راوازس و  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هرارز  زا  تسا  هدرک  تیاور 
تماص هیقت  يور  زا  وا  زا  دـعب  ماما  دریمیم و  قطان  ماـما  هک  دومرف  دوشیم  هنوگچ  نیا  موش  وت  يادـف  تفگ  هرارز  دـنک  تشهب  لـخاد  ار 

ریما ترـضح  زا  هرهاب  تایآ  لیوأت  بحاص  دوشیم و  تشهب  لخاد  دریمب  نامز  نیا  رد  هک  ره  سپ  دـنکیمن  تماما  يوعد  رهاـظب  تسا و 
ینعی َنوُدَّلَُخم  ٌنادـْلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  دـیامرفیم  تشهب  لها  فصو  رد  یلاعتقح  لوق  لـیوأت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تانـسح هک  دـناایند  لها  نارـسپ  هک  دومرف  ترـضح  هک  لوبقم  هداـس و  هشیمه  اـی  شوگ  رد  هراوشوگ  نارـسپ  ناـشیا  رود  رب  دـندرگیم 
لوسر ترـضح  زا  دندینادرگ و  تشهب  لها  ناراکتمدخ  ار  ناشیا  دننک  باقع  ار  ناشیا  هک  دناهدرکن  هانگ  دـنهد و  باوث  هک  دناهتـشادن 
نارسپ تروص  رب  دنتشهب  لها  ناراکتمدخ  دومرف   428 ص : نیقیلا ، قح  ترضح  نیکرشم  لافطا  زا  دندیسرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دنسب ینیلک  زا  تسا و  هدرک  تیاور  هیآ  نیا  لیوأت  رد  ار  ثیدح  ود  نیا  زین  یسربط  خیـش  تشهب و  لها  تمدخ  يارب  زا  دنوشیم  هدیرفآ 
دنریمب غولب  زا  شیپ  هک  یلافطا  رد  یئامرفیم  هچ  هک  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسلوقنم  هرارز  زا  حـیحص 

ینعی هک  دومرف  ترـضح  درک  دنهاوخ  ناشیا  هچنآب  تسا  رتاناد  ادخ  دومرف  ناشیا  لاوحا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دـندرک  لاؤس  دـندومرف 
هک تسنآ  باب  نیا  رد  لصا  هک  دیوگ  فلؤم  دیراذگاو . ادخب  ار  ناشیا  ملع  دیئوگم و  ینخـس  ناشیا  باب  رد  دیرادرب و  ناشیا  زا  تسد 

باب رد  دنکیمن و  ملظ  روج و  تسا و  لداع  یلاعتقح  هک  رابخا  تایآ و  زا  تسا  هدـش  دراو  هیلقن  هیلقع و  لیالد  هک  تسناد  دـیاب  لمجم 
لطاب قح و  نایم  زیمت  دـشاب و  صقان  ناشیا  لقع  ای  دـشاب  هدـشن  مامت  ناشیا  رب  تجح  دنـشاب و  روذـعم  هک  یتعامج  نیناجم و  لاـفطا و 

درک و دـهاوخ  ار  ناشیا  رگید  فیلکت  ای  سپ  درک  دـهاوخن  باذـع  دوش  مامت  ناـشیا  رب  هک  رگید  تجح  نودـب  ار  ناـشیا  دومن  دـنناوتن 
ییحم میدرک و  رکذ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هدش  دراو  رایـسب  هربتعم  رابخا  رد  هکنانچ  دش  دهاوخ  بترتم  نآ  رب  ناشیا  باقع  باوث و 

اج فارعا  رد  ار  ناشیا  ای  ماهدید  تاحوتف  باتک  رد  هک  دیآیم  مرطاخب  هچنانچ  تسا  هدش  لئاق  نیاب  تنـس  لها  هیفوص  زا  یبارعا  نیدلا 
تشهب و رد  یـضعب  ای  دوب  دـنهاوخ  تشهب  لها  راکتمدـخ  یـضعب  ای  تشاد  دـنهاوخ  تشهب  رد  یتسپ  هجرد  دربیم و  تشهبب  اـی  دـهدیم 
هک تسناد  دیاب  تشاذگ و  دیاب  ادخب  ار  ناشیا  ملع  تسا  هدش  دراو  حیحـص  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ  سپ  دوب  دنهاوخ  فارعا  رد  یـضعب 

باذع ار  ناشیا  تجح  مامتا  نودب  دنکیمن و  ناشیاب  تبـسن  روج  ملظ و  دنکیم و  كولـس  ناشیاب  یلاعتقح  تسا  تلادـع  یـضتقم  هچنآ 
هکئالم هکنانچ  نآ  زا  دوب  دنهاوخ  ذذلتم  هکلب  ناشیا  رب  دـشاب  راوشد  هک  دوب  دـهاوخن  يوحنب  دـننک  تشهب  لها  تمدـخ  رگا  دـنکیمن و 
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. ملعی هّللا  ناشیاب و  هعوجرم  تامدخ  زا  دنباییم  تذل 

ملاظم در  لاؤس و  باسح و  تسنازیم و  نایب  رد  مهد  لصف 

هراشا

فارعا هروس  رد  تسا - هدـش  دراو  هددـعتم  عضاوم  رد  دـیجم  نآرق  رد  نازیم و  تقیقح  رد  ناناملـسم  نایم  رد  تسین  یفـالخ  هک  نادـب 
اُوناک اِمب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو  دـیامرفیم 

ناراگتسر و دنناشیا  سپ  وا  ياهوزارت  دشاب  نیگنس  سک  ره  سپ  تسا  قح  تمایق  زور  رد  لامعا  ندیجنـس  نزو و  ینعی  َنوُِملْظَی  اِنتایِآب 
دندرکیم و متس  ام  تایآب  هک  دندوب  هچنآ  ببسب  ار  دوخ  ياهناج  دناهدرک  نایز  هک  اهنآ  دنناشیا  سپ  وا  ياهوزارت  دشاب  کبـس  سک  ره 

اپرب سپ  فهک  هروس  رد  تسا  هدومرف  نارفاک  باب  رد  تسا و  هدومرف  نومضم  نیاب   429 ص : نیقیلا ، قح  کیدزن  زین  نانمؤم  هروس  رد 
هدرک ملظ  سپ  تمایق  زور  يارب  زا  ار  تلادـع  ياـهوزارت  میراذـگیم  تسا و  هدومرف  اـیبنا  هروس  رد  ار و  ینزو  ناـشیا  يارب  زا  میرادـیمن 
یفاک ام  وا و  لمع  نازیم  رد  میروآیم  ار  نآ  لدرخ  زا  دـشاب  هتـشاد  ینیگنـس  هبح  ردـقب  وا  لامعا  زا  رگا  ملظ و  چـیه  هب  یـسفن  دوشیمن 

راـکنا تسین و  یکـش  نازیم  لـصا  رد  سپ  تسا . هدومرف  ار  نیزاوم  لـقث  تفخ و  زین  هعراـق  هروس  رد  ندرک و  باـسح  يارب  زا  میتـسه 
لج و قح  دنیوگیم  دناهدرک و  لمح  شرهاظ  رب  هصاخ  هماع و  ناملکتم  نیرسفم و  رثکا  تسا  فالخ  نآ  ینعم  رد  اما  تسا  رفک  هیلکلاب 

هفک کی  رد  ار  تانـسح  دنجنـسیم و  نآ  رد  ار  دابع  لامعا  میظع و  هفک  ود  دراد و  ياهناـبز  هک  دـیامنیم  بصن  یئوزارت  تماـیق  رد  ـالع 
ینزو دـندنچ و  یـضرع  لامعا  هک  اریز  نزو  تیفیک  رد  دـناهدرک  فالخ  زین  تعامج  نیا  رگید و  هفک  کی  رد  ار  تائیـس  دـنراذگیم و 
لوسر ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  هماع  دنشکیم و  ار  لامعا  فیاحص  دناهتفگ  یضعب  سپ  دنشابیمن  سفنب  مئاق  دنرادیمن و 

یلاعتقح دیاب  نیاربانب  دننکیم  نزو  ار  اههفیحـص  دومرف  تمایق  زور  رد  دننکیم  نزو  هچ  نآ  زا  دندرک  لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
روصم هئیـس  لاـمعا  وکین و  ینارون  ياـهتروصب  دـنوشیم  روصم  هنـسح  لاـمعا  دـناهتفگ  یـضعب  دـهد و  رارق  نزو  روخ  رد  ار  اـههفیحص 

تائـشن فالتخا  رابتعاب  دنیوگیم  دنلئاق و  لامعا  مسجتب  یـضعب  دننکیم و  نزو  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  هایـس و  کیرات و  ياهتروصب  دـنوشیم 
اب تسا و  رود  رایسب  لقع  قیرط  زا  نخس  نیا  دوشیم و  روصم  ریش  بآب و  ایؤر  ملاع  رد  تفرعم  ملع و  هچنانچ  تسا  زیاج  قیاقح  بالقنا 

لوق لاح  نیا  اب  دنتـسین و  لئاق  تائـشن  فالتخاب  دـنلئاق و  ندـب  نیمه  دوعب  ناشیا  هک  اریز  درادـن  تقفاوم  دـنلئاق  مالـسا  لها  هک  يداعم 
زا دـنک  قلخ  دـنچ  يزیچ  رهاوج  زا  قالخا  لاعفا و  لاوقا و  نآ  بسانم  یلاعتقح  هک  تسنآ  لقعب  برقا  تسا و  هطـسفس  قیاقح  بالقناب 

لاثم و لایخ و  ملاع  رد  ار  داـعم  هک  تسقفاوم  یـسک  بهذـم  اـب  یلب  ددرگ  نیاـعم  روصم و  اـهنآ  حـبق  نسح و  هک  هحیبق  هنـسح و  روص 
هکنآ ای  تسا  وزارت  کی  سک  همه  يارب  زا  ایآ  هک  نآ  تقیقح  رب  نازیم  لمح  ریدـقت  رب  تسا  فالخ  اضیا  دـشاب و  لـئاق  هیلاـثم  داـسجا 

وا لاعفا  عاونا  قالخا و  وا و  لامعا  دـیاقع و  راـبتعاب  اـی  تسا  وزارت  کـی  ار  سک  ره  ندوب  ادـج  ریدـقت  رب  تسادـج و  سک  ره  يوزارت 
هصاخ نیملکتم  زا  یعمج  تسا و  یفاک  باوبا  نیا  رد  یلامجا  نامیا  تسین  مولعم  قوقش  نیا  صوصخ  نوچ  تسه و  هددعتم  ياهوزارت 

نآ رگا  دـنیوگیم  تلادـع و  هجو  رب  لامعا  باقع  باوث و  ریداقم  نایم  هنزاوم  تسا و  لدـع  زا  هیانک  نازیم  هکنآب  دـناهدش  لـئاق  هماـع  و 
رواب یک  ندیشک   430 ص : نیقیلا ، قح  نیاب  درادن  داقتعا  رگا  تسا و  وزارت  ندیـشکب و  جایتحا  هچ  دراد  یلاعتقح  تلادعب  رارقا  صخش 

تـستلادع هجو  رب  هک  مناد  هچ  نم  يدرک  رهاظ  ار  ناحجر  نیا  يدیجنـس و  يدروآ و  ار  دنچ  یمـسج  دوخ  هک  تفگ  دناوتیم  دـنکیم و 
ترضح زا  درک  لاؤس  یقیدنز  هک  تسلوقنم  مکحلا  نب  ماشه  زا  جاجتحا  رد  هچنآ  تسنیا  رد  دیؤم  تسین و  ندیـشک  نیا  رد  هدیاف  سپ 

نزوب تسا  جاتحم  یـسک  دنـشاب و  هتـشاد  ینیگنـس  یکبـس و  هک  دنتـسین  ماسجا  لامعا  هک  دومرف  ترـضح  نازیم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص 
دراد ینعم  هچ  سپ  هک  دیـسرپ  تسین  وا  زا  یفخم  زیچ  چیه  ادخ  دـنادن و  ار  اهنآ  تفخ  لقث و  دـنادن و  ار  ءایـشا  ددـع  هک  يزیچ  ندرک 
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لمع دوش  حجار  هک  ره  دومرف  وا  نیزاوم  دوش  نیگنس  هک  ره  هک  دیامرفیم  هکنآ  دراد  ینعم  هچ  دیسرپ  تسا  لدع  دارم  هک  دومرف  نازیم 
لوق ینعم  زا  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  ربتعم  دنـسب  هیوباـب  نبا  ینیلک و  وا  ریخ 
ناـیم لیدـعت  نازیم  هک  تسا  هتفگ  دـیفم  خیـش  دناایـصوا و  ءاـیبنا و  نیزاوم  هک  دومرف  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِـیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْـملا  ُعَـضَن  َو  یلاـعتقح 

هیوـشح هـک  درادـن  ینعم  نآ  ندـیناسر و  شبحاـصب  ار  یقح  ره  نداد و  رارق  دوـخ  عـضوم  رد  ار  یئازج  ره  اـهنآ و  يازج  تسلاـمعا و 
هک اریز  دـنراذگب  اجنآ  رد  ار  لامعا  دـشاب و  هتـشاد  هفک  ود  ینازیم  ره  هک  ایند  ياهوزارت  دـننام  تسا  اهوزارت  تمایق  رد  هک  دـناهدیمهف 

لیقث هچ  ره  هک  تسنآ  دارم  زاجم و  لیبس  رب  دـنوشیم  لـقث  تفخب و  فوصوم  درک و  ناوتیمن  نزو  ار  ضارعا  دـندنچ و  یـضرع  لاـمعا 
شبحاص دشاب و  مک  شردق  ینعی  دشاب  کبـس  فیفخ و  هچنآ  دشاب و  هتـشاد  میظع  باوث  قاقحتـسا  دشاب و  رایـسب  ینعی  لامعا  زا  دشاب 

هک تسنآ  دارم  دنانیزاوم  وا  هیرذ  زا  همئا  نینمؤملا و  ریما  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  هک  یثیدح  دشاب و  هتشاد  لیزج  باوث  قاقحتـسا 
دارم تسا و  نالف  نازیم  رد  نم  دزن  نالف  دنیوگیم  تارواحم  رد  باوث و  لدعب و  باب  نآ  رد  دـننکیم  مکح  لامعا و  نایم  لیدـعت  ناشیا 

ار هک  ره  دـنرادزاب و  شلامعا  رب  ار  وا  هک  تسنآ  دارم  تسا  هدومرف  نآ  زا  فوخ  باسح و  رد  یلاـعتقح  هچنآ  تسوا و  ریظن  هک  تسنآ 
هک وا  نیزاوم  دشاب  نیگنـس  هک  یـسک  تاجنب و  دوشیم  زیاف  وا  زا  دنک  وفع  ادـخ  ار  هک  ره  دوشیمن و  صالخ  اهنآ  تاعبت  زا  دـننک  نینچ 

سپ دشابن  باوث  قحتـسم  دـشاب و  مک  شتعاط  هکنآب  شنیزاوم  دـشاب  کبـس  هک  ره  دنناراگتـسر و  ناشیا  دـشاب  دایز  شباوث  قاقحتـسا 
عیاش هک  يزاجم  تقیقح و  تسا و  هدش  لزان  برع  تغلب  دیجم  نآرق  دوب و  دـنهاوخ  دـلخم  منهج  رد  دـندوخ و  ياهناج  راکنایز  ناشیا 
نوچ اـما  تسا  لکـشم  نتـشادرب  تاـیآ  رهاوظ  زا  تسد  هیمهو  تاداعبتـسا  هیلقع و  هوجو  نیاـب  هک  دـیوگ  فـلؤم  ناـشیا  تغل  رد  تسا 

. تسا لکشم  نیفرط  دحاب  مزج  تشاذگ و  ناشیا  ملعب  ار  نآ  ینعم  درک و  داقتعا  نازیم  لصاب  دیاب  ضراعتم  باب  نیا  رد  تایاور 

( دابع ملاظم  رد  مکح  لاؤس و  باسح و  اما  (و 

عرسا باسحلا و  عیرس  ادخ  هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  تایاور  رد  تسا و  بجاو  المجم  اهنآب  نامیا  تسا و  رایسب  اهنآ  رد  رابخا  تایآ و 
تـسا اـم  يوـسب  هک  تسا  هدوـمرف  باـسح و  تدـش  باـسح و  ءوـس  تسناـشیا  يارب  زا  هک  تسا  هدوـمرف  ار  یـضعب  تـسا و  نیبساـحلا 

زا تسا و  هدـش  هداتـسرف  ناشیا  يوسب  نالوسر  هک  اهنآ  زا  مینکیم  لاؤس  هک  تسا  هدومرف  ناشیا و  باسح  تسا  ام  رب  ناشیا و  تشگزاب 
تایاور رد  ندزمهب و  مشچ  کی  ردـقب  ار  قیالخ  دـنکیم  باـسح  یلاـعت  قح  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  مینکیم و  لاؤس  نیلـسرم 

زا يدحا  باسح  دنادرگیمن  لوغشم  ار  ادخ  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  يدنفسوگ و  ریـش  ندیـشود  ردقب  رگید 
باسح و رد  ام  داقتعا  هک  تسا  هتفگ  دیاقع  هلاسر  رد  هیوباب  نبا  يرگید و  نداد  يزور  ار  وا  دنادرگیمن  لوغشم  هکنانچ  يرگید  باسح 

دوخ ار  همئا  ءایبنا و  باسح  سپ  دراذگیم  دوخ  ياهتجحب  ار  یضعب  دوشیم و  هجوتم  دوخ  ار  یضعب  ینعی  دنقح  اهنآ  هک  تسنآ  نازیم 
لسر و ءایبنا و  رب  تسا  هاوگ  یلاعت  قح  دـنوشیم و  اهنآ  باـسح  یلوتم  ءاـیلوا  دـنکیم و  ار  دوخ  يایـصوا  باـسح  يربمغیپ  ره  دـنکیم و 

امش دیشاب  هدوب  امش و  رب  هاوگ  لوسر  دشاب  هدوب  ات  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنانچ  مدرم  رب  دنناهاوگ  همئا  ءایـصوا و  رب  دنناهاوگ  ناشیا 
هاوگ ار  وت  میروایب  یهاوگ و  یتما  ره  زا  میروایب  هک  یتقو  رد  ناشیا  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  هدومرف  زاـب  مدرم و  رب  ناـهاوگ 

نیزاوم هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دهاش  ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  تسا  هدومرف  اهنآ و  رب 
َلِسْرُأ َنیِذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف  تسا  هدومرف  هک  اریز  دوشیم  دراو  قلخ  همهب  لاؤس  دنوریم و  تشهبب  باسحیب  قلخ  زا  یـضعب  دناایـصوا و  ءایبنا و 

قح هک  اریز  دننک  باسح  ار  وا  هک  یسک  زا  رگم  دننکیمن  لاؤس  سپ  نید  ریغ  اما  دننکیم و  لاؤس  نید  زا  ینعی  َنِیلَسْرُْملا  َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ 
هعیش زا  ینج  هن  یسنا و  هن  وا  هانگ  زا  دوشیمن  هدرک  لاؤس  زور  نآ  رد  سپ  ینعی  ٌّناَج  َو ال  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْسی  ٍِذئَمْوَیَف ال  دیامرفیم  یلاعت 

لوطب هچ  رگا  تسا  بذعم  وا  دننکیم  باسح  ار  هک  ره  تسا و  هدـش  دراو  تیب  لها  ریـسفت  رد  هکنانچ  مه  ناشیا  ریغ  هن  همئا  مدآ و  ینب 
دیامرفیم باطخ  یلاعتقح  ادـخ و  تمحرب  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  منهج و و  زا  دـباییمن  تاـجن  دـشاب و  تماـیق  فقوم  رد  نتـشادزاب 
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ار يرگید  زا  دنونـشیم و  ار  دوخ  لمع  باسح  کی  ره  هک  هعفدکی  اطخ و  کیب  ناشیا  لامعا  باسحب  نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  شناگدـنب 
نیلوا و باـسح  زا  دوشیم  غراـف  هبطاـخم و  دـنادرگیمن  لوغـشم - يرگید و  هن  سب  تسا و  بطاـخم  وا  هک  دـنکیم  ناـمگ  دنونـشیمن و 

دنکیم تاقالم  ار  نآ  هک  ياهمان  سک  ره  يارب  زا  دروآیم  نوریب  432 و  ص : نیقیلا ، قح  ایند  تاعاس  زا  تعاس  کی  رادقم  رد  نیرخآ 
ار وا  سپ  تسا  لخاد  همان  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  هریبک  هریغـص و  چـیه  تسا و  هدـش  هتـشون  نآ  رد  شلاـمعا  عیمج  هک  هدـش  هدوشگ 

باسح يارب  زورما  تسا  سب  وت  سفن  ار  دوخ  همان  ناوخب  دیوگیم  واب  دنادرگیم و  دوخ  رب  مکاح  دنادرگیم و  دوخ  سفن  هدـننک  باسح 
دنهاوخ ناشیا و  ياههدرک  ناشیا و  حراوج  عیمج  اهاپ و  اهتسد و  دـنهدیم  یهاوگ  و  دراذـگیم - ناهد  رب  رهم  ادـخ  ار  یتعاـمج  وت و 

قلخ تسا و  هدروآ  نخـسب  ار  يزیچ  ره  هک  يدنوادخ  نآ  نامدروآ  نخـسب  دنیوگ  ام  رب  دیداد  یهاوگ  ارچ  هک  دوخ  ياهتسوپب  تفگ 
زا ینیلک  تسا و  هدرک  وحن  نیاب  رابخا  نایم  عمج  قودص و  مالک  دش  مامت  امش  تشگزاب  تسوا  يوسب  هبترم و  لوا  ار  امـش  تسا  هدرک 

دوشیمن هداـشگ  اـهناوید  دوشیمن و  اـهوزارت  بصن  كرـش  لـها  يارب  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 
هیوباب و نبا  میهاربا و  نب  یلع  دشابیم و  مالـسا  لها  يارب  زا  نیواود  رـشن  نیزاوم و  بصن  دنربیم و  منهجب  باسحیب  جوف  جوف  ار  ناشیا 

لاؤس ات  دنکیمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  یلاعتقح  شیپ  زا  هدنب  مدق  ود  هک  دناهدرک  تیاور  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـسب  یـسوط  خیش 
زا تسا و  هدرک  هنهک  زیچ  هچ  رد  هک  وا  یناوج  زا  ای  وا  دسج  زا  تسا و  هدرک  یناف  زیچ  هچ  رد  هک  وا  رمع  زا  تلصخ  راهچ  زا  وا  زا  دنک 

هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  هیوباب  نبا  تیب و  لها  اـم  تبحم  زا  تسا و  هدرک  جرخ  زیچ  هچ  رد  هدرک و  بسک  اـجک  زا  هک  لاـم 
یکی دنـشاب  تشهب  لها  زا  ود  ره  هک  دـنرادزاب  باسح  يارب  زا  ار  نمؤم  هدـنب  ود  دوش  تماـیق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

یتموکح تیالو و  هک  ینادـیم  هک  مسق  وت  تزعب  يرادیمزاب  ارم  هچ  يارب  زا  ادـنوادخ  هک  دـیوگ  ریقف  سپ  ایند  رد  ینغ  يرگید  ریقف و 
ای مشاب  هداد  دشاب و  هدش  بجاو  نآ  رب  وت  قح  هک  يدوب  هدادن  نمب  يدایز  لام  منک و  روج  ای  نآ  رد  منک  تلادع  هک  يدوب  هدادـن  نمب 

دیامرف لیلج  دنوادخ  سپ  يدوب  هدرک  ردقم  تسا و  یفاک  ارم  هک  یتسنادیم  هچنآ  ردقب  يدادـیم  فافک  ردـقب  ارم  يزور  مشاب و  هدادـن 
رتش لهچ  رگا  هک  دوش  يراج  وا  زا  قرع  ردق  نآ  هکنآ  ات  دنامیم  ینغ  نآ  دوش و  تشهب  لخاد  ات  دیراذگب  نم  هدـنب  دـیوگیم  تسار  هک 

هتـسویپ باسح  لوط  دـیوگ  درک  سبح  ار  وت  زیچ  هچ  هک  دـیوگ  واب  ریقف  نآ  دوش و  تشهب  لـخاد  سپ  ار  ناـشیا  دـشاب  یفاـک  دـماشایب 
وت ناراکهبوت  هب  دومن  قحلم  تفرگ و  ورف  دوخ  تمحرب  ارم  هکنآ  ات  دیشخبیم  ارم  ادخ  دشیم و  رهاظ  تاریـصقت  زا  يزیچ  زا  دعب  يزیچ 

دهز باتک  رد  متخانـشن و  ار  وت  نم  هک  تسا  هداد  رییغت  ار  وت  تشهب  میعن  دـیوگ  رـشحم  رد  مدوب  وت  اـب  هک  مریقف  نآ  نم  دـیوگ  یتسیک 
هک ماهدرک  یهانگ  نم  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تمدخب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیعـس  نب  نیـسح 

منادیم رت  لیلج  نآ  زا  ار  وت  تسنارگ و  نم  رب  تسا و  هدشن  علطم  نیقولخم  زا  يدحا  نآ  رب  تسادخ و  433 و  ص : نیقیلا ، قح  نم  نایم 
ناهانگ زا  کی  کی  رب  ار  وا  دنکب  دوخ  نمؤم  هدنب  هبـساحم  ادـخ  دوش و  تمایق  زور  نوچ  هک  دومرف  ترـضح  منک  ضرع  وتب  ار  نآ  هک 

هک دراد  روتـسم  وا  زا  ار  ناهانگ  زا  یـضعب  ار و  یلـسرم  ربمغیپ  هن  یبرقم و  کلم  هن  دنادرگن  علطم  اهنآ  رب  دزرمایب و  دـنادرگ و  علطم  وا 
ْمِِهتائِّیَـس ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلْوُأَف  یلاـعت  قح  لوق  ینعم  تسنیا  دـیوش  تانـسح  هک  وا  تائیـسب  دـیوگ  سپ  ددرگن  وا  تلجخ  یتداـیز  بجوم 

خیـش رگید  تیاورب  تسا و  میحر  هدنزرمآ  ادخ  تانـسحب و  ار  ناشیا  ناهانگ  ادـخ  دـنکیم  لدـب  ینعی  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ٍتانَـسَح 
ددرگیم وا  باسح  هجوتم  دوخ  یلاعتقح  دنرادیمزاب و  باسح  ماقم  رد  تمایق و  زور  رد  دنروآیم  ار  راکهانگ  نمؤم  هک  دومرف  یـسوط 

لامعا نابتاک  یلاعتقح  درک  دوخ  ناهانگب  رارقا  نوچ  دناوخیم و  وا  رب  ار  شناهانگ  ار و  مدرم  زا  يدحا  وا  باسح  رب  دـنادرگیمن  علطم  و 
کی هدنب  نیا  هک  دنیوگیم  مدرم  دننیبب  نوچ  مدرم  يارب  ار  اهنآ  دینادرگ  رهاظ  تانـسحب و  ار  وا  ناهانگ  دـینک  لدـب  هک  دـنکیم  رما  ار  وا 
نویع رد  سب و  تسا و  ام  نایعیـش  ناراـکهانگ  رد  نیا  هیآ و  نیا  لـیوأت  تسا  نیا  دـنربب و  تشهب  هب  ار  وا  دـنکیم  رما  سپ  هتـشادن  هاـنگ 

رگم ار  قلخ  همه  دـنکیم  باسح  یلاعتقح  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا 
هک يزیچ  لوا  هک  تسا  لوقنم  ربتعم  رایسب  ياهدنسب  اضیا  دتسرفیم و  منهجب  باسحیب  ار  وا  دشاب و  هداد  رارق  کیرش  ادخ  اب  هک  یـسک 
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ریما ترـضح  هک  ياهمان  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  یلاـما و  رد  یـسوط  خیـش  تسا و  تیب  لـها  اـم  تبحم  دـننکیم  لاؤس  هدـنب  زا 
رد یلاعتقح  ار  وا  رجا  ادـخ  يارب  زا  صلاخ  دـنک  لمع  هک  ره  هک  دومرف  تشون  رـصم  لهاب  رکب  یبا  نب  دـمحم  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

دیاهدروآ نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  هک  دـیامرفیم  یلاعتقح  دـیامرف و  تیافک  ود  ره  رد  ار  وا  تامهم  دـیامرف و  اـطع  واـب  ترخآ  اـیند و 
هداد تسا و  عساو  ادخ  نیمز  تسا و  هنـسح  تمعن  ایند  نیا  رد  دناهدرک  وکین  لامعا  هک  اهنآ  يارب  زا  دوخ  راگدرورپ  باذع  زا  دیزیهرپب 

ترخآ رد  نآـب  ار  ناـشیا  دـنکیمن  باـسح  اـیند  رد  تسا  هداد  ناـنمؤمب  ادـخ  هچنآ  سپ  باـسحیب  ناـشیا  دزم  ناگدـننک  ربـصب  دوشیم 
ینـسح يازج  نآ  رب  یتدایز  تسه و  وکین  يازج  دناهدرک  یکین  هک  اهنآ  يارب  ینعی  ٌةَدایِز  َو  ینْـسُْحلا  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  دیامرفیم  یلاعتقح 
یتجح وا  رب  ار  ادـخ  هکنآ  رگم  تسین  هدـنب  چـیه  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا و  ایند  رد  هداـیز  تسا و  تشهب 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  نآ و  رکش  رد  تسا  هدرک  ریـصقت  هک  یتمعن  رد  ای  تسا  هدرک  بسک  ار  وا  هک  یهانگ  رد  ای  تسه 

نم و ياهتمعن  نایم  دینک  هسیاقم  هک  دـیامرفیم  سپ  یلاعت   434 ص : نیقیلا ، قح  قح  دزن  تمایق  رد  ار  هدنب  دـنرادیمزاب  هک  تسا  لوقنم 
وا رش  ریخ و  نایم  دینک  هسیاقم  دیـشخبب و  واب  ارم  ياهتمعن  هک  دیامرفیم  یلاعت  قح  ار و  وا  لامعا  دریگیم  ورف  ادخ  ياهتمعن  سپ  وا  لمع 

یلاعتقح دنک  یتدایز  شریخ  رگا  دنادرگیم و  تشهب  لخاد  ار  وا  دـنکیم و  فرطرب  ریخب  ار  رـش  یلاعتقح  وا  ياهلمع  دنـشاب  يواسم  رگا 
تسا و هعیـش  ینعی  تسا  هدرک  كرـش  زا  يراـکزیهرپ  دـنکیم و  یتداـیز  شرـش  لاـمعا  رگا  دـهدیم و  یفاو  باوـث  ار  وا  یتداـیز  نآ  هب 

قداص ترضح  زا  یسوط  خیـش  وا و  رب  دوخ  وفعب  دنکیم  لضفت  دهاوخ و  رگا  دوخ  تمحرب  دزرمآیم  ار  وا  ادخ  تسا  تسرد  شدیاقع 
ادخ زا  تسادخ  زا  هچنآ  سپ  ام  نایعیـش  باسح  هب  دنادرگ  لکوم  ار  ام  ادـخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
اْنَیلِإ َّنِإ  دناوخ  ار  هیآ  نیا  ترـضح  سپ  میـشخبیم  ناشیاب  تسا  ام  قح  هچنآ  تسناشیا و  زا  نآ  سپ  دشخبب  ام  يارب  زا  هک  مینکیم  لاؤس 

هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رئاصب  رد  ْمَُهباسِح و  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهبایِإ 
دنکیم لاؤس  ادخ  سپ  نم  تما  سپ  نم  تیب  لها  سپ  ادخ  باتک  نم  دزن  دیآیم  سپ  تمایق  رد  میآیم  ادـخ  دزن  هک  مایـسک  لوا  نم 
ریسفت رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشایع  دوخ و  ربمغیپ  تیب  لها  نم و  باتک  رد  دیدرک  هچ  هک  نم  تما  زا 

زا ار  مشچ  تسا و  هدینـش  هچنآ  زا  دـننکیم  لاؤس  ار  شوگ  ینعی  دومرف  ًالُؤْسَم  ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  هیآ  نیا 
زیچ هس  هک  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ياهدنـسب  یقرب  ینیلک و  تسا و  هدرک  داـقتعا  هچنآ  زا  ار  لد  تسا و  هدـید  هچنآ 
جرف دـیامن و  تنواعم  ار  وا  هک  هحلاص  هجوز  دـشوپب و  هک  ياهماج  دروخب و  هک  یماعط  دـننکیمن  باسح  نآ  رب  ار  نمؤم  هدـنب  هک  تسا 

زا یضعب  تسین  یقیقح  میعن  ایند  رد  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  مارح و  زا  دنک  ظفح  واب  ار  دوخ 
میعن زا  تمایق  زور  رد  دیوشیم  هدرک  لاؤس  ینعی  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  دیامرفیم  یلاعتقح  هک  دنتفگ  دندوب  رـضاح  هک  هماع  ءاهقف 

یضعب دیاهدرک  اهفالخ  دیاهدرک و  ریسفت  نینچ  امش  هک  دومرف  دنلب  يادصب  ترـضح  تسا  ایند  تمعن  زا  نآ  تسا و  دارم  درـس  بآ  و 
نیا هک  مردپ  ارم  داد  ربخ  تسا و  ذیذل  باوخ  دناهتفگ  یضعب  تسا و  وکین  يوبـشوخ  ماعط  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  درـس  بآ  دناهتفگ 

يزیچ زا  ار  شناگدنب  دنکیمن  لاؤس  ادخ  هک  دومرف  دش و  بضغ  رد  ترـضح  دش  روکذم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدج  دزن  لاوقا 
زع و قلاخب  هنوگچ  سپ  تسا  حیبق  نیقولخم  زا  ماعناب  نتشاذگ  تنم  نآ و  هب  ناشیا  رب  دراذگیمن  تنم  دشاب و  هدرک  لضفت  ناشیا  رب  هک 

تیب لها  ام  تبحم  میعن  نکیل  تسا و  هدرک  نآ  زا  یهن  ار  ناشیا  تسا و  هدیدنـسپن  نیقولخم  يارب  زا  هک  ار  يزیچ  داد  تبـسن  ناوت  لـج 
هتفگ میعن  ار  نآ  دنکیم و  لاؤس  نآ  زا  توبن  دیحوت و  زا  دـعب  ادـخ  هک  تسا  ام   435 ص : نیقیلا ، قح  تماماب  داقتعا  تـالاوم و  تسا و 

ناردپ زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  قیقحتب  درادن و  لاوز  هک  تشهب  يدـبا  میعن  هب  دـناسریم  ار  نآ  دـنکب  نآب  افو  هاگره  هدـنب  هک  اریز  تسا 
یلع اـی  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دوـخ  ناراوـگرزب 

تسا و وا  لوسر  دمحم  هکنآ  تسادخ و  تینادحوب  تداهـش  شگرم  زا  دعب  نآ  زا  هدنب  دوشیم  هدرک  لاؤس  هک  يزیچ  لوا  هک  یتسردـب 
سپ تیاصو  زا  ماهداد  رارق  وت  يارب  زا  نم  تماما و  زا  تسا  هداد  رارق  وت  يارب  زا  هچنآ  ببـسب  ینانمؤم  راـیتخا  بحاـص  یلو و  وت  هکنآ 
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تیاور مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  و  درادـن . لاوز  هک  یتمعن  يوسب  دوریم  ار  اهنیا  دـنک  داقتعا  هک  ره 
نایرع اهربق  زا  دنادرگ  روشحم  ار  مدرم  یلاعت  قح  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما - ترـضح  هک  تسا  هدرک 
رشحم هبقع  رد  دنتسیاب  هکنآ  ات  ار  ناشیا  دننارب  ارحص  کی  رد  دندوب  هدش  قلخ  لوا  زور  رد  هک  یـشورب  بیعیب  شیریب و  هنهرب و  اپ  و 

دوش رایـسب  ناشیا  ياهقرع  دریگب و  ناشیا  ياهـسفن  سپ  دنرذگب  هبقع  نیا  زا  هک  دنراذگن  دنوش و  راوس  رگیدکی  رب  دنروایب و  ماحدزا  و 
همه هک  دـنک  ادـن  رابج  دـنوادخ  بناج  زا  هکئالم  زا  یکلم  سپ  تمایق  لاوها  زا  تسا  یلوه  لوا  نیا  دوش و  دـنلب  ناـشیا  هیرگ  هلاـن و  و 
دنلب اهرس  دوش و  ناسرت  ناشیا  ياهلد  دزرلب و  ناشیا  ياهندب  ددرگ و  عشاخ  ناشیا  ياههدید  دوش و  تسپ  ناشیا  ياهادص  سپ  دنونشب 

ملظ لداع و  مکاح  تسین و  يدنوادخ  نم  زج  هک  يدنوادخ  منم  هک  ار  ناشیا  دنک  ادن  لداع  مکاح  دـنوادخ  سپ  نامـسآ  يوسب  دـننک 
رب منکیم و  لدـبم  تانـسحب  ار  مدرم  ياـهملظ  مریگیم و  يوـق  زا  ار  فیعـض  قـح  مـنکیم و  مـکح  تلادـعب  امـش  ناـیم  زورما  مـنکیمن و 

دـشخبب شبحاص  هک  هملظم  رگم  دشاب  هدوب  هملظم  وا  دزن  هک  یملاظ  زورما  هبقع  نیا  زا  درذگیمن  مهدیم و  باوث  اههملظم  ياههدنـشخب 
نم ایند و  رد  دـشاب  هدرک  امـش  رب  یمتـس  هک  ره  زا  دـینک  بلط  ار  دوخ  ياههملظم  رگیدـکی و  رب  دـیبسچب  سپ  مهدـب  باوث  ار  وا  نم  و 

زا ار  دوخ  ياـههملظم  بلط  دـننکیم و  ادـیپ  ار  ناـملاظ  دـندرگیم  ناـمولظم  سپ  نم  یهاوگ  تسا  سب  ناـشیا و  رب  امـش  يارب  زا  مهاوگ 
ات ناشیا  قرع  رگید  تیاورب  دوشیم و  رتشیب  ناشیا  قرع  دوشیم و  رتدـیدش  ناشیا  لاح  سپ  دـنامیم  لاـح  نیا  رب  اهتدـم  دـننکیم و  ناـشیا 
زا دنرذگب و  دوخ  ملاظم  رـس  زا  هک  دـننکیم  وزرآ  ناشیا  رثکا  رگید  تیاورب  دوشیم و  رتشیب  ناشیا  ناغف  دایرف و  دـیآیم و  ناشیا  ياهنار 

دسر ادن  دنوش  شوماخ  نوچ  دیونـشب  ار  دوخ  راگدرورپ  يادن  دیوش و  شوماخ  هک  ار  ناشیا  دنک  ادن  يدانم  سپ  دنبایب  تاجن  هبقع  نیا 
رگا  436 ص : نیقیلا ، قـح  دـیرذگب و  هبقع  نـیا  زا  دیـشخب و  هـب  رگیدـکیب  ار  اـههملظم  دـیهاوخیم  رگا  هـک  دـیامرفیم  یلاـعت  قـح  هـک 

دـنبای و تاجن  تدـش  نیا  زا  هکنآ  دـیماب  دنـشخبیم  ار  اههملظم  دـنوشیم  داش  ناـشیا  رثکا  سپ  میریگیم  ار  امـش  ياـههملظم  دیـشخبیمن 
زا يرـصق  هک  تشهب  نزاخ  ناوضرب  دسریم  ادن  سپ  میـشخبب  هکنآ  زا  تسا  رتگرزب  ام  ياههملظم  اراگدرورپ  دـنیوگیم  ناشیا  زا  یـضعب 

دنهد هولج  ناشیا  رظن  رد  ناملغ و  نایروح و  هرقن و  الط و  ياهفرظ  اهتمعن و  عاوناب  دیارایب  ار  سودرفلا  تنج  تشهب و  ياهرصق  زا  هرقن 
وزرآ کی  ره  دننک  رظن  نوچ  دینک  هدهاشم  ار  رـصق  نیا  دینک و  دـنلب  رـس  قیالخ  هورگ  يا  هک  یلاعتقح  بناج  زا  دـنک  ادـن  يدانم  سپ 

دننک و وفع  اهنآ  رثکا  سپ  ار  ینمؤم  هملظم  دنک  وفع  هک  تسا  یسک  زا  رـصق  نیا  هک  دنک  ادن  يدانم  سپ  دشاب  وا  زا  رـصق  نآ  هک  دننک 
رد ناناملسم  زا  يدحا  هملظم  هک  یـسک  دوشیمن  نم  تشهب  لخاد  هک  دیامرف  یلاعتقح  سپ  دننکن  وفع  هک  دننامب  یلیلق  دنوش و  صالخ 

هـصرعب هک  دنیاشگیم  ار  ناشیا  هار  سپ  دیوش  دعتـسم  قیالخ  هورگ  يا  دنریگب  وا  زا  باسح  تقو  رد  ار  هملظم  نآ  هکنآ  ات  دـشاب  وا  همذ 
یماما ره  دنقلخ و  رب  ناهاوگ  ءادهـش و  هک  همئا  ناربمغیپ و  دوش و  اپرب  اهنازیم  ددرگ و  هداشگ  اهناوید  یهلا و  شرع  دزن  دنیآرد  باسح 
يدرم سپ  تسا  هدناوخ  دوخ  يادـخ  يوسب  ار  ناشیا  تسا و  هدومن  یهلا  رماب  مایق  ناشیا  نایم  رد  هک  دوخ  ملاع  لها  رب  دـهدیم  یهاوگ 

زا وا  هکنآ  لاح  تفرگ و  دـهاوخ  رفاک  زا  زیچ  هچ  دـشاب  هملظم  يرفاک  دزن  ینمؤم  درم  يارب  زا  هاگره  هّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ  شیرق  زا 
نآ ببسب  دننکیم  باذع  ار  رفاک  سپ  تسا  رفاک  رب  وا  زا  هچنآ  ردقب  ناملسم  ناهانگ  زا  دنزادنایم  هک  دومرف  ترـضح  تسا  منهج  لها 
دزن یناملسم  زا  ياهملظم  رگا  هک  دیسرپ  درم  نآ  سپ  تسه  وا  دزن  ناناملسم  هملظم  زا  هچنآ  ردقب  دراد  رفک  ببـسب  هک  یباذع  اب  هملظم 

مولظم تانسح  رب  دنیازفایم  دنریگیم و  مولظم  قح  ردقب  ملاظ  تانـسح  زا  دومرف  دنریگیم  ناناملـسم  زا  ار  هملظم  هنوگچ  دشاب  یناملـسم 
للع رد  دنیازفایم و  ملاظ  ناهانگ  رب  دنریگیم و  نآ  ردقب  مولظم  هانگ  زا  دومرف  دـننکیم  هچ  دـشاب  هتـشادن  تانـسح  ملاظ  رگا  هک  دیـسرپ 

ضرق بحاص  يارب  زا  دراد  تانسح  راد  ضرق  نآ  رگا  دنکیم  تیاکش  دیآیم و  ضرق  بحاص  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لوقنم  عیارـشلا 
لـصا تیقح  هک  دوشیم  مولعم  تایآ  رابخا و  زا  هک  دیوگ  فلؤم  دنراذگ . وا  رب  ار  ضرق  بحاص  ناهانگ  درادـن  هنـسح  رگا  دـنریگیم و 

منهج اـی  تشهبب  باـسحیب  ار  یک  دـننکیم و  لاؤس  باـسح و  یک  زا  هک  اـهنآ  تایـصوصخ  تسا و  مولعم  تماـیق  رد  لاؤس  باـسح و 
لاوما و عیمج  زا  هک  تسنآ  داقتعا  ار  یعمج  دـنیامنیم  باسح  دـننکیم و  لاؤس  زیچ  هچ  زا  هک  تسین  مولعم  اـضیا  تسین و  مولعم  دـنربیم 
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شمارح يارب  زا  تسباسح و  ایند  لالح  يارب  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  هصاـخ  هماـع و  ثیداـحا  رد  هچناـنچ  دـننکیم  لاؤس  اـیند  ياـهتمعن 
تشذگ ثیداحا  یـضعب  رد  و  تسین . باسح  ایند  ياهتمعن  رب  ار  نمؤم  هک  تشذگ  هقباس   437 ص : نیقیلا ، قح  ثیداحا  رد  تسباقع و 

لخاد باسحیب  نآ  لماع  دوشیم  هک  تسا  هدش  دراو  لامعا  زا  يرایـسب  باوث  رد  دـشابیمن و  باسح  حوکنم  سوبلم و  لوکأم و  رد  هک 
ناشیا ریغب  تبسن  باسح  دوب و  دهاوخ  تامومع  صـصخم  تسا  هدش  دراو  یعمج  نتفر  تشهبب  باسحیب  باب  رد  هچنآ  دوش و  تشهب 

دـشاب و نانمؤمب  تبـسن  ایند  ياهتمعن  ندرکن  باسح  هکنآ  لوا  درک : ناوتیم  هجو  ودـب  رگید  ثیداحا  ناـیم  عمج  دـمآ و  دـهاوخ  لـمعب 
رد ندرک  باسح  دش و  روکذم  هک  زیچ  هسنآ  دننام  دشاب  هیرورض  روما  رد  ندرکن  باسح  هکنآ  میود  ناشیا . ریغب  تبـسن  ندرک  باسح 

ترورـض ردق  زا  هدایز  ای  هعورـشم  ریغ  هوجو  زا  ندرک  بسک  تامرحم و  رد  فرـص  ریذبت و  فارـسا و  دـننام  دـشاب  هیرورـض  روما  ریغ 
ثوعبم هدیـشوپ  ندـش و  روشحم  نایرع  باب  رد  تسا  فلتخم  ثیداحا  هک  نادـب  ندرک و  عیاـض  نآ  لیـصحت  رد  ار  رمع  ندرک و  عمج 

هربتعم ثیداحا  رد  تشاد و  تلالد  نآ  رب  دسا  تنب  همطاف  ثیدح  هچنانچ  دنوشیم  روشحم  نایرع  هک  تسا  هدش  دراو  یـضعب  رد  ندش و 
ریغ ای  قلطم  نانمؤم  ریغ  باب  رد  لوا  هک  تسنکمم  دش و  دـنهاوخ  روشحم  اهنآب  هک  ار  دوخ  ياههدرم  ياهنفک  دـینک  وکین  هک  تسلوقنم 

نانیمطا دـیزم  يارب  زا  ترـضح  ندـیباوخ  دـسا  تنب  همطاف  باب  رد  دـشاب و  ناشیا  لماک  ای  نانمؤم  باب  رد  یناث  دـشاب و  لماک  ناـنمؤم 
. دشاب

: تسا تمایق  زور  لاوها  لاوحا و  زا  یضعب  پچ و  تسار و  تسدب  اههمان  نداد  ءادهش و  تداهش  لسر و  زا  لاؤس  نایب  رد  مهدزای  لصف 

تسین یملع  دنیوگ  امش  ياهتما  دندرک  امـش  تباجا  هچنآ  دوب  هچ  هک  دیامرف  ار و  نالوسر  ادخ  دنک  عمج  هک  يزور  دیامرفیم  یلاعتقح 
تسا و هدش  هداتسرف  ناشیا  يوسب  ناربمغیپ  هک  ار  اهنآ  درک  میهاوخ  لاؤس  هتبلا  ام  سپ  هک  تسا  هدومرف  اهبیغ و  هدنناد  رایسب  یئوت  ار  ام 
هک تسا  هدومرف  ناشیا و  ياههدرک  زا  میدوبن  بئاغ  اـم  ملعب و  ار  ناـشیا  داد  میهاوخ  ربخ  ناگدشهداتـسرف و  زا  درک  میهاوخ  لاؤس  هتبلا 
هک تسا  هدومرف  هاوگ و  ناشیا  رب  میروایب  ار  وت  ناشیا و  سفن  زا  یهاوگ  یتما  ره  زا  میروایب  هک  یتقو  رد  اهتما  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 

لوسر دـشاب  هدوب  ات  هک  تسا  هدومرف  ناـشیا و  رب  هاوگ  ارت  میرواـیب  ناـشیا و  سفن  زا  ناـشیا  رب  یهاوگ  یتما  ره  زا  میزیگنارب  هک  يزور 
ناشیا رب  دنهد  یهاوگ  هک  يزور  میظع  یباذـع  تسناشیا  يارب  زا  هک  تسا  هدومرف  مدرم و  رب  ناهاوگ  امـش  دیـشاب  هدوب  امـش و  رب  هاوگ 
ءایقـشا تسار و  تسدـب  ءادعـس  همان  نداد   438 ص : نیقیلا ، قح  دـندرکیم و  هچنآب  ناشیا  ياـهاپ  ناـشیا و  ياهتـسد  ناـشیا و  ياـهنابز 
دنسرپیم نالوسر  زا  ینعی  ُْمْتبِجُأ  اذ  ام  یلاعتقح  لوق  ریسفت  رد  تسلوقنم  هحیحص  دیناساب  تسا و  هدش  دراو  رایـسب  تایآ  رد  پچ  تسدب 

هچ ام  زا  دعب  هک  مینادیمن  ینعی  اَنل  َْملِع  دـنیوگیم ال  باوج  رد  ناشیا  امـش  ءایـصوا  قح  رد  امـش  ياهتما  دـندرک  امـش  تباجا  هنوگچ  هک 
یلاعتقح لوق  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحصلاک  دنسب  میهاربا  نب  یلع  ام و  ءایصواب  دندرک 

زور نوچ  هک  دومرف  ترـضح  ناشیا  یئوگتـسار  ار  نایوگتـسار  دـهدیم  عفن  هک  تسا  يزور  نیا  ینعی  ْمُُهقْدِـص  َنِیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذـه 
تقـشم هکنآ  زا  دـعب  رگم  دنـسریمن  باسح  هصرعب  تمایق و  زور  لاوها  رب  دـنرذگیم  باـسح  يارب  زا  مدرم  دـنوش  روشحم  دوش  تماـیق 

عیمج هک  یئادـنب  دـنبلطب  هک  ار  یـسک  لوا  سپ  دـنک  باطخ  ناشیاب  یلاعتقح  دـنرادزاب و  یهلا  شرع  دزن  ار  ناـشیا  سپ  دنـشکب  رایـسب 
یبأ نب  یلع  امـش  ماما  بحاص و  سپ  دنرادزاب  شرع  بناج  زا  ار  وا  دـنبلطب و  ار  یبرع  یـشرق  دیـس  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  دنونـشب  قیالخ 
پچ بناج  زا  دـنبلطب و  تما  ریاس  اب  ار  ترـضح  نآ  هیرذ  همئا و  سپ  دتـسیاب  ادـخ  لوسر  پچ  بناج  زا  دـیایب و  سپ  دـنبلطب  ار  بلاط 

زا دـنبلطب و  ناشیا  ياهتما  اب  ناشیا  رخآ  ات  ناربمغیپ  لوا  زا  وا  تما  اـب  ار  يربمغیپ  ره  سپ  دـنرادزاب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
هدومن نآب  رما  ماهلا و  ار  وت  هچنآ  حول  رد  یتشون  هک  دنک  لاؤس  وا  زا  یلاعتقح  سپ  نایمدآ  تروص  رد  دنتـسیان  یهلا  شرع  پچ  بناج 

دوخ یحو  زا  يدوب  هدرک  نآ  نتـشونب  ماهلا  رما و  ارم  هچنآ  متـشون  نم  هک  ینادیم  وت  نم  راگدرورپ  يا  دـیوگ  ملق  نم  ياهیحو  زا  مدوب 
یلاعتقح دـش  دـناوتیم  علطم  وت  ریغب  قلخ  زا  يدـحا  وت  رـس  رب  ایآ  اراگدرورپ  دـیوگ  نیاب  وت  يارب  زا  دـهدیم  هاوگ  یک  دـیامرف  یلاـعتقح 
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ملق ایآ  هک  دیامرفب  واب  یلاعتقح  سپ  دتـسیاب  ملق  اب  ات  نایمدآ  تروصب  دیایب  وا  دبلطب  ار  حول  سپ  يدرک  مامت  ار  دوخ  تجح  هک  دیامرف 
سپ لیفارـساب  مدیناسر  ار  نآ  اراگدرورپ و  یلب  دیوگ  حول  مدوب  هدومن  نآب  رما  مدوب و  هدرک  ماهلا  ار  وا  نم  هک  ار  اهیحو  درک  مقر  وت  رب 

زا دوب  هتشون  نآ  رد  هچنآ  حول  وتب  دیناسر  ایآ  هک  دیامرف  یلاعتقح  سپ  دتسیاب  ملق  حول و  اب  نایمدآ و  تروصب  دیایب  دنبلطب و  ار  لیفارسا 
دیامرف لیلج  دنوادخ  سپ  دتسیاب  لیفارسا  يولهپ  رد  دیایب  دنبلطب و  ار  لیئربج  سپ  لیئربجب  ار  وا  مدیناسر  اراگدرورپ و  یلب  دیوگ  یحو 
يوسب مدرک  ذافنا  ناربمغیپ و  عیمجب  ار  نآ  مدـیناسر  نم و  راـگدرورپ  یلب  دـیوگ  دوب  هدـیناسر  واـب  هچنآ  هدـیناسر  وتب  لیفارـسا  اـیآ  هک 
ناشیاب ارت  ياهباتک  اهتمکح و  اهیحو و  عیمج  مدومن و  یلوسر  يربمغیپ و  رهب  وت  تلاـسر  ءادا  وت و  رما  زا  دوب  هدیـسر  نمب  هچنآ  ناـشیا 

ص: نیقیلا ، قح  یبرع  هّللا  دبع  نب  دمحم  مدیناسر  واب  ارت  مالک  باتک و  ملع و  تمکح و  یحو و  تلاسر و  هک  یـسک  رخآ  مدـیناسر و 
يارب زا  مدآ  نادنزرف  زا  دنناوخیم  هک  ار  یسک  لوا  سپ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تسا - وت  بیبح  هک  دوب  یمرح  یـشرق   439

ادخ دزن  وا  تلزنم  برق و  زور  نآ  رد  ار  سک  چـیه  دـهدیم و  اج  دوخ  شرع  کیدزن  ار  وا  ادـخ  تسا  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  ندرک  لاؤس 
نآ يارب  ار  وا  وت و  يوسب  مدوب  هدرک  یحو  هچنآ  دـیناسر  وتب  لیئربج  ایآ  هک  دـنکیم  باطخ  ار  وا  تزع  راگدرورپ  سپ  دـهاوخن  وا  لثم 

نمب نم  راگدرورپ  يا  دیوگ  ادـخ  لوسر  سپ  وت  يوسب  درک  یحو  ار  اهنیا  ایآ  نم و  ملع  تمکح و  باتک و  زا  مدوب  هداتـسرف  وت  يوسب 
يوسب دروآ  ار  اهیحو  وت و  تمکح  ملع و  وت و  باتک  زا  نآـب  ار  وا  يدوب  هداتـسرف  وا و  يوسب  يدوب  هدرک  یحو  هچنآ  لـیئربج  دـیناسر 

باتک و زا  لیئربج  دوب  هدـیناسر  وتب  هچنآ  دوخ  تماب  يدـیناسر  ایآ  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحمب  دـیامرف  یلاعتقح  سپ  نم 
هدرک یحو  ار  هچنآ  دوخ  تماب  مدیناسر  نم  راگدرورپ  يا  یلب  دـیوگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نم  ملع  تمکح و 

وت يارب  زا  دهدیم  تداهـش  یک  هک  دمحمب  دیوگ  یلاعتقح  سپ  وت  هار  رد  مدرک  داهج  وت و  ملع  تمکح و  باتک و  زا  نم  يوسب  يدوب 
زا تسا  یفاک  وت  تداهـش  نم و  تما  زا  ناکین  وت و  هکئالم  تلاسر و  غیلبتب  نم  يارب  زا  يدهاش  وت  اراگدرورپ  دیوگ  ترـضح  نآ  نیاب 

لاؤس دـنبلطب و  ار  دـمحم  تما  سپ  دومن  تلاسر  غیلبت  هک  ترـضح  نآ  يارب  زا  دـنهد  یهاوگ  ناشیا  دـنبلطب و  ار  هکئالم  سپ  نم  يارب 
ار اهنیا  دومن  امش  میلعت  ارم و  ملع  تمکح و  باتک و  تلاسر و  امـشب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دیناسر  ایآ  هک  ناشیا  زا  دننک 

نایم رد  دوخ  زا  دعب  ایآ  هک  دیامرف  لیلج  دنوادخ  سپ  دومن  ملع  تمکح و  تلاسر و  غیلبت  هک  ترضح  نآ  يارب  زا  دنهد  تداهـش  سپ 
ناشیا يارب  زا  دـنک  ریـسفت  دـیامن و  مایق  نم  ملع  تمکحب و  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  يدـینادرگ  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  یـسک  دوخ  تما 

يا یلب  دیوگ  دـمحم  سپ  نیمز  رد  دـشاب  نم  هفیلخ  تجح و  وت و  زا  دـعب  دـننکن  فالتخا  اهنآ  رد  هک  ار  يروما  دـنک  نایب  ارم و  باتک 
تما نیرتهب  دوب و  نم  ریزو  نم و  یـصو  نم و  ردارب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناشیا  ناـیم  رد  مدرک  هفیلخ  نم  راـگدرورپ 
هفیلخ ار  وا  وا و  تعاطاب  مدرک  توعد  ار  ناشیا  دشاب و  تیادـه  هار  هناشن  هک  دوخ  تایح  رد  ناشیا  يارب  زا  ار  وا  مدرک  بصن  دوب و  نم 

وا زا  دنبلطب و  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  سپ  تمایق  زور  ات  تما  دـننکب  وا  يوریپ  دـشاب و  ناشیا  ياوشیپ  ماما و  هک  دوخ  تما  رد  مدـینادرگ 
هار هناشن  ار  ناشیا  هک  دوخ  تاـیح  رد  درک  بصن  ار  وت  دوخ و  تما  رد  دومن  هفیلخ  ارت  وت و  يوسب  درک  تیـصو  دـمحم  اـیآ  هک  دنـسرپ 

هفیلخ ارم  نم و  يوسب  دومن  تیـصو  دمحم  نم  راگدرورپ  يا  یلب  دیوگ  ترـضح  يدیدرگ  وا  ماقم  مئاق  وا  زا  دعب  ایآ  یـشاب و  تیادـه 
دـندینادرگ و فیعـض  ارم  نم و  اب  دـندرک  رکم  وا و  تما  دـندرک  نم  راکنا  يدرب  دوخ  يوسب  ار  دـمحم  نوچ  دوخ و  تما  رد  دـینادرگ 
ار یسک  دندینادرگ  رخؤم  يدوب و  هدینادرگ  رخؤم  هک  ار  یسک   440 ص : نیقیلا ، قح  نم  رب  دنتشاد  مدقم  دنشکب و  ارم  هک  دش  کیدزن 
اب سپ  دنتـشک  ارم  هکنآ  ات  وت  هدومرفب  ناشیا  اب  مدرک  لاتق  سپ  دـندرکن  نم  تعاطا  دندینـشن و  ارم  نخـس  يدوب و  هدـینادرگ  مدـقم  هک 
هار نم و  نید  يوسب  ارم  ناگدنب  دنک  توعد  هک  یتشاذگ  نیمز  رد  ياهفیلخ  یتجح و  دـمحم  تما  رد  دوخ  زا  دـعب  ایآ  هک  دـیوگ  یلع 

نسح ماما  ترضح  سپ  ار  وت  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  ار و  دوخ  رـسپ  نسح  متـشاذگ  ناشیا  نایم  رد  نم  راگدرورپ  يا  دیوگ  یلع  نم  ياضر 
ار یماما  زا  دـعب  یماما  ره  نینچمه  دـننکب و  وا  زا  دـندرک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  زا  هک  لاؤس  ناـمه  دـنبلطب و  ار  مالّـسلا  هیلع 

تقو نیا  رد  دـنکب  ناشیا  تجح  هزاجا  دـیامن و  لوبق  ار  ناشیا  رذـع  یلاعتقح  سپ  دـنک  مامت  دوخ  نامز  لـها  رب  ار  وا  تجح  دـنبلطب و 
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مالّسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  و  ناشیا . یتسار  ار  نایوگتـسار  دشخبیم  عفن  هک  تسا  يزور  نیا  هک  دیامرف  یلاعتقح 
زا سپ  دشاب  حون  ترضح  دنبلطب  هک  ار  یسک  لوا  دنک  عمج  ار  قیالخ  همه  ملاع  دنوادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

دیآ و نوریب  حون  سپ  هّللا  دبع  نب  دمحم  دیوگ  وت  يارب  زا  دهدیم  یهاوگ  یک  دنیوگ  یلب  دیوگ  يدرک  تلاسر  غیلبت  ایآ  هک  دنـسرپب  وا 
ُْهَوأَر اَّمَلَف  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا  دشاب و  وا  اب  یلع  کشم و  زا  دشاب  یلت  يور  رب  وا  دمحم و  دزنب  دـیایب  ات  دراذـگ  مدرم  رـس  رب  اپ 
حون سپ  نارفاک  ياهور  ددرگ  ریغتم  دـب و  یلاعتقح  دزن  تلزنم  برق و  بحاص  ار  وا  دـننیبب  نوچ  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْـفلُز 
حون يارب  زا  دیهدب  یهاوگ  دیورب و  هزمح  يا  رفعج و  يا  دیوگ  ترـضح  تلاسر  غیلبت  رب  دـیبلط  هاوگ  نم  زا  یلاعتقح  دـمحم  ای  دـیوگ 
غیلبت رب  دوب  دـنهاوخ  ناربمغیپ  هاوگ  لوسر  مع  هزمح  رایط و  رفعج  سپ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درک  تلاسر  غیلبت  وا  هک 

رتگرزب نآ  زا  یلع  تلزنم  نأش و  دومرف  ترـضح  تسا  اجک  رد  تقو  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  موش  وت  يادف  تفگ  يوار  ناشیا  تلاسر 
ندیبلط زا  دـعب  دـشاب  ناربمغیپ  ریاسب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  حون  ندوب  لوا  دـیاش  هک  دـیوگ  فلؤم  دنتـسرفب . یهاوگ  يارب  ار  وا  هک  تسا 

نوچ هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  تسلوقنم  یشایع  زا  وا و  ءایصوا  لوسر و  ترـضح 
ملاع لها  رب  یماما  ره  دنهدیم  تداهش  دناهمئا  ءادهش  ار و  ءادهش  ناربمغیپ و  دننادرگ  رـضاح  ار و  اهوزارت  دننک  بصن  دوش  تمایق  زور 

زا تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  ادـخ و  هار  يوسب  ار  ناـشیا  تسا  هدوـمن  توـعد  ادـخ و  رماـب  ناـشیا  ناـیم  رد  تسا  هدوـمن  ماـیق  هک  دوـخ 
لزان دمحم  تما  رد  هیآ  نیا  هک  دومرف  ترـضح  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  لیلج  زیزع  يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  قداص  ترـضح 
تسا دهاش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ناشیا و  رب  تسا  هاوگ  هک  تسه  ام  زا  یماما  تما  نیا  زا  ینرق  ره  رد  سب و  تسا و  هدش 

نامز ماما  هک  ره  دـنروآیم و  شنامز  لها  اب  ار  ینامز  ره  ماـما  هک  تسا  رایـسب   441 ص : نیقیلا ، قح  ثیداحا  نومـضم  نیا  رب  اـم و  رب 
هدرک تیاور  حیحص  دنسب  سلاجم  رد  یسوط  خیـش  دنربیم و  منهجب  ار  وا  نافلاخم  نارکنم و  دباییم و  تاجن  دهدب  وا  نامیا  رب  تداهش 
هغلاب هلماک  تجح  ار  ادخ  وگب  ینعی  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  یلاعتقح  لوق  ریسفت  زا  دندرک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا 
لمع ارچ  سپ  دیوگ  یلب  دیوگ  رگا  يدوب  ملاع  ایآ  هک  تمایق  زور  رد  دیوگیم  دوخ  هدنب  هب  یلاعت  قح  هک  دومرف  ترـضح  تسا  قلخ  رب 

و قلخ . رب  ادخ  هغلاب  تجح  تسنیا  دوشیم  مامت  وا  رب  تجح  سپ  ینک  لمع  ات  یتفرگن  دای  ارچ  دـیوگ  مدوب  لهاج  دـیوگ  رگا  يدرکن و 
هلحم رد  هعیش  ياملع  ای  احلص  زا  ینعی  امـش  زا  يدرم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـسب  ینیلک 

ایآ دیدینشیمن  ار  وا  نخس  ایآ  دوبن  امش  نایم  رد  درم  نالف  ایآ  هک  دیوگیم  ناشیاب  سپ  وا  ناگیاسمه  رب  ار  وا  دنکیم  تجح  ادخ  دشابیم 
ْتَرُِشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو  تمایق  فاصوا  رد  دیامرفیم  یلاعتقح  ناشیا و  رب  تسادخ  تجح  وا  سپ  دیدینـشیمن  بش  رد  ار  وا  هیرگ  يادص 
ترـضح زا  یـشایع  تسا و  مدرم  لامعا  ياههفیحـص  دارم  هک  تسا  هتفگ  میهاربا  نب  یلع  دوش  نهپ  رـشتنم و  اههفیحـص  هک  یتقو  ینعی 

یلاعت قح  سپ  ناوخب  دـنیوگ  دـنهد و  شتـسدب  ار  وا  همان  سک  رهب  دوش  تماـیق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
تسا هدرک  لاحلا  ایوگ  هک  يوحنب  ار  اهنیا  ریغ  نتشادرب و  مدق  نتفگ و  نخـس  ندرک و  هاگن  زا  ار  وا  ياههدرک  عیمج  دروآیم  وا  رطاخب 

ار و نآ  تسا  هدرک  اصحا  هکنآ  رگم  ار  هریبک  هن  هریغـص و  هن  تسا  هدرکن  كرت  هک  ار  همان  نیا  دوشیم  هچ  ام  رب  ياو  يا  دـیوگیم  سپ 
اُوناک اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراـْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَـس  ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اـهُؤاج  اـم  اذِإ  یَّتَح  یلاـعتقح  لوق  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع 

هچنآب ناشیا  ياهتسوپ  ناشیا و  ياههدید  ناشیا و  ياهـشوگ  ناشیا  رب  دنهد  یهاوگ  تمایق  رد  ناشیا  دنیایب  هاگره  هکنآ  ات  ینعی  َنُولَمْعَی 
لزان هیآ  نیا  تسناشیا و  ياهجرف  اهتسوپ  زا  دارم  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  دندرکیم  ناشیا 

ار اهراک  نیا  زا  کیچیه  ام  دنیوگیم  دننکیم و  راکنا  ناشیا  سپ  ار  ناشیا  لامعا  ناشیا  رب  دننکیم  ضرع  هک  یتعامج  قح  رد  تسا  هدش 
اراگدرورپ دـنیوگیم  نارفاک  سپ  دومرف  ترـضح  ار  ناشیا  لامعا  ناشیا  رب  دناهتـشون  هک  هکئالم  ناشیا  رب  دـنهد  یهاوگ  سپ  میاهدرکن 

دیامرفیم یلاعتقح  هچنانچ  میاهدرکن  ار  راک  نیا  ام  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخب  وت  يارب  زا  دـنهدیم  تداهـش  دـناوت و  ناگتـشرف  اـهنیا 
اهنیا امش و  يارب  زا  دننکیم  دای  دنگوس  زورما  هچنانچ  وا  يارب  زا  دننکیم  دای  دنگوس  سپ  ار  ناشیا  همه  دنادرگیم  ثوعبم  ادخ  هک  يزور 
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رب دـنزیم  رهم  یلاعتقح  تقو  نیا  رد   442 ص : نیقیلا ، قح  سپ  دندرک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  قح  بصغ  هک  دـنایتعامج 
هدرک مارح  ادخ  هک  یئاهزیچ  زا  تسا  هدینش  هچنآب  شوگ  دهدیم  یهاوگ  سپ  دنیآیم  نخـسب  ناشیا  حراوج  ءاضعا و  ناشیا و  ياهنابز 

هچنآـب دـنهدیم  یهاوگ  اهتـسد  تسا و  هدرک  مارح  ادـخ  هک  یئاـهزیچ  يوـسب  وا  تسا  هدرک  رظن  هچنآـب  دـهدیم  تداهـش  هدـید  تسا و 
سپ مارح  زا  تسا  هدـش  بکترم  هچنآـب  دـنهدیم  یهاوگ  جرف  مارح و  يوسب  دـناهدرک  یعـس  هچنآـب  دـنهدیم  تداهـش  اـهاپ  دـناهتفرگ و 

ار ام  درک  ایوگ  هک  دنیوگیم  باوج  رد  اهنآ  ام  رب  دیداد  یهاوگ  ارچ  هک  دوخ  حراوج  هب  دنیوگیم  دنکیم و  ایوگ  ار  ناشیا  نابز  یلاعتقح 
ناهنپ هک  دیتسناوتیمن  دیدرگیمرب و  وا  يوسب  هبترم و  لوا  ار  امـش  تسا  هدرک  قلخ  وا  هدینادرگ و  ایوگ  ار  يزیچ  ره  هک  يدـنوادخ  نآ 

دنادیمن ادـخ  هک  دـیدرک  نامگ  نکیل  امـش و  ياهجرف  هن  امـش و  ياههدـید  هن  امـش و  شوگ  امـش  رب  دـهد  یهاوگ  هکنیا  ادـخ  زا  دـینک 
یهاوگ نمؤم  رب  حراوج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  و  دـینکیم - هک  اـهزیچ  نآ  زا  يرایـسب 
ترضح تمدخب  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یشایع  دشاب و  هدش  مزال  وا  رب  باذع  دیعو  هک  دنهدیم  یـسک  رب  تداهـش  هکلب  دهدیمن 

هک تسا  هدومرف  عضوم  کی  رد  هک  تفگ  هلمج  نآ  زا  درکیم  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  ضقاـنت  ياوعد  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ناکرـشم هک  دـیامرفیم  رگید  ياـج  رد  دـیوگب و  یقح  نخـس  نمحر و  دـنوادخ  ار  وا  دـهد  تـصخر  هـک  یـسک  رگم  دـیوگیمن  نـخس 

زا یضعب  دننکیم  نعل  ار و  یـضعب  ناشیا  زا  یـضعب  دننکیم  ریفکت  هک  دیامرفیم  اضیا  میدوبن و  كرـشم  ام  هک  دنگوس  ادخب  هک  دنیوگیم 
اهتسد و میراذگیم و  ناشیا  ياهنهد  رب  رهم  دیامرفیم  رگید  ياج  رد  دیامرفیم و  ار  منهج  لها  همصاخم  رگید  ياج  رد  ار و  یضعب  ناشیا 

هکلب دنشاب  رگیدکی  ضیقن  هک  تسین  نطوم  کی  رد  اهنیا  هک  دومرف  ترـضح  دنرگیدکی  ضیقن  همه  اهنیا  دنهدیم  یهاوگ  ناشیا  ياهاپ 
رگیدکی هک  نطوم  کی  رد  ار  ناشیا  دنکیم  عمج  یلاعتقح  سپ  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  تسا  تمایق  زور  هددـعتم  نطاوم  رد 

عابتا نالوسر و  زا  تعاطا  ناشیا  زا  تسا  هدش  رهاظ  هک  دنایهورگ  اهنیا  یضعب و  يارب  زا  ناشیا  زا  یضعب  دنکیم  رافغتسا  دنسانشیم و  ار 
زا تسا  هدش  رهاظ  هک  دنایتعامج  اهنآ  ار و  رگیدکی  یـصاعم  لها  دـننکیم  تنعل  ایند و  رد  يوقت  یکین و  رب  دـناهدرک  تنواعم  ناشیا و 

رگیدکی ریفکت  ار و  ناشیا  زا  یضعب  دننکیم  تنعل  ناربکتم  ناملاظ و  ناودع و  ملظ و  رب  دناهدرک  تنواعم  ایند و  راد  رد  اهتیـصعم  ناشیا 
دوخ و نز  دوخ و  ردپ  دوخ و  ردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  هک  تسا  هدومرف  هچنانچ  دنزیرگیم  یـضعب  زا  یـضعب  رگید  نطوم  رد  دننکیم و 

نآ رگا  دنیوگیم  اجنآ  رد  رگید و  نطوم  رد  دـنوشیم  عمج  سپ  دـشاب  هدرک  ایند  رد  ناودـع  ملظ و  رب  تنواعم  رگا  دزیرگب  دوخ  نارـسپ 
دفاکـشب ار  اههوک  دوخ و  شاعم  زا  ار  قیالخ  عیمج  دـنادرگ  لقاع  هنیآره  اـیند   443 ص : نیقیلا ، قح  لها  يارب  زا  ددرگ  رهاـظ  اهادـص 

نآ رد  دنیرگیم و  اجنآ  رد  رگید و  نطوم  رد  دنوشیم  عمج  سپ  دنیرگب  نوخ  هکنآ  ات  دـننک  هیرگ  هتـسویپ  سپ  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  رگم 
سپ دوخ  ياههدرکب  دننکیمن  رارقا  میدوبن و  كرـشم  ام  ام  راگدرورپ  يا  مسق  ادخب  دنیوگیم  سپ  دنروآیم  رد  نخـسب  ار  ناشیا  نطوم 

ناشیا زا  هک  یئاهتیصعم  رب  دنهدیم  تداهـش  ار و  ناشیا  ياهتـسوپ  اهاپ و  اهتـسد و  دنروآ  یم  رد  نخـسب  ناشیا و  ياهنهد  رب  دننزیم  رهم 
هک دنیوگ  ام  رب  دیداد  یهاوگ  ارچ  هک  اهاپ  اهتـسد و  اهتـسوپب و  دنیوگیم  سپ  دنرادیم  رب  ناشیا  ياهنابز  زا  ار  رهم  سپ  تسا  هدـش  رهاظ 
نآ رد  دـنروآیم  رد  نخـس  هب  هک  ینطوم  رد  دـنوشیم  عمج  سپ  تسا  هدـینادرگ  ایوگ  ار  يزیچ  ره  هک  یـسک  نآ  ار  ام  دـینادرگ  اـیوگ 

سپ دـیوگب  یقح  نخـس  نمحر و  دـنوادخ  ار  وا  دـهد  تصخر  هک  یـسک  رگم  يدـحا  اجنآ  رد  دـیوگیمن  نخـس  سپ  ار  قیالخ  عیمج 
ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  تسا  هدومرف  هچنانچ  دننکیم  لاؤس  ناشیا  زا  دنرادیمزاب و  ار  نالوسر 

اجنآ رد  رگید و  نطوم  رد  دنوشیم  عمج  دنناربمغیپ و  ءادهش  ءادهش و  رب  دوب  دهاوخ  هاوگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  و 
باسح زا  شیپ  همه  اهنیا  تسا و  یلاعتقح  تلادع  ناوید  نیا  دریگیم و  ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  یلاعتقح  دـننکیم و  رگیدـکی  اب  همـصاخم 

ار و زور  نآ  تکرب  ادخ  زا  منکیم  لاؤس  دزادرپن و  يرگیدب  دوخ و  لاحب  سک  ره  دوش  لوغشم  باسح  رد  دنک  عورـش  نوچ  سپ  تسا 
تسا رتهب  دنکب  عضوم  کی  رد  ار  دوخ  لفاون  یمدآ  هک  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  عیارشلا  للع  رد 
حیحص دنسب  ینیلک  و  تمایق . رد  وا  يارب  دنهدیم  تداهش  اهناکم  نیا  هک  اریز  هقرفتم  عضاوم  رد  هک  دومرف  ترضح  هقرفتم  عضاوم  رد  ای 
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رد ار  وا  ناهانگ  دنادرگیم  روتسم  سپ  دراد  تسود  ار  وا  یلاعتقح  دنکب  حوصن  هبوت  ياهدنب  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا 
هچنآ دنلکوم  وا  رب  هک  کلم  ود  همان  شرطاخ و  زا  دنادرگیم  شومارف  هک  دومرف  دنادرگیم  روتسم  هنوگچ  هک  دیسرپ  يوار  ترخآ  ایند و 

هک نیمز  ياههعقب  يوسب  دیامنیم  یحو  ار و  وا  ناهانگ  وا  رب  دنناشوپب  هک  وا  حراوج  يوسب  دنکیم  یحو  ناهانگ و  زا  دناهتشون  وا  رب  ار 
دهد یهاوگ  وا  رب  هک  دـشابن  زیچ  چـیه  دـیآ  رد  باسح  ماقمب  نوچ  سپ  ناـهانگ  زا  امـش  يور  رب  تسا  هدرک  هچنآ  وا  رب  دـینک  ناـمتک 
هدرک توالت  ار  نآ  هک  یسک  يارب  زا  دنکیم  تعافش  دهدیم و  تداهـش  تمایق  زور  رد  دیجم  نآرق  هک  تسه  رایـسب  ثیداحا  یهانگب و 

رب ناهاوگ  میئام  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هیوباـب  نبا  دـناسریم و  تشهب  تاـجرد  ـالعاب  ار  وا  هکنآ  اـت  هدومن  نآـب  لـمع  و 
ثیداحا رد  دننکیم و  باقع  دنهدیم و  ازج  ار  ناشیا  ام  نایعیش  تداهـشب  مدرم و  رب   444 ص : نیقیلا ، قح  دنناهاوگ  ام  نایعیش  نایعیش و 

نخـس نم  رد  سپ  مهاوگ  وت  رب  هزات و  يزور  منم  مدآ  دنزرف  يا  هک  ار  یمدآ  دنکیم  ادن  دیآیم  هک  زور  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب 
زا اضیا  دنکیم و  ار  ادن  نیا  زین  بش  دـید و  یهاوخن  ارم  نیا  زا  دـعب  هک  تمایق  رد  وت  يارب  زا  مهدـب  یهاوگ  ات  نکب  ریخ  راک  وگب و  ریخ 

تسا میکح  زیزع  دنوادخ  باتک  نیا  هک  تسا  هتشون  نآ  رد  هک  دنهدیم  هدوشگ  همان  تمایق  زور  رد  ار  نمؤم  هک  تسلوقنم  ترضح  نآ 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ترضح  هک  تسا  روکذم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  رد  دینادرگ و  تشهب  لخاد  ار  نالف 
هک دوخ  ياهلام  دوخ و  ياهنید  دوخ و  ياهناج  يارب  زا  دینک  طایتحا  هک  ار  امش  تسا  هدرک  رما  لج  زع و  يادخ  هچنانچ  هک  دومرف  مّلس 

تسا و هتفرگ  ناشیا  يارب  زا  ناهاوگ  هکنآب  ناـشیا  يارب  زا  ناگدـنب و  رب  تسا  هدرک  طاـیتحا  نینچمه  دـنریگب  دوخ  رب  لودـع  ناـهاوگ 
لاوـقا و لاـمعا و  زا  دوـشیم  رداـص  وا  زا  هـچنآ  دـننکیم  طبــض  ظـفح و  هـک  تـسا  هدــینادرگ  لـکوم  هاوـگ و  ناـشیا  رب  دــنچ  هکئـالم 
اهزور و اهبـش و  وا  رب  وا و  يارب  زا  دـنناهاوگ  دـننکیم  تیـصعم  تعاط و  اهنآ  يور  رب  هک  نیمز  ياههعقب  نینچ  مه  وا و  ياهندرکهاگن 

تماـیق رد  یـسک  رایـسب  هچ  وا و  رب  دـنناهاوگ  وا  لاـمعا  ناـبتاک  وا و  يارب  زا  دـنناهاوگ  ادـخ  نمؤـم  ناگدـنب  ریاـس  دـنناهاوگ و  اـههام 
یلاعت قح  هک  یتسردب  وا  رب  اهنیا  یهاوگب  ددرگ  بذعم  یقش و  تمایق  رد  یـسک  رایـسب  هچ  وا و  يارب  زا  اهنیا  یهاوگب  دوش  دنمتداعس 

ار یعاد  يادص  دنکیم و  ذوفن  همه  رد  هدید  هک  هصرع  کی  رد  ار  دوخ  نازینک  ار و  دوخ  ناگدنب  همه  دـنادرگیم  ثوعبم  تمایق  زور  رد 
تداهش دشاب  هدرک  حلاص  لمع  هک  یسک  سپ  ار  نیمز  ياههعقب  اهتعاس و  اهلاس و  اههام و  اهزور و  اهبش و  دنکیم  رشح  دنونشیم و  همه 

سپ نآ  ياهتعاس  هعمج و  ياهبش  اهزور و  اهبـش و  اهتعاس و  اهلاس و  اههام و  نیمز و  ياههعقب  وا و  حراوج  ءاضعا و  وا  يارب  زا  دنهدیم 
يدبا تواقـشب  دوشیم  یقـش  وا و  رب  دنهدیم  یهاوگ  همه  اهنیا  دشاب  هدرک  يدب  لمع  هک  یـسک  سپ  يدـبا  تداعـس  ددرگیم  وا  بیـصن 

ناضمر و نابعش و  بجر و  ياههام  تلیضف  ترـضح  نآ  زا  دعب  زور  نآ  يارب  زا  هشوت  دینک  ایهم  تمایق و  زور  يارب  زا  دینک  لمع  سپ 
قداص ترضح  زا  دهز  باتک  رد  دیعس  نب  نسح  دومرف و  نایب  وا  يارب  زا  ار  اهنیا  نداد  یهاوگ  اهنیا و  رد  لامعا  اهنیا و  هزور  تلیـضف 

نایم دوخ و  نایم  دهد و  وا  تسار  تسدب  ار  وا  همان  دنک  باسح  ار  نمؤم  هک  دهاوخ  یلاعتقح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
سپ ماهدرک  نم  راگدرورپ  يا  یلب  دیوگ  يدرک  راک  نالف  راک و  نالف  نم  هدنب  يا  دیوگ  دوشن و  علطم  يرگید  هک  دنک  ار  وا  باسح  وا 
هدنب نیا  هّللا  ناحبـس  دنیوگ  مدرم  سپ  تانـسحب  وت  يارب  زا  ار  اهنآ  مدرک  لدب  وت و  يارب  زا  ار  اهنآ  مدیزرمآ  هک  دیامرف  میرک  دـنوادخ 
دعب سپ  دوش  هداد  تسار  تسدـب  وا  همان  هک  ره  سپ  هک  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا   445 ص : نیقیلا ، قح  تسا و  هتـشادن  هانگ  کی 
یلها دومرف  لها  مادک  دیسرپ  يوار  لاحشوخ  رورـسم و  دوخ  لها  يوسب  ددرگیم  رب  یناسآ و  باسح  ار  وا  درک  دنهاوخ  باسح  نآ  زا 
هینالع ار  وا  دنکیم  باسح  دشاب  هتشاد  يدب  هدارا  هدنب  هب  تبسن  رگا  دومرف  سپ  دشاب  نمؤم  رگا  تشهب  رد  دنیوا  لها  هتـشاد  ایند  رد  هک 

زا ار  وا  همان  هکنآ  اما  تسا و  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دـنهدیم  وا  پچ  تسدـب  ار  شاهمان  دـنک و  مامت  وا  رب  تجح  قیالخ و  روضح  رد 
نامگ ینعی  دوب  زاتمم  دوخ  لها  رد  هک  یتسردب  دیدرگ  دهاوخ  منهج  زورفا  شتآ  تفگ و  دـهاوخ  هاروبث  او  سپ  دـنهدیم  وا  رـس  تشپ 
ناشیا همان  دـننکیم و  لغ  ندرگ  رد  ار  ناقفانم  نارفاک و  ياهتـسد  هکنیاب  تسا  هراشا  نیا  تشگ و  دـهاوخنرب  ترخآب  هک  ایند  رد  درکیم 

ادنوادخ هک  اهتـسد  نتـسش  ماگنه  رد  ءوضو  ياهاعد  رد  تسا  هدش  هراشا  تلاح  ود  نیاب  دنهدیم و  ناشیا  پچ  تسدـب  رـس  تشپ  زا  ار 
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همان هدم  ادنوادخ  ناسآ و  باسح  ارم  نک  باسح  نم و  پچ  تسدـب  تشهب  رد  ارم  ندوب  دـلخم  همان  نم و  تسار  تسدـب  ارم  همان  هدـب 
نداد یهاوگ  رد  دـناهدرک  فالخ  هک  نادـب  و  نم . ندرگ  رد  هدرک  لـغ  ارم  تسد  نادرگم  نم و  رـس  تشپ  زا  هن  نم و  پچ  تسدـب  ارم 
تلاح ار  ناشیا  دـناهتفگ  یـضعب  دـنکیم و  یتروص  ثادـحا  اهنآ  قح  رد  یلاعتقح  دـناهتفگ  یـضعب  دراد و  ینعم  هچ  هک  یمدآ  ياـضعا 
نتفگ نخـس  اهنآ و  زا  هانگ  رودص  رب  دنکیم  تلالد  هک  دـیامنیم  ثادـحا  اهنآ  رد  یتفـص  دـناهتفگ  یـضعب  دـهدیم و  قطن  تلآ  روعش و 

دناهدرک فالخ  دوریم  الاب  اهنآ  زا  نانمؤم  لامعا  هک  نامسآ  ياهرد  نیمز و  ياههعقب  اهنامز و  نداد  یهاوگ  رد  نینچ  مه  تسا و  زاجم 
یفیعـض روعـش  ار  تادامج  نیا  دناهتفگ  یـضعب  دننکاس و  اهنآ  رد  دنلکوم و  اهنآب  هک  تسا  هکئالم  نداد  یهاوگ  دارم  دـناهتفگ  یـضعب 

قلخ ناشیا  يارب  زا  یلاثم  دناهتفگ  یضعب  دهدیم و  قطن  تلآ  روعـش و  لقع و  تمایق  رد  ار  ناشیا  یلاعتقح  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسه و 
دوبیم رورـض  رگا  هک  اریز  دنیامنن  اهنیا  تیفیک  تقیقح و  رد  رکفت  دنروایب و  نامیا  المجم  همه  اهنیاب  هک  تسنآ  طوحا  یلوا و  دنکیم و 

. َلِیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  دنتشاذگیمن  صقان  لقعب  دندومرفیم و  نایب 

: تمایق رد  تسا  وا  تیب  لها  تلاسر و  ترضح  لزانم  ریاس  تعافش و  ضوح و  اول و  هلیسو و  نایب  رد  مهدزاود  لصف 

ضوح اصوصخ  تسا  بجاو  اهنآب  نامیا  دنانید و  تایرورـض  زا  هکلب  تسا  رتاوتم  اهنیا  زا  کی  ره  رد  هصاخ  هماع و  ثیداحا  هک  نادب 
هیوباب نبا  ینیلک و  تسا و  هدش  داریا  بولقلا  تایح  رد  اهنآ  رثکا  میامنیم و  داریا  هلاسر  نیا  رد  ار  رابخا  زا  یلیلق  ربکا و  تعافش  رثوک و 

دناهدرک تیاور   446 ص : نیقیلا ، قح  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  حیحـص  رایـسب  ياهدنـسب  نیثدحم  ریاس  میهاربا و  نب  یلع  و 
هک دندیـسرپ  دینک  لاؤس  ار  هلیـسو  نم  يارب  زا  دـینک  لاؤس  ادـخ  زا  هاگره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  هک 

یبرع بسا  ندـیودب  تسهار  هام  کی  رگید  هیاـپ  اـت  ياهیاـپ  زا  دراد و  هیاـپ  رازه  تشهب و  رد  تسا  نم  هجرد  نآ  دومرف  تسیچ  هلیـسو 
زا یضعب  هرقن و  زا  یضعب  الط و  زا  یضعب  رهاوج و  ریاس  زا  یضعب  تسا و  دیراورم  زا  یضعب  تسا و  دجربز  زا  یضعب  ياههیاپ  بیجن و 

زاتمم اهنآ  نایم  رد  نآ  ناربمغیپ و  ریاس  هجرد  اـب  دـننک  بصن  تماـیق و  زور  ار  نآ  دـنروایب  سپ  رون  زا  یـضعب  ربنع و  زا  یـضعب  دوع و 
یـسک لاح  اشوخ  دیوگ  هکنآ  رگم  یقیدص  هن  يدیهـش و  هن  يربمغیپ و  زور  نآ  رد  دنامن  سپ  ناگراتـس  ریاس  نایم  رد  هام  دننام  دـشاب 

سپ تسا  دمحم  هجرد  نیا  هک  دنونـشب  نانمؤم  ءادهـش و  ناقیدص و  ناربمغیپ و  عیمج  هک  دنکیم  ادن  يدانم  سپ  تسا  وا  هجرد  نیا  هک 
لیلکا یهاشداپ و  جات  مشاـب و  هدیـشوپ  رون  زا  ياهماـج  میاـیب و  زور  نآ  رد  نم  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

تسا دمح  ياول  نآ  دشاب و  وا  تسد  رد  ملع  وا  ول  دور و  نم  يور  شیپ  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مشاب و  هتشاد  رس  رب  تمارک 
اهنیا هک  دنیوگ  ناربمغیپ  هب  میرذگب  نوچ  سپ  هّللاب  نوزئافلا  مه  نوحلفملا  هّللا  لوسر  دـمحم  هّللا  الا  هلا  هک ال  دـشاب  هتـشون  اول  نآ  رب  و 

زا هیاپ  کی  مالّسلا  هیلع  یلع  میآرد  ربنم  تاجرد  العاب  نوچ  دیآ  نم  یپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  مور و  الاب  ربنم  رب  نم  ات  دنلسرم  ربمغیپ  ود 
لاح اشوخ  دنیوگ  دننک و  رظن  ام  يوسب  دننک و  دنلب  اهرس  نانمؤم  ناربمغیپ و  عیمج  سپ  دشاب  وا  تسد  رد  نم  ملع  دتـسیاب و  رتتـسپ  نم 

قیالخ عیمج  ناربمغیپ و  هک  یلاعتقح  بناج  زا  دـنک  ادـن  يداـنم  سپ  ناـیملاع  دـنوادخ  دزن  دـنامرکم  یمارگ و  رایـسب  هچ  هدـنب  ود  نیا 
یسک لاح  اشوخ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسنم  یلو  نیا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تسا  نم  بیبح  نیا  هک  دنونـشب 

هک دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  سپ  ددنبب  واب  غورد  دراد و  نمشد  ار  وا  هک  یسک  رب  ياو  دراد و  تسود  ار  وا  هک 
ددرگ داش  شلد  دیفس و  شیور  ادن و  نیا  زا  دبای  تحار  هکنآ  رگم  دراد  تسود  ار  وت  هک  يدحا  تمایق  دهـشم  رد  زور  نآ  رد  دنامیمن 
هکنآ رگم  دنشاب  هدرک  وت  تماما  قح  راکنا  ای  دنشاب  هدمآ  رب  وت  هبراحم  ماقم  رد  ای  دنشاب  هدرک  ینمـشد  وت  اب  هک  اهنآ  زا  يدحا  دنامن  و 

يرگید تشهب و  نزاخ  ناوضر  یکی  نم  يوسب  ادـخ  بناج  زا  دـنیایب  کلم  ود  تلاـح  نیا  رد  سپ  دزرلب  شیاـهاپ  دوش و  هایـس  شیور 
میوگب و وا  مالس  باوج  نم  هّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  دیوگب  نم و  رب  دنک  مالـس  دیآ و  نم  کیدزن  ناوضر  سپ  منهج  نزاخ  کلام 

راگدرورپ ارم  تسا  هدرک  رما  متـشهب  نزاخ  ناوضر  نم  دـیوگ  یتسیک  وت  راگدرورپ  دزن  یمارگ  يور  شوخ  يوبـشوخ  کلم  يا  میوگ 
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دزن زا  ار  اـهنیا  مدرک  لوبق  میوـگ  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  اـی  ریگب  سپ  مرواـیب  وـت  يارب  زا  ار  تشهب  ياهدـیلک  هک  نم 
هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  مرداربب  ار  اـهنآ  هدـب  نم  رب   447 ص : نیقیلا ، قح  تسا  هدرک  ماعنا  هچنآـب  ار  وا  منکیم  دـمح  دوخ و  راـگدرورپ 

مالسلا دیوگیم  دیآیم و  نم  کیدزن  هب  منهج  نزاخ  کلام  سپ  ددرگیمرب  دهدیم و  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ار  اهدیلک  ناوضر  سپ  مالّـسلا 
منم دـیوگ  وت  یتسیک  وت  يور  تسا  حـیبق  وت و  ندـید  تسا  رکنم  رایـسب  هچ  کلم  يا  مالـسلا  کیلع  میوگ و  نم  هّللا  بیبح  اـی  کـیلع 

راگدرورپ زا  مدرک  لوبق  هک  میوگ  سپ  مروایب  وت  يوسب  ار  منهج  ياهدـیلک  هک  نم  راـگدرورپ  ارم  تسا  هدرک  رما  منهج  نزاـخ  کـلام 
مرداربب ار  نآ  هدـب  نارگید  رب  نآ  هب  ارم  تسا  هداد  لیـضفت  نم و  رب  تسا  هدرک  ماـعنا  نآ  رب  هچنآ  رب  شیاتـس  دـمح و  تسار  وا  دوخ و 

تشهب و ياهدیلک  اب  دیآ  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  ددرگرب  دهد و  مالّـسلا  هیلع  یلعب  ار  اهدیلک  کلام  سپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
دشاب و هدیسر  تیاهن  هب  شترارح  دشاب و  هدش  دنلب  شاهنابز  يادص  هک  یتقو  رد  دریگب  تسدب  شراهم  منهج و  رخآ  رب  دنیشنب  ات  منهج 

مالّسلا هیلع  یلع  دیناشنورف  ارم  هنابز  وت  رون  هک  رذگب  نم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  هک  منهج  دنک  ادن  سپ  دشاب  هدیدرگ  رایسب  شیاهرارش 
تـسود هک  راذـگب  ار  نیا  دـیوگ  ترـضح  نآ  دـنیآ و  مدرم  جوف  جوف  سپ  درک  دـیابیم  نم  تعاطا  ار  وت  زورما  هک  ریگ  رارق  هک  دـیوگ 
تعاطا زا  تسا  رتهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  شتعاـطا  زور  نآ  رد  منهج  هک  یتسردـب  سپ  تسا  نم  نمـشد  هک  ریگب  ار  نیا  تسنم و 

تشهب و هدننک  تمسق  وا  هک  اریز  پچ  بناجب  دهاوخ  رگا  دربب و  تسار  بناجب  ار  نآ  دهاوخ  رگا  شبحاصب  تبسن  امـش  زا  یکی  مالغ 
یّلص دمحم  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  اضیا  زور  نآ  رد  تسا  خزود 
هیلع میهاربا  ترـضح  سپ  دـنرادزاب  یهلا  شرع  تسار  بناج  زا  ار  وا  دـنناشوپب و  واـب  یگنرلگ  هلح  دـنبلطب و  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

یگنرلگ هلح  دنبلطب و  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  سپ  دنرادزاب  شرع  پچ  بناج  زا  دنناشوپب و  وا  رب  يدیفس  هلح  دنبلطب و  ار  مالّسلا 
رب يدیفس  هلح  دنبلطب و  ار  لیعامسا  ترضح  سپ  دنرادزاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسار  بناج  زا  دنناشوپب و  وا  رب 

یگنرلگ هلح  دـنبلطب و  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  سپ  دـنرادزاب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  پچ  بناـج  رد  دـنناشوپب و  وا 
زا دنناشوپب و  یگنرلگ  هلح  دنبلطب و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  سپ  دنرادزاب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  تسار  بناج  زا  دـنناشوپب و 

بناج زا  ار  کی  ره  دـنناشوپب و  گنرلگ  ياـههلح  دـنبلطب و  ار  همئا  ریاـس  نینچمه  دـنرادزاب و  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  تسار  بناـج 
وا و نادنزرف  زا  نانز  مالس و  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  دنرادزاب  ناشیا  ربارب  رد  دنبلطب و  ار  ناشیا  نایعیـش  سپ  دنرادزاب  يرگید  تسار 

يردپ بوخ  هک  یلعا  قفا  ةزعلا و  بر  بناج  زا  شرع  بناج  زا  دنک  ادن  يدانم  سپ  باسحیب  دـنوش  تشهب  لخاد  همه  سپ  وا  نایعیش 
ود وکین  تسا و  ع )  ) یلع وا  وت و  ردارب  تسا  يردارب  بوخ  تسا و  ع )  ) میهاربا وا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ای  وت  ردپ  تسا 

وکین تسا و  نسحم  وا  تسا و  هدش  دیهش  ع )  ) همطاف مکش  رد  هک  وت  نینج  تسا  ینینج  وکین  و  ع )  ) نیسح نسح و  وت  طبـس  ود  دنطبس 
دناهعیش بوخ  دربب و  مان  ع )  ) مئاق ترضح  ات  ار  همئا  عیمج  دننالف و  نالف و  هک  وت  هیرذ  دنناگدننکتیاده  ناماما   448 ص : نیقیلا ، قح 

دنک رما  سپ  دنناراگتسر  نازیاف و  دنناشیا  وا  هیرذ  زا  ناماما  وا و  طبس  ود  وا و  یصو  دمحم و  هک  یتسردب  وت  زا  دعب  ناماما  وت و  نایعیش 
سپ تشهب  رد  دوش  هدرک  لخاد  منهج و  شتآ  زا  دوش  هدرک  رود  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچناـنچ  دـنربب  تشهب  هب  ار  همه  هک 

دنراذگب يربنم  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  يورم  ع )  ) قداص ترضح  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  و  يدبا - تاداعسب  تسا  هدیدرگ  زیاف 
هورگ يا  هک  دـنک  ادـن  دـشاب و  یکلم  وا  تسار  بناج  زا  دور و  الاب  ربنم  نآ  رب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـننیبب و  ار  نآ  قیالخ  عیمج  هک 

يا هک  دـنک  ادـن  دـشاب و  یکلم  وا  پچ  بناج  زا  دـهاوخیم و  هک  ار  هک  ره  دـنکیم و  تشهب  لخاد  تسا  بلاط  یبأ  نب  یلع  نیا  قیالخ 
تمایق زور  نوچ  هک  تسا  يورم  یـشایع  زا  و  دـهاوخیم - هک  ار  هک  ره  دـنکیم  منهج  لخاد  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نیا  قیـالخ  هورگ 

رب دشاب و  وا  تسد  رب  دمح  ياول  دیایب و  ع )  ) یلع دشاب و  هتـشاد  هیاپ  راهچ  تسیب و  هک  دـننک  بصن  يربنم  شرع  تسار  بناج  زا  دوش 
دنادـن دوخ  هعیـش  ار  هک  ره  دـنک و  تشهب  لخاد  تسا  وا  هعیـش  هک  دسانـشب  ار  هک  ره  دـننک  ضرع  وا  رب  ار  قیـالخ  دور و  ـالاب  ربنم  نآ 

وا و لوسر  ار و  امـش  لمع  ادخ  دنیبب  هک  دشاب  دوز  سپ  دینک  لمع  وگب  دیامرفیم  تسه  ادـخ  باتک  رد  نیا  ریـسفت  دـنک و  منهج  لخاد 
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َمَّنَهَج ِیف  ایِْقلَأ  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  هک  تسیورم  هصاخ  هماع و  قرط  زا  رایـسب  ثیداحا  وا و  هیرذ  زا  ناماما  تسا و  ع )  ) یلع نانمؤم 
ار و دناعم  هدننک  نارفک  رایسب  ره  منهج  رد  دیزادنیب  ینعی  تسا  ع )  ) یلع مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  اب  باطخ  ٍدِینَع  ٍراَّفَک  َّلُک 

لک منهج  یف  ایقلا  ع )  ) یلع ای  ص )  ) دمحم ای  هک  تسا  هدش  لزان  نینچ  هیآ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  حلاص و  نب  نسح  شمعا و  زا 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  رد  دـینع و  راـفک 

دنادرگ ثوعبم  دیاش  ینعی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  تسا  هدومرف  تسا و  هداد  هدـعو  دومحم  ماقم  ارم  یلاعتقح  هک  دومرف 
يارب زا  دوش  تمایق  زور  نوچ  هدعو  نآب  نم  يارب  زا  درک  دـهاوخ  افو  دـنک و  شیاتـس  ار  نآ  سک  ره  هک  یماقم  رد  وت  راگدرورپ  ار  وت 

دـهدب و نم  تسدـب  دروایب و  ار  دـمح  ياول  لیئربج  سپ  مور  ـالاب  ربنم  نآ  رب  نم  دـشاب و  هتـشاد  هجرد  رازه  هک  دـنک  بصن  يربنم  نم 
دتـسیاب و رتتسپ  نم  زا  هجرد  کی  مبلطب و  ربنم  يالابب  ار  یلع  سپ  تسا  هدرک  هدـعو  ار  وت  ادـخ  هک  تسا  يدومحم  ماـقم  نیا  دـیوگب 

ادخ هک  تسا  يدومحم  ماقم  نآ  نیا  دیوگ  دهد و  نم  تسدب  دروایب و  ار  تشهب  ياهدیلک  ناوضر  سپ  مهدب  وا  تسدب  ار  دـمح  ياول 
هک دیوگب  دروایب و  ار  خزود  ياهدیلک  دیایب و  منهج  نزاخ  کلام  سپ  مراذگب  ع )  ) یلع نمادـب  ار  اهدـیلک  سپ  تسا  هداد  هدـعو  ار  وت 

ار دوخ  هیرذ  نانمـشد  ار و  دوخ  نانمـشد  نک  لخاد  دوب و  هداد  هدعو  ار  وت  ادخ  هک  تسا  يدومحم   449 ص : نیقیلا ، قح  ماقم  نآ  نیا 
یلع نمب و  تبـسن  منهج  تشهب و  تعاطا  سپ  مراذـگیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نماد  رد  زین  ار  اـهنآ  سپ  منهج  رد  ار  دوخ  تما  نانمـشد  و 

دمحم يا  دـیزادنیب  ینعی  ٍدـِینَع  ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسنیا  ار  شرهوش  دـشاب  نز  تعاطا  زا  هدایز  مالّـسلا  هیلع 
نم زا  شیپ  هک  یئانث  ادـخ  رب  منک  اـنث  مزیخرب و  نم  سپ  منهج  رد  ار  دوخ  نانمـشد  مالّـسلا  هیلع  یلع  يا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

منیـشنب و سپ  نیحلاـص  ياـهتما  رب  منک  اـنث  سپ  نیلـسرم  ءاـیبنا و  رب  منک  اـنث  سپ  نیبرقم  هکئـالم  رب  منک  اـنث  سپ  دـشاب  هدرکن  يدـحا 
دنک ادن  سپ  هتسیاش  ياهتما  نم  رب  دننک  انث  نالوسر و  وا و  ناربمغیپ  نم  رب  دنک  انث  وا و  هکئالم  نم  رب  دنک  انث  نم و  رب  دنک  انث  یلاعتقح 

همطاف سپ  دوخ  رـصق  يوسب  دـمارخب  ادـخ  بیبح  رتخد  همطاف  ات  ار  دوخ  ياههدـید  دـیناشوپب  قیالخ  هورگ  يا  هک  شرع  نایم  زا  يدانم 
هیلع نسح  ماما  ترضح  دسر  دوخ  رصق  ردب  نوچ  دنور و  وا  رود  رب  هیروح  رازه  داتفه  دشاب و  هدیـشوپ  زبس  هلح  ود  درذگب و  نم  رتخد 

هک دیوگ  تسیک  نیا  هک  دیوگ  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضحب  سپ  دشاب  هداتسیا  رسیب  وا  نیسح  ماما  ترضح  دشاب و  هداتـسیا  مالّـسلا 
زا ادخ  بیبح  رتخد  يا  هک  دسر  واب  یلاعتقح  بناج  زا  ادن  سپ  دندرک  ادج  ار  شرس  دنتشک و  ار  وا  وت  ردپ  تما  هک  تسا  نم  ردارب  نیا 

منکن رظن  هک  وت  تبیصم  يارب  زا  دوخ  دزن  ماهدرک  هریخذ  هک  اریز  دندرک  وت  هشوگ  رگجب  تبـسن  وت  ردپ  تما  هچنآ  مدومن  وتب  نیا  يارب 
سپ وت  نایعیش  ریغ  زا  دشاب  هدرک  امشب  تبسن  یناسحا  هک  ره  وت و  نایعیش  وت و  نادنزرف  وت و  دیوش  تشهب  لخاد  ات  ناگدنب  هبساحم  رد 

ناشیا قح  رد  هک  یلاـعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا  دوش  داـبع  هبـساحم  لوغـشم  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  تشهب  لـخاد  ار  ناـشیا  همه  یلاـعتقح 
تمایق و زور  رتگرزب  سرت  دروآیمن  هودـناب  ار  ناشیا  ینعی  َنوُدـِلاخ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْتَهَتْـشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو  ُرَبْکَأـْلا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ـال  تسا  هدومرف 
وا نیرهاط  ءابآ  زا  ترـضح  نآ  زا  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  هیوباـب  نبا  و  دوب . دـنهاوخ  هشیمه  ناـشیا  سفن  دراد  شهاوخ  هچنآ  رد  ناـشیا 
نم ملع  دوش و  تشهب  لخاد  هک  دوب  یهاوخ  یسک  لوا  وت  یلع  ای  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور 
للع رد  هاـم و  باـتفآ و  زا  تسا  رتـگرزب  نآ  زا  هقـش  ره  هک  تسا  هقـش  داـتفه  نآ  تسا و  دـمح  ياول  نآ  دوـب و  دـهاوخ  وـت  تسد  رد 
یسک لوا  وت  هک  تفگ  ع )  ) یلعب مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  وا  نیرهاط  ءابآ  زا  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  تسیورم 

وت هکنآ  يارب  زا  یلب  دومرف  موشیم  تشهب  لخاد  وت  زا  شیپ  نم  هّللا  لوسر  ای  تفگ  ع )  ) ریما ترضح  دوش  تشهب  لخاد  هک  دوب  یهاوخ 
ص: نیقیلا ، قح  لخاد  هک  منیبیم  ایوگ  یلع  ای  تفگ  سب  دشابیم  مدقم  رادملع  ایند و  رد  ینم  رادملع  هچنانچ  ترخآ  رد  ینم  رادـملع 

نآ ریز  رد  ءایـصوا  ناربمغیپ و  زا  تسا  وا  زا  دعب  هک  ره  مدآ و  تسا و  دمح  ياول  نآ  دـشاب و  وت  تسد  رد  نم  ملع  يوش و  تشهب   450
لاحشوخ داش و  دمآ  نم  دزنب  لیئربج  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  سابع  نبا  زا  دنـس  نیدنچب  لاصخ  یلاما و  رد  دنـشاب و  ملع 

تجح هدنراد  اپرب  یلع  تسا و  نم  تمحر  ربمغیپ  دمحم  دیوگیم  دـناسریم و  مالـس  ار  یلع  ار و  وت  یلعا  یلع  دـنوادخ  دـمحم  ای  تفگ 
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وا اب  هک  اریـسک  منکیمن  محر  دشاب و  هدرک  نم  تیـصعم  دـنچ  ره  دـنک  یتسود  تالاوم و  یلع  اب  هک  ار  یـسک  منکیمن  باذـع  تسا  نم 
دمح و ياول  اب  دمآ  دهاوخ  نم  دزنب  تمایق  زور  رد  لیئربج  هک  دومرف  لوسر  ترضح  سپ  دنک  نم  تعاطا  دنچ  ره  دشاب  هدرک  ینمـشد 
رب مشاب  هتسشن  ادخ  يدونشوخ  ناوضر و  ياهیـسرک  زا  یـسرک  رب  نم  تسا و  باتفآ  هام و  زا  رتعیـسو  کی  ره  هک  دراد  هقـش  داتفه  نآ 

تقاـط ع )  ) یلع هنوگچ  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  تسجرب و  رمع  سپ  یلعب  مهدـب  ار و  ملع  نآ  مریگب  سپ  سدـق  ياـهربنم  زا  يربنم  يـالاب 
زور نوچ  هک  دومرف  دـش و  بضغ  رد  ترـضح  هام  باتفآ و  زا  تسا  رتگرزب  هقـش  ره  دراد و  هقـش  داـتفه  هک  دراد  ار  ملع  نآ  نتـشادرب 

لامج زا  ناوضر و  ملح  لثم  ملح  زا  مدآ و  رون  لثم  رون  زا  لیئربج و  توق  لثم  دـیامرف  تمارک  یتوق  نانچ  ار  یلع  یلاعتقح  دوش  تمایق 
توص نآ  لثم  ار  یلع  هنیآره  تسا  تشهب  لها  بیطخ  دواد  هک  دوب  نآ  هن  رگا  دواد و  يادـصب  کیدزن  ادـص  زا  فسوی و  لاـمج  لـثم 

وا دننکیم  وزرآ  هک  تسا  یتلزنم  ادخ  دزن  ار  وا  نایعیش  یلع و  دماشآیم و  لیجنز  لیبسلس و  همشچ  زا  هک  تسا  یسک  لوا  یلع  دادیم و 
َّلُک اوُعْدَن  َمْوَی  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد  دناهدرک  تیاور  رایـسب  ياهدنـسب  نارگید  ینیلک و  یـشایع و  یقرب و  ناگدـنیآ و  ناینیـشیپ و  ار 

اب ار  نینمؤملا  ریما  شباحـصا و  اب  ار  ادـخ  لوسر  ینعی  ناشیا  مانب  ای  ناشیا  ماما  اب  ار  یتعامج  ره  میناوخب  هک  يزور  ینعی  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ 
دسانـش و ار  دوخ  ماما  ناشیا  زا  هک  ره  سپ  دنبلطب  شنامز  لها  اب  ار  یماما  ره  ناشباحـصا و  اب  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شباحـصا و 

سپ دنرب  منهجب  ار  وا  دسانـشن  ار  دوخ  ماما  هک  ره  دنرب  تشهب  يوسب  دنهد و  وا  تسار  تسدـب  ار  وا  همان  دـشاب  هدرک  دوخ  ماما  تعباتم 
تنعل ار  رگیدکی  دنیوج و  يرازیب  ناشیا  زا  نایاوشیپ  دنیوج و  يرازیب  دوخ  نایاوشیپ  زا  دناهدوب  تلالض  همئا  عابتا  هک  اهنآ  تقو  نآ  رد 

نم رب  رثوک  ضوح  رد  نم  تما  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  دـناهدرک  تیاور  رذ  وبا  زا  هددـعتم  قرطب  نارگید  سواط و  نب  دیـس  دـننک و 
دـسرب وا  تسدـب  متـسد  نوچ  مریگب  ار  وا  تسد  مزیخرب و  سپ  رکب  وبا  ینعی  تسا  لجع  تیار  هکنآ  لوا )  ) تیار جـنپ  رب  دـنوشیم  دراو 
هنوگچ میوگ  سپ  ددرگ  نینچ  ناشلاح  دـشاب  کیرـش  وا  اب  سک  ره  ددرگ و  برطـضم  شیاشحا  دزرلب و  شیاهاپ  دوش و  هایـس  شگنر 

دیجم نآرق  ینعی   451 ص : نیقیلا ، قـح  دوـب  رتـگرزب  هکنآ  دـنیوگ  متـشاذگ  امـش  ناـیم  رد  هک  گرزب  زیچ  ود  رد  يدرک  نم  تفـالخ 
ار ناشیا  سپ  پچ  بناجب  دـیورب  هک  ناشیاب  میوگ  میدرک  ملظ  دـندوب  تیب  لـها  هک  رتکچوک  اـب  میدرک و  هراـپ  میدرک و  نآ  بیذـکت 

دوش دراو  سپ  دنشچن  رثوک  زا  هرطق  کی  هایس و  ياهور  اب  تسا  لاکن  باذع و  لها  لحم  هک  لامش  بناجب  لاح  دب  بل و  هنـشت  دنربیم 
دناهدرک مگ  ار  هار  تفگ  دینـش  رذ  وـبا  نوـچ  رهبم  دـنناشیا  دنـشاب و  تیار  نیا  اـب  نم  تما  رثـکا  رمع و  ینعی  تما  نوـعرف  تیار  نم  رب 
دنوشیم یـضار  ایند و  يارب  زا  دننکیم  بضغ  هک  دنایهورگ  ناشیا  دناهدرک و  لطاب  شکور  ار  قح  دناهدرک و  دساف  ار  نید  هکلب  دومرف 

شیاهمدق دوش و  هایـس  شگنر  زاب  مریگب  ار  ناشیا  بحاص  تسد  نوچ  تسا  ایند  ضحم  يارب  زا  ناشیا  توادع  طخـس و  ایند و  يارب  زا 
غورد هب  تبـسن  ار  گرزب  دنیوگ  نیلقث  اب  دیدرک  هچ  هک  مسرپب  ناشیا  زا  سپ  دنوش  وا  لثم  زین  شباحـصا  دـیآ و  ندـیپطب  شلد  دزرلب و 

سپ دـیورب  دوخ  نارای  یپ  زا  لامـش  بناجب  زین  امـش  میوگ  سپ  میتشک  ار  ناـشیا  میدرک و  گـنج  کـچوک  اـب  میدرک و  هراـپ  میداد و 
رازه هاجنپ  ماما  وا  نامثع و  ینعی  دیایب  نالف  تیار  سپ  دنشچن  بآ  هرطق  کی  دندرگ و  رب  هایـس  ياهور  اب  هتـشادن  رب  بآ  هنـشت و  ناشیا 

ياوشیپ وا  جراوخ و  هدرک  رـس  ینعی  دـیایب  دـحجم  تیار  سپ  تشذـگ  هک  دـشاب  وحن  ناـمهب  باوج  لاؤـس و  دـشاب و  نم  تما  زا  سک 
نادیفس و اپ  تسد و  نادیفـس و  ور  دئاق  نانمؤم و  ریما  نم  رب  دوش  دراو  سپ  دوش  نینچ  زین  وا  لاح  نم و  تما  زا  دشاب  سک  رازه  داتفه 

دیدرک هچ  نم  زا  دـعب  نیلقث  اـب  هک  مسرپـب  ناـشیا  زا  سپ  دوش  ینارون  دیفـس و  شباحـصا  وا و  يور  مریگب  ار  وا  تسد  مزیخرب و  نوـچ 
دـیئایب و میوـگ  سپ  میدرک  لاـتق  وا  نانمـشد  اـب  میدرک و  تنواـعم  ار  رتـکچوک  میدوـمن  تعباـتم  میدرک و  قیدـصت  ار  رتـگرزب  دـنیوگ 

هام دننام  ناشیا  زا  یضعب  ياهور  دشاب و  نابات  باتفآ  دننام  ناشیا  ماما  دنوشن و  هنشت  زگره  هک  دنروخب  بآ  نآ  زا  یتبرش  سپ  دیماشایب 
لوسر هک  دنداد  یهاوگ  دادقم  ریما و  ترـضح  درک  لقن  ار  ثیدح  نیا  رذ  وبا  نوچ  ناشخرد  هراتـس  دننام  یـضعب  دشاب و  هدراهچ  ردـب 

وتب میدرک  اـطع  اـم  هک  یتسردـب  ینعی  ََرثْوَْکلا  َكاـْنیَطْعَأ  اَّنِإ  تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  دوـمرف و  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
یـضعب ریثک و  ریخ  دناهتفگ  یـضعب  تسباتک و  يربمغیپ و  دناهتفگ  یـضعب  رثوک  ینعم  رد  دناهدرک  فالتخا  نارـسفم  ار و  رثوک  ضوح 
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روهشم تسا و  تعافش  دناهتفگ  یضعب  همطاف و  لسن  زا  نادنزرف  يرایسب  دناهتفگ  یضعب  تسا و  تما  عایشا  باحـصا و  ترثک  دناهتفگ 
زا هماع  تسا و  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  رب  هصاخ  هماـع و  قرط  زا  هرتاوتم  ثیداـحا  تسا و  رثوک  ضوح  دارم  هک  تسنآ  نارـسفم  ناـیم 
رب ادخ  لوسر  دش  لزان  هروس  نیا  نوچ  هک  تسیورم  سابع  نبا  زا  تشهب و  رد  تسا  يرهن  رثوک  هک  دـناهدرک  تیاور  رمع  نبا  هشیاع و 
وتب تسا  هدرک  اطع  ادـخ  هک   452 ص : نیقیلا ، قح  رثوک  هّللا  لوسر  ای  دـنتفگ  دـمآ  ریزب  ربنم  زا  نوچ  هک  دـناوخ  مدرم  رب  دـمآ و  رب  ربنم 

دنوش دراو  درز  توقای  دیراورم و  زا  تسا  اههبق  شرانک  رد  رتتسار و  ریت  زا  رتدیفس و  ریش  زا  تشهب  رد  تسا  يرهن  هک  دومرف  تسیچ 
ناغرم نآ  تسکین  رایسب  هچ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ  یناسارخ  نارتش  ياهندرگ  دننام  دنشاب  هتشاد  اهندرگ  هک  دنچ  يزبس  ناغرم  رهن  نآ  رب 

دماشایب بآ  نآ  زا  دروخب و  غرم  نآ  زا  هک  ره  هک  دومرف  هّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ  اهنآ  زا  رتوکین  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  دـیهاوخیم  دومرف 
داد دوخ  ربمغیپب  یلاعتقح  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  نآ  هک  تسیورم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یلاعت و  قح  يدونـشخب  ددرگ  زیاف 

نآـب ارم  نم  راـگدرورپ  درک  هدـعو  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  نآ  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  تسیورم  سنا  زا  میهاربا و  شرـسپ  ضوعب 
سپ تسنامـسآ  ياههراتـس  ددـعب  نآ  ياـهفرظ  تماـیق و  زور  رد  نم  تما  رهن  نآ  رب  دـنوشیم  دراو  تسنم  ضوـح  نآ  رایـسب و  ریخ  رهن 

هچ وت  زا  دـعب  اـهنیا  هک  ینادـیمن  وت  دـیوگ  دـنانم  تما  زا  ناـشیا  اراـگدرورپ  میوگ  نم  سپ  دـنیابرب  نم  شیپ  زا  ار  ناـشیا  زا  یتعاـمج 
ةراشب میهاربا و  نب  یلع  ریـسفت  دیفم و  خیـش  سلاجم  رد  تسا و  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  ار  ثیدح  نیا  دـندرک  اهتعدـب 

رد نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  مدرم  دـنک  عمج  یلاعتقح  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  یفطـصملا 
لاح نیا  رب  اهتدم  دوش  گنت  ناشیا  ياهـسفن  دننکب و  دـیدش  قرع  ات  رـشحم  هار  رد  ار  ناشیا  دـنرادزاب  سپ  هنهرب  اپ  نایرع و  نیمز  کی 

يدانم سپ  هتـسهآ  رایـسب  يادص  رگم  يونـشن  سپ  نمحر  دنوادخ  يارب  زا  اهادص  دوش  عشاخ  تسا و  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دـننامب 
نب دمحم  تمحر  ربمغیپ  تسا  اجک  هک  دننک  ادن  سپ  وگب  ار  شمان  دنیوگ  مدرم  سپ  یما  ربمغیپ  تسا  اجک  هک  شرع  شیپ  زا  دنک  ادـن 

هک یـضوحب  دوش  یهتنم  ات  دوش  ناور  مدرم  همه  شیپ  شیپ  رد  دزیخرب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  سپ  ص )  ) هّللا دـبع 
تصخر ار  مدرم  سپ  دتسیاب  ترضح  نآ  يولهپ  رد  دنبلطب و  ار  ریما  ترـضح  سپ  دشاب  نمی  ياعنـص  هرـصب و  هلیا  نیب  ام  ردقب  شلوط 

هک دنیب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  نوچ  دننک  عنم  ار  یـضعب  دنماشایب و  بآ  هک  دنراذگ  ار  یـضعب  دنرذگب  هک  دنهد 
سپ دـنایلع  نایعیـش  زا  اهنیا  اراگدرورپ  دـیوگ  ررکم  دـیرگب و  دـننکیم  رود  ناشیا  ناهانگ  ببـسب  ار  تیب  لـها  اـم  ناتـسود  زا  یـضعب 

زا یعمج  يارب  زا  منکن  هیرگ  هنوگچ  دیوگ  ترضح  تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  ص )  ) دمحم ای  هک  دنک  لاؤس  دتـسرفب و  ار  یکلم  یلاعتقح 
سپ دنوش  دراو  نم  ضوح  رب  هک  ار  ناشیا  دننکیم  عنم  دنربیم و  منهج  لها  بناجب  ار  ناشیا  منیبیم  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  مردارب  نایعیش 
هرمز رد  ار  ناشیا  وت و  هیرذ  نایلاومب  ار  ناشیا  مدرک  قحلم  متـشذگ و  رد  ناشیا  ناهانگ  زا  مدیـشخب و  وتب  ار  ناشیا  هک  دیامرف  یلاعتقح 

ص: نیقیلا ، قح  نیاب  ار  وت  متـشاد  یمارگ  ناشیا و  رد  ارت  تعافـش  مدرک  لوبق  مدـینادرگ و  دراو  ار  ناـشیا  وت  ضوح  رب  مداد و  رارق  وت 
نآ رد  سپ  دننک  دنلب  دمحم  ای  يادن  دنوش و  نایرگ  زور  نآ  هک  ینز  يدرم و  رایـسب  هچ  هک  دومرف  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  سپ   453

خیاشم نیا  عیمج  ددرگ و  دراو  ضوح  رب  ام  اب  دوش و  لخاد  ام  بزح  رد  دشاب  ام  ناتسود  زا  دشاب و  هتشاد  ام  تماماب  داقتعا  هک  ره  زور 
يرهن هک  دومرف  رثوک  ضوح  زا  درک  لاؤس  لوسر  ترـضح  زا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ياهدنـسب 
دجربز شاهزیرگنس  هکـسم  زا  تسا  رتمرن  لسع و  زا  تسا  رتنیریـش  ریـش و  زا  تسا  رتدیفـس  شبآ  شرع  ریز  زا  دوشیم  يراج  هک  تسا 

سپ تسا  یهلا  شرع  ریز  رد  نآ  ياـهیاپ  تسا و  رتوبـشوخ  کـشم  زا  شکاـخ  تـسا و  نارفعز  شهاـیگ  ناـجرم و  توقاـی و  تـسا و 
تـسیورم سابع  نبا  زا  نم و  زا  دعب  وت  ناتـسود  وت و  زا  تسا و  نم  زا  رهن  نآ  یلع  ای  تفگ  دز و  ریما  ترـضح  يولهپب  تسد  ترـضح 

رازه رازه  نآ  رب  تسا و  شرع  ریز  رد  نآ  يارجم  هک  هدومرف  قـلخ  نامـسآ  رد  نم  يارب  زا  يرهن  یلاـعتقح  هک  دوـمرف  ادـخ  لوـسر  هک 
کـشم زا  شنیمز  تـسا و  توقاـی  دـیراورم و  شاهزیرگنـس  تـسا و  نارفعز  زا  شهاـیگ  هرقن  زا  یتـشخ  ـالط و  زا  یتـشخ  تـسا  رــصق 

هیوباب نبا  ََرثْوَْکلا و  َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  یلاعتقح  لوق  تسا  نیاـب  هراـشا  زیچ و  همه  زا  نم  تما  نم و  يارب  زا  تسا  رتهب  نیا  تسا و  رتوبـشوخ 
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ناـمیا هک  ره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  زا  نوـیع  یلاـما و  رد 
دومرف اضیا  دناسرن و  واب  ارم  تعافـش  ادخ  درادن  نم  تعافـشب  نامیا  هک  ره  دنادرگن و  دراو  نم  ضوح  رب  ار  وا  ادخ  درواین  نم  ضوحب 
هتـشاد تسود  ارم  دراد  تسود  ار  وت  هک  ره  ینم  ضوح  بحاص  ترخآ و  ایند و  رد  ینم  رادـملع  نم و  ریزو  ینم و  ردارب  وت  یلع  ای  هک 

ره هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  اضیا  و  تسا . هتشاد  نمـشد  ارم  دراد  نمـشد  ارت  هک  ره  تسا و 
یبأ نب  یلع  نم  زا  دـعب  ارم  هفیلخ  یـصو و  دـنک  تعباتم  نم و  یلو  اب  دـنک  تالاوم  سپ  تمایق  زور  لاوها  زا  دوش  صـالخ  دـهاوخ  هک 

ار هک  ره  ار  دوخ  ناتـسود  دهدیم  بآ  ار و  دوخ  نانمـشد  نآ  زا  دـنکیم  رود  تسا  نم  ضوح  یقاس  وا  هک  یتسردـب  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
بعت دش و  دهاوخن  هنـشت  زگره  دهدب  نآ  زا  تبرـش  کی  ار  هک  ره  دش و  دهاوخن  باریـس  زگره  دوب و  دهاوخ  هنـشت  هشیمه  دهدن  بآ 

تمایق رد  نم  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  دیـشک و  دهاوخن 
هتـشاد هدارا  هک  یـسک  سپ  رثوک  ضوح  رد  نم  ترتع  دوب  دنهاوخ  نم  اب  دوب و  مهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب 

سپ تدوم  لها  يارب  زا  دشاب  یتعافـش  تمایق  رد  ار  ام  هک  یتسردب  ام  لمعب  دنک  لمع  ام و  لوقب  دنک  ذخا  هک  دیاب  دشاب  ام  اب  هک  دشاب 
، نیقیلا قح  بآ  ار و  دوخ  نانمـشد  نآ  زا  مینکیم  رود  ام  هک  یتسردب  ضوح  دزن  ام  تاقالم  رد  رگیدکی  رب  دیئامن  تقبـس  دینک و  یعس 

ولمم ام  ضوح  دش و  دهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  دماشایب  بآ  نآ  زا  تبرـش  کی  هک  ره  ار و  دوخ  ناتـسود  نآ  زا  مهدیم   454 ص :
تـسا و هدــیئور  نارفعز  شیاــهرانک  رب  نـیعم و  همــشچ  زا  یکی  مینــست و  همــشچ  زا  یکی  تـشهب  زا  دزیریم  رهن  ود  نآ  رد  تــسا و 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دیفم  خیـش  سلاجم  رد  تسا و  رثوک  ضوح  نآ  تستوقای و  دیراورم و  شاهزیرگنس 
دنهاوخ دراو  ار و  دوخ  نانمـشد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ضوح  زا  منکیم  رود  دوخ  هاتوک  تسد  ود  نیمهب  دومرف  هک  تسا 

تما زا  يدحا  نم  ضوح  رب  دوشیمن  دراو  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  بویا  وبا  زا  هماع  قرط  زا  رگید  دنسب  ام و  ناتـسود  نآ  رب  دش 
یصو دنـشاب  ناگدننک  دایقنا  ناشیا و  ياهتین  دشاب  حیحـص  همیمذ و  تافـص  هلطاب و  دیاقع  زا  ناشیا  ياهلد  دشاب  كاپ  هک  اهنآ  رگم  نم 

يراوشدب تفرگ  ناشدیاب  هچنآ  دـنهدیم و  یناسآب  داد  ناشدـیاب  هچنآ  هک  اهنآ  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نم  زا  دـعب  ارم 
ياهرتش نایم  زا  ار  برج  بحاص  رتش  برع  هچنانچ  تسین  وا  نایعیش  زا  هک  ار  یسک  ضوح  زا  دنکیم  رود  مالّسلا  هیلع  یلع  دنریگیمن و 

دیس رتهم و  نم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیوباب  نبا  دنکیم و  رود  دوخ 
هتفر نم  هقیرط  رب  هک  نم  باحـصا  دننالـسرم و  ناربمغیپ و  ءایـصوا  نیرتهب  نم  ءایـصوا  مانیبرقم و  هکئـالم  زا  رتـهب  منیلـسرم و  ءاـیبنا و 

نم تما  دننانمؤم و  ياهردام  نم  نانز  زا  تارهاط  تسنایملاع و  نانز  هدیس  همطاف  نم  رتخد  دنانیلسرم و  ءایبنا و  باحصا  نیرتهب  دنشاب 
نمی و ياعنـص  نیب  اـم  نآ  ضرع  هک  تسه  یـضوح  ارم  تماـیق و  زور  رد  تسا  رتـشیب  معاـبتا  ناربـمغیپ  همه  زا  نم  دـنیاهتما و  نیرتـهب 

دنتفگ ایند  رد  تسا  نم  هفیلخ  زور  نآ  رد  نم  ضوح  رب  نم  هفیلخ  نامسآ و  ياههراتـس  ددعب  تسه  اهقیربا  نآ  رد  تسا و  ماش  يارـصب 
ضوح نآ  زا  ار  دوخ  ناتسود  مالّـسلا  هیلع  یلع  نم  زا  دعب  نانمؤم  يالوم  نینمؤملا و  ریما  نیملـسم و  ماما  تفگ  هّللا  لوسر  ای  تسیک  وا 

تـسود ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  ره  دومرف  سپ  دیناریم  بآ  زا  ار  بیرغ  رتش  امـش  هچنانچ  دـناریم  نآ  زا  ار  دوخ  نانمـشد  دـهدیم و  بآ 
دراد نمـشد  هک  ره  تشهب و  رد  نم  هجرد  رد  دوب  دـهاوخ  نم  اـب  ادرف و  دوشیم  دراو  نم  ضوح  رب  اـیند  راد  رد  دـنک  وا  تعاـطا  دراد و 
منهج يوسب  پچ  بناج  زا  دـنیابرب و  نم  شیپ  زا  ار  وا  دـنیبن و  ارم  وا  منیبن و  ار  وا  نم  تمایق  رد  دـنک  وا  ینامرفان  اـیند و  راد  رد  ار  یلع 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  تسا  نیفلاخم  نیثدحم  ریهاشم  زا  هک  میعن  وبا  ظفاح  دنرب و 
نآ زا  هک  ره  تسا و  برغم  قرشم و  نیب  ام  زا  نآ  لوط  ضرع و  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  نآ  هداد و  نمب  ار  رثوک  ادخ  هک  دومرف  مّلس 
هن دنکـشب و  ارم  نامیپ  هک  یـسک  نآ  زا  دـماشآیمن  دوشیمن و  ومهدـیلوژ  زگره  دـیوشب  ور  نآ  زا  هک  ره  دوشن و  هنـشت  زگره  دـماشایب 

مالّسلا هیلع  یلع  هک  تسا  يورم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر   455 ص : نیقیلا ، قح  ترضح  زا  دشکب و  ارم  تیب  لها  هک  یـسک 
هیولوق نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نومـضم  نیاب  کیدزن  زین  لیاضف  رد  لـبنح  نب  دـمحا  دـنک و  رود  نآ  زا  تسین  وا  نایعیـش  زا  هک  ره 
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دیآ دردب  وا  لد  هک  یسک  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیدرک  عمـسم  زا  ةرایزلا  لماک  رد  ربتعم  دنـسب 
رثوک دوشیم و  دراو  ام  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوریمن  نوریب  وا  لد  زا  زگره  هک  یحرف  دوخ  ندرم  تقو  رد  دوشیم  كانحرف  ام  تبیصم  زا 

دور رگید  ياجب  اجنآ  زا  دهاوخیمن  هک  اهیندروخ  عاونا  تذل  زا  دـنناشچیم  واب  هکنآ  یتح  دوش  دراو  وا  رب  نوچ  ام  تسودـب  دـنکیم  حرف 
يوب تسا و  روفاک  يدرس  هب  نآ  زگره و  دشکن  بعت  نآ  زا  دعب  دوشن و  هنـشت  زگره  تبرـش  کی  دماشایب  بآ  نآ  زا  هک  ره  عمـسم  يا 

زا تسا و  رتوبـشوخ  ربنع  زا  تسا و  رتفاص  هدـید  بآ  زا  تسا و  رتمرن  هکـسم  زا  تسا و  رتنیریـش  لسع  زا  لـیبجنز و  معط  کـشم و 
نآ رود  رد  دوشیم و  يراج  توقای  دیراورم و  هزیرگنس  يور  رب  درذگیم  همه  تشهب  ياهرهن  رب  دیآیم و  نوریب  تشهب  مینـست  همـشچ 

ناولا هرقن و  الط و  زا  نآ  ياهحدق  دوشیم و  هدرک  ساسحا  هار  هلاسرازه  زا  نآ  شوخ  يوب  تسه و  نامـسآ  ياههراتـس  زا  هدایز  اهحدق 
عـضوم نیمه  رد  ارم  رگا  يدوب  هچ  دـیوگیم  هکنآ  اـت  دـیاشگیم  یـشوخ  يوب  ره  وا  يور  رب  دـماشآیم  نآ  زا  هک  یـسک  تسا و  رهاوج 

رد هک  ياهدید  ره  دنوشیم و  باریـس  ضوح  نآ  زا  هک  دوب  یهاوخ  اهنآ  زا  وت  نیدرک  يا  مهاوخیمن  رگید  زیچ  نیا  لدب  نم  دنتـشاذگیم 
ام تعباتم  تبحم و  ردقب  اما  ار  ام  ناتـسود  همه  نآ  زا  دنهدیم  بآ  رثوکب و  ندرک  رظنب  ددرگ  لاحشوخ  داش و  هتبلا  دیرگب  ام  تبیـصم 

تسد رد  تسا و  لکوم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  رثوک  رب  دوب و  دهاوخ  رتشیب  شتذل  تسا  رتشیب  شتبحم  هک  ره  دنربیم و  تذل  نآ  زا 
زا یکی  سپ  اصع  نآب  ار  ام  نانمـشد  دنکـشیم  مهرد  یبوط و  تخرد  زا  رگید  تیاورب  جسوع و  تخرد  بوچ  زا  دوب  دهاوخ  یئاصع  وا 
وت يارب  زا  نک  لاؤس  اهنآ  زا  نامثع و  ای  رمع  ای  رکب  وبا  تماما  يوسب  ورب  دـیامرف  ترـضح  نیتداهـشب  متـشاد  رارقا  نم  هک  دـیوگ  ناشیا 
همه رب  ار  وا  یتسنادیم و  ماما  ار  وا  هک  یـسک  نآ  دزن  ورب  درگرب و  دـیامرف  ترـضح  دومن  يرازیب  نم  زا  هک  یماما  دـیوگ  دـننک  تعافش 
دیوگ دوشیمن  در  شتعافـش  قلخ  نیرتهب  وت و  دزن  دوب  قلخ  نیرتهب  نوچ  دـنک  تعافـش  ار  وت  هک  نک  لاؤس  وا  زا  يدادـیم  حـیجرت  قلخ 

لاح دیآ و  کیدزن  هک  دراد  تردق  هنوگچ  موش  وت  يادف  تفگ  عمـسم  دنک  دایز  ار  وت  یگنـشت  ادـخ  دـیامرف  یگنـشت  زا  مدـش  كاله 
تیب لها  ام  نوچ  هحیبق و  لامعا  زا  يرایـسب  زا  تسا  هدومنیم  عرو  وا  هکنآ  يارب  زا  دومرف  دـمآ  دـنناوتیمن  ضوح  کیدزن  نارگید  هکنآ 

زا اهنیا  امب  تبسن  یخاتـسگ  زا  دندومنیم  تأرج  اهنآ  رب  وا  ریغ  هک  ار  دنچ  يزیچ  دومنیم  كرت  تفگیمن و  ازـسان  میدشیم  روکذم  وا  دزن 
تدابع رد  یعـس  يرایـسب  يارب  زا  هکلب  دشاب   456 ص : نیقیلا ، قح  هتـشاد  اـمب  تبـسن  هک  یـشهاوخ  يارب  زا  هن  هدوبن و  اـم  تبحم  يارب 
مزلتسم شنید  تسا و  قفانم  شلد  مدرم  ندرک  دای  زا  نآب  ار  دوخ  سفن  تسا  هدرک  لوغشم  هچنآ  يارب  زا  دوخ و  يرادنید  دوخ و  لطاب 

دزن بابـسا  نیاـب  سپ  سک  همه  رب  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  نتـشاد  مدـقم  ناـشیا و  نانمـشد  تعباـتم  تسا و  تیب  لـها  توادـع  بصن 
یفالخ هک  نادـب  سپ  تعافـش  اما  میدرک و  افتکا  ردـق  نیاب  تسا و  رایـسب  ثیداحا  باـب  نیا  رد  ددرگیم و  رب  مورحم  دـیآیم و  ضوح 
اهتما عیمج  يارب  زا  هکلب  دوخ  تما  يارب  زا  تعافـش  تماـیق  رد  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  مالـسا  نید  يرورـض  ناناملـسم و  ناـیم  تسین 

دنشاب و باوث  قحتسم  هک  ینانمؤم  يارب  زا  تسا  عفانم  یتدایز  بلط  يارب  زا  تعافـش  ایآ  هک  تسنآ  رد  تسه  هک  یفالخ  دوب و  دهاوخ 
جراوخ و دشابیم و  ود  ره  رد  تعافش  هک  تسنآ  داقتعا  ار  هماع  رثکا  دوب و  دهاوخ  زین  تما  ناراکهانگ  زا  باقع  طاقـسا  يارب  زا  ای  سب 

دنیوگیم دشابیمن و  باذع  طاقـسا  رد  باوث و  یتدایز  رد  ینعی  تسا  لوا  مسق  صوصخم  تعافـش  هک  تسا  نآ  داقتعا  ار  هلزتعم  هیدیبع 
هدیاف نآ  طاقـسا  يارب  زا  تعافـش  باقع و  دیعوب  دنک  افو  هک  تسا  بجاو  ار  باوث  هدعو  دـنک  افو  هک  تسا  بجاو  ادـخ  رب  هکنانچمه 

دنـشاب و ریابک  باحـصا  زا  دـنچ  ره  دـشابیم  هعیـش  قاسف  باقع  عفد  يارب  زا  تعافـش  هک  هیماما  ياـملع  ناـیم  تسین  یفـالخ  دـنکیمن و 
درک دنهاوخ  دوخ  نایعیش  تعافش  ترضح  نآ  تصخرب  يده  همئا  و  ع )  ) ارهز همطاف  هکلب  تسین  تلاسر  ترـضح  صوصخم  تعافش 
ادـخ لوسر  زا  دـناهدرک  تیاور  هصاخ  هماع و  درک و  دـنهاوخ  تعافـش  زین  هعیـش  ءاحلـص  ءاملع و  هک  دوشیم  رهاظ  رایـسب  ثیداحا  زا  و 

قرطب لاصخ  رد  دوخ و  تما  زا  ریابک  لها  يارب  زا  ار  دوخ  تعافـش  ماهدرک  هریخذ  هک  دومرف  ترـضح  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ناهنپ دش و  باجتـسم  درک و  یئاعد  يربمغیپ  ره  دومرف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  هماع 

ادـخ لوسر  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  تمایق و  زور  ار  دوخ  تما  منک  تعافـش  هک  ار  دوخ  ياـعد  مدرک 
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سپ ءاملع  سپ  ناربمغیپ  دوشیم  لوبق  ناشیا  تعافش  ادخ و  دزن  دننکیم  تعافـش  هک  دناسک  هس  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
ره هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  مالـسلا  امهیلع  اضر  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  ترـضح  زا  ءادهش و 
اما نم و  تما  زا  ریابک  لها  يارب  زا  رگم  نم  تعافـش  تسین  هک  دومرف  سپ  دناسرن  واب  ارم  تعافـش  ادـخ  درواین  نم  تعافـشب  نامیا  هک 
لوق دراد  ینعم  هچ  سپ  متفگ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضحب  تفگ  يوار  دنشاب  تعافـشب  جاتحم  هک  تسین  یهار  ناشیا  رب  ناراکوکین 

عمجم رد  دشاب و  هدیدنسپ  ار  وا  نید  ادخ  هک  یسک  يارب  زا  رگم  دننکیمن  تعافش  ینعی  دومرف  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  یلاعتقح 
وا هقیرط  رب  هک  وا  هدـیزگرب  باحـصا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يارب  زا  تسا  تباث  ام  دزن  تعافـش  تسا  هتفگ  ناـیبلا 

ناشیا تعافـشب  ادـخ  دـهدیم  تاجن  نانمؤم و  ناحلاص و  يارب  زا  وا و  نیرهاط  تیب  لها  زا  همئا   457 ص : نیقیلا ، قح  يارب  زا  دنـشاب و 
نم دومرف  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  ص )  ) لوسر ترضح  زا  ام  باحـصا  تایاور  رد  هچنآ  تسنآ  دیؤم  ار و  ناراکهانگ  زا  يرایـسب 

زا یـسک  دش و  دهاوخ  لوبقم  درک و  دـهاوخ  تعافـش  یلع ع  درک و  دـنهاوخ  نم  تعافـش  لوبق  تمایق و  زور  رد  درک  مهاوخ  تعافش 
هک یتایآ  دنشاب و  هدش  شتآ  بجوتسم  همه  هک  درک  دهاوخ  تعافش  دوخ  ناردارب  زا  رفن  لهچ  يارب  زا  دنک  تعافـش  رتمک  هک  نانمؤم 

تسا هدومرف  یلاعتقح  میرم  هروس  رد  ناشیا و  يافلخ  نافلاخم و  ناشیا و  ياهتب  تسا و  رافک  صوصخم  دنکیم  تعافـش  مدع  رب  تلالد 
یـضعب تسنامیا و  دـهع  زا  دارم  هک  دـناهتفگ  نیرـسفم  رثکا  دـشاب و  هتفرگ  يدـهع  ادـخ  دزن  هک  یـسک  رگم  تسین  تعافـش  کلام  هک 

ءادهش و ءاحلص و  ءایصوا و  دناءایبنا و  ناشیا  دشاب و  هداد  تعافش  تصخر  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رگم  دنکیمن  تعافش  ینعی  هک  دناهتفگ 
دیاقعب ندرم  تقو  رد  هک  تسا  یتیصو  دارم  هک  تسا  هدش  دراو  حیحـص  ثیدح  رد  تسا و  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  نانمؤم  ءاملع و 

تصخرب رگم  دنکیمن  تعافـش  یـسک  هک  تسا  هدش  دراو  هددعتم  تایآ  رد  ماهدرک و  رکذ  نیقتملا  ۀیلح  رد  هک  يوحنب  دنکب  دوخ  هقح 
ترـضح زا  هیوباب  نبا  ادخ و  دزن  دنـشاب  ام  ناعیفـش  ناشیا  هکنآ  يارب  مینکیم  اهتب  تدابع  ام  هک  دنتفگیم  هک  ناتـسرپتب  لوق  در  رب  ادخ 

نم راوگرزب  ردپ  يا  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  تفگ  ع )  ) همطاف ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما 
دشاب و نم  اب  دمح  ياول  هک  یتقو  رد  تشهب  رد  دزن  همطاف  يا  تفگ  ربکا  عزف  زور  مظعا و  فقوم  زور  رد  ار  امش  منک  تاقالم  اجک  رد 
هک یتقو  رد  رثوک  ضوح  دزن  رد  دومرف  میوجب  اجک  رد  منیبن  اـجنآ  رد  ارت  رگا  راوگرزب  ردـپ  يا  تفگ  دوخ  تما  يارب  زا  منک  تعاـفش 

اراـگدرورپ میوـگ  مشاـب و  هداتـسیا  نم  هک  طارـص  دزن  رد  دوـمرف  مباـین  اـجنآ  رد  رگا  راوـگرزب  ردـپ  يا  تفگ  مهد  بآ  ار  دوـخ  تما 
رد ار  وت  رگا  تفگ  دوخ  تما  يارب  زا  منک  اعد  هک  نازیم  دزن  هک  دومرف  ارت  منکن  تاقالم  اجنآ  رد  رگا  تفگ  ارم  تما  نارذگب  تمالسب 

و دـش . داش  ع )  ) همطاف سپ  دوخ  تما  زا  ار  وا  هنابز  هرارـش و  منک  عنم  هک  یتقو  رد  نک  بلط  ارم  منهج  راـنک  رد  هک  دومرف  مباـین  اـجنآ 
ترـضح تعافـش  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  هعامـس  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـسب  میهاربا  نب  یلع 

ناشیا ياهندب  قرع  ینعی  قرع  ار  مدرم  دنک  ماجل  تمایق  زور  رد  هک  دومرف  ترـضح  تمایق  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
تعافش ار  ام  وا  هک  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دزنب  میورب  دیئایب  دنیوگ  سپ  قلق  بارطـضا و  ار  ناشیا  دوش  ضراع  دسرب و  ناشیا  ناهدب 
ياهئیطخ یهانگ و  ارم  دـیوگ  دوخ  راگدرورپ  دزن  اـم  يارب  زا  نک  تعافـش  دـنیوگب  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  دزنب  دـنیایب  سپ  دـنک 

دعب ربمغیپ  دزنب  ار  ناشیا   458 ص : نیقیلا ، قح  دنیآ  حون  دزنب  نوچ  مالّسلا  هیلع  حون  ترـضح  دزنب  دیورب  مرادن  تعافـش  يور  تسه و 
دیئایب و نم  اب  هک  دیوگ  وا  دسر  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضحب  ات  دنک  دوخ  زا  دعب  ربمغیپ  هب  هلاوح  يربمغیپ  ره  نینچمه  دتـسرف و  دوخ  زا 

هزاورد يوسب  ار  ناشیا  دربب  ات  نم  اب  دیئایب  دـیوگ  دـنور  ترـضح  نآ  دزنب  نوچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  دزنب  ار  ناشیا  دربب 
تعافش رادرب و  رـس  هک  دسرب  واب  یلاعتقح  بناج  زا  ادن  هکنآ  ات  دنامب  هدجـس  رد  رایـسب  دیآرد و  هدجـسب  تمحر  هاگردب  ور  تشهب و 

ًاماـقَم َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  تسا  هدومرف  ادـخ  هچنآ  ینعم  تسنیا  منک  اـطع  اـت  بلطب  یهاوخ  هچنآ  منک و  لوبق  ارت  تعافـش  اـت  نک 
عمج یلاعت  قح  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفطـصملا  ةراـشب  یلاـما و  رد  ًادوُمْحَم و 

اراگدرورپ دنیوگ  دنیآ و  ناغف  هلانب و  همه  هک  دریگارف  ار  ناشیا  يدـیدش  تملظ  یکیرات و  سپ  نیمز  کی  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنک 
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دنیوگ رـشحم  لها  سپ  دنک  نشور  ار  تمایق  نیمز  ناشینارون  يور  هک  یهورگ  دـنروآ  رـشحمب  ور  سپ  ار  تملظ  نیا  ام  يارب  زا  اشگب 
لج و ترضح  نیبرقم  هکئالم  ناشیا  هک  دنسرپ  زاب  دنتسین  ناربمغیپ  ناشیا  هک  دیآ  یلاعتقح  بناج  زا  ادن  دنیادخ  ناربمغیپ  همه  اهنیا  هک 

يادـخ هار  نادیهـش  ناشیا  هک  دـنیامن  لاؤس  زاب  دنتـسین  نیبرقم  هکئالم  هک  دـیآ  یهلا  ترـضح  لالج  ردـصم  زا  ادـن  سپ  دنـشابیم  ـالع 
هک ناشیاب  دسر  ادن  دنتسیک  سپ  هک  دنیوگ  دنتـسین  نادیهـش  هک  دسر  ةزعلا  بر  ترـضح  بناج  زا  ادن  اضیا  دنـشابیم و  یلاعت  كرابت و 

یلع دالوا  میئام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  هیرذ  میئام  دنیوگ  دنسرپ  نوچ  امش  دیتسیک  هک  دیـسرپب  ناشیا  زا  رـشحم  لها  يا 
تعافـش هک  دسر  ناشیاب  لج  زع و  قح  بناج  زا  ادـن  سپ  نانئمطم  نانمیا و  میئام  ادـخ  تمارکب  صوصخم  میئام  هّللا  یلو  مالّـسلا  هیلع 

هیلع قداص  ترـضح  زا  عیارـشلا  للع  رد  ددرگ و  اور  ناشیا  تعافـش  دـننک و  تعافـش  ناشیا  سپ  تدوم  لها  دوخ و  ناـبحم  رد  دـینک 
رد دیدرگیم  قحلم  امب  امـش  هک  مسق  ادخب  دـندرگیمرب  وا  يوسب  دـناهدش و  قلخ  ادـخ  رون  زا  ام  نایعیـش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 

تسین امش  زا  کیچیه  دش و  دهاوخ  لوبق  درک  دیهاوخ  تعافش  امش  هک  دنگوس  ادخب  دوشیم و  لوبق  مینکیم و  تعافش  ام  تمایق و  زور 
دنکیم و تشهب  لخاد  ار  دوخ  ناتسود  سپ  وا  تسار  بناج  زا  یتشهب  وا و  پچ  بناج  زا  یشتآ  دش  دهاوخ  رهاظ  وا  يارب  زا  هکنآ  رگم 
ام نایعیش  زا  دنک  زیچ  هس  راکنا  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لاصخ  رد  منهج و  لخاد  ار  دوخ  نانمـشد 
هک تسا  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ردپ  ترضح و  نآ  زا  حیحـص  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  و  ار . تعافـش  ار و  ربق  لاؤس  ار و  جارعم  تسین 

هچنآ دنیوگ  دننک  هدهاشم  ار  تلاح  نیا  ام  نانمـشد  نوچ  هکنآ  ات  دش  دهاوخ  لوبق  درک و  میهاوخ  تعافـش  رایـسب  ام  هک  دنگوس  ادخب 
شاک سپ  نابرهم  تسود  هن  ناگدننک و   459 ص : نیقیلا ، قح  تعافش  ار  ام  تسین  سپ  تسنیا  شنومـضم  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح 
دمحم ماما  ترـضح  تمدـخب  هک  نمیا  وبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـسب  اضیا  نانمؤم و  زا  میدوبیم  سپ  دوبیم  ایندـب  یتشگزاب  ار  ام 

یّلـص دمحم  تعافـش  دمحم  تعافـش  یئوگیم  دینادرگیم و  رورغم  دیهدیم و  بیرف  ار  مدرم  رفعج  وبا  يا  تفگ  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب 
هدرک رورغم  ار  وت  ایآ  نمیا  وبا  يا  وت  رب  ياو  دومرف  دش و  ریغتم  شکرابم  گنر  هک  دش  كانبضغ  هبترمب  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  تعافشب  دش  یهاوخ  جاتحم  ار  تمایق  ياهعزف  ینیبب  رگا  ياهتشادزاب و  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکش و  هکنیا  تسا 
نیرخآ نیلوا و  زا  يدحا  هک  دومرف  نیا  زا  دعب  دشاب  هدش  منهج  بجوتسم  هک  یـسک  يارب  زا  دشابیم  تعافـش  ایآ  وت  رب  ياو  مّلـس  هلآ و 

هیلع و هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  دومرف  سپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تعافـشب  دوب  دهاوخ  جاتحم  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن 
رد دوب  دهاوخ  یتعافـش  ار  ام  نایعیـش  دوخ و  نایعیـش  رد  دوب  دهاوخ  یتعافـش  ار  ام  دوخ و  تما  رد  دوب  دهاوخ  یتعافـش  ار  مّلـس  هلآ و 

مداخ يارب  زا  یتح  دنکیم  تعافـش  نمؤم  دنبرع و  لیابق  مظعا  هک  رـضم  هعیبر و  لثم  رد  دنک  تعافـش  هک  دـشابیم  ینمؤم  دوخ و  یلاها 
هیلع قداص  ترـضح  زا  هیوباـب  نبا  تسا و  هتـشاد  هاـگن  اـمرگ  امرـس و  زا  ارم  نم و  رب  دراد  تمدـخ  قح  وا  اراـگدرورپ  دـیوگیم  دوخ و 

ناحلاص ادهـش و  رد  کی  زا  دـنوشیم و  لـخاد  ناقیدـص  ناربمغیپ و  نآ  ردـکی  زا  دراد  رد  تشه  تشهب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
اراگدرورپ میوگ  منک و  اعد  مشاب و  هداتسیا  طارص  رانک  رد  نم  هتسویپ  دنوشیم و  لخاد  ام  نابحم  نایعیـش و  رد  جنپ  زا  دنوشیم و  لخاد 

ادن شرع  نایم  زا  هاگان  سپ  دشاب  هتـشاد  ار  ام  تبحم  تیالو و  هک  ره  ار و  ام  ناروای  ناتـسود و  نایعیـش و  نارذگب  مالـسب  رادب و  ملاس 
تبحم هک  یسک  نم و  نایعیش  زا  درم  ره  دنک  تعافـش  مدرک و  لوبق  نایعیـش  رد  ار  وت  تعافـش  مدرک و  باجتـسم  ار  وت  ياعد  هک  دسر 

ناگیاسمه و زا  سک  رازه  داتفه  رد  راـتفگ  اـی  رادرکب  دـشاب  هدرک  گـنج  نم  نانمـشد  اـب  دـشاب و  هدرک  نم  يراـی  دـشاب و  هتـشاد  نم 
ردقب ناشیا  لد  رد  دـنهد و  تلاسر  تینادـحوب و  تداهـش  هک  اهنآ  زا  دـنوش  لخاد  نآ  زا  ناناملـسم  ریاس  رگید  ردـکی  دوخ و  ناشیوخ 
تسا هتشاد  یئانشآ  وا  اب  هک  دنیب  ار  يدرم  امش  زا  ینمؤم  هک  تسا  هدرک  تیاور  لامعالا  باوث  رد  و  دشابن . تیب  لها  ام  ضعب  زا  ياهرذ 

مدروآیمرب ار  وت  تجاح  مدرکیم و  یکین  وتب  ایند  رد  نم  نالف  يا  دیوگ  درذگب  وا  رب  نوچ  دنرب  منهجب  ار  وا  هک  دناهدرک  رما  ایند و  رد 
دنک رما  ادخ  سپ  رادرب  وا  زا  تسد  هک  تسا  هدیدرگ  لکوم  وا  رب  هک  دیوگ  یکلمب  نمؤم  سپ  تسه  وت  دزن  نم  يارب  یئازج  زورما  ایآ 

تعافـش نمؤم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـسب  اضیا  دـنک و  اهر  ار  وا  دـنک و  تزاجا  ار  نمؤم  نآ  ناما  هک  ار  کـلم 
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نیلسرم ناربمغیپ  نیبرقم و   460 ص : نیقیلا ، قح  هکئالم  عیمج  رگا  دشاب و  یبصان  هکنآ  رگم  دوخ  شیوخ  دوخ و  تسود  يارب  دـنکیم 
تمایق زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  عیارـشلا  للع  رد  ددرگن و  لوبقم  ناشیا  تعافـش  یبصان  يارب  زا  دـننک  تعافش 

تعافـش تسیاب و  دنیوگ  ملاعب  تشهب و  يوسب  ورب  دنیوگ  دباعب  دنرادزاب  یلاعتقح  دزن  ار  ناشیا  نوچ  دنروایب  ار  يدـباع  یملاع و  دوش 
تدوخ روصقم  وت  تمه  اما  وت  يدوب  يدرم  کین  هک  دنیوگیم  ار  دباع  رگید  تیاورب  ياهدرک و  ار  ناشیا  هک  یکین  بیدأتب  ار  مدرم  نک 

ار وا  هدـش  عفتنم  وت  ملع  زا  هک  ره  تسیاـب و  یتشاـمگ  ادـخ  ناگدـنب  تیادـه  رب  تمه  وت  هک  دـنیوگ  ار  ملاـع  تشهب و  يوسب  ورب  دوـب 
ع)  ) رقاب ترضح  مردپب  رباج  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  تارف  تشهب و  يوسب  ربب  نک و  تعافش 

ترضح دنوش  داش  مینک  لقن  نایعیـشب  هاگره  هک  ع )  ) همطاف دوخ  هدج  تلیـضف  رد  نک  تیاور  نم  يارب  زا  یثیدح  موش  وت  يادف  تفگ 
اهربنم لسر  ءایبنا و  يارب  زا  دننک  بصن  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترضح  هک  مدج  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف 

زا يدحا  هک  مناوخب  ياهبطخ  سپ  ناوخب  ياهبطخ  هک  دیامرف  یلاعتقح  سپ  تمایق  زور  رد  دشاب  اهربنم  همه  زا  رتدـنلب  نم  ربنم  رون و  زا 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نم  یصو  يارب  زا  رون و  زا  دننک  بصن  اهربنم  ءایـصوا  يارب  زا  سپ  دنـشاب  هدینـشن  نآ  لثم  لسر  ءایبنا و 
ناوخب ياهبطخ  هک  دنک  رما  ار  ترـضح  نآ  یلاعتقح  سپ  دشاب  اهنآ  ياهربنم  همه  زا  رتدنلب  ترـضح  نآ  ربنم  دـنراذگب و  رون  زا  يربنم 

سپ رون  زا  اهربنم  نیلسرم  ءایبنا و  دالوا  يارب  زا  دننک  بصن  سپ  دنشاب  هدینشن  ار  نآ  لثم  ءایصوا  زا  کی  چیه  هک  دناوخب  ياهبطخ  سپ 
سپ دیناوخب  هبطخ  دنیوگب  ناشیاب  رون و  زا  يربنم  نم  تایح  مایا  رد  نم  ناتـسوب  لگ  ود  ماهدازدنزرف و  مرـسپ و  ود  يارب  زا  دننک  بصن 
یّلص دمحم  رتخد  ع )  ) همطاف تسا  اجک  هک  دنک  ادن  لیئربج  سپ  دنشاب  هدینشن  اهنآ  لثم  نیلسرم  ءایبنا و  زا  يدحا  هک  دنناوخب  هبطخ  ود 
موثلک ما  تسا  اجک  محازم  رتخد  هیـسآ  تسا  اجک  نارمع  رتخد  میرم  تسا  اجک  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  تسا  اجک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

مّلس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  سپ  تسیک  زا  يراوگرزب  زورما  رـشحم  لها  يا  هک  دیامرف  یلاعتقح  سپ  دنزیخرب  همه  ییحی  ردام 
سپ تسا  راهق  هناگی  دـنوادخ  زا  يراوگرزب  مرک و  دـنیوگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  و  ع )  ) همطاـف مالّـسلا و  هیلع  یلع 
نـسح و  ع )  ) همطاف مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  يارب  زا  ار  يراوگرزب  نم  رـشحم  لها  يا  دیوگ  یلاعتقح 

دمارخیم تشهب  يوسب  همطاف  هک  دیناشوپب  ار  اههدید  دیزادنیب و  ریزب  اهرس  رشحم  لها  يا  ماهداد  رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  مالّـسلا و  هیلع 
سپ دشاب  ناجرم  زا  شزاهج  دشاب و  رت  دـیراورم  زا  شراهم  دنـشاب و  هدـیناشوپ  وا  رب  ابید  هک  تشهب  ياههقان  زا  دروایب  هقان  لیئربج  سپ 

دص دنورب و  وا  تسار  بناج  زا  هک  دتسرفب  ار  کلم  رازه  دص  یلاعتقح  دوش و  راوس  نآ  رب  ترـضح و  نآ  يور  شیپ  رد  دناباوخب  ار  وا 
دنناسرب تشهب  هب  ار  وا  ات  دـنرادرب  دوخ  ياهلاب  رب  ار  وا  کلم  رازه   461 ص : نیقیلا ، قح  دـص  دـنور و  وا  پچ  بناج  زا  هک  کلم  رازه 

متـساوخیم اراگدرورپ  دیوگ  تسیچ  تافتلا  ببـس  نم  بیبح  رتخد  يا  دیامرف  یلاعتقح  دـیامرفب  بقعب  یتافتلا  دـسرب  تشهب  ردـب  نوچ 
ای وت  تبحم  وا  لد  رد  سک  ره  رشحم  يوسب  نک  رظن  درگرب و  نم  بیبح  رتخد  يا  هک  دیامرف  یلاعتقح  دوش  هتسناد  زور  نیا  رد  نم  ردق 

ترـضح هک  رباج  يا  دـنگوس  ادـخب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  سپ  نک  تشهب  لـخاد  ریگب و  ار  وا  تسد  دـشاب  وت  هیرذ  تبحم 
نآ نایعیـش  نوچ  سپ  دنک  ادـج  دـب  هناد  زا  ار  بوخ  هناد  غرم  هچنانچ  ار  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  رـشحم  زا  دـنیچرب  زور  نآ  رد  همطاف 
امش تافتلا  ببس  نم  ناتسود  يا  هک  دیامرف  الع  زع و  قح  دننادرگ  بقعب  ور  هک  دنکفا  ناشیا  لدب  یلاعتقح  دنسر  تشهب  ردب  ترـضح 
نیا لثم  رد  زین  ام  ردق  متساوخیم  اراگدرورپ  دنیوگ  امش  باب  رد  مدینادرگ  عیفـش  ار  دوخ  بیبح  رتخد  س )  ) همطاف هکنآ  لاح  تسیچ و 

ع)  ) همطاف ترضح  تبحم  يارب  زا  دراد  تسود  ار  امش  هک  ره  دینک و  رظن  دیدرگرب و  نم  ناتسود  يا  هک  دسر  ادن  سپ  دوش  رهاظ  زور 
ای يرفاک  ای  هدننککش  رگم  رشحم  رد  دنامن  یقاب  هّللا  دومرف و  ترـضح  سپ  دینادرگ  تشهب  لخاد  دیریگب و  ار  امـش  دشاب  هداد  بآ  ای 

دنیوگیم سپ  ٍمیِمَح  ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  تسا  هدومرف  ادـخ  هچنانچ  دـننک  ادـن  دـنیآرد  منهج  تاقبط  نایمب  نوچ  سپ  یقفانم 
رگا دنیوگیم و  غورد  دش و  دـهاوخن  زگره  دـندرک  بلط  هچنآ  تاهیه  دومرف  ترـضح  نانمؤم  زا  میدوبیم  سپ  میتشگیمرب  ایندـب  شاک 
هدرک تیاور  یـشباو  دیمحلا  دبع  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  دناهدرک و  عنم  نآ  زا  ار  ناشیا  هک  یلامعا  نآب  درک  دنهاوخ  دوع  دندرگرب  ایندـب 
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زامن یتح  دروآیم و  لمعب  ار  تامرحم  همه  هک  مراد  ياهیاسمه  نم  هک  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما  تمدـخب  مدرک  ضرع  نم  تفگ  هک  تسا 
وت مهد  ربخ  یهاوخیم  هک  دومرف  سپ  ار  نیا  درمش  میظع  رایسب  هّللا و  ناحبس  هک  دومرف  ترضح  رگید  ياهراک  زا  هدایز  دنکیم  كرت  ار 
وا دزن  هک  ياهدـنب  ره  تسا و  رتدـب  نیا  زا  دـنک  اـم  يارب  زا  توادـع  بصن  هک  یـسک  دومرف  یلب  متفگ  تسا  رتدـب  نیا  زا  هک  یـسکب  ار 

رگم دوش  هدیزرمآ  شناهانگ  همه  دنلامب و  وا  تشپ  رب  تسد  هکئالم  ناشیا  رکذ  يارب  زا  دنک  تقر  وا و  لوسر  تیب  لها  دـنوش  روکذـم 
تعافـش نمؤم  دوشیمن و  لوبقم  یبصان  يارب  وا و  يارب  تسلوبقم  تعافـش  درب و  ردـب  نامیا  زا  ار  وا  هک  دوش  رداص  وا  زا  یهاـنگ  هکنآ 

زا دنکیم  تعافـش  تشادیمزاب و  نم  زا  ار  دوخ  رازآ  نم  هیاسمه  اراگدرورپ  دیوگیم  درادـن  هنـسح  چـیه  هک  شاهیاسمه  يارب  زا  دـنکیم 
تـشهب لخاد  ار  هیاسمه  نآ  ادخ  سپ  وت  بناج  زا  مهد  تافاکم  هک  تسا  راوازـس  ماوت و  راگدرورپ  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  سپ  وا  يارب 
ثیداحا دـنکیم و  تعافـش  ار  رفن  هس  تعافـش  تهج  زا  ینمؤم  رتمک  درادـن و  هنـسح   462 ص : نیقیلا ، قح  چـیه  هکنآ  لاـح  دـنکیم و 

. دشاب هتشاد  اهنآ  راشعا  زا  يرشع  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسنآ  زا  هدایز  تعافش 

تسا طارص  نایب  رد  مهدزیس  لصف 

نآ زا  یسک  ات  دنشکیم و  منهج  يور  رب  هک  تسا  يرـسج  نآ  تسطارـص و  دروآ  دیاب  نآب  نامیا  هک  نید  تایرورـض  هلمج  زا  هک  نادب 
زا رتهدـنرب و  ریـشمش  زا  تسا و  رتکیراب  وم  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  هماع  هصاخ و  هربتعم  ثیداـحا  رد  دوشیمن و  تشهب  لـخاد  درذـگن 

تاجن اـما  دـنرذگیم  يراوشدـب  یـضعب  هدـنهج و  قرب  دـننام  دـنرذگیم  نآ  زا  یناـسآ  تیاـهن  رد  صلاـخ  ناـنمؤم  تسا و  رتمرگ  شتآ 
تعباتم تیالو و  هار  قح و  نید  هک  تسا  ایند  میقتسم  طارـص  هنومن  ترخآ  رد  نآ  دنتفایم و  منهج  هب  نآ  تابقع  زا  یـضعب  دنباییم و 

رد تسا  هدرک  لطابب  لیم  لودع و  طارص  نیا  زا  هک  ره  تسا و  وا  هیرذ  زا  نیموصعم  همئا  ترضح  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح 
هتفگ تاداقتعا  رد  هیوباب  نبا  تسا و  ود  رهب  هراشا  دمح  هروس  میقتسم  طارص  دزغلیم و  ترخآ  طارـص  زا  هبقع  نامه  زا  رادرک  ای  راتفگ 

هچنانچ دوشیم  عقاو  قیالخ  عیمج  رورم  نآ  رب  تسا و  منهج  رسج  نآ  تسا و  قح  نآ  هک  تسنآ  میقتـسم  طارـص  رد  ام  داقتعا  هک  تسا 
رب تسا  منهج  دراو  هکنآ  رگم  تسین  امـش  زا  يدـحا  ینعی  ایِـضْقَم  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناـک  اـهُدِراو  اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو  تسا  هدومرف  یلاـعتقح 

تخانـش و ایند  رد  ار  ناشیا  هک  ره  سپ  دـنیادخ  ياهتجح  رگید  هجو  رد  طارـص  تسا و  هدـش  اـضق  تسا و  مزـال  متح و  وت  راـگدرورپ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تمایق و  زور  رد  دنارذگیم  تسا  منهج  رـسج  هک  یطارـص  زا  ار  وا  ادخ  درک  ناشیا  تعاطا 

ینادـب هک  یـسک  رگم  طارـص  رب  درذـگن  طارـص و  رب  لیئربج  وت و  نم و  منیـشنب  دوش  تمایق  زور  نوچ  یلع  ای  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلعب 
زا همئا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  ببـس  نیاب  تسا و  قیرط  ینعمب  طارـص  هک  تسا  هتفگ  دـیفم  خیـش  دـشاب و  وا  اب  وت  تیالوب 

تـسا يرـسج  هلزنمب  تمایق  زور  رد  تشهب  يوسب  قیرط  هک  تسا  هدش  دراو  ربخ  رد  تسا و  تاجن  هار  هک  دـنیوگیم  طارـص  ار  وا  هیرذ 
زا ادن  نآ و  پچ  بناج  زا  نینمؤملا  ریما  دتـسیایم و  نآ  تسار  بناج  زا  ادخ  لوسر  هک  یطارـص  تسا  نآ  دنرذگیم و  نآ  رب  مدرم  هک 

تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  یلاما  رد  ار و  يدناعم  يرفاک و  ره  منهج  رد  دیزادنیب  هک  دیآیم  ود  رهب  ادخ  بناج 
یضعب رتدنت و  ریشمش  مد  زا  وم و  زا  تسا  رتکیراب  طارص  مسق و  نیدنچ  ینعی  هقیرط  نیدنچ  طارص  رب  مدرم  دنرذگیم  هک  تسا  هدرک 
یضعب طارص و  رب  دناهدیبسچ  یضعب  دنوریم و  اپ  تسدب و  یضعب  دنوریم و  هار  یضعب  بسا و  ندیود  لثم  یـضعب  قرب و  لثم  دنرذگیم 
تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دوخ  ياهدنـسب  هیوباب  نبا  میهاربا و  نب  یلع  دریگیمن و  ار  یـضعب  دریگیم و  شتآ  ار  ناشیا  ندب  ار 
لوسر ترـضح  زا  ار  منهج  زور  نآ  رد  دنروایب  ینعی  َمَّنَهَِجب  ٍذـِئَمْوَی  َءیِج  َو  دـش  لزان  هیآ   463 ص : نیقیلا ، قح  نیا  نوچ  هک  دـناهدرک 

رد ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  یلاعتقح  نوچ  هک  داد  ربخ  ارم  نیمالا  حور  هک  دومرف  ار  هیآ  نیا  ینعم  دندیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 
مه رد  يادـص  ار  منهج  تظلغ و  تدـش و  تیاهن  رد  کلم  رازه  دـص  ار  وا  دنـشک  هک  راهم  رازه  اب  ار  منهج  دـنروایب  دـنک  عمج  تمایق 

ار مدرم  یلاعتقح  هک  دشاب  نآ  هن  رگا  هک  دوش  رهاظ  نآ  زا  یئادص  دـشکب و  یـسفن  سپ  دـشاب  هدوب  میظع  بضغ  شورخ و  نتـسکش و 
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راکدب راک و  وکین  هب  دنک  هطاحا  دـیآ و  نوریب  نآ  زا  هنابز  یندرک و  سپ  دـنک  كاله  ار  همه  هنیآره  باسح  يارب  زا  تسا  هدرک  ریخأت 
ارم و سفن  اراگدرورپ  ینعی  یسفن  یسفن  بر  هک  دنک  دایرف  هکنآ  رگم  يربمغیپ  هن  یکلم و  هن  ادخ و  ناگدنب  زا  ياهدنب  چیه  دنامن  سپ 

وم زا  دـنراذگب  نآ  يور  رب  طارـص  سپ  ینک  اعد  دوخ  تما  يارب  زا  یتما و  یتما  هک  ینک  ادـن  ادـخ  ربمغیپ  يا  وت  هد و  تاجن  ارم  ناـج 
تلادع میس  رب  دشاب و  زامن  میود  رب  محر و  هلص  دشاب و  تناما  هرطنق  کی  رب  دشاب  هتـشاد  هرطنق  هس  نآ  رتهدنرب و  ریـشمش  زا  رتکیراب و 

هلـص هک  لوا  هبقع  رد  سپ  دـنرذگب  طارـص  رب  هک  دـننکیم  فیلکت  ار  مدرم  سپ  ناگدـنب  ياههملظم  رب  مکح  ینعی  نایملاع  راـگدرورپ 
نآ هدهع  زا  ات  دنرذگیمن  هبقع  نیا  زا  دنـشاب  هدرک  مدرم  لاوما  رد  تنایخ  محر و  عطق  رگا  دـنرادیم  هاگن  ار  ناشیا  تسا  تناما  محر و 

يارب یهلا  تلادع  دنتفای  تاجن  هبقع  نیا  زا  رگا  درادیم و  هاگن  ار  ناشیا  زامن  دنتفای  تاجن  رگا  هبقع  نیا  زا  دـنتفا و  منهجب  ای  دـنیآ  ردـب 
رب وت  راگدرورپ  هک  یتسردـب  ینعی  ِداصْرِْملِاَبل  َکَّبَر  َّنِإ  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنآ  تسنیاب  هراشا  درادـیم و  هاگن  ار  ناشیا  دابع  ملاـظم 

ار دوخ  رگید  ياپب  هدیزغل  شیاپ  کی  یـضعب  دناهدیبسچ و  تسدب  یـضعب  دـنوریم  طارـص  رب  مدرم  تسهاگنیمک و  رد  ای  تسا  هار  رس 
رادب مالس  دوخ و  لضفب  نک  وفع  زرمایب و  رابدرب  میلح  دنوادخ  يا  هک  دننکیم  ادن  اعد و  هداتـسیا و  ناشیا  رود  رب  هکئالم  درادیم و  هاگن 

دمحلا دیوگیم  تشذگ  تفای و  تاجن  ادخ  تمحرب  هک  یسک  سپ  هرپبش  دننام  شتآ  رد  دنزیریم  مدرم  ار و  ناشیا  نارذگب  تمالسب  و 
زا دعب  وت  زا  ارم  داد  تاجن  هک  ار  يروفغ  دـنوادخ  منکیم  دـمح  باسح و  دـنکیم  ومن  تاحلاص و  لامعا  دوشیم  مامت  ادـخ  تمعنب  هّلل و 

دیوگ فلؤم  ار  دوخ  ناگدنب  ياهلمع  تسا  هدننکرکش  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هک  یتسردب  دوخ  لضف  تنمب و  مدوب  هدش  دیماان  هکنآ 
هک تسین  رود  سانلا و  قح  رد  یناث  دشاب و  هّللا  قح  رد  لوا  ای  رگید  ياهملظ  رد  یهلا  لدع  دشاب و  لاوما  رد  تناما  هک  دوب  دـناوتیم  هک 

تسا هدش  عقاو  زامن  رب  مدقم  هک  دشاب  ناشیا  تعیب  دهع و  رد  تنایخ  مدع  تناما  زا  و  ص )  ) دمحم لآ  محر  تیاعر  محر  هلـص  زا  دارم 
ناکرشم و رافک و  تسا و  نینمؤمب  تبـسن  اهنیا  هک  میئوگ  هکنآ  رگم  تسا  هدشن  روکذم  اجنیا  رد  تسا  تابقع  مظعا  هک  تیالو  هبقع  و 

هیلع قداص  ترضح  زا  هک  تسلوقنم  رابخالا  یناعم  رد  دنوریم و  منهجب  طارـص  دورو  زا  شیپ  ای   464 ص : نیقیلا ، قح  لوا  رد  نافلاخم 
طارص ترخآ  طارص  ایند و  طارص  دشابیم  طارص  ود  تسادخ و  تفرعم  يوسب  هار  نآ  هک  دندومرف  ترضح  طارص  زا  دندیسرپ  مالّـسلا 
رـسج هک  ترخآ  طارـص  رب  درذگیم  درک  وا  يوریپ  ایند و  رد  تخانـش  ار  وا  هک  ره  تسا  بجاو  ضرف و  وا  تعاطا  هک  تسا  یماما  ایند 

يرکسع نسح  ماما  ترضح  ریـسفت  رد  دتفایم و  منهجب  دزغلیم و  ترخآ  طارـص  زا  شمدق  ایند  رد  تخانـشن  ار  وا  هک  ره  تسا و  منهج 
قح رد  دنکن  ریصقت  همئا و  قح  رد  دنکن  ولغ  هک  تسنآ  ایند  میقتسم  طارص  هک  تسا  هدش  دراو  میقتـسم  طارـص  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع 

يوسب دـننکیمن  لودـع  هک  تشهب  يوسب  تسا  نانمؤم  هار  ترخآ  رد  دـنکن و  لطابب  لیم  قح و  نید  رد  دـشاب  میقتـسم  ناشیا و  تماـما 
يدحا هک  طارـص  رب  تسیاهرطنق  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  داصرم  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  زا  رابخالا  یناعم  رد  اضیا  نآ و  ریغ  منهج و 
دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  هماع  قرط  زا  بقانم  رد  درذگیمن و  يدحا  هملظم  اب  نآ  زا 

ریزب لاس  رازه  هک  تسا  لاس  رازه  هس  شلوط  هک  بعص  رایسب  تسه  هبقع  طارـص  يالاب  رب  هک  َۀَبَقَْعلا  َمَحَْتقا  اَلَف  یلاعتقح  لوق  ریـسفت  رد 
ار هبقع  نآ  هک  دوب  مهاوخ  یسک  لوا  نم  دنوریم و  الاب  لاس  رازه  دنوریم و  هار  اهبرقع  اهرام و  کسخ و  راخ و  اب  لاس  رازه  دنوریم و 

یلع و  ص )  ) دمحم رگم  دنکیمن  عطق  تقـشمیب  ار  هبقع  نآ  سک  چیه  دوب و  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  میود  دـنک و  عطق 
ُهَّللا يِزُْخی  َمْوَی ال  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  لتاقم  ریـسفت  رد  اضیا  وا و  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ  نب 

یلع و ینعی  دـناهدروآ  نامیا  واب  هک  ار  اـهنآ  دـنکیمن  باذـع  ینعی  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ار  دـمحم  دـنکیمن  باذـع  ینعی  تسا  هتفگ  َِّیبَّنلا 
همطاف یلع و  يارب  زا  طارـص  رب  دهد  ینـشور  ینعی  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  رفعج  هزمح و  و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و 
دمحم تیب  لها  سپ  دنباتش  نآ  بقع  زا  ناشیا  ناشیا و  تسار  بناج  زا  ناشیا و  يور  شیپ  زا  دور  ناشیا  رون  سپ  هبترم  داتفه  ایند  لثم 

بسا ندیود  دننام  رگید  هورگ  دنرذگ و  داب  دننام  رگید  هورگ  سپ  هدنهج  قرب  دننام  دنرذگ  طارص  رب  هورگ  هتسد و  کی  دمحم  لآ  و 
زا ار  طارـص  ادخ  دنـشک و  نیمز  رب  ار  دوخ  لافطا  دـننام  رگید  هورگ  اپ و  تسد و  راهچب  رگید  هورگ  هدایپ و  راتفر  دـننام  رگید  هورگ  و 
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مامت ام  راگدرورپ  يا  دـنیوگیم  ینعی  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  دـنادرگیم  کیراب  ناراکهانگ  يارب  زا  دـنادرگیم و  ضیرع  نانمؤم  يارب 
همطاف زبس  درمز  زا  یجدوه  نایم  رد  درذگیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  سپ  طارـص  رب  میرذگب  ات  ار  ام  رون  ام  يارب  زا  نادرگ 

زا هماع  قرط  زا  سلاجم  رد  خیـش  دنت و  قرب  دننام  دـنور  هیروح  رازه  داتفه  وا  رود  رد  راوس و  خرـس  توقای  زا  يرتش  رب  دـشاب  وا  اب  (ع )
دننک بصن  منهج  رب  ار  طارـص  دوش و  تمایق  زور  نوچ  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا 
هدوب مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تیالو  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یتصخر  همان  هک  یـسک   465 ص : نیقیلا ، قح  رگم  نآ  رب  درذـگن 
ینعی دناهدش  هدرک  لاؤس  ناشیا  هک  یتسردب  ار  ناشیا  دـیرادزاب  ینعی و  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  یلاعتقح  لوق  تسا  نیا  اب  هراشا  دـشاب و 
نوـچ هک  تسا  هدرک  تیاور  ادـخ  لوـسر  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت  رد  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  زا 

ار دوخ  ياههدید  دیـشوپب  قیالخ  هورگ  يا  هک  دنک  ادن  ادخ  شرع  ریز  زا  ام  راگدرورپ  يدانم  دنادرگ  ثوعبم  ار  قیالخ  عیمج  یلاعتقح 
مه رب  ار  دوخ  ياههدید  قیالخ  همه  سپ  درذگب  طارـص  زا  تسنایملاع  نانز  هدیـس  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رتخد  ع )  ) همطاف ات 

نوچ دنترضح و  نآ  مرحم  هک  ناشیا  دالوا  زا  نارهاط  نیـسح و  نسح و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ریغب  دنراذگ 
رد شفرط  کی  تشهب و  رد  دشاب  ترضح  نآ  تسد  رد  شفرط  کی  طارص  يور  رب  دشاب  هدیشک  ترضح  نآ  هماج  دوش  تشهب  لخاد 

ياههشیر زا  ياهشیر  رد  دینز  گنچ  کی  ره  همطاف  ناتـسود  يا  هک  دـنک  ادـن  ام  راگدرورپ  بناج  زا  يدانم  سپ  دـشاب  تمایق  تاصرع 
مائف رازه  هس  زا  هدایز  هکنآ  ات  نآ  ياهرات  زا  يرات  هب  دبـسچب  هکنآ  رگم  همطاف  ناتـسود  زا  یـسک  دـنامن  سپ  نایملاع  نانز  هدیـس  هماج 
ربتعم دنـسب  ینیلک  منهج و  شتآ  زا  ترـضح  نآ  تکربب  دنبای  تاجن  همه  دشاب و  رفن  رازه  رازه  یمائف  ره  هک  هماج  نآ  رد  دـننز  گنچ 

یتسردب دننک  باسح  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  ياهسفن  دینک  باسح  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هک يزور  رد  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دـنامیم  ایند  ياهلاس  زا  لاس  رازه  لـثم  یفقوم  ره  رد  تسا  فقوم  هاـجنپ  تماـیق  رد  هک 
رد هک  تسنآ  تسا  رـشحم  هار  رب  هک  یتابقع  رد  ام  داقتعا  هک  تسا  هتفگ  دیاقع  باتک  رد  هیوباب  نبا  تسا و  لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادـقم 
نآ رد  ریصقت  رگا  تسا  بجاو  مساب  یمسم  هک  دنـسرب  هک  هبقع  رهب  سپ  یهلا  یهاون  رماوا و  زا  تسا  یـضرف  یبجاو و  مسا  ياهبقع  ره 
نآ هدهع  زا  دـمآ  نوریب  رگا  دـننکیم  وا  زا  بجاو  نآ  رد  ادـخ  قح  بلط  دـنرادیمزاب و  لاس  رازه  هبقع  نآ  رد  ار  وا  تسا  هدرک  بجاو 

ار وا  هتـسویپ  رگید و  هبقعب  دسریم  نآ و  زا  دباییم  تاجن  دبایرد  ار  وا  هک  یلاعتقح  زا  یتمحر  ای  دشاب  هداتـسرف  شیپ  هک  وا  حلاص  لمعب 
همه زا  رگا  سپ  تسا  هدرک  ریـصقت  هبقع  نآ  مسا  بحاـص  رد  وا  هچنآ  زا  دـننکیم  لاؤـس  هبقع  ره  دزن  دـنربیم و  رگید  هـبقعب  ياهـبقع  زا 

تواقش و زگره  هک  دباییم  یتداعس  دشابیمن و  نآ  رد  گرم  زگره  هک  دباییم  یتایح  سپ  اقب  رادب  دوشیم  یهتنم  تفر  نوریب  تمالـسب 
رد ار  وا  رگا  ادخ و  ناگدنب  زا  ناحلاص  ءادهـش و  ناقیدص و  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  اب  ادخ  راوج  رد  دوشیم  نکاس  دشابیمن و  وا  اب  بعت 

هداتـسرف و شیپ  هک  یحلاص  لمع  ار  وا  دهدن  تاجن  سپ  تسا  هدرک  ریـصقت  نآ  رد  هک  ار  یقح  وا  زا  دننک  بلط  دننک و  سبح  ياهبقع 
ادخب  466 ص : نیقیلا ، قح  نآ  زا  میربیم  هانپ  منهج  رد  دوریم  ورف  هبقع و  نآ  زا  دزغلیم  شمدق  یلاعتقح  بناج  زا  یتمحر  ار  وا  دـباین  رد 

زا دـننکیم  لاؤس  دـنرادیم و  هاگن  هبقع  نآ  دزن  ار  قیالخ  همه  تسا  تیالو  اهنآ  زا  هبقع  کـی  مسا  تسا و  طارـص  رب  همه  تاـبقع  نیا  و 
ورف تسا  هدرکن  رگا  درذگیم و  دباییم و  تاجن  تسا  هدرک  نآب  نایتا  رگا  وا  زا  دعب  همئا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تیالو 

دیاـمرفیم یلاـعتقح  ِداـصْرِْملِاَبل  َکَّبَر  َّنِإ  تسا  داـصرم  تاـبقع  مها  َنُولُؤْسَم و  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  تسا  هدومرف  هکناـنچ  منهج  يوـسب  دوریم 
مـسا تسا و  تناما  يرگید  مسا  تسا و  محر  هبقع  کی  مسا  یملاظ و  ملظ  درذگیمن  نم  زا  هک  منکیم  دای  دـنگوس  دوخ  لالج  تزعب و 

. دننکیم لاؤس  ضرف  نآ  زا  دنرادیمزاب و  هبقع  نآ  دزن  ار  هدنب  هک  تسه  ياهبقع  ییهن  ای  يرما  ای  یضرف  ره  مساب  تسا و  زامن  يرگید 

- تسا خزود  تشهب و  تقیقح  تیقح و  رد  مهدراهچ  لصف 

نید تایرورـض  زا  تسا  هدـش  دراو  هرتاوتم  رابخا  تاـیآ و  حیرـص  رد  هک  يوحنب  ینامـسج  خزود  تشهب و  هب  ناـمیا  بوجو  هک  نادـب 
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تسا و رفاک  کشیب  هفـسالف  دننام  ار  اهنآ  دنک  لیوأت  ای  هدـحالم  دـننام  دـنک  راکنا  ار  خزود  تشهب و  اقلطم  هک  یـسک  تسا و  مالـسا 
هدش دراو  عرش  رد  هچنآ  خزود و  تشهبب و  دنلئاق  ارهاظ  ناشیا  لاثم و  ملاعب  دنلئاق  هک  دننایقارـشا  لوا  دناهفیاط : ود  باب  نیا  رد  هفـسالف 

تـسا یملاع  هکلب  ایند  نیا  ماسجا  لیبق  زا  دـندنچ  یمـسج  خزود  تشهب و  نآ  هکنآ  هن  ینامـسج و  ندـب  نیا  رد  هن  اما  اهنآ  لیـصافت  زا 
دننام باقع  باوث و  سپ  دوشیم  هدـید  هنیآ  بآ و  رد  هک  يروص  باوخ و  ملاع  دـننام  تادرجم  ملاع  تاینامـسج و  ملاع  ناـیم  طـسوتم 
دنیوگ رگا  تسا و  نیبم  نیدب  بعالت  تسا و  رامشیب  رابخا  تایآ و  حیرـص  فلاخم  نیا  دوب و  دهاوخ  ناشیرپ  باوخ  بوخ و  ياهباوخ 
مزلتسم دناهدش  لئاق  ناشیا  هچنآ  هکنآ  لوا )  ) تسا قرف  ود  هک  میئوگ  باوج  دناهدش  لئاق  لاثمب  خزرب  ملاع  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  هک 

دنلئاق ناشیا  هک  یلاثم  ملاع  هکنآ  میود )  ) تسین ینامسج  رـشح  هحیرـص  رابخا  تایآ و  در  مزلتـسم  رـشحم و  رد  تسین  اهندب  دوع  راکنا 
دریگیم و قلعت  مسج  نآب  خزرب  ملاع  رد  حور  نج و  هکئالم و  ماسجا  دـننام  تسا  یفیطل  مسج  یلاثم  ندـب  دـنیوگیم  تسلاـثم و  نیا  ریغ 
تشهب و میعن  زا  تسا  هدش  دراو  عرـش  رد  هچنآ  عیمج  دنناشیا و  هفـسالف  رثکا  هک  دننایئاشم  میود  دننکیمن . لایخ  باوخ و  ملاعب  لیوأت 

لیـصحت هأشن  نیا  رد  هک  دوخ  تامولعم  تـالامک و  هب  ندـب  تقراـفم  زا  دـعب  دـشابیم  ار  حور  هک  یتاذـلب  دـننکیم  لـیوأت  روصق  روح و 
دنترسح ملا و  رد  دناهدرکن  لیصحت  ار  تالامک  مولع و  نیا  دنلهاج و  هک  یئاهنآ  تسا و  نیمه  وا  تشهب  باوث و  تداعـس و  دناهدرک و 

دوب و ندب  ریبدت  رد  قرغتسم  نوچ  ملاع  نیا  رد  تسا و  نیمه  ناشیا  منهج  باقع و  تواقـش و  مولع و   467 ص : نیقیلا ، قح  نیا  دقف  زا 
رهاظ وا  رب  همه  اـهنیا  ندـب  تقراـفم  زا  دـعب  یغبنی و  اـمک  درکیمن  ملا  نیا  تذـل و  نآ  كاردا  دوب  هتفر  ورف  تعیبط  ملاـع  تارودـک  رد 
مالآ هینامسج و  تاذل  نیا  هیوبن  مکح  هیهلا و  بتک  رد  دنتـشادن  یناحور  مالآ  تاذل و  زا  يربخ  دندوب و  ماوع  مما  رثکا  نوچ  ددرگیم و 
زاجم هراعتـسا و  لیبس  رب  تائیـس  یـصاعم و  رورـش و  زا  ناشیا  بیهرت  تاریخ و  تاعاطب و  ناشیا  بیغرت  يارب  زا  دناهدرک  رکذ  ار  هیندب 
هچنانچ دناهدومن  اهنآ  هابـشا  ران و  میمح و  عیرـض و  موقزب و  هیناحور  مالآ  زا  راهنا و  رامث و  روصق و  روحب و  هیناحور  تاذل  نآ  زا  ریبعت 
تعیرش بحاصب  هلاوح  ار  ینامسج  داعم  مالسا  ءاملع  سرت  زا  افش  رد  هدومن و  بتارم  نیاب  حیرصت  داعم  ءدبم و  هلاسر  رد  یلع  وبا  خیش 

اب اهنآ  رثکا  هک  دنادیم  دنکیم  ناشیا  هیهاو  تاملک  هلطاب و  دیاقعب  عوجر  نوچ  دشاب  هتـشاد  ینیدت  يروعـش و  كدنا  هک  یـسک  هدومن و 
لتق سرت  زا  دناهدش  راتفرگ  ناناملسم  ترشاعمب  ترورـضب  دنراد و  ناشیا  لوصاب  داقتعا  هک  یعمج  دوشیمن و  عمج  ءایبنا  عیارـشب  نامیا 

ْمِِهبُوُلق و ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  دـنلئاق  ار  اهنآ  فـالخ  لد  رد  دـننکیم و  يراـج  ناـبز  رب  نید  تایرورـض  زا  دـنچ  یظفل  ریفکت  و 
امَّنِإ ْمُکَعَم  اَّنِإ  دنیوگیم  دـننکیم  تولخ  دوخ  صاوخ  نادرگاش و  اب  نوچ  دـننکیم و  نید  لوصا  زا  یـضعب  راهظا  ءازهتـسا  لیبس  رب  یهاگ 

هک هلطاب  دـیاقع  نیاب  ناشیا  َنوُقِـساف و  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ْمُُهبُوُلق  یبَْأت  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُکَنوُضُْری  دـناهدرک  تعانق  يرهاظ  ناـمیاب  َنُؤِزْهَتْـسُم و  ُنَْحن 
رگم وا  زا  دوشیمن  رداص  دحاو  هک  دشاب  لئاق  هک  یـسک  هک  اریز  دنروذعم  باب  نیا  رد  دـناهدش  لئاق  هیناطیـش  تاهبـش  هفـسالف و  دـیلقتب 

ار رـصانع  يالویه  كالفا و  لوقع و  تسا و  لاحم  شمدع  دش  تباث  شمدق  هچنآ  دیوگ  هدامب و  تسا  قوبـسم  یثداح  ره  دیوگ  دحاو 
لئاق اهنآ  نایم  رد  هلـصاف  دناد و  رگیدکیب  لصتم  ار  كالفا  دناد و  لاحم  ار  مودـعم  هداعا  دـناد و  میدـق  ار  هدـلاوتم  عاونا  دـناد و  میدـق 

ناعذا هنوگچ  دشاب  لئاق  ار  هلطاب  دیاقع  نیا  لاثما  دناد و  لاحم  كالفا  رد  ار  تایرـصنع  دناد و  لاحم  تایکلف  رد  مایتلا  قرخ و  دشابن و 
رد تشهب  هکنآ  ینامـسج و  رـشحب  دـنثداح و  مدآ  ملاع و  درک و  دـناوتیم  دـهاوخ  هچنآ  تسا و  راتخم  لـعاف  ادـخ  هکنآـب  درک  دـناوتیم 

بکاوک دنوشیم و  هدیچیپ  دنوشیم و  قش  اهنامسآ  هکنآ  راهنا و  راجشا و  نکاسم و  هینبا و  روصق و  روح و  رب  تسا  لمتشم  تسنامـسآ و 
نیمزب ناـشیا و  زا  دـنولمم  اهنامـسآ  دـنراد و  اـهلاب  دـنماسجا و  هکئـالم  هکنآ  دـنوشیم و  یناـف  همه  هکلب  دـنزیریم  ورف  دـنوشیم و  رونیب 

دـنتفر و نامـسآب  سیردا  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  تفر و  جارعمب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هـکنآ  دـنوریم و  ـالاب  دـنیآیم و 
برغم و زا  نآ  عوـلط  سمـش و  در  468 و  ص : نیقیلا ، قح  تاوما  ياـیحا  رمق و  قـش  زا  ءایـصوا  ءاـیبنا و  تازجعم  زا  يرایـسب  نینچمه 
بوچ و ياهراورخ  یسوم  ياصع  ندرب  ورف  کچوک و  ياهگنس  زا  میظع  ياهرهن  ندش  يراج  ررقم و  تقو  ریغ  رد  فوسک  فوسخ و 

ءایبنا توبن  رکنم  ای  سپ  دوشیمن  عمج  نید  تایرورض  رثکاب  داقتعا  اب  ءامکح  لوصاب  داقتعا  هک  دش  مولعم  سپ  اهنیا  لاثما  ار و  نامـسیر 
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تلالـضب و ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  رب  ناشرادم  رمع  مامت  رد  هک  دنناد  تایمعم  لیح و  بابرا  تباب  زا  هّللاب  ذایعلا  ار  ناشیا  ای  دنوشب و  دیاب 
رتبیرغ همه  زا  دنـشاب و  هدرک  هلاوح  هلاض  هقرف  نیاب  ار  ناشیا  تیادـه  دـنیامن و  مدرمب  قح  سابل  رد  ار  لصاب  دـنزادنا و  بکرم  لـهج 

زا ار  لالـض  بتک  نیا  دنیامنیم  تابحتـسم  بادآب و  نایتا  باب  رد  میظع  مامتها  دنرامـشیم و  عرـش  لها  زا  ار  دوخ  هک  یعمج  هک  تسنآ 
نیا راکنا  در و  هک  یـسک  دنیآرد و  ناشیا  تاهبـش  عفد  راکنا و  در و  ماقم  رد  هک  هدینـشن  ناشیا  زا  یـسک  دنیوگیم و  سرد  داقتعا  يور 

رب دننکیم  نعط  دومن و  دنناوت  ای  دنیامن  دوخ  هلطاب  دیاقع  جیورت  دیاش  هک  دـننکیم  ءاقلا  ماوع  رب  تاهبـش  رگید  تاهج  زا  دـیامن  دـیاقع 
َو ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  میتسین  نینعال  هلمج  زا  ام  هک  دننکیم  رخف  دنک و  نعل  دیاقع  نیا  بابرا  رب  هک  یـسک 

فالخ هماع  ناملکتم  اما  تسا . رفاـک  دـنک  راـکنا  هک  یـسک  تسین و  یکـش  ینامـسج  خزود  تشهب و  لـصا  رد  سپ  َنوُِرفاـْکلا  َهِرَک  َْول 
دندوجوم هک  تسنآ  داقتعا  ار  نیملکتم  رثکا  دش  دـنهاوخ  دوجوم  تمایق  رد  ای  دـندوجوم  لعفلاب  ایآ  خزود  تشهب و  هکنآ  رد  دـناهدرک 

تمایق و رد  دـش  دـنهاوخ  قولخم  نیا  زا  دـعب  هک  دـناهدش  لئاق  هلزتعم  زا  یلیلق  دـناهدرک و  قلخ  ار  اهنآ  ملاع  قلخ  يادـتبا  رد  لـعفلاب و 
تسا دیعب  رایسب  وا  زا  دناهداد و  یضر  دیسب  تبسن  ار  لوق  نیا  دنشاب و  هدش  لئاق  فیخـس  بهذم  نیاب  هیماما  زا  يدحا  هک  تسین  مولعم 

يوْأَْملا و ُۀَّنَج  اهَْدنِع  َنیِِرفاْکِلل ، ْتَّدِعُأ  اُونَمآ ، َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  َنیِقَّتُْمِلل ، ْتَّدِعُأ  لثم  نآرق  لوزن  لاح  رد  اهنآ  دوجوب  تلالد  رایـسب  تایآ  و 
ترـضح نآب  ار  منهج  دـش و  تشهب  لخاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  نیا  رب  تسا  لمتـشم  جارعم  ثیداـحا  رثکا 

يوره تلصلا  وبا  زا  ربتعم  دنسب  هیوباب  نبا  دننادیم و  دلخ  تشهب  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تشهب  نیملکتم  نیرسفم و  رثکا  دندومن و 
ایآ هک  منهج  شتآ  تشهب و  زا  هد  ربخ  ارم  هّللا  لوسر  نب  ای  هک  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

دندرب نامـسآب  ار  ترـضح  نآ  هک  یبش  رد  دید  ار  منهج  دش و  تشهب  لخاد  ادـخ  لوسر  یلب و  دومرف  ترـضح  دـناهدش  قولخم  زورما 
ناشیا زا  ام  دنتـسین و  ام  زا  ناشیا  دومرف  ترـضح  دناهدشن  قولخم  زونه  اما  دناهدش  ردقم  زورما  هک  دـنیوگیم  یتعامج  هک  مدرک  ضرع 

469 ص : نیقیلا ، قح  تسا و  هدرک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  بیذـکت  ار  خزود  تشهب و  قـلخ  دـنک  راـکنا  هک  ره  میتـسین 
اَِهب ُبِّذَُـکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذـه  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  دوب  دـهاوخ  منهج  رد  دـلخم  درادـن و  ربخ  ام  تیـالو  زا  تسا و  هدرک  اـم  بیذـکت 

میمح نایم  شتآ و  نایم  دندرگیم  نومرجم  نآب  دنیامنیم  بیذـکت  هک  یمنهج  نآ  تسنیا  ینعی  نآ  ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا 
نامـسآب ارم  نوچ  هک  دومرف  ادخ  لوسر  دننکیم و  ناشیا  قلح  رد  میمح  هاگ  دنزوسیم و  شتآب  هاگ  تسا  هدیـسر  تیاهنب  ترارح  رد  هک 

نیمزب نوچ  نم  بلـص  رد  دش  هفطن  نآ  سپ  مدروخ  داد و  نمب  تشهب  بطر  زا  درک و  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  دـندرب 
قاتشم هاگره  تسا  هیسنا  رهاظب  تسا و  هیروح  قالخا  تافـص و  یکین  نسح و  رد  ع )  ) همطافب دش  هلماح  مدرک  هعقاوم  هجیدخ  اب  مدمآ 
دناهدـش قولخم  خزود  تشهب و  هکنیا  رب  لـیلد  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  میوـبیم و  ار  همطاـف  مرتـخد  موـشیم  تشهب  يوـب 

رد یهتنملا  ةردـس  تسا و  ناـنمؤم  ياوأـم  هک  تسا  یتـنج  یهتنملا  ةردـس  دزن  ینعی  يوْأَْـملا  ُۀَّنَج  اهَدـْنِع  دـیامرفیم  یلاـعتقح  هک  تسنآ 
هک تسا  هدومرف  رافک  قح  رد  هک  تسنآ  تسا  نامـسآ  رد  اهتشهب  هکنآ  رب  لـیلد  تسا و  اـهنآ  رد  زین  تشهب  سپ  تسا  متفه  نامـسآ 

هدومرف هک  تسنآ  تسا  نیمز  رد  منهج  شتآ  هکنآ  رب  لیلد  دـنوشیمن و  تشهب  لخاد  نامـسآ و  ياهرد  ناـشیا  يارب  زا  دوشیمن  هدوشگ 
لوح ینعم  هدمآ و  رد  وناز  ودب  منهج  رودب  ار  ناشیا  منکیم  رضاح  سپ  ار  نیطایش  ار و  ناشیا  منکیم  رشح  هتبلا  وت  راگدرورپ  قحب  تسا 
ُرَذـَن َو  تسا  هدومرف  ْتَرِّجُـس و  ُراـِحْبلا  اَذِإ  َو  تسا  هدوـمرف  هچناـنچ  دـش  دـهاوخ  شتآ  همه  ایندـب  تسا  طـیحم  هک  تسا  یئاـیرد  منهج 

ود هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  لاـصخ  رد  و  دوش . شتآ  هک  یتـقو  رد  ار  ناـشیا  میراذـگیم  نیمز  رد  ینعی  اِیثِـج  اـهِیف  َنیِِملاَّظلا 
منهج تسا و  اجک  رد  تشهب  هک  دندیسرپ  هک  دوب  نیا  اهنآ  هلمج  زا  دندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  دندمآ  يدوهی 

هک تسا  منهج  رد  تفه  هک  دوـمرف  تسیچ  هعبـس  هک  دندیـسرپ  تسا  نیمز  رد  منهج  تسا و  نامـسآ  رد  تشهب  دوـمرف  تـسا  اـجک  رد 
یـسیع نب  دمحم  زا  ربتعم  دنـسب  یـشک  لاجر  رد  تسا و  تشهب  رد  تشه  هک  دومرف  تسا  مادک  هینامث  هک  دندیـسرپ  دـنرگیدکی  قفاوم 
دومرف تسا  هدشن  قولخم  زونه  تشهب  هک  دیوگیم  سنوی  هک  مدرک  شرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضحب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یمق 
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باتک رد  هیوباـب  نبا  تسا و  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  دنـسب  ار  نومـضم  نیمه  زاـب  مدآ  تشهب  دوب  اـجک  سپ  دـیوگیم  غورد 
هّللا لوسر  جارعم  دنک  راکنا  ار  زیچ  راهج  هک  یسک  تسین  ام  هعیش  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ۀعیـشلا  تافص 

تعجرب و دنک  رارقا  هک  یسک  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  تعافـش و  خزود و  تشهب و  قلخ  ربق و  لاؤس  و 
نازیم طارص و  منهج و  تشهب و  قلخ  تعافـش و  ضوح و  ربق و  لاؤس  جارعمب و  دروایب  نامیا  470 و  ص : نیقیلا ، قح  عتمت  جح  هعتم و 
شتآ تشهب و  رد  ام  داقتعا  هک  تسا  هتفگ  هیوباب  نبا  تسا و  تیب  لها  ام  هعیـش  زا  اقح و  تسا  نمؤم  وا  باسح  ازج و  روشن و  ثعب و  و 

زا يدحا  دوریمن  نوریب  هک  تسنآ  ام  داقتعا  جارعم و  بش  رد  دید  ار  منهج  دش و  تشهب  لخاد  ادخ  لوسر  دناهدش و  قولخم  هک  تسنآ 
تـسا هدوب  هدید  هکنآ  زا  رتهب  دنهد  هولج  وا  رظن  رد  ار  ایند  هکنآ  ات  دوریمن  ایند  زا  نمؤم  دنیبب و  منهج  ای  تشهب  رد  ار  دوخ  ناکم  ات  ایند 

اما دننکیم و  ار  وا  حور  ضبق  تقو  نآ  رد  سپ  دـنکیم  ترخآ  رایتخا  وا  دـننکیم و  ریخم  ار  وا  سپ  دـنیامنب  واب  ترخآ  رد  ار  وا  ناکم  و 
زا زگره  دوب  دلخ  تنج  رگا  دوبن و  دلخ  تنج  دـنکیم و  بورغ  عولط و  نآ  رد  باتفآ  هک  ایند  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  نآ  سپ  مدآ  تنج 
هیآ رد  تسا و  متفه  نامـسآ  يالاب  رد  هک  تسنآ  روهـشم  تسنامـسآ و  تهج  رد  هک  تسناد  دـیاب  تشهب  ناـکم  دـمآیمن و  نوریب  نآ 
رگا ینعی  هک  دـناهتفگ  یـضعب  نآ  ینعم  رد  تسفـالخ  نیمز و  تسا و  نامـسآ  ضرع  لـثم  تشهب  ضرع  هـک  تـسا  هدـش  دراو  هـمیرک 
هقبط ار  اهنیمز  اهنامسآ و  هک  دناهتفگ  یضعب  تسا و  اهنآ  همه  تعسو  لثم  تشهب  تعسو  دنراذگب  رگیدکی  يولهپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
دوش حطـس  کی  هک  دـننک  لصو  یـضعبب  ار  یـضعب  يزجتی و  ءازجا ال  زا  فلؤم  دـشاب  یحطـس  اههقبط  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـننکب  هقبط 

هک دناهدرک  ضارتعا  ریدقت  ره  رب  دوب و  دهاوخ  ردق  نیا  یـصخش  ره  يارب  زا  دـناهتفگ  یـضعب  دوب و  دـهاوخ  تشهب  ضرع  لثم  هنیآره 
نامـسآ يـالاب  هک  میئوگیم  اـم  هک  دـناهتفگ  باوج  دـجنگیم و  نامـسآ  رد  هنوگچ  دـشاب  نیمز  نامـسآ و  ضرع  لـثم  شـضرع  هاـگره 

شرع نآ  فقس  هک  تشهب  فصو  رد  تسا  هدش  هدراو  ثیداحا  رد  هچنانچ  دشاب  نامـسآ  زا  رتگرزب  هک  دوب  دناوتیم  سپ  تسا  هناگتفه 
شضرع هک  یتشهب  يوسب  ینکیم  توعد  وت  هک  دیسرپ  لوسر  ترـضح  زا  مور  هاشداپ  لقره  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  تسا و  نامحر 

ثیدح نیا  ینعم  رد  سپ  تساجک  رد  بش  دـمآ  هک  زور  هّللا  ناحبـس  دومرف  ترـضح  تسا  اجک  رد  منهج  سپ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 
رد تشهب  نینچمه  تسا  لفـسا  تهج  رد  بش  دشاب  یلعا  تهج  رد  زور  نوچ  دـنرگیدکی و  لباقم  زور  بش و  هکنانچمه  هک  دـناهتفگ 
رد ای  تسا  نیمز  رد  تشهب  هک  دندیـسرپ  کلام  نب  سنا  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  هماـع  تسا و  نیـضرا  تحت  خزود  تستاوامـس و  قوف 

شرع و ریز  رد  تسا  هناگتفه  نامسآ  يالاب  تفگ  تسا  اجک  سپ  دنتفگ  دراد  تشهب  شیاجنگ  نیمز  نامـسآ و  مادک  تفگ  نامـسآ 
نآ زا  دنراذگیم و  منهج  رب  ار  طارـص  هنوگچ  نیمز  هقبط  تفه  ریز  رد  منهج  دـشاب و  اهنامـسآ  يالاب  رد  تشهب  هاگره  هک  دـنیوگ  رگا 

، نیقیلا قح  ءایبنا  هچنآب  یلامجا  نامیا  هکلب  تسین  زوجم  هکلب  تسین  رورـض  اهنیا  رد  رکفت  هک  میئوگ  باوج  تشهب  يوسب  دننکیم  روبع 
زا تسد  هک  یـسک  دومن و  دیابن  تسا  یناطیـش  تاهبـش  قرطت  بجوم  هک  اهنیا  لیـصافت  رد  رکفت  دروآ و  دـیاب  دـناهداد  ربخ   471 ص :

دزیر و ورف  بکاوک  هاگره  هک  اریز  دـش  دـناوتیم  قبطنم  رگیدـکی  اب  همه  دـیامن  ناـعذا  راـبخا  تاـیآب و  درادرب و  ءاـمکح  هدـساف  لوصا 
ِتَِفلْزُأ هک  دوب  دناوتیم  دوب و  دـهاوخ  نآ  فقـس  شرع  دـمآ و  دـهاوخ  ریزب  زین  تشهب  دـیآ  ریزب  شرع  دوش و  هدـیچیپ  مه  رد  اهنامـسآ 

یلع هچنانچ  َنیِواْغِلل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  تسا  هدومرف  هچنانچ  دنزاسیم  رهاظ  دـننادرگیم و  دـنلب  ار  منهج  دـشاب و  نیاب  هراشا  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا 
دـننکیم و بصن  نآ  يور  رب  ار  طارـص  دـنوشیم و  منهج  هفاضا  دـنوشیم و  شتآ  همه  نیمز  ياـهایرد  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب 

شرع زا  يوزج  تسنآ و  فقـس  هک  یهلا  شرع  تشهب و  هب  دوشیم  یهتنم  دنتـشذگ  اهنیا  زا  نوچ  تشهب و  يوسب  میقتـسم  دوشیم  یهار 
ار شرع  تشاذگ و  دنهاوخ  اجنآ  رد  ار  ءایـصوا  ءایبنا و  ربانم  دوب و  دهاوخ  نانمؤم  ءایبنا و  روضح  لحم  هک  دوب  دـهاوخ  رـشحمب  لصتم 

طارص لوط  هکنیا  دراد و  مئاوق  تسا و  عبرم  ماسجا و  همه  زا  مظعا  تسا  یمسج  هکلب  داد  دیابن  رارق  یکلف  دناهتفگ  ءامکح  هک  یشورب 
دوبن و یناکم  قلخ  زا  شیپ  هچنانچ  تسا و  نکمتم  عبات  موهوم و  تسا  يرما  ناکم  تسا و  قفاوم  اـهنیا  اـب  تسا  هار  لاـس  رازه  نیدـنچ 

قوف مکح  دوشیم و  فرطرب  اهناکم  نآ  دیـسرمهب و  اهنآ  ناکم  تشهب  شرع و  تکرح  زا  دعب  نینچمه  دیـسر  مهب  ماسجا  قلخ  زا  دـعب 
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اجنآ رد  رگید  مسج  یلاعتقح  هک  تسنکمم  دـشاب  لاحم  هک  يریدـقت  رب  تسین و  مولعم  الخ  زا  عون  نیا  هلاحتـسا  دـناسریم و  مهب  ماسجا 
رگیدـکی اب  اهنیا  همه  درادرب  تسا  هیهاو  تاهبـش  رب  ینتبم  هک  ءامکح  هدـساف  لوصا  دـعاوق و  زا  تسد  هک  یـسک  هلمجلاـب  دـنک و  قلخ 

هیلإ باوصلا و  ریخلل و  قفوملا  هّللا  تسا و  یفاـک  یلاـمجا  ناـعذا  تسین و  رورـض  میتـفگ  هچناـنچ  اـهنآ  رد  رکفت  هکنآ  اـب  دوشیم  قفاوم 
. بآملا عجرملا و 

. تسا مزال  اهنآب  داقتعا  تسا و  هدش  دراو  تشهب  يارب  زا  رابخا  تایآ و  رد  هک  تسا  دنچ  یتفص  نایب  رد  مهدزناپ  لصف 

منهج لها  مالک  لقن  رگا  یلوالا ) اـنتتوم   ) ـالا تما و  عاـمجاب  دـشابیمن  گرم  نآ  رد  تسا و  تمالـس  اـقب و  رد  تشهب  هک  تسناد  دـیاب 
قباس و رـصع  رد  دندوب  هدرک  مهوت  یـضعب  هچنانچ  تشهب  رد  گرم  هن  دوب  دهاوخ  ایند  گرم  دارم  دوب و  دهاوخ  عطقنم  يانثتـسا  دشابن 

لوا گرم  رگم  ار  گرم  نآ  رد  دنـشچیمن  هک  تسا  هدومرف  هک  رگید  هیآ  رد  نینچ  مه  دـندرکیم و  ببـس  نیا  هب  ناشیا  ریفکت  یعمج 
رد اضیا  دـشابیمن و  ملا  مغ و  مه و  ضرم و  تفآ و  يراـمیب و  درد و  يرک و  يروک و  يریپ و  تشهب  رد  اـضیا  تسا و  اـیند  گرم  دارم 

لصاح یمدآ  يارب   472 ص : نیقیلا ، قح  دراد  رب  تذل  نآ  زا  هدید  دنک و  شهاوخ  سفن  هچ  ره  تسین و  یگدناماو  جایتحا و  رقف و  نآ 
لادـج عازن و  توادـع و  دـسح و  ضغب و  نآ  رد  تسا و  ناـکین  ناـکاپ و  لزنم  دـنوریمن و  نوریب  نآ  زا  زگره  تسا  دوـلخ  راد  تـسا و 
یلعا هبترم  لـها  دـناهتفگ  یـضعب  دـنکیمن و  رگید  هبترم  يوزرآ  تسا و  یـضار  تسا  هدرک  اـطع  یلاـعتقح  هچنآـب  سک  ره  دـشابیمن و 
ددرگ صقنم  ناشیا  شیع  دوش و  تسپ  ناشیا  رظن  رد  اهنآ  هبترم  ادابم  هک  دنوریمن  یلعا  هبترمب  ناشیا  دنیآیم و  یندا  هبترم  لها  ندـیدب 

دننکن و يرگید  هبترم  شهاوخ  وزرآ و  هک  دشاب  هدرک  یـضار  دوخ  هبترمب  ار  ناشیا  ادـخ  هک  تسا  نکمم  هک  اریز  تسین  رورـض  نیا  و 
بتارم رب  ار  هلطاب  لاغشا  هسیسخ و  تاجرد  دنهدیم و  حیجرت  هذیذل  تالوکأم  رب  ار  هیند  تاموعطم  مدرم  زا  یضعب  ایند  رد  هچنانچ  اضیا 

دنـشاب و فوعـشم  یـضار و  نآب  دنناد و  نارگید  بتارم  زا  رتهب  ار  دوخ  هبترم  کی  ره  زین  هأشن  نآ  رد  تسا  نکمم  دـننکیم  رایتخا  هیلاع 
فلتخم سفن  ياهشهاوخ  دنهدیم و  واب  دنک  شهاوخ  سک  ره  سفن  هچنآ  سپ  ُُنیْعَْألا  ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  َو  تسا  هدومرف  اذهل 

تفاثک طیاغ و  لوب و  ار  ناشیا  هکنآ  رگید  دـنوریمن  هیلاع  هجردـب  هلفاس  هجرد  لها  هک  تسا  هدـش  هدراو  هربتعم  تایاور  رد  اـما  دـشابیم 
تدالو و هضاحتـسا و  سافن و  ضیح و  نایمدآ  نایروح و  زا  زین  ار  ناشیا  نانز  دوشیم و  عفد  ناشیا  زا  وبـشوخ  قرع  ناونعب  دـشابیمن و 

ینـشور دناهدرک و  ریـسفت  نیاب  ار  هرهطم  جاوزا  دشابیمن و  تسنانز  تداع  هک  قالخا  يدـب  توادـع و  دـسح و  کشر و  طیاغ و  لوب و 
دناهدرک ریسفت  نیاب  ار  دودمم  لظ  تسا و  باتفآ  عولط  ات  حبص  عولط  نیب  ام  ياوه  دننام  هتسویپ  تسین و  مجنا  هام و  باتفآ و  زا  تشهب 

تذل درادن و  ار  اهنیا  زا  کیچیه  تشهب  بارـش  دشابیم و  وا  اب  مانـشد  شحف و  وغل و  درادیم و  عوهت  یق و  لوب و  یتسم و  ایند  بارـش  و 
اقل شوخ  نامالغ  تسد  زا  دشابیم و  رتذیذل  بابحا  تاقالم  بابک و  هویم و  بارش  تقو  رد  نوچ  دراد و  ياهنتم  ریغ  فاعضاب  ار  بارش 

لوتفم زا  هتفاب  ياهیـسرک  رب  هک  تسا  هدومرف  ناشیا  نیئآ  تشهب  سلجم  فصو  رد  دـیامنیم و  رتشوخ  ابیز  ناتعلط  يروح  تبحاـصم  و 
رد هراوشوگ  نادرما  نامالغ و  ناشیا  درگ  رب  هدرک و  رگیدـکی  يوربور  هداد  اهنآب  هیکت  دنـشاب  هتـسشن  رهاوج  دـیراورمب و  نیزم  ـالط و 

ناشلقع دسریمن و  مهب  عادص  اهنآ  ندرک  شون  زا  هک  نیعم  بارـش  زا  اههساک  رهاوج و  عاونا  هرقن و  الط و  زا  اهقیربا  اهحدـق و  اب  شوگ 
نایروح تبحاـصم  دـننک و  شهاوخ  هک  یغرم  ره  زا  باـبک  تشوگ  دـننک و  راـیتخا  هک  ار  هویم  ره  هزم  يارب  زا  اـههویم  ددرگن و  لـیاز 

يزیچ هن  يوغل و  نخس  هن  ندروخبارش  نآ  رد  دنونـشن  هدمآ و  نوریب  فدص  زا  هزات  هتفـسان  دیراورم  دننام  نامـشچ  هایـس  نامادنامیس 
ص: نیقیلا ، قح  مرک  فطل و  نک  رظن  سپ  دننک  شزاون  نآب  ار  رگیدـکی  هک  یتیحت  مالـس و  رگم  دـشاب  یهانگ  ای  یـشحف  نمـضتم  هک 
تعاطب و ناشیا  تبغر  يارب  زا  هدرک و  كولـس  ینابرهم  هچب  ریـصقت  اپارـس  ياههدـنب  ریقح و  ياههرذ  نیا  اـب  هک  ار  ریبک  دـنوادخ   473

تاودا تالآ و  بابـسا و  قیفوت و  فطلب و  هک  یـصقان  لمع  ضوعب  هدومرف و  نایب  یتایآ  ینایاش و  هچب  ار  ناـشیا  شیع  سلجم  یگدـنب 
نیا يارب  زا  ینادواج  تشهب  رد  یناحور  ینامـسج و  ياهمزب  هچ  هدـمآ  لمعب  وا  فیعـض  ناگدـنب  زا  ایند  هیناـف  هلیلق  ماـیا  رد  وا  هدـیرفآ 
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اههفرغ رثکا  تشهب  لزانم  هک  تسناد  دیاب  اضیا  ُروُفَْغلا و  ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  هتشاد  بترم  یناف  یناج  شکرس و  نامالغ 
لها نآ و  يراوشد  تسا و  لوزنب  جایتحا  ایند  رد  هفرغ  بیع  دشابیم و  رتشیب  هفرغ  رد  اهیزبس  اهلگ و  اهرهن و  ریس  زا  ذاذتلا  هک  اریز  تسا 

دننکب نیمز  رد  هک  هنخریب  تشهب  ياهرهن  هک  تسا  يورم  دـمآ و  دـنناوتیم  دورف  یناسآب  دـنهاوخ  رگا  تسین و  لوزنب  جایتحا  ار  تشهب 
هّللا دبع  زا  یلاما  هقف و  رد  هیوباب  نبا  دوشیم و  يراج  ناشیا  ناتخرد  اههفرغ و  ریز  لزانم و  نایم  رد  دنهاوخیم  هچنآ  ردـقب  دـنوشیم  دـنلب 
يانب فصو  وا  زا  مدیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نذؤم  لالب  تمدخب  رـصم  رد  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  نب 

هرقن و زا  تشخ  کی  الط و  زا  تشخ  کی  تشهب  راصح  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ  مدیـسرپ  ار  تشهب 
زا نآ  ياهرد  مدیـسرپ  تسا  درز  زبس و  خرـس و  توقای  زا  نآ  ياههرگنک  دـناهدرب و  راکب  بان  کشم  لگ  ياجب  توقای و  تشخ  کـی 
رد ربـصلا  باـب  تفگ  تسیچ  زا  شاهقلح  متفگ  تسا  خرـس  توقاـی  زا  ۀـمحرلا  باـب  تسا  فـلتخم  نآ  ياـهرد  تـفگ  تـسا  زیچ  هـچ 

نیبام تسعارـصم و  ود  تسا و  دیفـس  توقای  زا  رکـشلا  باب  درادـن و  هقلح  تسا و  خرـس  توقای  زا  تسا و  هگنل  کی  تسا و  یکچوک 
نخـس رد  ایآ  متفگ  روایب  نم  يوسب  ارم  لها  ادنوادخ  دیوگیم  تسه و  ياهلان  یـشورخ و  ار  نآ  تسا و  هار  لاس  دصناپ  عارـصم  ود  نیا 

هچ تسا و  عارـصم  کی  تسا و  درز  توقای  زا  الب  باب  اما  دروآیم و  نخـسب  ار  وا  مارکا  لالج و  بحاص  دـنوادخ  یلب  تفگ  دـیوگیم 
دنعرو و دهز و  لها  هک  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  نآ  زا  دنوشیم  لخاد  سپ  رتگرزب  رد  اما  دوش و  لخاد  رد  نیا  زا  هک  یسک  تسا  مک  رایسب 

بآ زا  رهن  ود  رد  دننکیم  ریس  دننیشنیم و  اهیتشک  رد  دنوش  تشهب  لخاد  نوچ  واب  دنناگدنریگتقبـس  ادخ و  يوسب  دنناگدننکتبغر 
هک دنتـسه  رون  زا  هکئـالم  اـهیتشک  نآ  رد  تسا و  دـیراورم  زا  دـنهد  تکرح  نآ  هب  ار  یتشک  هچنآ  تستوقاـی و  زا  اـهیتشک  فاـص و 

نایملاع و راگدرورپ  زا  تسه  يرون  اهنآ  رد  دـنزبس و  ياـههماج  تفگ  دـشابیم  زبس  رون  زا  اـیآ  متفگ  دناهدیـشوپ  رایـسب  زبس  ياـههماج 
رگید تشهب  تشهب  نآ  طـسو  رد  اـیآ  متفگ  تسا  يوأـملا  تنج  تفگ  تسیچ  رهن  نآ  مسا  متفگ  دـننکیم  ریـس  نآ  فرط  ود  رب  ناـشیا 

474 ص : نیقیلا ، قـح  زا  شاهزیرگنـس  تسا و  خرـس  توقاـی  زا  شراـصح  تسا و  اـهتشهب  طـسو  نآ  ندـع و  تنج  یلب  تفگ  تـسه 
روـن زا  شیاـههفرغ  تسا و  روـن  زا  شراـصح  نآ  سودرفلا و  تنج  یلب  دوـمرف  تسه  رگید  تشهب  نآ  ناـیم  رد  مـتفگ  تـسا  دـیراورم 
نانز ناشیا  دـناهتفگ  اهور  شوخ  اهقلخ و  شوخ  ینعی  دنتـسه  ناـسح  تاریخ  تشهب  رد  دـیامرفیم  یلاـعتقح  تسناـیملاع و  راـگدرورپ 

دنچ يادصب  دننکیم  یگدنناوخ  انغ و  دنریگیم  ار  رگیدـکی  تسد  تشهب  لها  نانز  هک  دـناهدرک  تیاور  نایروح و  زا  دـنرتهب  دـناایند و 
میئام مینکیمن  تکرح  زگره  هک  ناگدننک  تماقا  میئام  میئاین  مشخب  هک  تایـضار  میئام  دـنیوگ  دنـشاب و  هدینـشن  ار  نآ  لثم  قیالخ  هک 

ناگدنراذگزامن و میئام  دنیوگیم  ناشیا  باوج  رد  ایند  نانز  دنیوگیم  نانخس  نیا  نایروح  نوچ  مارک  نارهوش  ناتسود  ناسح و  تاریخ 
قیدصت هک  میئام  دیاهتخاسن و  وضو  امـش  میاهتخاس و  وضو  هک  میئام  دـیتشادن و  هزور  امـش  ناگدـنراد و  هزور  میئام  دـیدرکن  زامن  امش 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشایع  و  دننک . قوفت  دنوشیم و  بلاغ  ناشیا  رب  سپ  دـیاهدرکن  امـش  میاهدرک و 

رگیدـکی رهوش  نز و  تشهب  رد  ایآ  دـنوش  تشهب  لخاد  دـنریمب و  ود  ره  دـشاب و  هتـشاد  ياهنمؤم  نز  ینمؤم  درم  هاـگره  هک  دندیـسرپ 
وا نانز  زا  درک  وا  رایتخا  رگا  دـننکیم  ریخم  ار  درم  نز  زا  تسا  لضفا  درم  رگا  تسا  لداع  مکاح  ادـخ  هک  دومرف  ترـضح  دوب  دـنهاوخ 
وا رهوش  درک  رایتخا  ار  رهوش  نز  رگا  دننکیم  ریخم  ار  نز  دشاب  رتهب  درم  زا  نز  رگا  دوب و  دهاوخن  وا  هجوز  تساوخن  رگا  دوب و  دهاوخ 

رتنیئاپ رد  دیامرفیم  یلاعتقح  تسا  تشهب  کی  تشهب  دنیوگیم  هک  دومرف  ترـضح  دوب و  دهاوخن  وا  رهوش  تساوخن  رگا  دوب و  دهاوخ 
یتدایز یـضعب و  يالاب  یـضعب  تساههجرد  هکلب  تسا  هجرد  کی  تشهب  دـنیوگیم  تسه و  رگید  تشهب  ود  تشهب  نآ  زا  رتکیدزن  اـی 

دهاوخیم سپ  يرگید  زا  تسا  رتدـنلب  شناـکم  یکی  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  نمؤم  ود  تفگ  يوار  دـشابیم  لاـمعاب  تاـجرد  رد  مدرم 
الاب هجردب  تسا  رتتسپ  هکنآ  دنیبب و  ار  رتتـسپ  هک  دمآ  دـناوتیم  نیئاپ  تسا  رتالاب  هکنآ  هک  دومرف  دـناوتیم  ایآ  ار  يرگید  دـنک  تاقالم 

دناهتـسشن هک  یئاهیـسرک  يور  رب  دننک  تاقالم  ار  رگیدکی  دنتـساوخ  رگا  نکیل  تسا و  وا  هبترم  زا  رتالاب  نآ  هک  اریز  تفر  دـناوتیمن 
بجعت مدرم  هک  درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  هبابس  نب  ءالع  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  دننکیم و  تاقالم  ار  رگیدکی  دوخ  ياههبترم  رد 
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اب ناـشیا  هک  دوشیم  نوچ  دـنیوگیم  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  دـنیآیم و  نوریب  منهج  زا  یعمج  هک  میئوگیم  هک  هاـگره  اـم  زا  دـننکیم 
تـشهب کی  رد  ادخ  ناتـسود  اب  ناشیا  هک  هّللا  ِناتَّنَج و  امِِهنوُد  ْنِم  َو  دیامرفیم  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  دنـشاب  تشهب  رد  ادـخ  ناتـسود 

نمؤم تفگ  دندشیمن   475 ص : نیقیلا ، قح  تشهب  لخاد  دندوب  رفاک  رگا  هّللا  دومرف و  دندوب  رفاک  ناشیا  هک  تفگ  يوار  دوب  دهاوخن 
نبا زا  نیفلاخم  دنسب  هیوباب  نبا  رفاک و  نمؤم و  نایم  دناهطساو  نکیل  دندشیمن و  منهج  لخاد  دندوبیم  نمؤم  رگا  هّللا  هن و  دومرف  دندوب 

هحفـص رب  هقلح  نآ  نوچ  تسا  هتخیوآ  الط  ياههحفـص  رب  تسا و  خرـس  توقاـی  زا  تشهب  هزاورد  هقلح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع 
لاؤس مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  ماش  ینارـصن  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  یلع و  ای  هک  دنکیم  ادـص  دروخیم 
ردام مکـش  رد  هک  تسا  نینج  ناـشیا  ریظن  دومرف  تسیچ  اـیند  رد  ناـشیا  ریظن  دـنرادن  هلـضف  دـنروخیم و  ماـعط  هک  تشهب  لـها  زا  درک 

ترـضح هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  اضیا  درادن و  طیاغ  دروخیم و  شردام  هچنآ  زا  دروخیم 
تسا الط  زا  نآ  تشخ  کی  هک  دنزاسیم  یترامع  دنچ  یکلم  دید  دش  تشهب  لخاد  جارعم  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
دنتفگ دیرادیمزاب  تسد  یهاگ  دیزاسیم و  یهاگ  هک  دراد  ببـس  هچ  هک  دیـسرپ  دـنرادیمزاب  تسد  یهاگ  هرقن و  زا  نآ  تشخ  کی  و 

« ربکا هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس   » تسا نمؤم  نتفگ  دـنتفگ  تسیچ  امـش  یجرخ  هک  دیـسرپ  میـشکیم  یجرخ  راظتنا 
ترضح زا  ربتعم  ياهدنسب  نارگید  هیوباب و  نبا  یشایع و  میرادیمرب و  تسد  ام  دنرادیمرب  تسد  هاگره  میزاسیم و  ام  دنیوگیم  هاگره 
تـسین ینمؤم  چـیه  تسا و  لوسر  ترـضح  هناـخ  رد  نآ  لـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  هک  دـناهدرک  تیاور  نینمؤملا ع  ریما 

وا يارب  زا  ار  نآ  خاش  نآ  هکنآ  رگم  دـنکیمن  روطخ  وا  رطاـخ  رد  يزیچ  شهاوخ  تسه و  وا  هناـخ  رد  تخرد  نآ  زا  یخاـش  هکنآ  رگم 
نآ مامت  يریپ  زا  ات  دـنک  زاورپ  نآ  نیئاپ  زا  یغالک  رگا  دورن و  نوریب  نآ  هیاس  زا  دزاتب  لاـس  دـص  يوردـنت  راوس  رگا  دـنکیم و  رـضاح 

اههلح نآ  يالاب  زا  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هیوباب  نبا  دسرن و  تخرد  نآ  يالابب  دوش  دیفس 
دنوشیم و راوس  نآ  رب  ادخ  ناتسود  دنرادن و  لوب  نیگرس و  هک  دیآیم  نوریب  رادلاب  ماجل و  نیز و  اب  نابـسا  نآ  ریز  زا  دیآیم و  نوریب 

نیا ثعاب  لمع  هچ  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگیم  دـنرتتسپ  ناشیا  زا  هک  یعمج  سپ  دـنهاوخ  هک  اج  ره  ناشیا  اب  تشهب  رد  دـننکیم  زاورپ 
دندرکیمن و باوخ  دنداتـسیایم و  تدابعب  اهبـش  رد  ناشیا  دیامرفیم  لیلج  دنوادخ  دناهدیـسر  هبترم  نیاب  وت  ناگدنب  نیا  هک  تسا  هدش 

لخب دـندرکیم و  قیدـصت  دندیـسرتیمن و  دـندرکیم و  داـهج  نـم  نانمــشد  اـب  دـندروخیمن و  زیچ  چـیه  دنتــشادیم و  هزور  اـهزور  رد 
رد هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اـضیا  دـندیزرویمن و 

نکاس اهنآ  رد  یـسک  نم  تما  زا  دوشیم و  هدـید  اهنآ  نوریب  اهنآ  نوردـنا  زا  اهنآ و  نوردـنا  اهنآ  نوریب  زا  هک  تسه  دـنچ  هفرغ  تشهب 
باوخ رد  مدرم  هک  یماگنه  رد  بش  رد  دنک  زامن  دنک و  مالـس  دسر  هک  رهب  دناروخب و  مدرمب  ماعط  دـشاب و  کین  وا  نخـس  هک  دوشیم 

یلص لوسر  ترضح  زا  هملس  ما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  اضیا  دنـشاب و   476 ص : نیقیلا ، قح 
دوب دـهاوخ  رهوش  ود  نآ  زا  کـی  مادـک  زا  نز  نآ  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  همه  تسا و  هدرک  رهوـش  ود  ینز  هک  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا 
قلخ نسح  هملس  ما  يا  دشاب  رتهب  شلها  اب  شکولس  دشاب و  رتقلخشوخ  هک  دنهدیم  يرهوش  نآب  ار  وا  هملس  ما  يا  هک  دومرف  ترـضح 

یبوـط هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـصلاک  دنـسب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  تـسا و  هدرب  ار  ترخآ  اـیند و  یبوـخ 
ره تسه و  نآ  ياهخاش  زا  یخاـش  هعیـش  ره  هناـخ  رد  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  رد  شلـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد 
نز تفگ  دـمآ و  دـب  ار  هشیاع  دیـسوبیم  ار  همطاـف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دومرف  دـنکیم و  هیاـس  ار  یتما  نآ  زا  یگرب 

هویم زا  درب و  یبوط  دزنب  ارم  لیئربج  مدش و  تشهب  لخاد  جارعم  بش  رد  هشیاع  يا  دومرف  ترضح  یـسوبیم  ردق  نیا  ارچ  ار  يرادرهوش 
همطافب دش  هلماح  مدرک و  یکیدزن  هجیدـخ  اب  مدـمآ  نیمزب  نوچ  نم  تشپ  رد  درک  یبآ  ار  نآ  ادـخ  سپ  مدومن  لوانت  هک  داد  نمب  نآ 

هک تسا  هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  حیحـصلاک  دنـسب  اضیا  منکیم و  مامـشتسا  وا  زا  یبوط  تخرد  يوب  مسوبیم  ار  همطاف  هک  هاگره  سپ 
ترضح تشهب  يوسب  نادرگ  قاتشم  ارم  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  موش  وت  يادف  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخب  تفگ 
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رگا هک  تسنانچ  لزنم  بسحب  تشهب  لها  نیرتتسپ  دوشیم و  ساسحا  ایند  ياـهتفاسم  زا  هار  هلاـسرازه  زا  تشهب  شوخ  يوب  هک  دومرف 
دزن هک  ادـخ  ياهتمعن  زا  دـشاب و  یفاک  ار  همه  هک  دـشاب  وا  دزن  رادـقم  نآ  بارـش  ماعط و  زا  هنیآره  دـنوش  وا  نامهم  سنا  نج و  عیمج 
نوچ دـیآ  رد  وا  رظن  رد  هقیدـح  هس  دوش  تشهب  لـخاد  نوـچ  تلزنم  هبتر و  بسحب  تشهب  لـها  نیرتـمک  دوـشیمن و  مک  يزیچ  تسوا 

نشور و شاهدـید  هک  دـیامن  هولج  دـیآرد و  وا  رظن  رد  اهرهن  اههویم و  ناراکتمدـخ و  نانز و  زا  رادـقم  نآ  دوش  رتتسپ  هقیدـح  لخاد 
رظن ار  میود  هقیدح  نوچ  نک و  رظن  الاب  بناجب  نک و  دنلبرس  دنیوگ  سپ  دروآیم  ياجب  یقیقح  معنم  رکش  دمح و  ددرگ و  داش  شلد 

ار نیا  دیاش  هک  دسر  واب  ادن  نک  اطع  نمب  زین  ار  نیا  اراگدرورپ  دیوگ  دوب  هدیدن  لوا  هقیدـح  رد  هک  دـنیب  هب  دـنچ  یتمعن  نآ  رد  دـیامن 
ترـسم و دوش  هقیدـح  نآ  لـخاد  نوچ  منکیمن  یئوزرآ  رگید  ارم و  تسا  سب  نیمه  دـیوگ  یئاـمن  شهاوخ  ار  يرگید  زاـب  مهدـب  هک 
رد رتشیب  هچنآ  فاعـضا  دنیاشگب و  وا  يور  رب  دلخلا  ۀنج  زا  يرد  لاح  نآ  رد  سپ  دنکب  ار  یلاعت  قح  رکـش  ددرگ و  فعاضم  وا  يداش 
نم رب  یتشاذـگ  تنم  نارین و  باذـع  زا  يداد  ماجنارـس  هک  نم  راگدرورپ  يا  دـمح  تسار  وت  دـیوگ  دـیامن و  هدـهاشم  دوب  هدـید  اجنآ 

هک تسه  يرهن  تشهب  رد  دومرف  ترضح  نآ  نادرگ  دایز  ارم  قوش  موش  وت  يادف  تفگ  تسیرگ و  ریصب  وبا  نانج  نایاپیب  ياهتمعنب 
دریگب و ار  نآ  دـیآ  شوخ  ار  وا  درذـگب و  اـهنآ  زا  یکیب  نمؤـم  هاـگره  تسا  هدـیئور   477 ص : نیقیلا ، قح  اـهرتخد  نآ  ياـهرانک  رد 

هبیث نز  رازه  راهچ  هرکاب  رتخد  رازه  تفه  نمؤم  رهب  دومرف  نک  هداـیز  زاـب  موش  وت  يادـف  تفگ  دـنایورب  ار  يرگید  وا  ياـجب  یلاـعتقح 
يادف تفگ  دنشاب  هرکاب  دورب  ناشیا  دزنب  هک  تقو  ره  یلب  دومرف  هرکاب  رازه  تفه  موش  وت  يادف  تفگ  نیعلا  روح  زا  نز  تفه  دنهدب و 

دـشاب و ناـیامن  هلح  داـتفه  سپ  زا  نآ  ندـب  عاعـش  هک  تشهب  ینارون  تبرت  زا  هک  دومرف  نیعلا  روح  دـناهدش  قـلخ  زیچ  هچ  زا  موـش  وـت 
وا هنیئآ  نمؤم  رگج  دـشاب و  نمؤم  هنیئآ  وا  رگج  دـشاب  نایامن  هلح  داتفه  ریز  زا  وا  ياـهقاس  ياهناوختـسا  زغم  رگید  تیاورب  ناـشخرد و 

لالد جـنغ و  توالح و  تیاهن  اب  هک  ینخـس  یلب  دومرف  دـنیامن  ملکت  نآب  هک  تسه  ینخـس  ار  نایروح  اـیآ  موش  وت  يادـف  تفگ  دـشاب 
هک معان  مرن و  میئام  میریمیمن  زگره  هک  تادلاخ  میئام  دنیوگ  دنـشاب  هدینـشن  ار  نآ  لثم  قیالخ  هک  یئابرلد  يادـصب  دـننک  یگدـنناوخ 
هک یسک  لاح  اشوخ  میئاین  مشخب  زگره  هک  نادونشوخ  میئام  میورن  ردب  تشهب  زا  زگره  هک  ناگدننک  تماقا  میئام  میوشن  هدرزآ  زگره 

نامـسآ نایم  رد  ام  زا  یکی  يوسیگ  رگا  هک  اهنآ  میئام  میاهدـش  قلخ  وا  يارب  زا  ام  هک  یـسک  لاح  اشوخ  دـشاب و  هدـش  قلخ  ام  يارب  زا 
ناشیا دنادرگ  ینغتسم  هنیآره  دنرادزاب  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  ار  ام  زا  یکی  رگا  رگید  تیاورب  دنک و  هریخ  ار  اههدید  نآ  رون  دزیوایب 

رگم هدـیرفاین  یقلخ  چـیه  یلاعت  قح  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  لامعا  باوث  رد  و  هام - باـتفآ و  رون  زا  ار 
دنوش نکاـس  منهج  رد  منهج  لـها  تشهب و  رد  تشهب  لـها  نوـچ  تسا  هدرک  ررقم  منهج  رد  هناـخ  تشهب و  رد  هناـخ  وا  يارب  زا  هکنآ 
ررقم منهج  رد  ناـشیا  يارب  زا  هک  یلزاـنم  سپ  منهج  لـها  رب  دـنوش  فرـشم  سپ  دـیوش  فرـشم  تشهب  لـها  يا  هک  دـنک  ادـن  يداـنم 
سپ دیدشیم  لزانم  نیا  لخاد  دیدرکیم  ادخ  تیـصعم  رگا  هک  تسا  امـش  لزانم  اهنیا  هک  دنیوگب  دنیامنب و  ناشیاب  دننک و  دنلب  دـناهدرک 

ادن سپ  تسا  هدش  عفد  ناشیا  زا  باذـع  نآ  هک  دـنوش  كاله  يداش  زا  زور  نآ  رد  تشهب  لها  دـیاب  دریمب  حرف  يداش و  زا  یـسک  رگا 
ار و ناشیا  لزانم  دـنیامنب  ناشیاب  دـننک  رظن  نوچ  سپ  تشهب  رد  دوخ  لزانم  يوسب  دـینک  رظن  دـینک و  الاب  رـس  منهج  لها  يا  هک  دـننک 

لزانم نیا  لخاد  دیدرکیم  ادـخ  تعاطا  رگا  هک  تسا  امـش  لزانم  اهنیا  دـنیوگ  دـناهدرک و  ررقم  ناشیا  يارب  زا  اجنآ  رد  هک  ار  یئاهتمعن 
لها هب  ار  منهج  لها  لزانم  سپ  دنریمب  هودنا  نزح و  زا  منهج  لها  زور  نآ  رد  تسیاب  دریمب  هودـنا  نزح و  زا  یـسک  رگا  سپ  دـیدشیم 

َنُوثِراْولا ُمُه  َِکئلوُأ  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسنیا  دنهدیم و  ثاریمب  منهج  لهاب  منهج  رد  ار  تشهب  لها  لزانم  دـنهدیم و  ثاریمب  تشهب 
ص: نیقیلا ، قح  اجنآ  رد  هشیمه  ناـشیا  ار و  سودرف  دـنربیم  ثاریم  هک  نوثراو  دـنناشیا  ینعی  َنوُدـِلاخ  اـهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا 

رگم تسین  ياهنسح  چیه  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـصلاک  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  و  دوب . دنهاوخ   478
هک تسا  هتفگ  تسا و  هدومرفن  نایب  تسا  میظع  نآ  باوث  هک  سب  زا  هک  بش  زاـمن  ریغب  تسا  هدرک  ناـیب  نآ  يارب  زا  یباوث  ادـخ  هکنآ 

دندرکیم هچنآ  يازج  يارب  زا  تسناشیا  مشچ  ینـشور  بجوم  هک  یئاهزیچ  زا  ناشیا  يارب  زا  دـناهدرک  ناهنپ  هچنآ  یـسفن  دـنادیمن  سپ 
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یلاـعتقح دوش  هعمج  زور  نوچ  هعمج  زور  ره  رد  دوخ  نمؤم  ناگدـنب  رد  تسه  یتـمارک  ار  ادـخ  هک  یتسردـب  دـندومرف  ترـضح  سپ 
تـشهب لخاد  هک  دیبلطب  تصخر  نم  يارب  زا  دیوگب  دـسر  تشهب  هزاوردـب  کلم  نوچ  ياهلح  تعلخ  اب  ار  یکلم  نمؤم  يوسب  دتـسرفب 

اب نمؤم  دوش  لخاد  هک  دـبلطیم  تصخر  هزاورد  رد  وت  راـگدرورپ  لوسر  دـنیوگب  دـنور و  نمؤم  دزنب  ناـنابرد  سپ  نمؤم  نـالف  رب  موش 
يارب زا  يزیچ  تسا  هدینادرگ  حابم  وت  يارب  زا  ار  تشهب  هک  يدنوادخ  نآ  قحب  ام  ياقآ  يا  دنیوگیم  ناشیا  دنکیم  تحلـصم  دوخ  نانز 

رب ار  يرگید  ددـنب و  رمک  رب  ار  اـههلح  نآ  زا  یکی  سپ  تسا  هداتـسرف  وت  يارب  زا  تعلخ  وت  راـگدرورپ  هک  منادـیمن  نیا  زا  رتوـکین  وـت 
زا يرون  دنوش  عمج  اجنآ  رد  نوچ  دسرب  یهلا  ياقل  هاگهدعو  هب  ات  دوش  نشور  اههلح  نآ  رون  زا  نآ  زا  درذگ  هچ  ره  رب  دـنکفا و  شود 

عیمج تسین  تدابع  هدجـس و  زور  نیا  دیرادرب  رـس  نم  ناگدنب  يا  هک  دیامرف  یلاعتقح  دـنتفیب  هدجـسب  دـنک و  هولج  ناشیا  رب  قح  راونا 
هک دسر  ناشیاب  ادن  یلاعتقح  بناج  زا  سپ  ياهدرک  اطع  امب  هچنآ  زا  دوب  دناوتیم  رتهب  زیچ  هچ  دنیوگ  ناشیا  ماهتشادرب  امش  زا  ار  اهتقشم 

ددرگیم فعاضم  قباس  ربارب  داتفه  ناشیا  ياهتمعن  هعمج  زور  ره  رد  سپ  ربارب  داتفه  مدوب  هدرک  اطع  امـشب  ار  هچنآ  مدینادرگ  فعاضم 
رد سپ  نشور  تسا  يزور  شزور  نشور و  ینارون و  تسا  یبش  هعمج  بش  هک  یتسردب  ٌدـیِزَم و  اْنیَدـَل  َو  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسنیا  و 
رب نمؤم  نوچ  سپ  دیتسرفب  رایسب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  ار و  ادخ  يانث  لیلهت و  ریبکت و  حیبست و  دیئوگب  رایـسب  بش  زور و  نآ 

يارب تسا  هدینادرگ  حابم  هک  يدنوادخ  قحب  دنیوگ  سپ  دـسرب  دوخ  نانز  دزنب  ات  دوش  نشور  وا  رون  زا  درذـگب  هک  يزیچ  ره  هب  ددرگ 
هک دومرف  سپ  دوخ  راگدرورپ  رونب  ماهدرک  رظن  هک  تسنآ  ببسب  نیا  دیوگ  ماهدیدن  تعاس  نیا  یئوکین  هب  ار  وت  زگره  هک  ار  تشهب  ام 
زا منک  لاؤس  مهاوخیم  موش  وت  يادف  تفگ  يوار  دـننکیمن  یئاتـس  دوخ  ربکت و  دـنوشیمن  ضیاح  دـنربیمن و  رگیدـکی  رب  تریغ  وا  نانز 

تسه یتخرد  تشهب  رد  هک  یتسردب  دومرف  دشابیم  دورس  انغ و  تشهب  رد  ایآ  تفگ  نک  لاؤس  دومرف  نآ  زا  منکیم  مرش  هک  يزیچ  امش 
قیالخ زگره  هک  دوشیم  رهاظ  دـنچ   479 ص : نیقیلا ، قح  يادـص  تخرد  نآ  زا  سپ  دـنزوب  هک  ار  تشهب  ياهداب  یلاعتقح  دـنکیم  رما 
ندینش كرت  ادخ  سرت  زا  ایند  رد  هک  یسک  يارب  زا  تسا  یضوع  نیا  دومرف  ترضح  سپ  دنـشاب  هدینـشن  ياهمغن  يزاس و  یـشوخ  نآب 
هدومنن هدهاشم  ار  نآ  ياهدـید  هک  تسا  هدرک  قلخ  دوخ  تسدـب  یتشهب  یلاعتقح  دومرف  امرفب  هدایز  متفگ  تفگ  يوار  دـشاب  هدرک  انغ 

ار میمش  نک  هدایز  ار  میـسن  نک  هدایز  دیامرفیم  حابـص و  ره  رد  راگدرورپ  ار  نآ  دیاشگیم  تسا  هدیدرگن  علطم  نآ  رب  یقولخم  تسا و 
هیلع رقاب  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  ینیلک  َنُولَمْعَی و  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  دیامرفیم  یلاعتقح  هک  تسنآ 
َیلِإ َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  یلاـعتقح  لوق  ریـسفت  زا  دـندرک  لاؤـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
نیا یلع  ای  دومرف  ترـضح  یهورگ  نمحر  دـنوادخ  يوسب  ار  ناراـکزیهرپ  ار و  ناـیقتم  مینادرگ  روشحم  هک  يزور  ینعی  ًادـْفَو  ِنمْحَّرلا 

صوصخم ار و  ناشیا  تشاد  تسود  ادخ  سپ  دندرک  يراکزیهرپ  ادخ  یصاعم  زا  هک  دندنچ  ینادرم  ناشیا  ناراوس و  رگم  دنتسین  هورگ 
نوریب هایگ  هتفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  یلع  ای  دومرف  سپ  درک  مان  نایقتم  ار  ناشیا  دیدنـسپ و  ار  ناشیا  لامعا  دـینادرگ و 

رب هک  تزع  ياههقان  زا  دـنچ  ياهقانب  دـننکیم  لابقتـسا  ار  ناشیا  هکئالم  دـنیآیم و  نوریب  اهربق  زا  ناشیا  هدرک  قلخ  ار  قیـالخ  هدروآ و 
زاورپ یناوغرا و  هتفاب  زا  دشاب  تشهب  سدنـس  قربتـسا و  زا  اهنآ  ياههلح  توقای و  دـیراورم و  هب  للکم  دنـشاب  هتـسب  الط  ياهزاهج  اهنآ 

ار ناشیا  پچ و  بناج  زا  تسار و  بناج  زا  ور و  شیپ  زا  دنور  کلم  رازه  ناشیا  زا  يدرم  ره  اب  رـشحم  يوسب  ناشیا  اب  اههقان  نآ  دننک 
تـسار بناج  رد  دـنک و  هیاس  ار  سک  رازه  نآ  زا  یکی  ره  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  رب  تشهب و  گرزب  رد  اـت  دـنرب  ماـمت  تعرـسب 

ياهلد نآب  یلاعتقح  دنک  كاپ  سپ  دنماشایب  نآ  زا  تبرـش  کی  ناشیا  زا  کی  ره  هدـننکهزیکاپ  هدـننکكاپ و  تسه  ياهمـشچ  تخرد 
دنماشایب ینعی  ًاروُهَط  ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسنیا  ناشیا و  ياهندب  زا  ار  دایز  ياهوم  نآب  دزیرب  دسح و  زا  ار  ناشیا 

رد دننکیم  لسغ  سپ  تخرد  نآ  پچ  بناج  زا  يرگید  همشچ  يوسب  دنوریم  سپ  هدننکكاپ  همشچ  نآ  زا  هدننکكاپ  یبارش  ناشیاب 
لاح شرع و  يور  شیپ  رد  دـنرادیمزاب  ار  ناـشیا  سپ  زگره  دـنریمیمن  سپ  یناگدـنز  همـشچ  ینعی  دـنیوگیم  ةویحلا  نیع  ار  نآ  نآ و 

هکئالمب دنک  باطخ  رابج  دنوادخ  سپ  دنوشن  التبم  اهنیاب  زگره  هک  امرگ  امرـس و  زا  اهدرد و  اهیرامیب و  اهتفآ و  زا  هدیدرگ  ملاس  هکنآ 
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ناشیا و زا  نم  ياضر  تسا  هتفرگ  تقبـس  هک  دیرادمزاب  قیالخ  اب  ار  ناشیا  تشهب و  يوسب  ارم  ناتـسود  دـینک  رـشح  هک  دـنناشیا  اب  هک 
ار ناشیا  دنربیم  سپ  مرادزاب  تائیـس  تانـسح و  باحـصا  اب  ار  ناشیا  مهاوخ  هنوگچ  ناشیا و  يارب  زا  نم  تمحر  تسا  هدـیدرگ  بجاو 
هک دوش  رهاظ  یمیظع  يادص  نآ  زا  دننز  رد  رب  ار  هقلح  هکئالم  دنسر  تشهب  هزاوردب  نوچ  تشهب  يوسب   480 ص : نیقیلا ، قح  هکئالم 

دنهد تراشب  دننک و  يداش  دنونـشب و  ار  ادص  نآ  هدـینادرگ  ایهم  نانج  ياهرـصق  رد  دوخ  ناتـسود  يارب  نانم  میرک  هک  نایروح  عیمج 
فرشم دنوش و  تشهب  لخاد  دنیاشگب و  ناشیا  يارب  ار  تشهب  رد  سپ  ادخ  ناتسود  ام  يوسب  دندمآ  دنیوگ  ناشیا و  ندمآب  ار  رگیدکی 
ناتـسود امـش و  تاقالمب  ام  قوش  دوب  دیدش  رایـسب  هچ  دیدمآ  شوخ  امـشب و  ابحرم  دنیوگ  نایمدآ و  نایروح و  زا  نانز  ناشیا  رب  دنوش 

اِهقْوَف ْنِم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  یلاعتقح  لوق  ریسفت  زا  درک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دنیوگ  نینچ  ناشیاب  زین 
هّللا لوسر  ای  ار  اههفرغ  نیا  دـناهدرک  انب  هچ  يارب  زا  هک  دیـسرپ  تسه  اـههفرغ  نآ  يـالاب  زا  تسا و  اـههفرغ  ار  ناـشیا  ینعی  ٌۀَِّیْنبَم  ٌفَرُغ 

تسا الط  زا  اهنآ  ياهفقس  دجربز و  توقای و  دیراورم و  زا  دوخ  ناتسود  يارب  زا  هدرک  انب  ار  اههفرغ  نیا  ادخ  یلع  ای  هک  دومرف  ترضح 
دنـشاب هدینادرگ  دـنلب  اهـشرف  اههفرغ  نآ  رد  تسا و  لکوم  یکلم  يرد  ره  رب  الط و  زا  دراد  رد  رازه  هفرغ  ره  هرقنب و  دـناهدرک  شقنم  و 

تسا نیا  روفاک و  ربنع و  کشم و  زا  دنـشاب  هدرک  رپ  ار  اهنآ  نایم  فلتخم و  ياهگنرب  ابید  ریرح و  زا  هدنکفا  یـضعب  يالاب  رب  ار  یـضعب 
دنراذگب تمارک  یهاشداپ و  جات  وا  رـس  رب  تشهب  رد  دوخ  لزانم  يوسب  نمؤم  دوش  لخاد  نوچ  ٍۀَعُوفْرَم و  ٍشُُرف  َو  یلاعت  قح  لوق  ینعم 
نوگانوگ ياهگنرب  هلح  داتفه  ار  وا  دنناشوپب  دنـشاب و  هتفاب  دیراورم  توقای و  جات  ریز  لیلکا  رد  هرقن و  الط و  ياههلح  وا  رب  دـنناشوپب  و 

زا اهجنر  تسدب  ار  ناشیا  دننکیم  رویز  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  خرس  توقای  دیراورم و  هرقن و  الطب و  هتفاب  فلتخم  ياهعون  و 
ص: نیقیلاقح ، داش  زا  دیآ  تکرحب  وا  تخت  دنیشنب  دوخ  تخت  رب  نمؤم  نوچ  تسا و  ریرح  تشهب  رد  ناشیا  شـشوپ  دیراورم و  الط و 

سپ دنوشن  لولم  ناشیا  کی  چـیه  هک  دـننک  هقناعم  ایند  ياهلاس  زا  لاس  دـصناپ  رادـقم  سپ  ینم  زا  وت  ماوت و  زا  نم  زیخنرب  تسین   481
بیبح ادخ  یلو  يا  وت  دنشاب  هتشون  نآ  رب  هک  دشاب  یحول  شنایم  رد  دنیب و  خرـس  توقای  زا  هدالق  نآ  رد  هیروح  ندرگب  دنک  رظن  نمؤم 
کلم رازه  میرک  دنوادخ  سپ  تسا  هدیسر  تیاهنب  نمب  وت  قوش  تسا و  هدیـسر  تیاهنب  وت  يوسب  نم  قوش  وت  هبیبح  ءاروح  منم  ینم و 
تسا لکوم  هک  یکلمب  دنیوگ  دنـسرب  نآ  ياهتشهب  ياهرد  زا  يرد  لواب  نوچ  واب  هیروح  ندرک  جیوزت  نمؤم و  تینهت  يارب  دتـسرفب 

هب نم  ات  دیـشاب  دـیوگ  کلم  تسا  هداتـسرف  وا  تینهت  دابکرابمب و  ار  اـم  میحر  دـنوادخ  یلو  رب  اـم  يارب  زا  بلطب  تصخر  هک  رد  نآ  رب 
راگدرورپ ار  کلم  رازه  هک  دنک  مالعا  سپ  دشاب  هلـصاف  میظع  غاب  هس  بجاح  کلم و  نایم  دنک و  مالعا  ار  ادخ  یلو  ات  میوگب  بجاح 

تـصخر ادخ  یلو  رب  هک  تسا  راوشد  نم  رب  دیوگ  بجاح  دـنبلطیم  لوخد  تصخر  وا  زا  ادـخ  یلو  تینهت  يارب  تسا  هداتـسرف  نایملاع 
مالعا ار  وا  میق و  يوسب  دور  بجاح  سپ  تسا  هلـصاف  غاب  ود  ادـخ  یلو  بجاح و  ناـیم  تسا و  هدرک  تولخ  دوخ  هجوز  اـب  وا  مبلطب و 

رازه ناشیا  دناهداتـسیا و  هصرع  رد  رب  رابج  دـنوادخ  نالوسر  هک  دـنک  مالعا  ار  ناشیا  صوصخم و  ناراکتمدـخ  يوسب  دور  میق  دـنک و 
ناراکتمدخ نوچ  دنـشکیم  تصخر  راظتنا  دناهداتـسیا و  رد  رب  ناشیا  هک  دـینک  مالعا  ار  وا  دـناهدمآ  ادـخ  یلو  تینهت  يارب  هک  دـنکلم 

نانابرد سپ  دشاب  لکوم  یکلم  يرد  ره  رب  دشاب و  هتـشاد  رد  رازه  هفرغ  دـنوش و  لخاد  ناشیا  دـهد  تصخر  دـننک و  ضرع  ادـخ  یلوب 
قح لوق  ینعم  تسا  نیا  دنناسرب و  ار  رابج  دنوادخ  تلاسر  کی  ره  دنوش و  لخاد  ادـخ  نالوسر  زا  یکلم  يرد  ره  زا  دـنیاشگب و  اهرد 
اِمب ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  دـنیوگیم  هفرغ و  ياهرد  زا  يرد  ره  زا  دـنوشیم  لخاد  هکئالم  ینعی  ٍباـب  ِّلُـک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَـی  ُۀَِـکئالَْملا  َو  یلاـعت 
سپ ایند  رد  دیدرک  ربص  هچنآ  ببـسب  تسا  امـش  يارب  زا  اهالب  عیمج  زا  یتمالـس  داب  امـش  رب  ادخ  مالـس  ینعی  ِراَّدـلا  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص 
ینعی ًارِیبَک  ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو  یلاعتقح  لوق  تسا  نیاب  هراـشا  هک  دومرف  ترـضح  امـش  هناـخ  نیا  تسیاهناـخ  رخآ  وکین 

میعن و تمارک و  زا  نآ  رد  ادخ  یلو  هچنآب  تسا  هراشا  هیآ  نیا  هک  دومرف  گرزب  یهاشداپ  ناوارف و  تمعن  دـید  یهاوخ  اجنآ  ینیبب  رگا 
اهرهن هک  دومرف  وا و  هفرغ  تشهب و  رد  دنوشیمن  لخاد  تصخریب  وا و  زا  دنبلطیم  تصخر  ادـخ  نالوسر  هکئالم  هک  میظع  یهاشداپ 
اُهفوُُطق ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِـیناد  َو  تسا  هدومرف  یلاـعت  قح  ناـشیاب  تسا  کـیدزن  اـههویم  ناـشیا و  ياهرـصق  ریز  زا  دوشیم  يراـج 
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هکنانچ یندرکناسآ  ار  اهتخرد  نآ  هویم  ندـیچ  دـشاب  هدرک  ناسآ  اهتشهب و  نآ  ناـتخرد  هیاـس  ناـشیاب  دـشاب  کـیدزن  ینعی  اًلِیلْذـَت 
اهنآب شتسد  ات  دنروآ  ریزب  رـس  اهخاش  دنیـشنب  رگا  وا و  تماق  ردقب  دنوش  دنلب  اهتخرد  دزیخرب  رگا  هک   482 ص : نیقیلا ، قح  دناهتفگ 
دـشاب کیدزن  ناسآ و  هکـسب  زا  هک  ناشیا  رب  اههویم  ندـیچ  دوشیم  ناـسآ  ناـنچ  هک  دومرف  ترـضح  دـیآ . رتورف  دـهاوخب  رگا  دـسرب و 

هک دننک  باطخ  واب  اههویم  عاونا  دشاب و  هدرک  هیکت  هک  یتقو  رد  دـنیچب  دوخ  ناهدـب  دـنک  شهاوخ  هک  اههویم  زا  عون  ره  نمؤم  ناشیاب 
یـضعب تسا  رایـسب  ياـهتنج  ار  وا  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤـم  چـیه  هـک  دوـمرف  يروـخب و  ار  وا  هـکنآ  زا  شیپ  روـخب  ارم  ادـخ  یلو  يا 

ماعط ادـخ  یلو  نوچ  لسع و  زا  اهرهن  ریـش و  زا  رهن  بآ و  زا  اهرهن  بارـش و  زا  دراد  اـهرهن  هدرکن و  تسبراد  یـضعب  هدرک و  تسبراد 
تولخ سپ  دنک  رکذ  ار  دوخ  شهاوخ  هکنآ  نودـب  دـنزاسیم  رـضاح  وا  يارب  دـنکیم  شهاوخ  تقو  نآ  رد  وا  سفن  هچنآ  دـبلط  تشاچ 

رتهب و رتوکین و  نآ  زا  باتفآ و  عولط  دننام  یئاوه  رد  ینعی  ٍدوُدْمَم  ٍّلِظ  َو  دننکیم  معنت  دنوریم و  رگیدکی  ندیدب  دوخ  ناردارب  اب  دـنکیم 
کی هیمدآ و  اب  تعاس  کی  دـشابیم و  هیروح  اب  تعاس  کی  نمؤم  نایمدآ و  زا  نز  راهچ  دراد و  نایروح  زا  هجوز  داتفه  ینمؤم  ره  القا 

زا یعاعـش  دشاب  هدرک  دوخ  تخت  رب  هیکت  یهاگ  رگیدکی و  رب  دنکیم  رظن  هدرک و  هیکت  دوخ  ياهتخت  رب  دنکیم  تولخ  دوخ  اب  تعاس 
تسا و هدیدرگ  نم  هجوتم  یهلا  سدقم  بانج  دیاش  تفرگ  ارم  هک  دوب  عاعـش  هچ  نیا  هک  دوخ  ناراکتمدـخب  دـیوگ  دریگورف  ار  وا  رون 

هکلب دشاب  وا  راوناب  هیبش  راونا  نیا  هک  تسا  رتسدقم  نآ  زا  یلاعتقح  بانج  هک  دنیوگ  واب  ناراکتمدخ  دشاب  وا  لالج  راونا  زا  عاعش  نیا 
تاقالم تبحم  وتب و  قایتشا  يور  زا  دوخ  همیخ  زا  وت  رب  دـش  فرـشم  تسا  هدـماین  وت  دزنب  زونه  هک  وت  نانز  زا  تسیا  هیروح  زا  رون  نیا 

يدید وت  هک  یعاعش  نآ  وت و  قوش  زا  وت  يوسب  درک  یمـسبت  ياهدرک  هیکت  دوخ  تخت  رب  هک  دید  ار  وت  نوچ  تسا  هدش  بلاغ  وا  رب  وت 
دورف هک  ار  وا  دـیهد  تصخر  هک  دومرف  ادـخ  یلو  سپ  دوب  وا  ياهنادـند  ءایـض  ءاقل و  يدیفـس و  زا  تسا  هدرک  هطاحا  وتب  هک  يرون  و 

زا سپ  هتـساوخ  ار  وت  ادـخ  یلو  هک  دـنهد  تراشب  ار  وا  هکنآ  يارب  زینک  رازه  مالغ و  رازه  وا  يوسب  دـنک  تردابم  سپ  نم  يوسب  دـیآ 
رطعم دـجربز و  توقاـی  دـیراورمب و  لـلکم  هرقن و  ـالطب و  هتفاـب  فلتخم  ياـهگنرب  دـشاب  هدیـشوپ  هلح  داـتفه  دـیآ و  ریزب  دوـخ  همیخ 

عرذ هد  وا  ياهشود  نیب  ام  ضرع  دشاب و  عارذ  داتفه  شتماق  لوط  دشاب و  نایامن  هلح  داتفه  ریز  زا  وا  ياپ  قاس  زغم  کشمب و  هدینادرگ 
راثن وا  رب  دجربز و  توقای و  دیراورم و  زا  ولمم  هرقن  الط و  ياهقبط  اب  ار  وا  ناراکتمدخ  دنیامن  لابقتـسا  ادخ  یلوب  دوش  کیدزن  نوچ  و 

قح هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  سپ  دوشن  لصاح  لالم  ار  کیچیه  هک  دننک  هقناعم  رگیدـکی  اب  اهلاس  سپ  دـننک 
ار ادـخ  يوأـملا و  تنج  میعن و  تنج  سودرفلا و  تـنج  تـسا و  ندـع  تـنج  تـسا  روکذـم  نآرق  رد  هـک  اـهتشهب   483 ص : نـیقیلا ،

معنت دـیامن و  شهاوخ  دراد و  تسود  هچنآ  اهتشهب  زا  دـشابیم  نمؤم  يارب  زا  اهتشهب  نیاب  دـنافوفحم  هک  تسه  رگید  ياـهتشهب 
دیوگب ار  نیا  نوچ  َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  دـیوگب  هک  تسنآ  شبلط  ار  يزیچ  نمؤـم  دـنک  هدارا  هاـگره  دـهاوخ و  هک  وـحن  رهب  اـهنآ  رد  دـنک 
ْمُهاوْعَد تسا  هدومرف  یلاعت  قح  هچنآ  تسنیاب  هراشا  دنک و  نآب  رما  ای  ناشیا  زا  دنک  بلط  هکنآیب  دهاوخ  هچنآ  وا  يوسب  دننک  تردابم 

ِنَأ ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  دـننکیم  ناشیا  رب  هک  تسا  مالـس  ناشیاب  تبـسن  ناراکتمدـخ  تیحت  ینعی  ٌمالَـس  اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  َو  َّمُهَّللا  َکَناْحبُـس  اهِیف 
ار ادخ  دننکیم  رکـش  ندیماشآ و  ندروخ و  ندرک و  عامج  زا  دنوشیم  غراف  دوخ  تذل  زا  هاگره  ینعی  هک  دومرف  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
دـنهاوخیم و ناـشیا  هچنآ  دـننادیم  ناراکتمدـخ  ینعی  ٌمُوْلعَم  ٌقْزِر  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  یلاـعتقح  لوـق  اـما  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دـنیوگیم  و 

رگم دننکیمن  شهاوخ  تشهب  رد  زیچ  چیه  ینعی  َنُومَرْکُم  ْمُه  َو  ُهِکاوَف  دننک  لاؤس  ناشیا  هکنآ  زا  شیپ  ادخ  ناتـسود  يارب  زا  دـنروآیم 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  نیفلاخم  قیرطب  لاصخ  رد  هیوباب  نبا  نآ و  هب  دـننکیم  مارکا  ار  ناشیا  هکنآ 

دمحم هّللا  الا  هلا  لاـس ال  رازه  ودـب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنک  قلخ  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هتـشون  تشهب  رد  رب  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و 
هک دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  اضیا  هّللا و  لوسر  وخا  یلع  هّللا  لوسر 

دـینادرگ و توقاـی  زا  ار  شیاـهراوید  داد و  رارق  هرقن  زا  ار  نآ  زا  یتشخ  ـالط و  زا  ار  نآ  زا  یتـشخ  درک  قلخ  ار  تشهب  یلاـعتقح  نوچ 
وت زجب  يدنوادخ  تفگ  وگب  نخـس  تفگ  واب  سپ  بان  کشم  نارفعز و  شکاخ  دیراورم و  زا  شاهزیر  گنـس  دـجربز و  زا  ار  شفقس 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


لخاد هک  تسا  یسک  دنمتداعس  یتسین  مئاق  يزیچب  وت  تسا و  مئاق  وتب  زیچ  همه  هک  یمویق  تسین و  گرم  ار  وت  زگره  هک  هدنز  تسین و 
وت لـخاد  هک  دوـخ  تلزنم  عاـفترا  لـالج و  تمظع و  تزعب و  منکیم  داـی  دـنگوس  هک  دوـمرف  لـالج  تزع و  راـگدرورپ  سپ  دوـش  نم 
هن تیود و  هن  نیچ و  نخـس  هن  دشاب و  بارـش  ریغ  زا  رکـسم  ره  زا  دشاب و  تسم  هتـسویپ  دـیامن و  بارـشب  تموادـم  هک  یـسک  دوشیمن 

لئاق ربجب  هک  یـسک  ای  دنک  یلاعتقح  ردـق  اضق و  راکنا  هک  یـسک  هن  محر و  هدـننک  عطق  هن  دزد و  نفک  هن  ثنخم و  هن  ناملاظ و  لواسی 
هدوبن یلاخ  هک  دنگوس  ادـخب  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  زا  اضیا  دـناد و  ادـخ  زا  ار  هدـنب  لاعفا  دـشاب و 

زا نایـصاع  نارفاـک و  حاورا  زا  منهج  تسا  هدوبن  یلاـخ  ار و  نآ  تسا  هدرک  قلخ  یلاـعتقح  هک  يزور  زا  ناـنمؤم  حاورا  زا  تشهب  تسا 
ص: نیقیلا ، قح  رد  خزرب  تدم  رد  نانمؤم  حاورا  هکنآ  اب  درادـن  تافانم  ثیدـح  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  ار . نآ  تسا  هدـیرفآ  هک  يزور 

مدآ ینب  ریغ  مدآ و  ینب  زا  معا  ثیدـح  نیا  رد  نیرفاک  نینمؤمب و  دارم  هک  اریز  ایند  شتآ  رد  نارفاک  حاورا  دنـشابیم و  ایند  تشهب   484
دارم ایند  راـن  تنج و  هک  تسا  نکمم  اـضیا  دـمآ و  دـهاوخ  نیا  زا  دـعب  هچناـنچ  دـناهدوب  نیمز  رد  مدآ  قلخ  زا  شیپ  هک  یقلخ  زا  تسا 

نب نیـسح  میهاربا و  نب  یلع  تسه و  یتدایز  ایآ  هک  دیوگ  يدش و  رپ  ایآ  هک  ار  منهج  میئوگب  هک  يزور  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  دشاب و 
رب یلاعتقح  دوش  رپ  نایـصاع  نارفاک و  زا  تمایق  رد  نوچ  دنک  رپ  ار  وا  هک  دوب  هداد  هدعو  ار  منهج  یلاعتقح  هک  دـناهدرک  تیاور  دـیعس 

اراگدرورپ دـیوگ  تشهب  سپ  مدـش  رپ  ینعی  تسه  یتدایز  ياج  ایآ  هک  دـیوگ  ناعذا  لیبس  رب  وا  يدـش  رپ  ایآ  هک  دـیامرف  ریرقت  لـیبس 
یقلخ زور  نآ  رد  یلاعتقح  سپ  ینکیمن  رپ  ارم  ارچ  يدرک  رپ  ار  وا  ینک و  رپ  هک  يدرک  هدـعو  زین  ارم  ینک و  رپ  ار  منهج  يدرک  هدـعو 

دندیدن ار  ایند  ياهترودک  اهمغ و  هک  ناشیا  لاح  اشوخ  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  ار  تشهب  ناشیاب  دنک  رپ  هک  دنیرفآیم 
قلخ یلاعتقح  هک  اریز  نآرقب  داب  وت  رب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  اضیا  و 

تسا و نارفعز  شکاخ  درک و  کشم  زا  رپ  اهتـشخ  نایم  لگ  ياـجب  هرقن و  زا  یتشخ  ـالط و  زا  یتشخ  دوخ  تردـق  دـیب  ار  تشهب  درک 
هجرد سپ  ور  الاب  ناوخب و  دنیوگ  واب  دناوخب  نآرق  هک  یـسک  سپ  دینادرگ  نآرق  تایآ  ددـعب  ار  نآ  تاجرد  تسا و  دـیراورم  شگیر 

هک یقیدـنز  هک  تسا  هدرک  تیاور  میکحلا  نبا  ماشه  زا  جاجتحا  رد  ناقیدـص و  ناربمغیپ و  زا  ریغب  دوب  دـهاوخ  رتدـنلب  سک  همه  زا  وا 
تخرد زا  هویم  ناشیا  زا  یصخش  رگا  تشهب  لها  دنیوگیم  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  دش  ناملـسم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تکربب 

دـص رگا  هک  تسا  غارچ  ایند  رد  نآ  لاثم  تسا و  نینچ  دومرف  ترـضح  ددرگیمرب  تخرد  رد  هنیعب  هویم  نامه  دیامن  لوانت  دنک و  ادج 
تجاح ءاضقب  جاتحم  دنماشآیم و  دنروخیم و  ناشیا  هک  دـیئوگیم  امـش  تفگ  دوشیمن  مک  يزیچ  نآ  زا  دـننک  نشور  نآ  زا  غارچ  رازه 

تفگ دوشیم  عفد  وبـشوخ  قرعب  ناشیا  ندـب  زا  هکلب  درادـن  لقث  تسا و  فیطل  قیقر و  ناـشیا  ياذـغ  هکنآ  يارب  زا  یلب  دومرف  دـنوشیمن 
یتهاع تسا و  هدـش  قلخ  یبیط  تنیط  وا  زا  هک  اریز  دومرف  دـباییم  هرکاـب  ار  وا  دوریم  وا  دزنب  وا  رهوش  دـنچ  ره  يروح  هک  دوشیم  نوچ 
لاـثما ضیحب و  دوشیمن و  لـخاد  رهوـش  تلآ  زا  ریغب  يزیچ  شخاروـس  رد  دوـشیم و  طوـلخم  شمـسج  اـب  یتـفآ  دوـشیمن و  وا  ضراـع 

تفگ دوریمن  نوریب  نآ و  رد  دوشیمن  لخاد  رهوش  لـیلحا  ریغ  هک  اریز  تسا  هدـیبسچ  هتـسویپ و  مهب  محر  سپ  دوشیمن  هدولآ  تاـساجن 
هکنانچ یلب  دومرف  دنیبیم  ناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  هلح و  نآ  بقع  زا  ار  شقاس  زغم  وا  رهوش  دشوپیم و  هلح  داتفه  وا  هک  دنیوگیم 

نآ و معنب  تشهب  لها  دننکیم  معنت  هنوگچ  تفگ  دشاب  هزین  کی  نآ  قمع  دنچ  ره  دنیبیم  فاص  یبآ  هت  رد  ار  یمهرد  امـش  زا  يدـحا 
دـنیب و هن  تشهب  رد  ار  دوخ  ناتـسود  ای  براقا  زا  یکی  ای  ردـپ  ای  دـنزرف  هک  تسین  ناشیا   485 ص : نیقیلا ، قح  زا  کیچـیه  هکنآ  لاح 
ای تسود  هک  یـسک  رب  تشهب  میعن  دوشیم  اراوگ  هنوگچ  سپ  تسا  منهج  رد  هتبلا  هک  درک  دـهاوخن  کش  دـنیب  هن  تشهب  رد  ار  وا  نوچ 

ار و اهنآ  دننکیم  شومارف  ناشیا  هک  دنکیم  نینچ  ادخ  هک  دناهتفگ  ملع  لها  زا  یضعب  دومرف  ترضح  تسا  بذعم  منهج  رد  وا  ناتـسود 
دیاش باوج  رد  ترـضح  ددرت  هک  دیوگ  فلؤم  دنـشاب . فارعا  رد  اهنآ  هک  دنراد  دیما  دنـشکیم و  ناشیا  مودـق  راظتنا  دـناهتفگ  یـضعب 

ناشیا تبحم  دوش و  فرطرب  يویند  هدـساف  ضارغا  هک  هأشن  نآ  رد  هک  دوب  دـناوتیم  تیاور  زا  رظن  عطق  دـشاب و  لئاس  مهف  روصق  رابتعاب 
دنوش ذذـلتم  اـهنآ  باذـع  زا  دـنناسر و  مهب  توادـع  ناـشیا  اـب  دـننک و  يربـت  ادـخ  نانمـشد  زا  ددرگ  صلاـخ  یقیقح  بوـبحم  يارب  زا 
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ناشیا دوخ  تسدب  دندرکیم و  هبراحم  هلتاقم و  ناشیا  اب  دندوب و  هدرک  ادخ  نانمـشد  زا  تبحم  عطق  ادـخ  ناتـسود  زین  ایند  رد  هکنانچمه 
اب دـننک  یتسود  تمایق  زور  ادـخب و  دـناهدروآ  نامیا  هک  ار  یموق  یباییمن  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دـندربیم و  نآ  زا  تذـل  دنتـشکیم و  ار 

هیآب ناشیا  ناشیوخ  ای  ناشیا  ناردارب  ای  ناشیا  نادنزرف  ای  ناشیا  ناردپ  دنـشاب  هدوب  دنچ  ره  وا  لوسر  ادـخ و  اب  دـنک  ینمـشد  هک  یـسک 
نیا لصا  هجو  هک  دوب  دـناوتیم  دـهدیم و  اعدـم  نیا  رب  تداهـش  هلمجلا  یف  ِهِیَنب  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  همیرک 
هّللا دنـشاب و  هدومرف  لـقن  نارگید  زا  هدوب  وا  مهف  قفاوم  هک  ار  هجو  ود  نآ  هدوـمرفن و  رکذ  لـئاس  مهف  روـصق  يارب  زا  ترـضح  دـشاب و 

ار یبوط  هرجش  مدش  تشهب  لخاد  نوچ  دومرف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  و  ملعی -
تسه و وا  ياـهخاش  زا  یخاـش  اـجنآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  یلزنم  يرـصق و  تشهب  رد  دوـب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  رد  نآ  هـک  مدـید 

يدبس ره  رد  تسا و  دبس  رازه  رازه  ینمؤم  هدنب  ره  يارب  زا  قربتسا  سدنس و  زا  تسا  تشهب  ياهلح  زا  ولمم  هک  تسا  اهدبـس  شیالعا 
تـسیاهیاس تخرد  نآ  طسو  تسا و  تشهب  لها  ياههماج  اهنیا  فلتخم و  ياهگنرب  دشابن  يرگیدـب  هیبش  هلح  چـیه  هک  هلح  رازه  دـص 

ادخب و دـناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  يارب  زا  تسا  هدـش  ایهم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  عیمج  ضرع  ردـقب  هک  تشهب  ضرع  رد  هدـش  هدیـشک 
ٍدوُدْـمَم و ٍّلِظ  َو  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هک  تسنیا  دـنکیمن  عطق  ار  نآ  دزاـت  هب  لاـس  دـص  نآ  هیاـس  رد  هک  وردـنت  هراوس  وا و  نـالوسر 

دـشاب هویم  زا  عون  دص  گنر و  دـص  هکرت  ره  رد  تسا  هتخیوآ  ناشیا  ياههناخ  رد  هک  ناشیا  ماعط  تسا و  تشهب  لها  ياههویم  شنیئاپ 
دیورب نآ  لثم  نآ  ياجب  دننیچب  هک  ار  هویم  ره  دناهدینـشن و  هچنآ  زا  دناهدینـش و  هچنآ  دـناهدیدن و  هچنآ  زا  ایند و  رد  دـناهدید  هچنآ  زا 

نآ زا  دوـش   486 ص : نیقیلا ، قح  رجفنم  هک  تخرد  نآ  ریز  رد  يرهن  دوـش  يراـج  ٍۀَـعُونْمَم و  ـال  َو  ٍۀَـعوُطْقَم  ـال  تسا  هدوـمرف  هچناـنچ 
َنِیبِراَّشِلل و ٍةََّذل  بارـش  زا  اهرهن  دشاب و  هدشن  ریغتم  نآ  معط  هک  ریـش  زا  اهرهن  دنـشاب و  هدـشن  ریغتم  هک  بآ  زا  اهرهن  هناگراهچ  ياهرهن 
اب لیئاکیم  لیئربج و  ع )  ) همطاف ترـضح  فافز  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  تایاور  رد  موم و  زا  هدـش  هدرک  فاـص  لـسع  زا  اـهرهن 

قربتـسا و سدنـس و  اههلح و  زا  ناشیا  رب  درک  راثن  هک  ار  یبوط  تخرد  درک  رما  یلاعتقح  تشهب و  رد  دندش  رـضاح  کلم  رازه  نیدنچ 
رارق مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ار  نآ  همطاف و  ترـضح  رهم  رد  ار  یبوط  درک  اطع  یلاعتقح  تشهب و  رطع  توقاـی و  دـیراورم و  درمز و 
موش وت  يادف  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدـخب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دالو  وبا  زا  ربتعم  دنـسب  یـشایع  و  داد .

تسا هدش  التبم  لاح  نیا  اب  دنکیم و  رایـسب  زامن  تسا و  تیب  لها  داقنم  تسا و  يراکزیهرپ  عرو و  بحاص  ام  باحـصا  زا  تسه  يدرم 
تلیضف تاقوا  رد  ار  اهزامن  هکنآ  زا  دوشیم  عنام  ار  وا  تلاح  نیا  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  یگدنناوخ  انغ و  لطاب و  بعل و  وهل و  تبحمب 

تلاح نآ  دوشیمن  عنام  هن  تفگ  نمؤم  ناردارب  ترایز  نانمؤم و  ياههزانج  روضح  نارامیب و  تدایع  زا  نتشاد و  هزور  زا  دروآ و  ياجب 
هک دومرف  سپ  وا  يارب  زا  دوشیم  هدیزرمآ  هّللا  ءاش  نا  تسا و  ناطیش  ياههسوسو  نیا  هک  دومرف  ترـضح  یکین  ریخ و  زا  يزیچ  زا  ار  وا 

شوخ ار  یلاعتقح  سپ  مارح  رد  مه  لالح و  رد  یناسفن  تاوهـش  تاذل و  تعباتم  رد  ار  مدآ  نادـنزرف  دـندرک  بیع  هکئالم  زا  ياهفیاط 
رب دننکن  بیع  هک  داد  رارق  ار  مدآ  ینب  تاوهـش  تاذل و  هکئالم  زا  فنـص  نیا  عبط  رد  ار و  مدآ  نادنزرف  هکئالم  ندرک  شنزرـس  دـماین 
رد ام و  زا  نک  وفع  ام  راگدرورپ  يا  دنتفگ  دـندروآ و  رب  راگدرورپ  هاگردـب  دایرف  دـندرک  هدـهاشم  دوخ  رد  ار  تلاح  نیا  نوچ  نانمؤم 

ياهالبب میـسرتیم  هک  ياهتخاس  نآ  رب  روبجم  ار  ام  ياهدرک و  قلخ  نآ  يارب  زا  ار  ام  هک  یتلاح  نآب  ار  ام  نادرگرب  اـم و  ریـصقت  زا  رذـگ 
نآ دـنوش  تشهب  لخاد  تشهب  لها  دوش  تمایق  زور  رد  نوچ  سپ  تشادرب  ناـشیا  زا  ار  تلاـح  نیا  یلاـعتقح  سپ  میوش  راـتفرگ  میظع 

دـننک و مالـس  ناشیا و  رب  دـنوش  لخاد  دـنبایب  تصخر  نوچ  دـنوش و  لخاد  ناشیا  لزاـنمب  هک  تشهب  لـها  زا  دـنبلطب  تصخر  هکئـالم 
نب دیـس  لالح و  تاوهـش  تاذـل و  كرت  رب  ایند  رد  دـیدرک  ربص  هکنآ  ببـسب  امـش  رب  داب  مالـس  ینعی  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  دـنیوگ 

تـشهب رادهنیزخ  ناوضر  دـنک  رظن  دوش  تماـیق  زور  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  سواـط 
ام رادم  يراک  امب  دنیوگ  اهنآ  دـیدش  لخاد  اجک  زا  امـش و  دـیتسیک  دـیوگ  دناهتـشذگن  وا  رب  دـناهدش و  تشهب  لخاد  هک  یعمج  يوسب 

ینیلک درک و  تشهب  لخاد  ناهنپ  ار  ام  یلاعتقح  دوب  هدـشن  علطم  نآ  رب  یـسک  هک  میدوب  هدرک  تدابع  ناهنب  ار  ادـخ  هک  میدوب  یهورگ 
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رفعج  487 ص : نیقیلا ، قح  ار  نآ  هک  تسه  يرهن  تشهب  رد  تفگ  مردـپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا 
دمحم و يارب  زا  تسا  رصق  رازه  يرصق  ره  رد  تسا و  رصق  رازه  نآ  رد  هک  تسه  يدیفـس  رد  تسار  بناج  رد  شرانک  رد  دنیوگیم و 

میهاربا لآ  میهاربا و  يارب  زا  تسا  رصق  رازه  يرصق  ره  رد  تسا و  رصق  رازه  نآ  رد  هک  تسه  يدرز  رد  شپچ  بناج  رد  دمحم و  لآ 
َّنِهِیف یلاعت  قح  لوق  ریـسفت  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدیـسرپ  تفگ  هک  یلج  زا  تسا  هدرک  تیاور  حیحـصلاک  دنـسب  اـضیا  و 

رد هک  دناهروتـسم  هردـخم  ناـیروح  دوـمرف  ِماـیِْخلا  ِیف  ٌتاروُـصْقَم  ٌروُـح  متفگ  دـناهحلاص  هعیـش  ناـنز  اـهنیا  هک  دوـمرف  ٌناـسِح  ٌتاْریَخ 
دنناشیا نانابرد  هک  دناهداتسیا  هدیـسر  ون  رتخد  داتفه  يرد  ره  رد  دراد و  رد  راهچ  همیخ  ره  دنـشابیم و  ناجرم  توقای و  ّرد و  ياههمیخ 

نآ زا  هک  دناهدرک  تیاور  يدنـسب  اضیا  ار و  نانمؤم  ناشیاب  ادخ  دهد  تراشب  ات  دسریم  ناشیاب  هرکذ  زع  يادخ  زا  یتمارک  يزور  رهب  و 
يرهن مسا  ریخ  دومرف  ترـضح  ریخ  يازج  ارت  دهد  ازج  ادـخ  هک  دـنیوگیم  رگیدـکیب  مدرم  هکنآ  دراد  ینعم  هچ  هک  دندیـسرپ  ترـضح 

رد ناشیا و  نایعیـش  ءایـصوا و  ياهلزنم  تسا  رهن  نآ  رب  دیآیم و  نوریب  شرع  قاس  زا  رثوک  دوشیم و  ادـج  رثوک  زا  هک  تشهب  رد  تسا 
یمسم رهن  نآ  مساب  نارتخد  نآ  دیوریم و  نآ  ياجب  يرگید  دننکب  ار  کی  ره  هک  دناهدیئور  نیمز  زا  تسه  نارتخد  رهن  نآ  رانک  رود و 

تسا هدرک  ایهم  ادخ  هک  تسا  اهلزنم  نآ  دارم  اریخ » هّللا  كازج   » دیوگب يرگیدب  یـصخش  هاگره  سپ  دنناشیا  ناسح  تاریخ  دناهدش و 
لوسر زا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  میهاربا  نب  تارف  دوخ و  قـلخ  ياههدـیزگرب  يارب  زا  ار  اـهنآ 
تسا هرقن  زا  یتشخ  اهرصق  نیا  يانب  یلع  ای  هک  دومرف  ترضح  دیامرفیم  تمارک  ادهشب  هک  ادخ  ياهرـصق  تفـص  زا  دندرک  لاؤس  ادخ 

ياههلپ تسنارفعز و  ناشکاخ  تسا و  توقای  رد و  دـیراورم و  زا  ناشگیر  تسا و  ربنع  کشم و  اـهتشخ  ناـیم  رد  ـالط و  زا  یتشخ  و 
بارش زا  يرهن  لسع و  زا  يرهن  تسا  رهن  راهچ  دیامرف  تمارک  ادهشب  ادخ  هک  اهرصق  نیا  زا  يرصق  ره  نحـص  رد  تسا و  روفاک  زا  نآ 

ّرد هعطق  کی  زا  تسه  اههمیخ  اهرهن  زا  يرهن  ره  فرط  ود  رب  ناجرم و  زا  اهتخردب  دنفوفحم  اهرهن  بآ و  زا  يرهن  ریـش و  زا  يرهن  و 
نوردـنا ناـشنوریب  زا  نوریب و  ناشنوردـنا  زا  دناهدیـسر و  مهب  دیـشاب  تسا  هتفگ  یلاـعت  قح  تسین  یلـصف  يزرد و  نآ  رد  هک  يدـیفس 

نیعلا روح  زا  یکی  یـسرک  رب  دشاب و  زبس  دجربز  شیاههیاپ  توقایب و  دنـشاب  هدرک  ناشن  هناد  هک  دـشاب  یـسرک  همیخ  ره  رد  دـیامنیم و 
نانچ اههماج  ریز  تسوپ و  ناوختـسا و  ریز  زا  شیاهقاس  زغم  دشاب و  هدوب  درز  هلح  داتفه  زبس و  هلح  داتفه  هیروح  ره  رب  دـشاب و  هتـسشن 

هرمجم رگید  تسد  رد  يزینک و  تسدـب  یئوسیگ  ره  دـشاب  هتـشاد  وسیگ  داتفه  يروح  ره  دیفـس و  هشیـش  رد  یفاـص  بارـش  هک  دـیامن 
تردـقب نکیل  رانیب و  دوش  عطاـس  وبـشوخ  راـخب  هرمجم  نآ  زا  488 و  ص : نیقیلا ، قح  دـنک  روخب  نآـب  ار  وسیگ  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد 
دناوـخب ار  تـالیلهت  نیا  هبترم  هد  زور  ره  هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  هـجحیذ  هـهد  تـالیلهت  باوـث  رد  هیوباـب  نـبا  راـبج و  دـنوادخ 

راوس راتفرب  دشاب  هار  لاس  دصیس  ردقب  هجرد  ود  ره  نیب  ام  هک  توقای  دیراورم و  زا  تشهب  رد  هجرد  یلیلهت  رهب  ار  وا  دنک  اطع  یلاعتقح 
زا اهرهـش  نآ  زا  يرهـش  ره  رد  دـشابن و  یلـصف  نآ  رد  هک  رهوج  کـی  زا  دـشاب  يروصق  رهـش  نآ  رد  يرهـش و  هجرد  ره  رد  وردـنت و 

راهنا ناراکتمدخ و  اههناخ و  اهدنسم و  اهاکتم و  نایروح و  اهتخت و  اهیسرک و  نانز و  اهشرف و  اههرجح و  اههفرغ و  اهرـصق و  اههناخ و 
دشاب عطاس  يرون  وا  يوم  ره  زا  دیآ  نوریب  ربق  زا  نوچ  درک و  دناوتن  اهنآ  فصو  یقولخم  هک  دشاب  ردق  نآ  اههلح  اهرویز و  راجشا و  و 
لخاد نوچ  تشهب  ردب  دوش  یهتنم  ات  وا  پچ  بناج  زا  تسار و  بناج  زا  وا و  شیپ  زا  دنور  هک  کلم  رازه  داتفه  ار  وا  دننک  تردابم  و 

زبس و دجربز  شنوردنا  دشاب و  خرس  توقای  شنوریب  هک  دنسر  يرهشب  ات  دور  ناشیا  شیپ  رد  وا  دنور و  وا  بقع  زا  هکئالم  دوش  تشهب 
نیا ینادیم  ادخ  یلو  يا  دنیوگ  رهش  نآ  يوسب  دوش  یهتنم  نوچ  دشاب و  هدوب  تشهب  رد  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  فانـصا  زا  هچنآ  نآ  رد 

يدناوخیم و ار  تالیلهت  نآ  هک  يزور  رد  ایند  رد  میدوب  رضاح  وت  دزن  رد  هک  میدنچ  یکلم  ام  هک  دنیوگ  دیتسیک  امش  هن  دیوگ  تسیچ 
تیاور رـصن  یبا  نبا  زا  ربـتعم  دنـسب  لاـبقا  رد  دیـس  بیذـهت و  رد  خیـش  و  تـالیلهت . نآ  رب  تست  باوث  تسه  نآ  رد  هچنآ  رهـش و  نیا 

راکنا نارضاح  زا  یضعب  دش  روکذم  ریدغ  زور  تلیضف  رد  میدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ  هک  دناهدرک 
سودرف رد  ار  ادخ  هک  یتسردب  نیمز و  زا  تسا  رتروهشم  نامسآ  رد  ریدغ  زور  هک  شردپ  زا  مردپ  ارم  داد  ربخ  دومرف  ترـضح  دندرک 
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همیخ رازه  دص  خرـس و  توقای  زا  تسا  هبق  رازه  دص  نآ  رد  هرقن و  زا  نآ  تشخ  کی  الط و  زا  نآ  تشخ  کی  هک  تسه  يرـصق  یلعا 
زا يرهن  ریـش و  زا  يرهن  بآ و  زا  يرهن  بارـش و  زا  يرهن  تسا  رهن  راـهچ  نآ  رد  تسا و  ربنع  کـشم و  زا  ناـشکاخ  زبس و  توقاـی  زا 

تسا و دـیراورم  زا  اهنآ  ياهندـب  هک  دنتـسه  اهغرم  ناتخرد  اـی  رـصق  نآ  رب  اـههویم و  عاونا  زا  تسه  ناـتخرد  رـصق  نآ  رود  رب  لـسع و 
اهنامـسآ و لها  رـصق  نآ  يوسب  دنوش  دراو  دوش  ریدغ  زور  نوچ  شوخ و  ياهادص  عاوناب  دـننکیم  یگدـنناوخ  توقای و  زا  اهنآ  ياهلاب 

سپ دنطلغب  ربنع  کشم و  نآ  رد  دنور و  ورف  بآ  نآ  رد  دـننک و  زاورپ  ناغرم  نآ  دـننک و  یلاعتقح  لیلهت  هیزنت و  سیدـقت و  حـیبست و 
ناشیا رب  یبوط  تخرد  هک  ار  همطاف  ترـضح  راثن  زور  نآ  رد  دنناشفیب و  ناشیا  رب  ار  اهرطع  نآ  دننک و  زاورپ  دـنوش  عمج  هکئالم  نوچ 

دوخ ياههبترم  يوسب  دـیدرگرب  هک  دـسر  ناشیاب  یلاعت  قح  بناج  زا  ادـن  دوش  زور  نآ  رخآ  نوچ  دنتـسرف و  هیدـه  رگیدـکیب  هدـناشفا 
هّللا یلـص  دـمحم  تمارک  يارب  زا  زور  نیا  لثم  رد  هدـنیآ و  لاس  ات  شزغل  اـطخ و  زا  دـیدیدرگ  نمیا  هک   489 ص : نیقیلا ، قح  قـیقحتب 

زا دـنیامنیم  سرغ  دـیوگب  هّللا  الا  هلا  هک ال  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  لوسر  ترـضح  زا  ینیلک  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
زا رتوبـشوخ  فرب و  زا  رتدیفـس  لـسع و  زا  رتنیریـش  دـشاب  دیفـس  کـشم  رد  نآ  تبنم  هک  خرـس  توقاـی  زا  تشهب  رد  یتخرد  وا  يارب 

دیآ و نوریب  شنایم  زا  هلح  داتفه  دوش  هتفاکـش  هک  اهنآ  زا  کی  ره  هرکاب و  نارتخد  ناتـسپ  دـننام  دـشاب  اههویم  تخرد  نآ  رد  کشم و 
تـشهب لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  جارعم  بش  رد  لـیئربج  هک  دومرف  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یلاـما  رد 
ياههژم هک  دمآ  نوریب  ياهیروح  هب  نآ  نایم  زا  دش و  مینودب  هب  نآ  داد و  نم  تسد  یهب  دـیناشن و  تشهب  ياهتخت  زا  یتخت  رب  درک و 

« دمحم ای  کیلع  مالّسلا  دمحا  ای  کیلع  مالّسلا  هّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا   » تفگ سپ  دوب  سکرک  هنیس  دننام  یهایـس  رد  وا  ياههدید 
کشم زا  نم  لفسا  تسا  هدرک  قلخ  عون  هس  زا  ارم  رابج  دنوادخ  هیـضرم  هیـضار  منم  تفگ  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  یتسیک  وت  متفگ  نم 

مهب شاـب  تفگ  راـبج  دـنوادخ  سپ  یناگدـنز  بآـب  دـناهدرک  ریمخ  ارم  تسا و  ربنع  زا  نم  ناـیم  تسا و  روفاـک  زا  نم  يـالعا  تسا و 
هیلع رقاب  ترـضح  زا  صاـصتخا  باـتک  رد  و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  وت  ریزو  وت و  یـصو  وت و  مع  رـسپ  يارب  زا  مدـش  هدـیرفآ  مدیـسر 

ار تشهب  دینک  تمـسق  نم و  وفعب  شتآ  زا  دیبای  تاجن  نم و  تمحرب  دیوش  تشهب  لخاد  دیامرفیم  ادخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
رب دـیوش  تشهب  لخاد  نوچ  تمارک و  راد  دولخ و  هناخ  رد  ار  امـش  منادرگیم  لزان  هک  دـنگوس  مدوخ  تزعب  دوخ  لامعاب  دوخ  نایم  رد 

یبرع و تغل  اب  دمحم  نابز  رب  لاس و  هس  یس و  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یناوج  رب  عارذ و  تصـش  دوب  دیهاوخ  مدآ  ترـضح  لوط 
دـسح هنیک و  زا  یتمالـس  رد  بویا  ترـضح  لد  رب  دشاب و  عطاس  امـش  ياهتروص  زا  رون  لامج و  نسح و  رد  فسوی  ترـضح  تروصب 

ْنَِمل َو  تسا  هدومرف  نانم  میرک  هک  اریز  تسا  راـهچ  اهتـشهب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  اـضیا  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  تاولص 
دومرف ترـضح  ار  وا  تسا  تشهب  ود  ناگدنب  تازاجم  هبـساحمب و  ادخ  تمایق  زا  دـسرتب  هک  یـسک  يارب  زا  ینعی  ِناتَّنَج  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ 

باوث و باسحب و  ار  دوخ  يادخ  ماقم  دروآ  رطاخب  دشاب و  مارح  هک  ایند  تاوهش  زا  یتوهش  دوش  ضراع  ار  وا  هک  تسا  یـسک  دارم  هک 
َو تسا  هدومرف  سپ  نیقباس  نینمؤم و  يارب  زا  دنتـشهب  ود  اهنیا  سپ  تسا  وا  نأش  رد  هیآ  سپ  ادـخ  سرت  زا  ار  نآ  دـنک  كرت  باـقع و 

یکیدزن بسحب  هن  تلیـضف  رد  اهنآ  زا  دـنرتتسپ  هک  تسه  رگید  تشهب  ود  نیا  زا  رتتسپ  ینعی  هک  دومرف  ترـضح  ِناتَّنَج  امِِهنوُد  ْنِم 
يرایـسب رد  تسا  اهتمعن  تشهب  راهچ  نیا  رد  يوأملا و  تنج  يرگید  تسا و  میعنلا  تنج  یکی  دنانیمی  باحـصا  يارب  زا  اهنیا  ناکم و 

هک همهب  تسا  هدرک  هطاحا  هک  تسه  يراـصح  تشهب  راـهچ   490 ص : نیقیلا ، قح  نآ  رب  نامـسآ و  ياههراتـس  ناتخرد و  گرب  دننام 
کشم و اهتـشخ  نایم  رد  توقای و  زا  یتشخ  دیراورم و  زا  یتشخ  هرقن و  زا  یتشخ  الط و  زا  نآ  زا  یتشخ  تسهار و  لاس  دصناپ  شلوط 
رد دـنیبیم و  نآ  راوید  رد  ار  دوخ  يور  یمدآ  ءالج  افـص و  تیاغ  زا  دنـشخردیم و  هک  تسا  يرون  زا  نآ  ياـههرگنک  تسا و  نارفعز 
رد هک  دومرف  اضیا  و  بیجن . بسا  ندـیودب  تسهار  هلاس  کـی  اـهنآ  ضرع  هک  دراد  عارـصم  ود  يرد  ره  تسه و  رد  تشه  راـصح  نآ 

توقای و رد و  شاهزیرگنـس  تسا و  کشم  دـننک  بوراج  هچنآ  نارفعز و  سر  كاخ  ياجب  تسا و  هرقن  هزیرگنـس  ياـجب  تشهب  نیمز 
دنـشاب هتـسشن  هتفاـب  ياهیـسرک  رب  ینعی  ٍۀـَنوُضْوَم  ٍرُرُـس  یلَع  هک  تسا  هدوـمرف  یلاـعتقح  هچنآ  تستوقاـی و  دـیراورم و  زا  نآ  ياهیـسرک 
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هدز یـسرک  نآ  يور  رب  ار  اههلجح  دنـشاب و  هتفاب  توقای  دـیراورم و  زا  دـنفابیم  هک  ین  ياجب  ار  اهیـسرک  نایم  ینعی  هک  دومرف  ترـضح 
ياههفرغ زا  هفرغ  تصش  ردقب  شرف  زا  اهیـسرک  نآ  رب  رتمرن و  ریرح  زا  رتکبـس و  رپ  زا  اما  دنـشاب  توقای  دیراورم و  زا  اههلجح  دنـشاب و 

دومرف ترضح  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع  تسا  هدومرف  هکنآ  ٍۀَعُوفْرَم و  ٍشُُرف  َو  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسنیا  یـضعب و  يالاب  یـضعب  دشاب  ایند 
هکنآ نودب  تشهب  ياهرهن  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  دومرف  دناهدرک و  بصن  نآ  رب  اههلجح  هک  تسا  هتفاب  ياهیـسرک  کئاراب  دارم  هک 

تـشهب رهن  لگ  رتمرن و  هکـسم  زا  رتنیریـش و  لسع  زا  تسا و  رتدیفـس  فرب  زا  دوشیم و  يراج  نیمز  يور  رب  دسر  مهب  نیمز  رد  هنخر 
رد دـهاوخ  ادـخ  تسود  هک  تمـس  رهب  اج و  ره  اـهرهن  اههمـشچ و  رد  دوشیم  يراـج  توقاـی و  رد و  زا  شگیر  تسا و  وبـشوخ  رایـسب 

یندیماشآ و یندروخ و  رد  ار  همه  دریگارف  هنیآره  سنا  نج و  زا  دناهدوب  ایند  رد  هک  ار  اهنآ  عیمج  دنک  تفایض  رگا  دوخ و  ياهتشهب 
هک تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  اـضیا  وا و  ياـهتمعن  زا  دوشن  مک  چـیه  اـههلح و  اـهرویز و  رد 

شیاهگرب تسا و  دیفـس  دیراورم  زا  شیاههشوخ  تسا و  زبس  دجربز  زا  شیاههرگنک  تسا و  خرـس  يالط  زا  شیاهقاس  تشهب  ياهلخن 
عارذ هدزاود  هشوخ  ره  يزارد  دشابن و  هناد  شنایم  رد  هکسم و  زا  رتمرن  لسع و  زا  رتنیریش  هرقن و  زا  رتدیفس  شبطر  زبس و  ياههلح  زا 

دوب هچنانچ  دیورب  شـضوع  تعاس  رد  دنریگب  نآ  زا  هچنآ  دشاب و  هتفاب  رگید  مهب  لصتم  اهامرخ  نیئاپ  ات  اههکرت  يالاب  زا  دـشاب و  هدوب 
ردـقب شرانا  زیوم و  دـشاب و  گرزب  ياهوبـس  دـننام  یگرزب  رد  یبطر  ره  ٍۀَـعُونْمَم و  َو ال  ٍۀَـعوُطْقَم  یلاعتقح ال  لوق  تسا  نیاـب  هراـشا  و 

هدرک تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  اضیا  دـیراورم و  رد و  زا  ناشیا  ياهرمجم  دـشاب و  الط  زا  اهنآ  ياـههخاش  گرزب و  ياـهولد 
ص: نیقیلا ، قح  رـس  رب  لیلکا  جات و  هدیـشک و  همرـس  دنوشیم  قولخم  تسین و  ناشیا  ندب  رد  وم  دناهداس و  درما و  تشهب  لها  هک  تسا 

درم دـص  توق  ناشیا  زا  کی  ره  رب  مرکم و  هبرف و  فیطل و  معان و  مرن و  تسد و  رد  رتشگنا  نجن و  رب  تسد  ندرگ و  رد  یقوط  491 و 
ياهور رب  ریدق  روفغ  دنوادخ  دنامب و  وا  ماک  رد  لاس  لهچ  ماش  تشاچ و  ماعط  تذـل  ندرک و  عامج  ندـیماشآ و  ندروخ و  رد  دـنهدب 
يرادیب دنریمن و  زگره  هک  دنـشاب  هدـنز  دنـشاب  هدوب  هماج  زبس  رویز و  رز و  گنر و  دیفـس  دـناشوپب  ریرح  ناشیا  ياهندـب  رون و  ناشیا 

زگره هک  دنشاب  نادنخ  دندرگن و  نوزحم  زگره  هک  دنشاب  كانحرف  دنوشن و  ریقف  زگره  هک  دنشاب  يزاینیب  دنباوخن و  زگره  هک  دنـشاب 
دنشاب و داش  معنم و  هتـسویپ  دننکن و  شرت  ور  زگره  هک  دنـشاب  تعیبط  وکین  دندرگن و  راوخ  زگره  هک  دنـشاب  یمارگ  هتـسویپ  دنیرگن و 

راوس دنشابن و  نایرع  زگره  هک  دنـشاب  هدیـشوپ  هماج  دندرگن و  هنـشت  زگره  دندرگ و  باریـس  دندرگن و  هنـسرگ  زگره  دنروخ و  تذلب 
الط ياهفرظ  هرقن و  ياهقیربا  دنشاب و  لامج  نسح و  تیاهن  رد  هتسویپ  هک  نارسپ  ناشیا  رب  دننک  مالس  دنور و  رگیدکی  ترایزب  دنوش 

زا هتـسویپ  مالـس  تیحت و  اهنآ و  يوسب  دننک  رظن  هداد  هیکت  اهیـسرک  رب  دنـشاب و  هداتـسیا  تمدخ  رد  دـشاب و  ناشیا  تسد  رد  هتـسویپ 
تسا و نوریب  ریرحت  ریرقت و  زیح  زا  نآ  معن  تشهب و  تافص  تایصوصخ و  رد  رابخا  تایآ و  هک  نادب  دسر . ناشیاب  مالع  کلم  بناج 
رد ار  یـضعب  تسا و  روکذـم  راونالا  راحب  باتک  رد  رثکا  تسا و  یفاک  نامیا  تداعـس و  لها  يارب  زا  میدومن  داریا  هلاسر  نیا  رد  هچنآ 
هلآ دـمحمب و  اـهب  نیقیلا  یلا  اـهیلا و  لوـصولا  نینمؤـملا  ریاـس  هللا و  اـنقزر  ماهدوـمن  داریا  راـن  تنج و  هلاـسر  رد  ةوـیحلا و  نـیع  باـتک 

. نیرهاطلا

تسنآ تابوقع  منهج و  تایصوصخ  تافص و  زا  یضعب  نایب  رد  مهدزناش  لصف 

نآ زورفاشتآ  هک  یـشتآ  زا  دیزیهرپب  دیـسرتب و  تسا  هدومرف  یلاعتقح  نیدلا  موی  ءاعفـش  هلآ  دـمحمب و  اهنم  نینمؤملا  ریاس  هللا و  انذاعا 
منهجب اهنآ  نادباع  اب  هک  تسا  اهتب  دارم  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  تیربک  گنـس  دارم  هک  دـناهتفگ  نارـسفم  رثکا  گنـس و  تسنامدرم و 

رفک تلاح  رد  دنریمب  دنشاب و  رفاک  هک  اهنآ  هک  یتسردب  تسا  هدومرف  تسا و  رایسب  منهج  رد  رافک  ندوب  دلخم  باب  رد  تایآ  دنربیم و 
ره هک  تسا  هدومرف  دنیوجیم و  يرازیب  رگیدـکی  زا  رافک  ناعوبتم  منهج  رد  دـلخم  مدرم و  عیمج  هکئالم و  ادـخ و  تنعل  تسا  ناشیا  رب 

دنشتآ و باحصا  ناشیا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  دوشیم  هدرک  طبح  ناشیا  سپ  دشاب  رفاک  وا  دریمب و  نید و  زا  امش  زا  دوش  دترم  هک 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


يدوزب ار و  شتآ  رگم  دوخ  مکـش  رد  دنروخیمن  ملظب  دـنروخیم  ار  نامیتی  ياهلام  هک  اهنآ  تسا  هدومرف  دوب و  دـنهاوخ  هشیمه  نآ  رد 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر   492 ص : نیقیلا ، قح  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یـشتآ و  تخورفا  دنهاوخ 

ای هک  دـندرک  ضرع  سپ  دـشاب  لعتـشم  ناـشیا  ناـهد  زا  شتآ  هک  تماـیق  زور  رد  دوخ  ياـهربق  زا  یهورگ  دـنوشیم  ثوعبم  هک  دوـمرف 
ار ینمؤم  دـشکب  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  نامیتی و  ياـهلام  ناگدـنروخ  ینعی  هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  ترـضح  اـهنآ  دنتـسیک  هّللا  لوسر 
زا رتنیئاـپ  كرد  رد  ناـقفانم  هک  یتسردـب  تسا  هدوـمرف  دوـب و  دـهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  یتلاـح  رد  تسا  مـنهج  وا  يازج  سپ  ادـمع 

تسا و منهج  تاقبط  نیرتتسپ  رد  قفانم  تستاجرد و  ار  تشهب  هک  نانچ  تسا  تاکرد  تاقبط و  ار  منهج  دناهتفگ  نارـسفم  دـناشتآ 
دوخ يادفب  دنشاب و  هتـشاد  نآ  اب  زین  ار  نآ  لثم  تسا و  نیمز  رد  هچنآ  عیمج  دشاب  ناشیا  زا  رگا  دناهدش  رفاک  هک  اهنآ  هک  تسا  هدومرف 

شتآ و زا  دنور  نوریب  هک  دنهاوخیم  هدنروآدرد  باذع  تسناشیا  يارب  زا  ناشیا و  زا  دوشن  لوبق  تمایق  زور  باذع  عفد  يارب  زا  دـنهدب 
هدیـشوج و بآ  زا  یبارـش  تسناـشیا  يارب  زا  هک  تسا  هدوـمرف  مئاد و  میقم و  یباذـع  تسناـشیا  يارب  زا  نآ و  زا  تفر  دـنهاوخن  نوریب 

تسا هدومرف  ار و  سنا  نج و  زا  يرایسب  منهج  يارب  زا  میدرک  قلخ  ام  هک  قیقحتب  تسا  هدومرف  ناشیا و  رفک  ببـسب  هدنروآدرد  یباذع 
ادـخ هار  رد  دـننکیمن  قافنا  ار و  هرقن  الط و  دـنراذگیم  جـنگ  هک  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  شتآ و  باذـع  تسنارفاک  يارب  زا  هک  یتسردـب 

ار و ناشیا  ياهیناشیپ  اهنیاب  دـننکیم  غاد  سپ  منهج  شتآ  رد  ار  نآ  دـننکیم  خرـس  هک  يزور  رد  میلا  باذـعب  ار  ناشیا  هد  تراشب  سپ 
ار هچنآ  هزم  دیـشچب  سپ  دوخ  ياهسفن  يارب  زا  دیتشاذگ  جنگ  هچنآ  تسنیا  دنیوگیم  ناشیاب  ار و  ناشیا  ياهتـشپ  ار و  ناشیا  ياهولهپ 
نآ و رد  دوب  دنهاوخ  دـلخم  منهج  شتآ  ار  نارفاک  ار و  قفانم  نانز  نادرم و  ادـخ  تسا  هداد  هدـعو  تسا و  هدومرف  دـیتشاذگیم و  جـنگ 

متـس هک  ار  اـهنآ  دـیئوگب  سپ  هدوـمرف  میقم و  باذـع  تسناـشیا  يارب  زا  ادـخ و  ار  ناـشیا  تسا  هدرک  تنعل  ار و  ناـشیا  تسا  سب  نـیا 
رابج و ره  تسا  دیماان  بئاخ و  هک  تسا  هدومرف  دیاهدرک و  بسک  هکنآ  رگم  دـیوشیم  هداد  ازج  ایآ  ار  یمئاد  باذـع  دیـشچب  دـناهدرک 

درب ورف  دناوتیمن  ربجب و  دماشآیم  هعرج  هعرج  میر  كرچ و  ینعی  دیدص  بآ  زا  دـنناماشآیم  واب  منهج و  تسا  وا  بقع  زا  يدـناعم و 
زا رتدب  ظیلغ  یباذع  وا  بقع  زا  دوش و  صالخ  اهتدش  نیا  زا  هک  دریمیمن  دیآیم و  وا  يوسب  تهج  ره  ناکم و  ره  زا  گرم  بابـسا  و 
هک دوشیم  يراـج  منهج  رد  ناراـکانز  ياـهجرف  زا  هک  تسا  یکرچ  نوخ و  دـیدص  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسه  نیا 

تیاور مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  زا  دـیدص و  هزم  شاهزم  تـسا و  بآ  گـنر  شگنر 
نآ رد  شیور  رـس و  تسوپ  دوش و  نایرب  شیور  دـنروآ  وا  يور  شیپ  نوچ  دراد  تهارک  وا  دـنروآ  یمدآ  کیدزن  ار  نآ  هک  دـناهدرک 

، نیقیلا قح  يدور  دننام  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دور و  ردب  شربد  زا  ات  دنک  هراپ  ار  وا  ءاعما  عیمج  دماشایب  نوچ  دتفیب و 
اههدـید بآ  سپ  دوش  ادـیپ  ناشیا  يور  رد  اهرهن  اهلودـج و  هک  دـنیرگب  ردـق  نآ  دـیآ و  نوریب  کی  ره  زا  میر  كرچ و  زا   493 ص :
هاگهدعو منهج  تسا  هدومرف  درک و  ناوت  يراج  ناشیا  هدید  بآ  رد  اهیتشک  هک  دنیرگب  رادقم  نآ  ددرگ و  يراج  نوخ  دوش و  فرطرب 

دناهدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  تسا و  هدش  تمـسق  يوزج  ناشیا  زا  يرد  ره  يارب  زا  تسا و  رد  تفه  ار  نآ  تسناشیا و 
تفگ نینچمه و  دومرف  تشاذـگ و  يرگید  يالاب  رب  ار  اهتـسد  زا  یکی  یـضعب و  يـالاب  رب  هقبط  تفه  ینعی  تسا  رد  تفه  ار  منهج  هک 

نآ يالاب  رب  یظل و  نآ  يالاب  رب  تسا و  منهج  همه  زا  رتنیئاپ  یضعب و  يالاب  رب  یـضعب  ار  اهـشتآ  تسا و  هتـشاذگ  ضرع  رب  ار  اهتـشهب 
يالاب تسا و  هیواه  همه  زا  رتنیئاپ  دـناهتفگ  یـضعب  هیواه و  نآ  يالاب  ریعـس و  نآ  يالاب  میحج و  نآ  يالاب  رقـس و  نآ  يالاب  همطح و 

یظل مجنپ )  ) میحج مراهچ )  ) رقـس میـس )  ) ریعـس میود )  ) منهج لوا )  ) هک رد  تفه  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  تسا و  منهج  همه 
( نآ يالاب  هکرد   ) یـضعب يالاب  رب  یـضعب  تسیاهکرد  نآ  دراد و  رد  تفه  شتآ  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  هیواه  متفه )  ) همطح مشـش ) )
تسا و دوهی  لحم  میود )  ) ار و ناشیا  دنروآیم  نوریب  سپ  ایند  رد  دوخ  لامعا  ردقب  نآ  رد  دنوشیم  بذعم  هک  تسا  دـیحوت  لها  ياج 

نیقفانم لحم  تسا  لفـسالا  كرد  هک  متفه )  ) برع و ناکرـشم  مشـش )  ) سوجم و مجنپ )  ) نوبئاص و مراهچ )  ) يراصن و لـحم  میـس ) )
باذـع يالاب  رب  یباذـع  ار  ناشیا  میدرک  دایز  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  دـندرک  عنم  دـندش و  رفاک  هک  یتعاـمج  نآ  هک  تسا  هدومرف  تسا و 
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سابع نبا  زا  دنلب و  لخن  دننام  دنراد  اهـشین  هک  شتآ  رب  دنکیم  هدایز  ار  اهبرقع  اهیعفا و  دناهتفگ  یـضعب  دـندرکیم و  داسفا  هکنآ  ببـسب 
ناشیا يارب  زا  دننکیم  دایز  دناهتفگ  یضعب  دننکیم و  باذع  نآب  ار  ناشیا  هک  هتخادگ  سم  زا  تسا  دنچ  يرهن  دارم  هک  دناهدرک  تیاور 

ار نیطایش  ار و  ناشیا  مینادرگیم  روشحم  وت  راگدرورپ  قحب  سپ  تسا  هدومرف  هایس و  ياهرتسا  دننام  اهبرقع  نارتش و  اهلیف و  دننام  اهرام 
نایغط نمحر  دـنوادخ  رب  هک  کی  ره  هفیاط  ره  زا  مینکیم  ادـج  سپ  هدـمآرد  وناز  ودـب  منهج  رود  رد  ار  ناـشیا  مینادرگیم  رـضاح  سپ 

دوشیم و منهج  دراو  رگم  تسین  امـش  زا  کیچیه  منهج و  رد  نآ  نتخوسب  دنرتراوازـس  هک  اهنآب  میرتاناد  ام  سپ  تسا  هدوب  رتشیب  ناشیا 
منهج و رد  هدمآرد  وناز  ودب  ار  ناملاظ  میراذگیم  دناهدوب و  راکزیهرپ  هک  ار  اهنآ  میهدیم  تاجن  سپ  تسا  مزال  متح و  وت  راگدرورپ  رب 
رب ندـش  فرـشم  منهج  يوسب  لوصو  دورو و  زا  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  منهج  رد  ناشیا  ندـش  دراو  ینعم  رد  نارـسفم  دـناهدرک  فالخ 

هدمآ رد  وناز  ودب  منهج  رود  ار  ناشیا  مینکیم  رضاح  سپ  هک  تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  هکنانچمه  نآ  رد  ندش  لخاد  هن  تسا  منهج 
مالـس درب و  نانمؤم   494 ص : نیقیلا ، قح  رب  دـنوشیم و  منهج  لـخاد  قـلخ  عـیمج  تسا و  منهج  ندـش  لـخاد  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  و 

هدومرف دناهدرک و  تیاور  رباج  سابع و  نبا  زا  ار  نومضم  نیا  و  تسا . مزال  باذع  نارفاک  يارب  زا  دش و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  رب  هچنانچ 
ار یشتآ  ناملاظ  يارب  زا  میاهدرک  ایهم  ام  هک  تسا  هدومرف  مینادرگیم و  هدایز  ار  نآ  نتخورفا  ام  دوشیم  مک  منهج  لاعتشا  دنچ  ره  تسا 

تـسا هدرک  هطاحا  هک  شتآ  زا  تسا  يراوید  قدارـس  دناهتفگ  یـضعب  نآ  ياههدرپارـس  ینعی  نآ  قدارـس  ناشیاب  تسا  هدرک  هطاحا  هک 
رگا ناشیاب و  بناج  همه  زا  شتآ  هطاحا  زا  تسا  هیانک  ای  دـسریم  ناشیاب  منهج  رد  لوخد  زا  شیپ  هک  تسا  شتآ  هنابز  دود و  ای  ناشیاب 

ای تیز  دود  دننام  ای  هتخادگ  سم  ینعی  تسا  لهم  دننام  هک  یبآ  هب  دننکیم  ناشیا  یسردایرف  ترارح  یگنشت و  يرایسب  زا  دننک  هثاغتسا 
ناشیا و يارب  زا  منهج  تسا  یئاکتم  دـب  ناشیا و  يارب  زا  لهم  تسا  یبارـش  دـب  دـنکیم  نایرب  ار  ناشیا  ياهور  هک  نوخ  میر و  كرچ و 

سم زا  اههماج  ناشیا  يارب  زا  دـناهتفگ  شتآ  زا  اـههماج  ناـشیا  يارب  زا  تسا  هدـش  هدـیرب  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  سپ  هک  تسا  هدومرف 
تسناشیا ياهمکش  رد  هچنآ  نآب  دوشیم  هتخادگ  هک  ناشوج  بآ  ناشیا  رس  يالاب  زا  دنزیریم  دنزاسیم و  شتآ  دننام  هدش  خرس  هتخادگ 
دننادرگرب سفن  یگتفرگ  مغ و  تهجب  شتآ  زا  دـنیآ  نوریب  دـنهاوخ  هاگره  نهآ و  زا  تسا  اهزرگ  ناشیا  يارب  زا  ناشیا و  ياهتـسوپ  و 

يزرگ هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دناهدرک  تیاور  ار  هدنزوس  شتآ  باذع  دیـشچب  هک  ناشیاب  دـنیوگ  شتآ و  رد  ار  ناشیا 
تشادرب و دـنناوتن  دـنرادرب  نیمز  زا  ار  نآ  هک  دـنهاوخ  سنا  نج و  دـنروایب  نیمز  يور  رب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دـننز  ناـشیا  رب  دـنچ 

هلاسداتفه هک  دننز  ناشیا  رس  رب  اهزرگ  دنسر  منهج  تاقبط  يالابب  نوچ  دنکفا  الابب  ار  ناشیا  دوخ  هنابزب  شتآ  هک  دناهدرک  تیاور  اضیا 
رد تایآ  نیا  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  دنـشاب و  هتـشادن  رارق  ناشیا  تعاس  کی  دنور و  ورف  هار 

ناشیا فانب  هک  دزیوایب  نانچ  ناشیا  نیئاپ  بل  سپ  دریگیم  ورف  ار  یمدآ  هماج  هچناـنچ  دریگورف  ار  ناـشیا  شتآ  هک  تسا  هیما  ینب  نأـش 
منهج رعقب  هک  دـنبوکب  ناشیا  رـس  رب  نهآ  ياـهدومع  دـنیآ  نوریب  دـنهاوخ  نوچ  دـسرب و  ناـشیا  رـس  ناـیمب  ناـشیا  يـالاب  بل  دـسرب و 
دلخم منهج  رد  دـناهدش و  دوخ  ناـج  راـکنایز  هک  دـنناشیا  سپ  ناـشیا  لاـمعا  يوزارت  تسا  رتکبـس  هک  اـهنآ  تسا  هدومرف  دـندرگرب و 
ناشیا ياهبل  دنـشاب  هدرک  نایرب  هلک  دننام  هک  دناهتفگ  هدیدرگ و  حیبق  ناشیا  ياهور  دزویم و  ناشیا  يور  رب  شتآ  هنابز  دوب و  دنهاوخ 

سپ دشیمن  هدناوخ  امش  رب  ام  تایآ  ایآ  هک  دنیوگ  ناشیاب  دشاب  هدش  هدوشگ  ناشیا  ياهنادند  دشاب و  هدش  هدیشک  مه  رد  نیئاپ  الاب و  زا 
نیا زا  ار  ام  ام  راگدرورپ  يا  ناهارمگ  یهورگ  ام  میدوب  ام و  تواقـش  دش  بلاغ  ام  رب  اراگدرورپ  دـنیوگ  دـیدرکیم  بیذـکت  اهنآب  امش 
سپ دوخ  سفن  رب  دوـب  میهاوـخ  ناراکمتـس  اـم  سپ  تلالـض  رفکب و  مینک  دوـع  اـم  رگا  سپ   495 ص : نـیقیلا ، قــح  روآ  نوریب  شتآ 

یـشتآ تمایقب  دـنک  بیذـکت  هک  یـسک  يارب  زا  میاهدرک  ایهم  هک  تسا  هدومرف  دـیئوگن و  نخـس  نم  اب  دـیوش و  رود  دـیامرف  یلاـعتقح 
هاـگره ار و  نآ  شورخ  اـی  ار  شلها  هلاـن  ار و  نآ  مشخ  يادـص  وا  يارب  زا  دنونـش  يرود  ناـکم  زا  ار  ناـشیا  دـنیب  هاـگره  هک  هـتخورفا 
هکئالم هالیو  او  هاروبث  او  دننک  دایرف  اجنآ  رد  هدیـشک  ریجنز  رد  نیطایـش  اب  ای  هتـسب  ندرگ  رد  اهتـسد  یگنت  ناکم  رد  ار  ناشیا  دنزادنیب 

هیلع قداص  ترـضح  زا  دیـسر  دهاوخن  امـش  دایرفب  یـسک  درک و  دیهاوخ  رایـسب  دایرف  دوب  دهاوخن  یکی  امـش  يادن  نیا  دـنیوگ  ناشیاب 
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دوب و دـهاوخ  راوید  رد  خـیم  دـننام  ناشیا  ياج  یگنت  دـناهتفگ  دینـش و  دـنهاوخ  ار  منهج  شورخ  هار  هلاـس  کـی  هک  تسلوقنم  مالّـسلا 
هک اهنآ  تسا  هدومرف  ود و  ره  نامدرم  ناینج و  زا  منهج  رد  منک  رپ  هتبلا  هک  نم  بناج  زا  لوق  تسا  هدـش  مزال  نکیل  هک و  تسا  هدومرف 
زا دوشیمن  هداد  فیفخت  دـنوش و  صالخ  باذـع  زا  دـنریمب و  هک  دـسریمن  ناـشیاب  گرم  منهج  شتآ  تسناـشیا  يارب  زا  دـناهدش  رفاـک 

لمع ات  منهج  زا  ار  ام  روآ  نوریب  اراگدرورپ  هک  دـننک  هثاغتـسا  هلاـن و  داـیرف و  ناـشیا  هک  تسا  هدومرف  منهج و  باذـع  زا  يزیچ  ناـشیا 
دوخ تبقاع  هار  رد  دینک  رکفت  دیوش و  رکذتم  هک  ردق  نآ  ار  امـش  میدادن  رمع  ایآ  هک  ناشیاب  دنیوگ  میدرکیم  هچنآ  ریغ  مینکب  هتـسیاش 
امش يوسب  دمآ  رتشیب و  ياج  هچ  تسا  هلاسهدجیه  زا  شنزرس  نیا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دوش  رکذتم  دهاوخ  هک  یسک 
رکذ نانمؤم  يارب  ار  تشهب  ياهتمعن  هکنآ  زا  دـعب  تسا  هدومرف  تسین و  يروای  ار  ناـملاظ  هک  ار  باذـع  دیـشچب  سپ  هدـنناسرت  ربمغیپ 

نوریب هک  تسا  یتخرد  نآ  ناراکمتـس  يارب  زا  یناحتما  میدینادرگ  موقز  تخرد  ای  امـش  ینامهم  يارب  زا  تسا  رتهب  نیا  ایآ  تسا  هدرک 
دننکیم رپ  سپ  نآ  زا  دـنروخیم  نارفاـک  هـک  یتسردـب  تـسا و  نیطایـش  ياهرـس  دـننام  شاهفوکـش  نآ  خـیب  مـنهج و  لـصا  رد  دـیآیم 

تـشگزاب سپ  دـنماشآیم  نآ  يور  رب  هک  تسا  منهج  مرگ  میمح  زا  یبارـش  نآ  يور  رب  ناـشیا  يارب  زا  سپ  نآ  زا  ار  دوـخ  ياـهمکش 
رد نآ  هویم  شتآ  رد  تسا  یتخرد  موقز  دـناهتفگ  نارـسفم  تسناشیا - ياوأم  هک  تسا  منهج  يوسب  بارـش  ماـعط و  نیا  زا  دـعب  ناـشیا 

دیوریم نوچ  شتآ  ناـیم  رد  تخرد  هک  دـندرکیم  ءازهتـسا  شیرق  راـفک  ریاـس  لـهج و  وبأ  نوچ  یئوبدـب و  تنوـشخ و  یخلت و  تیاـهن 
هیداب و رد  تسا  یئوب  دب  خلت  هویم  دناهتفگ  یضعب  نیطایـش  سوءر  ناراکمتـس و  يارب  زا  میاهدینادرگ  ناحتما  ار  نآ  هک  دومرف  یلاعتقح 

ياهزیچ هک  تسا  روهشم  برع  نایم  رد  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک و  رام  رسب  هیبشت  ار  هویم  تسا  رام  زا  یـسنج  نیطایـش  دناهتفگ  یـضعب 
شومارف ار  شتآ  باذع  هک  دوشیم  بلاغ  هبترمب  منهج  لها  رب  یگنسرگ  هک  دناهدرک  تیاور  دننکیم و  ناطیش  رسب  هیبشت  ار  رکنم  حیبق 

سپ تسناشیا  نایم  رد  لـهج  وبا  دـنربیم و  تخرد  نآ  يوسب  ار  ناـشیا  سپ  دـننکیم  کـلامب  هثاغتـسا  دـننکیم و   496 ص : نیقیلا ، قـح 
کلام دنبلطیم  بآ  سپ  دشاب  شوج  رد  هک  یگید  دننام  ناشیا  مکـش  رد  دیآیم  شوجب  دوشیم  رپ  ناشیا  مکـش  ات  هویم  نآ  زا  دنروخیم 
دـسریم ناشیا  کیدزن  نوچ  دروآیم و  ناـشیا  يارب  زا  هدیـشوج  منهج  ياـهگید  رد  اـهلاس  هدیـسر و  تیاـهنب  ترارح  زا  هک  یمیمح  زا 

ناشیا بارـش  هک  تسا  هدومرف  درذـگیم و  تسناشیا  مکـش  رد  هچ  ره  دوشیم  لخاد  ناـشیا  مکـشب  نوچ  دوشیم و  ناـیرب  ناـشیا  ياـهور 
تسیاهمشچ دناهتفگ  یضعب  دنازوسیم و  ار  ناشیا  يدرس  زا  هک  تسا  يدرس  رایـسب  بآ  قاسغ  هک  دناهتفگ  یـضعب  قاسغ  تسا و  میمح 

دننکیم و ناشقلح  رد  هک  تسناشیا  ندب  میر  كرچ و  بآ و  دناهتفگ  یضعب  دوشیم و  يراج  نآ  رد  یشین  بحاص  ره  رهز  هک  منهج  رد 
تسا و اهنیاب  هیبش  هک  تسه  باذع  زا  رگید  مسق  هک  تسا  هدومرف  دنادیمن و  یـسک  ادـخ  زا  ریغب  هک  تسا  یباذـع  هک  دـناهتفگ  یـضعب 

نانزاخب دنشتآ  رد  هک  اهنآ  دنیوگ  تسا  هدومرف  ناشیا و  ریز  زا  ناشیا و  يالاب  زا  تسه  شتآ  زا  اهفقـس  ناشیا  يارب  زا  هک  تسا  هدومرف 
امش يوسب  امـش  نالوسر  دندماین  ایآ  هک  دنیوگ  نانزاخ  ار  باذع  زا  يزور  ام  زا  دهد  فیفخت  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  دیناوخب  هک  منهج 

دـشخبیمن هدئاف  دینک  هثاغتـسا  دینک و  اعد  دهاوخ  هچ  ره  سپ  دنیوگ  دندمآ  یلب  دـنیوگ  شتآ  باحـصا  نیهارب  لیالد و  تازجعم و  اب 
تاجن زا  دیماان  دوب  دنهاوخ  شتآ  رد  ار و  باذع  ناشیا  زا  دنهدیمن  فیفخت  تسا  هدومرف  هدئافیب و  رگم  نارفاک  ياعد  تسین  ار و  امش 

دوب و دـیهاوخ  باذـع  رد  هشیمه  هک  ناشیا  باوج  رد  دـیوگ  وت  راگدرورپ  ار  ام  دـناریمیم  کـلام  يا  هک  دـننک  ادـن  هک  تسا  هدومرف  و 
دینـش و دـنهاوخ  ار  باوج  نیا  دـننک  هثاغتـسا  ناشیا  هک  لاس  رازه  زا  دـعب  هک  تسا  هتفگ  ساـبع  نبا  دوب  دـهاوخن  گرم  ار  امـش  زگره 

تباب زا  ناشیا  ياهمکـش  رد  دنک  نایلغ  هتخادگ  سم  تباب  زا  دشاب  لهج  وبا  هک  تسناراکهانگ  نآ  ماعط  موقز  هرجـش  هک  تسا  هدومرف 
زا شرـس  يالاب  رب  دـنزیرب  سپ  منهج  نایمب  دیـشکب  ور  رب  ار و  وا  دـیریگب  هک  منهج  هنابزب  دـنیوگ  دـشوج  گـید  رد  هک  بآ  ندیـشوج 

هدومرف درک و  دنهاوخن  باذـع  ار  وت  دوخ و  موق  رد  یمیرک  زیزع و  هک  يدرکیم  نامگ  هک  یتسردـب  شچب  واب  دـنیوگ  میمح و  باذـع 
رـضاح وت و  لاـمعا  هماـن  زا  تسا  نم  دزن  هچنآ  تسا  نیا  هک  وا  لاـمعاب  تسا  هدوب  لـکوم  هک  یکلم  ینعی  وا  نیرق  واـب  دـیوگ  هک  تسا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هینثت  باطخ  هک  تسا  هدـش  دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  رد  دـینع  ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  تسا 
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دینک منهج  لخاد  ار  دوخ  نانمشد  ینعی  ار  يدناعم  هدننک  نارفک  رایسب  ره  منهج  رد  دیزادنیب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّلس و 
هتخانـش هک  تسا  هدومرف  نارفاکب و  دنلکوم  هک  تسا  کلم  ود  اب  باطخ  هک  دـناهتفگ  یـضعب  دـینک و  تشهب  لخاد  ار  دوخ  ناتـسود  و 

منهج رد  دننکیم و  لغ  ناشیا  ياهاپ  اب  ار  ناشیا  یناشیپ  هینابز  سپ  ناشیا  هایس  ياهورب  نارفاک  نامرجم و  دنوشیم   497 ص : نیقیلا ، قح 
بآب هاگ  دـننکیم و  باذـع  ار  ناشیا  شتآب  هاـگ  نارفاـک  دـندرکیمن  رواـب  هک  یمنهج  تسا  نیا  ناـشیا  اـب  هکئـالم  دـنیوگ  دـننکفایم و 

کیدزن دشاب و  شورخ  شوج و  رد  دوش و  رهاظ  منهج  زا  یمیظع  يادـص  منهج  رد  دـنزادنیب  ار  ناشیا  هاگره  تسا  هدومرف  هدیـشوج و 
دماین یـسک  ایآ  هک  دنـسرپ  ناشیا  زا  منهج  نانزاخ  منهج  رد  دنزادنیب  هک  ار  یجوف  ره  نارفاک  رب  مشخ  تدش  زا  دـشاپب  مه  زا  هک  دـشاب 

میدینشیم و ام  رگا  دنتفگ  تسا و  هداتـسرفن  يزیچ  ادخ  میتفگ  میدرک و  بیذکت  ام  هدننکادن و  دمآ  دیوگ  دناسرتب  باذع  نیا  زا  ار  امش 
رد هک  يرادراخ  ماعط  تسه و  نارگ  ياهلغ  اهریجنز و  ام  دزن  هک  تسا  هدومرف  میدـشیمن و  منهج  لـخاد  میدرکیم  لوبق  میدـیمهفیم و 

یقاب تسیچ  رقـس  هک  ینادیم  هچ  مینک و  رقـس  لخاد  ار  وا  يدوزب  هک  تسا  هدومرف  موقز و  ینعی  دیآ  نوریب  هن  دور  ورف  هن  دوش  دـنبولگ 
هدنهد رییغت  دـناسرن و  ناشیاب  هک  دراذـگیمن  ار  باذـع  زا  یعون  چـیه  ار و  ناشیا  ناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  زا  يزیچ  نآ  دراذـگیمن 

تسا و هدـنیابر  قرب  دـننام  ناشیا  ياههدـید  هک  دـناهتفگ  دـنامنهج و  ناـنزاخ  هک  کـلم  هدزون  وا  رب  دـنلکوم  ار  ناـشیا  ياهتـسوپ  تسا 
رد تسا و  هار  لاس  رازه  کی  ره  شود  ود  نیبام  دیآیم  نوریب  ناشیا  ياهناهد  زا  شتآ  ياههنابز  واگ و  ياهخاش  دننام  ناشیا  ياهـشین 
زا کی  ره  تسا و  هدـش  هتـشادرب  ناشیا  لد  زا  محر  دـیجنگ و  دـنناوت  دـنبرع  لیابق  مظعا  هک  رـضم  هعیبر و  دـننام  ناشیا  تسد  فک  ره 

دنلکوم کلم  هدزون  رقس  صوصخ  رب  هک  دناهتفگ  یضعب  دنکفایم و  دهاوخ  هک  منهج  ياج  رهب  درادیمرب و  ار  سک  رازه  داتفه  ناشیا 
دیوگیم دمحم  تفگ  شیرق  اب  لهج  وبأ  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور  دنتسه و  رگید  نارادهنازخ  رگید  تاکرد  يارب  زا  و 

نم تفگ  ناشیا  زا  یکی  دیریگب  ار  نانزاخ  زا  یکی  امـش  زا  کی  ره  دیناوتیمن  ایآ  دیناعاجـش  همه  امـش  دنرفن و  هدزون  منهج  نانزاخ  هک 
یکلم رگم  ار  منهج  باحـصا  میاهدینادرگن  ام  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  تقو  نیا  رد  دینک  تیافک  ار  ات  ود  امـش  منکیم  تیافک  ار  رفن  هدفه 

هک تسا  هدومرف  نارفاک و  يارب  زا  یناحتما  رگم  ار  ناشیا  ددع  میدینادرگن  دیئآرب و  ناشیا  هدهع  زا  امـش  هک  دنتـسین  مدآ  ینب  زا  دـنچ و 
هـس تسا و  هریت  هک  یهایـس  شتآ  يوسب  دیورب  ایند  رد  ار  نآ  دندرکیم  راکنا  هک  یـشتآ  يوسب  دیورب  هک  دنیوگ  نارفاکب  منهج  نانزاخ 

ياهـسفن هک  پچ  بناج  زا  تسار و  بناج  زا  رـس و  يالاب  زا  دـنکیم  هطاحا  رفاـکب  دـیآیم و  نوریب  منهج  زا  هک  يدود  اـی  دراد و  هبعش 
ات تسه  نآ  رد  دوشیم و  هبعش  هس  هدرپارس  دننام  دنکیم  هطاحا  دیآیم و  نوریب  شتآ  زا  ياهنابز  هک  دناهتفگ  یـضعب  دریگیم و  ار  ناشیا 

دشخبیمن ناشیاب  هدیاف  دنوشیم   498 ص : نیقیلا ، قح  نآ  لخاد  نوچ  تسا  منهج  دود  هیاس  هک  دناهتفگ  یـضعب  دوش و  غراف  باسح  زا 
هایس ای  درز  نارتش  دننام  رظن  رد  یگرزب و  رد  رصق  دننام  شتآ  دنکفایم  نوریب  دنچ  هرارـش  دوشیمن و  ناشیا  عنام  شتآ  هنابز  ررـض  زا  و 
بقح نآ  رد  درک  دـنهاوخ  ثکم  تسا  عجرم  بآـم و  ار  نارفاـک  ناـیغاط و  تسا و  نایـصاع  هار  رـس  رب  منهج  تسا  هدومرف  دـنیامنیم و 

شفیرخ تسا و  فیرخ  داتفه  یبقح  ره  تسا  هبقح  هس  لهچ و  دناهتفگ  یـضعب  تشاد و  دـهاوخن  تیاهن  یبقح و  زا  دـعب  یبقح  رایـسب 
ماما ترـضح  زا  و  دیرامـشیم . امـش  هک  یئاهلاس  زا  لاس  رازه  يزور  ره  تسا و  زور  تصـش  دصیـس و  یلاـس  ره  تسا و  لاـس  دـصتفه 

رد دنیآیم و  نوریب  منهج  زا  هک  ناناملسم  زا  تسا  یتعامج  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  ربتعم  دنس  نیدنچب  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
دصیـس و یلاس  ره  تسا و  لاس  داتـشه  یبقح  ره  تسا و  بقح  تشه  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  راـبخالا  یناـعم 

یلـص ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  هماع  دیرامـشیم و  هک  یئاهلاس  زا  تسا  لاس  رازه  ردقب  يزور  ره  تسا و  زور  تصش 
تـصش زا  هدایز  یبقح  ره  دـنامب و  نآ  رد  رایـسب  باقحا  ات  دوش  منهج  لخاد  هک  یـسک  دـیآیمن  نوریب  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

هک نآ  رب  دنکن  دامتعا  یـسک  سپ  امـش  ياهلاس  زا  تسا  لاس  رازه  رادـقم  زور  ره  تسا و  زور  تصـش  دصیـس و  یلاس  ره  تسا و  لاس 
یکنخ ياوه  هن  دناهتفگ  یضعب  تسباوخ و  درب  هتفگ  سابع  نبا  یبارش - يدرب و  نآ  رد  دنـشچیم  هن  دمآ و  مهاوخ  نوریب  منهج  زا  رخآ 
همطح تسیچ  هک  ینادیمهچ  همطح و  رد  ار  وا  دزادنایم  هتبلا  دـهدیمن و  عفن  واب  رفاک  لام  تسا  هدومرف  قاسغ و  میمح و  رگم  یبآ  هن  و 
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هدش هدیـشک  ياهدومع  رد  دـندنبیم  ناشیا  يور  رب  ار  نآ  ياهرد  اهلد و  رب  دوشیم  فرـشم  تسا و  هدـش  هتخورفا  هک  تسا  ادـخ  شتآ 
زا یـشایع  دوشن و  لخاد  ناشیا  رب  یمیـسن  دوش و  عطق  ناشیا  زا  ندمآ  نوریب  دیما  ات  شتآ  زا  ینهآ  ياهخیمب  ار  نآ  دننکیم  مکحم  سپ 
هک ار  ناناملـسم  دـیحوت و  لها  درک  دـنهاوخ  شنزرـس  ناکرـشم  رافک و  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح 

يارب زا  دـنک  تیمح  نایملاع  راگدرورپ  سپ  منهج  رد  ندـش  لـخاد  رد  میدـش  يواـسم  امـش  اـم و  دـشخبن و  امـشب  هدـئاف  امـش  دـیحوت 
هک ار  ناربمغیپ  دـیامرف  سپ  دـهاوخ  ادـخ  هک  ردـق  نآ  دـننک  تعافـش  سپ  ار  ناشیا  دـینک  تعافـش  هک  دـیامرف  ار  هکئـالم  ناناملـسم و 

دهاوخ ادخ  هک  ره  يارب  زا  دینک  تعافش  هک  ار  نانمؤم  دیامرف  یلاعتقح  سپ  دهاوخ  ادخ  هک  ردق  نآ  دننک  تعافـش  سپ  دینک  تعافش 
هناورپ و دـننام  شتآ  نایم  زا  دـنیآ  نوریب  سپ  نم  تمحرب  دـیئآ  نوریب  مرتمیحر  ناگدـننک  محر  همه  زا  نم  هک  دـیامرف  یلاـعتقح  سپ 

ادـخب دـندنبیم و  ناـشیا  رب  ار  اـهرد  دنـشکیم و  ار  اـهدومع  نیا  زا  دـعب  هک  دومرف  ترـضح  سپ  دـنوشیم  عمج  شتآ  دزن  هک  ناروناـج 
تیاور ریصب  وبا  زا  حیحصلاک  دنـسب  میهاربا  نب  یلع  499 و  ص : نیقیلا ، قح  دوب . دنهاوخ  دلخم  هشیمه  دناهدنام  یقاب  اهنآ  هک  دـنگوس 

ایهم دومرف  تسا  هدش  نیگنس  ملد  هک  ناسرتب  ارم  هّللا  لوسر  نب  ای  هک  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ  هک  تسا  هدرک 
ببس زا  ترـضح  دوب  مسبتم  دمآیم  هک  رتشیپ  دوب  هدرک  شرت  ور  ادخ و  لوسر  دزنب  دمآ  لیئربج  هک  یتسردب  زارد  یگدنز  يارب  زا  وش 
منهج شتآ  ياهمد  هک  دـندومرف  دنتـشاذگ  تسد  زا  دـندیمدیم  منهج  شتآ  رب  هک  ار  یئاهمد  زورما  تفگ  لیئربج  دومن  لاؤس  لاح  نیا 

ات دندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دش  دیفـس  ات  دـندیمد  منهج  شتآ  رب  لاس  رازه  هک  دومرف  یلاعتقح  دـمحم  يا  تفگ  لیئربج  يا  تسیچ 
میر منهج و  لها  قرع  هک  عیرـض  زا  ياهرطق  رگا  کیرات و  تسا و  هایـس  نونکا  دـش و  هایـس  ات  دـندیمد  رگید  لاس  رازه  سپ  دـش  خرس 
عیمج هنیآره  دـنزیرب  ایند  لها  ياهبآ  رد  دـنناروخیم  منهج  لهاب  بآ  ضوعب  هدیـشوج و  منهج  ياهگید  رد  هک  تسا  ناراکانز  ياهجرف 

زا دـنراذگب  ایند  رب  دـنراذگیم  منهج  لـها  ندرگب  هک  تسا  عرز  داـتفه  هک  يریجنز  زا  هقلح  کـی  رگا  دـنریمب و  شدـنگ  زا  اـیند  لـها 
كاله نآ  دب  يوب  زا  ایند  لها  دنزیوایب  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  ار  شتآ  لها  ياهنهاریپ  زا  ینهاریپ  رگا  دزادگب و  ایند  مامت  نآ  یمرگ 
ناشیا يوسب  داتـسرف  ار  یکلم  یلاعتقح  سپ  دـندمآ  رد  هیرگب  ود  ره  لیئربج  لوسر و  ترـضح  دومرف  نایب  ار  اهنیا  لیئربج  نوچ  دـنوش 

دیوش نم  باذع  بجوتسم  هک  دینکب  یهانگ  هکنآ  زا  منادرگیم  نمیا  ار  امش  هک  دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  ار  امـش  امـش  راگدرورپ  هک 
لها زور  نآ  رد  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  دوب  مسبتم  دمآیم  ترـضح  نآ  تمدخب  لیئربج  هک  هاگره  نآ  زا  دعب  سپ 
منهج لـخاد  منهج  لـها  نوـچ  دـننادیم و  ار  نآ  میعن  تشهب و  تمظع  تـشهب  لـها  دـننادیم و  ار  یهلا  باذـع  مـنهج و  تـمظع  شتآ 
ناشیا هلک  رب  نهآ  ياهزرگ  هکئالم  دندیـسر  منهج  رانکب  نوچ  سپ  دنناسریم  منهج  يالابب  ار  دوخ  ات  دننکیم  یعـس  لاس  داتفه  دـنوشیم 

ریثأت رتشیب  باذع  هک  دنناشوپیم  ناشیا  ندب  رب  هزات  تسوپ  دـنهدیم و  رییغت  ار  ناشیا  ياهتـسوپ  سپ  دـندرگیمرب  منهج  رعقب  ات  دـنبوکیم 
تباـث نب  رمع  زا  ربتعم  دنـسب  ارم و  تسیفاـک  وا  رم  تسا  سب  تفگ  تسیفاـک  ارت  متفگ  هچنآ  هک  تفگ  ریـصب  وباـب  ترـضح  سپ  دـنکب 

هچنآ تدش  زا  ناگرگ  ناگـس و  دننام  دننکیم  دایرف  شتآ  رد  منهج  لها  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  تسلوقنم 
باذـع دـنبای و  تاجن  باذـع  زا  هک  دـشابیمن  گرم  ار  ناشیا  هک  یهورگب  رمع  يا  يراد  نامگ  هچ  یهلا  باذـع  ملا  زا  دـسریم  ناـشیاب 

دشاب و هدش  هایس  ناشیا  ياهور  دنشاب و  ناروک  ناگنگ و  نارک و  دنشابیم و  هنسرگ  هنشت و  شتآ  نایم  رد  دوشیمن و  کبس  زگره  ناشیا 
دنزورفا ناشیا  رب  شتآ  دنهدن و  فیفخت  ار  ناشیا  باذع  دننکن  ناشیا  رب  محر  دوخ  راگدرورپ  هدرک  بضغ  نامیـشپ و  مدان و  مورحم و 

ناشیا ياهندب  شتآ  ياهبالقب  دنروخ و  ماعط  ضوعب  منهج  موقز   500 ص : نیقیلا ، قح  زا  دنماشآ و  بآ  ضوعب  منهج  مرگ  میمح  زا  و 
دننکیمن و محر  ناشیا  رب  دنراد و  هجنکش  رد  ار  ناشیا  دیدش  رایسب  ظیلغ  رایـسب  هکئالم  دنبوک و  ناشیا  رـس  رب  نهآ  ياهزرگ  دنرد و  ار 

دننک اعد  رگا  دـنزاسیم  دـیقم  ار  ناشیا  اهدـنب  اهلغ و  رد  دنـشکیم و  ریجنز  رد  ار  ناشیا  نیطایـش  اب  دنـشکیم و  شتآ  رد  ار  ناـشیا  يورب 
رفعج ماما  ترضح  زا  دنوریم و  منهجب  هک  یعمج  لاح  تسا  نیا  دوشیمن و  هدروآرب  دنبلط  یتجاح  رگا  دوشیمن و  باجتسم  ناشیا  ياعد 
تسا نامثع  رمع و  رکب و  وبأ  زا  هیانک  هک  نوراق  ناماه و  نوعرف و  رد  کی  زا  تسا  رد  تفه  ار  منهج  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص 
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ردکی تسین و  کیرـش  باب  نیا  رد  ناشیا  اب  یـسک  تسناشیا و  صوصخم  هک  دنوشیم  لخاد  هیما  ینب  رگید  رد  کی  زا  دنوشیم و  لخاد 
ورف منهج  رد  لاس  داتفه  دوش  لخاد  رد  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  هیواه  باب  رگید  ردکی  رقـس و  باب  رگید  ردکی  تسا و  یظل  باب  رگید 
نینچ ناشیا  لاح  دابآلا  دبا  دـنوریم و  ورف  رگید  لاس  داتفه  سپ  دـنکفایم  منهج  يالاب  هقبطب  ار  ناشیا  دـیزیم  یـشوج  منهج  سپ  دوریم 

دـنوشیم و منهج  لخاد  هدرکن  ام  يرای  هک  ره  هدرک و  گنج  ام  اب  هک  ره  ام و  نانمـشد  نآ  زا  هک  تسا  يرد  رد  کـی  منهج و  رد  تسا 
مالّـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  تسلوـقنم  ربـتعم  دنـسب  و  تسا . رتـشیب  همه  زا  شتدـش  یمرگ و  تـسا و  اـهرد  نیرتـگرزب  رد  نـیا 

هرجح ره  رد  تسا و  هرجح  رازه  داتفه  هناخ  ره  رد  تسا و  هناـخ  رازه  داـتفه  نآ  رد  هک  منهج  رد  تسیاهرد  هک  دومرف  قلف  زا  دندیـسرپ 
رد دـتفایم و  راذـگ  هرد  نیا  رب  ار  منهج  لها  عیمج  تسا و  رهز  يوبـس  رازه  داـتفه  يراـم  ره  مکـش  رد  تسا و  هایـس  راـم  رازه  داـتفه 

بآـب ار  نآ  هبترم  داـتفه  هک  منهج  شتآ  زا  وزج  داـتفه  زا  تسا  وزج  کـی  تسه  اـیند  رد  هک  امـش  شتآ  نیا  هک  دوـمرف  رگید  ثیدـح 
تمایق زور  رد  ار  منهج  هک  یتسردب  تشادن  نآ  یکیدزن  تقاط  سک  چیه  دندرکیمن  نینچ  رگا  تسا و  هتخورفا  زاب  دناهدرک و  شوماخ 

نیبرقم و هکئالم  عیمج  هک  دروآ  رب  رـشحم  رد  يدایرف  منهج  سپ  دـنراذگب  نآ  يور  رب  ار  طارـص  هک  دروآ  دـنهاوخ  رـشحم  يارحـصب 
رصق یس  دصیس و  نآ  رد  هک  منهج  رد  تسیئداو  قاسغ  هک  تسلوقنم  رگید  ثیدح  رد  دنیآ و  هثاغتـسا  يونازب  نآ  میب  زا  نیلـسرم  ءایبنا 

یس دصیس و  يرام  ره  مکـش  رد  تسا و  يرام  هیواز  ره  رد  تسا و  هیواز  لهچ  هناخ  ره  رد  تسا و  هناخ  دصیـس  يرـصق  ره  رد  تسا و 
يارب زا  دزیرب  منهج  لها  عیمج  رب  ار  دوخ  رهز  اهبرقع  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و  رهز  يوبس  یس  دصیـس و  یبرقع  ره  شین  رد  تسبرقع و 

رب ار  هبترم  نآ  لها  هک  تسا  میحج  لوا )  ) تسا هبترم  تفه  منهج  تاـکرد  هک  تسلوقنم  رگید  ثیدـح  رد  تسا و  یفاـک  همه  كـاله 
رایـسب هک  دیامرفیم  نآ  فصو  رد  یلاعتقح  هک  تسا  یظل  مود ) هبترم  و   ) دـشوجیم گید  دـننام  ناشیا  غامد  هک  دـنرادیم  هتفات  ياهگنس 

قحب و هدرک  تشپ  هک  یسک  دشکیم  دوخ  بناجب  ار و  ناشیا  رس  تسوپ  ای  ار  ناکرـشم  تسد  ياپ و  تسا   501 ص : نیقیلا ، قح  هدنشک 
تسا رقس  میـس ) هبترم   ) هدرکن ادا  نآ  زا  ار  یهلا  قوقح  هدرک و  ظفح  ار و  ایند  ياهلام  تسا  هدرک  عمج  قلطم و  دوبعم  زا  هدینادرگ  ور 
هکلب ار  ماظع  باصعا و  قورع و  تشوگ و  تسوپ و  دراذـگیمن  یقاب  هک  تسا  یـشتآ  رقـس  هک  دـیامرفیم  نآ  فصو  رد  یلاـعتقح  هک 

تسوپ هدننکهایس  رایسب  تسا  یـشتآ  دنازوسیم و  زاب  درادیمن و  رب  تسد  شتآ  دنادرگیمزاب و  ار  ءازجا  نآ  ادخ  زاب  دنازوسیم و  ار  همه 
زا هک  تسا  همطح  مراهچ ) هبترم  و   ) هکئالم زا  عون  هدزون  ای  کلم  هدزون  دـنلکوم  نآ  رب  ناشیا و  يارب  دزاس  ادـیوه  رهاظ و  ات  ار  نارفاک 

دنکـشیم مه  رد  ار  وا  دننکفا  نآ  رد  ار  هک  ره  دنوریم و  اوه  رب  هک  دندرز  نارتش  ایوگ  هک  میظع  کشوک  دننام  دوشیم  ادج  اههرارـش  نآ 
هقبط  ) دنادرگیمرب لوا  تلاحب  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دناهدش  هزیر  همرس  دننام  نوچ  دنکیمن و  تقرافم  وا  زا  حور  همرس و  دننام  دبوکیم  و 

زا یفرظ  دسر  ناشیا  دایرفب  کلام  نوچ  سرب  ام  دایرفب  کلام  يا  هک  دـننکیم  دایرف  هک  دنتـسه  یهورگ  اجنآ  رد  هک  تسا  هیواه  مجنپ )
سپ دنناروخیم  ناشیاب  هتخادگ و  سم  دننام  هدش  يراج  ناشیا  ياهندب  زا  هک  یقرع  نوخ و  كرچ و  زا  تسا  ولمم  هک  دریگیم  رب  شتآ 

دیامرفیم یلاعتقح  هچنانچ  نآ  ترارح  تدـش  زا  دزیریم  نآ  رد  ناشیا  يور  تشوگ  تسوپ و  دـنروآیم  ناـشیا  يور  کـیدزن  هب  نوچ 
ناشیا دایرفب  یگنـشت  زا  دـنیامن  هثاغتـسا  رگا  نآ و  ياههدرپارـس  ناشیاب  دـنک  هطاحا  هک  ار  یـشتآ  میاهدرک  هداـمآ  ناراکمتـس  يارب  هک 

يارب زا  لهم  تسا  یبارـش  دب  ار  ناشیا  يور  دنک  نایرب  دنرب  ناشیا  ناهد  شیپ  نوچ  هک  دشاب  هتخادگ  سم  دـننام  هک  یبآ  هب  دنـسریم 
شتـسوپ هک  دـنچ  ره  دور و  ورف  شتآ  رد  لاس  داتفه  دـنزادنا  هیواه  رد  ار  هک  ره  ناشیا و  يارب  زا  شتآ  تسا  یهاگهیکت  دـب  ناـشیا و 

ره رد  تسا و  شتآ  زا  هدرپ  ارس  دصیس  نآ  رد  هک  تسا  ریعس  مشش ) هقبط  و   ) دنایورب شندب  رب  رگید  تسوپ  نآ  لدب  یلاعت  قح  دزوسب 
اجنآ رد  تسا و  ررقم  باذـع  زا  عون  دصیـس  هناخ  ره  رد  تسا و  شتآ  زا  هناخ  دصیـس  يرـصق  ره  رد  شتآ و  زا  رـصق  دصیـس  هدرپارس 

هک دیامرفیم  یلاعت  هناحبس و  قح  هچنانچ  دناهدرک  ایهم  هقبط  نآ  لها  يارب  شتآ  زا  اهریجنز  اهدنک و  تسا و  شتآ  زا  اهبرقع  اهرام و 
رد تسا  یهاچ  نآ  تسا و  اجنآ  رد  قلف  هک  تسا  منهج  متفه ) هقبط  و   ) هتخورفا شتآ  زا  اهریجنز  اهلغ و  نارفاک  يارب  میاهدرک  ایهم  ام 

نایم سم  زا  تسا  یهوک  دوعص  منهج و  رد  تسا  اههقبط  نیرتدب  هقبط  نیا  دوشیم و  لعتشم  منهج  دنیاشگیم  ار  نآ  رد  نوچ  هک  منهج 
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، نیقیلا قح  تسا . هقبط  نیا  ياهیاج  نیرتدـب  عضوم  نیا  تسا و  يراج  هوک  نآ  رود  رب  هک  هتخادـگ  سم  زا  تسیاهناخدور  ماثا  منهج و 
هک زور  نآ  زا  هک  دنمانیم  رقس  ار  نآ  هک  تسه  يداو  منهج  رد  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  502 و  ص :

عیمج هنیآره  دشکب  سفن  ینزوس  خاروس  ردـقب  هک  دـهد  تصخر  ار  نآ  ادـخ  رگا  تسا و  هدیـشکن  سفن  تسا  هدرک  قلخ  ار  نآ  ادـخ 
زا اهنآ  رد  ادـخ  هچنآ  يداو و  نآ  تفاثک  وب و  دـنگ و  ترارح و  زا  دـنربیم  هانپ  ادـخب  منهج  لـها  دـنازوسب و  تسا  نیمز  يور  رد  هچنآ 

نفعت یمرگ و  زا  ادخب  دنریگیم  هانپ  يداو  نآ  لها  عیمج  هک  تسا  یهوک  يداو  نآ  رد  دوخ و  باذـع  زا  تسا  هدومرف  ایهم  شلها  يارب 
هذاعتـسا ادـخب  هوک  نآ  لها  هک  تسیاهرد  هوک  نآ  رد  تسا و  هدومرف  ررقم  اـجنآ  رد  شلها  يارب  ادـخ  هک  اـهباقع  هوک و  نآ  تفاـثک  و 

باذـع تراذـق و  نفعت و  یمرگ و  زا  هرد  نآ  لها  هک  تسا  یهاـچ  هرد  نآ  رد  نآ و  ياهباذـع  هرد و  نآ  تفاـثک  یمرگ و  زا  دـنیامنیم 
رد ادـخ  هچنآ  رام و  نآ  تفاثک  نفعت و  تثابخ و  زا  هاچ  نآ  لها  عیمج  هک  تسا  يرام  هاچ  نآ  رد  دـنربیم و  هانپ  ادـخب  هاـچ  نآ  دـیدش 

هتشذگ و ياهتما  زا  تسا  سک  جنپ  ياج  هک  تسا  قودنص  تفه  رام  نآ  مکش  رد  دنیامنیم و  هذاعتسا  ادخب  تسا  هداد  رارق  نآ  ياهشین 
هک درک  هعزاـنم  میهاربا  اـب  هک  تسا  دورمن  رگید  تشک و  ار  لـیباه  دوـخ  ردارب  هک  تسا  لـیباق  سک  جـنپ  نآ  تـما و  نـیا  زا  سک  ود 
هک تسا  یـسک  درک و  هارمگ  ار  دوـهی  هک  تسا  ادوـهی  درک و  یئادـخ  ياوـعد  هک  تسنوـعرف  منادرگیم و  هدـنز  مناریمیم و  نـم  تـفگ 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  رمع و  رکب و  وبأ  ینعی  دندرواین  ادخب  نامیا  هک  دـنیبارعا  ود  تما  نیا  زا  درک و  هارمگ  ار  يراصن 
ندرگ رد  ار  ناشیا  ياهتـسد  دناهدرک و  ریجنز  ار  ناشیا  ياهاپ  دـناهدز و  شتآ  نایم  رد  اهبقن  تیـصعم  لها  يارب  دومرف  هک  تسلوقنم 

رد دناهتـسب و  ناشیا  رب  دناهدیرب و  ناشیا  يارب  شتآ  زا  اههبج  دناهدیناشوپ و  هتخادگ  سم  زا  اهنهاریپ  ناشیا  ياهندب  رب  دناهدرک و  لغ 
دـنیاشگیمن و ار  اهرد  نآ  زگره  سپ  دناهتـسب  ناشیا  يور  رب  ار  منهج  ياـهرد  هدیـسر و  تیاـهنب  شیمرگ  هک  دـنراتفرگ  یباذـع  ناـیم 

ناشیا باقع  تسا و  دـیدش  هتـسویپ  ناشیا  باذـع  دوشیمن و  فرط  رب  ناشیا  زا  یمغ  زگره  دوشیمن و  لخاد  ناـشیا  رب  یمیـسن  زگره 
ار ام  هک  بلطب  دوخ  راگدرورپ  زا  هک  دننک  هثاغتـسا  کلامب  دـیآیم  رـسب  ناشیا  رمع  هن  دوشیم و  یناف  ناشیا  هناخ  هن  تسا  هزات  هشیمه 

یهاچ منهج  رد  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  دوب و  دیهاوخ  باذع  نیا  رد  هشیمه  هک  دیوگ  باوج  دناریمب 
زورب نامیا  هک  يربکتم  ره  درمتم و  ناطیـش  ره  تسا و  دـناعم  رابج  ربکتم  ره  ياـج  نآ  دـنیامنیم و  هذاعتـسا  نآ  زا  منهج  لـها  هک  تسا 

زا شباذع  هک  یـسک  منهج  رد  هک  دومرف  دـشاب و  هتـشاد  ار  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  توادـع  هک  ره  دـشاب و  هتـشادن  تمایق 
، نیقیلا قح  زا  شنیلعن  دـنب  دـشاب و  وا  ياپ  رد  شتآ  زا  لعن  ود  دـشاب و  شتآ  زا  يایرد  رد  هک  تسا  یـسک  رتمک  دـشاب  رتکبـس  نارگید 

شباذـع منهج  لها  عیمج  زا  هک  دـنک  نامگ  دـشاب و  شوج  رد  گید  دـننام  شغاـمد  زغم  ترارح  تدـش  زا  هک  دـشاب  شتآ   503 ص :
زا منهج  لها  هک  منهج  رد  تسا  یهاچ  قلف  هک  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  دشاب و  رتلهـس  همه  زا  وا  باذع  هکنآ  لاح  تسا و  رتتخس 

یقودنـص هاچ  نآ  رد  دینازوس و  ار  منهج  دیـشک  سفن  نوچ  دـشکب  سفن  هک  دومن  بلط  ادـخ  زا  دـنیامنیم  هذاعتـسا  نآ  ترارح  تدـش 
ناینیشیپ زا  سک  شش  نآ  رد  هک  تسا  یتوبات  نآ  دنیامنیم و  هذاعتـسا  قودنـص  نآ  ترارح  یمرگ و  زا  هاچ  نآ  لها  هک  شتآ  زا  تسا 

شتآ رد  ار  میهاربا  هک  دورمن )  ) تشک و ار  دوـخ  ردارب  هک  تـسا  مدآ  رـسپ  لوا )  ) رفن شـش  اـما  تـما  نـیا  زا  سک  شـش  دـنراد و  اـج 
اما و  درک ) هارمگ  ناـشربمغیپ  زا  دـعب  ار  دوهی  هک  یـسک  نآ   ) درک و دوخ  نید  ار  یتسرپهلاـسوگ  هک  يرماـس )  ) و نوـعرف )  ) تخادـنا و

یلـص لوسر  ترـضح  زا  تسا و  مجلم ) نبا   ) و ناورهن ) جراوخ  هدرکرـس   ) و هیواعم )  ) و نامثع )  ) و رمع )  ) و رکب ) وبأ   ) رخآ سک  شش 
نآ رثا  دشکب و  سفن  منهج  لها  زا  یکی  دنشاب و  هدایز  ای  رفن  رازه  دص  دجسم  نیا  رد  رگا  دومرف  هک  تسا  لوقنم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
هک اهنآ  زا  یکی  هک  نارتش  ندرگ  یگدنگب  تسه  يرام  منهج  رد  هک  دومرف  دنازوسب و  تسنآ  رد  هک  ره  دجسم و  هنیآره  دسرب  ناشیاب 

دنامیم و تدم  زا  ردق  نیا  زین  اهنآ  ندیزگ  زا  هک  رتسا  یتشردـب  تسه  اهبرقع  دـنامیم و  نآ  رد  لاس  لهچ  ای  نرق  لهچ  ار  یـسک  دزگیم 
تسا هرد  رازه  داتفه  یهوک  ره  رد  تسا و  هوک  رازه  داتفه  يرد  ره  رب  تسا و  رد  تفه  ار  منهج  هک  تسا  لوقنم  سابع  نب  هّللا  دبع  زا 
داتفه هناخ  ره  رد  تسا و  هناخ  رازه  داتفه  یفاکـش  ره  رد  تسفاکـش و  رازه  داتفه  يداو  ره  رد  تسا و  يداو  رازه  داـتفه  هرد  ره  رد  و 
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دنزرف کیدزن  هب  دـیآیم  هک  تسا  ینالوط  ياهلخن  هباثمب  اـهرام  نآ  ياـهشین  تسهار و  زور  هس  يراـم  ره  لوط  هک  تسا  راـم  رازه 
يرهن رد  رام  نآ  زا  دزگیم  نوچ  سپ  دشکیم  وا  ياهناوختسا  زا  ار  تشوگ  تسوپ و  عیمج  ار و  وا  ياهبل  اهمشچ و  کلپ  دزگیم  مدآ و 

لها نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دوریم و  ورف  رهن  نآ  رد  نرق  لهچ  ای  لاس  لهچ  هک  دتفایم  منهج  ياهرهن  زا 
گرم رگا  منهج  لها  يا  تشهب و  لها  يا  هک  دـنک  ادـن  ادـخ  بناج  زا  يدانم  دـنیآرد  منهجب  منهج  لها  دـنوش و  تشهب  لخاد  تشهب 

نایم رد  يدیفـس و  هایـس و  دنفـسوگ  تروصب  ار  گرم  دنروایب  سپ  هن  دنیوگ  ار  وا  تخانـش  دـیهاوخ  ایآ  دـیآ  رد  اهتروص  زا  یتروصب 
تـشهب لها  يا  دـیامرف  دـنیامن و  حـبذ  ار  نآ  هک  دـیامرف  رما  یلاـعت  قح  سپ  تسگرم  نیا  دـینیبب  هک  دـنیوگ  دـنرادب و  خزود  تشهب و 

نیا دوب  دـهاوخن  گرم  ار  امـش  دوب و  دـیهاوخ  منهج  رد  هشیمه  منهج  لها  يا  تسین و  گرم  ار  امـش  دوب و  دـیهاوخ  تشهب  رد  هشیمه 
قح هک  تمادن  ترـسح و  زور  زا  ار  ناشیا  ناسرتب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ای  تسا  هدومرف  نایملاع  دنوادخ  هک  تسا  يزور 

تسا زور  نیا  دارم  دومرف  ماما  دنلفاغ و  زور  نآ  زا  ناشیا  هکنآ  لاح  دشاب و  هدیسر  نایاپب  دوش  یضقنم  یـسک  ره  راک   504 ص : نیقیلا ،
منهج لها  زور  نآ  رد  دشابن و  ار  امـش  گرم  دوب و  دیهاوخ  دوخ  ياج  رد  هشیمه  هک  دـهد  نامرف  ار  خزود  لها  تشهب و  لها  ادـخ  هک 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لامعالا  باوث  رد  ددرگ و  عطقنم  ناشدیما  دهدن و  يدوس  دنرب و  ترـسح 
هاروبث او  هالیو  او  میحج  نایم  رد  دـننکیم و  ناشیا  قلح  رد  میمح  هک  دـنراد  هک  يرازآ  نآب  منهج  لـها  هک  دـناسک  راـهچ  دومرف  ص 

میراد ام  هک  يرازآ  نیا  اب  هک  دنراد  اهنیا  هک  تستلاح  هچ  نیا  دنیوگیم  رگیدکی  اب  دنوشیم و  يذأتم  رفن  راهچ  نآ  باذـع  زا  دـنیوگیم 
یسک موس )  ) دشکیم ار  دوخ  ياعما  هک  تسا  یـسک  مود )  ) شتآ زا  یتوبات  رد  تسا  هتخیوآ  هک  تسا  يدرم  لوا )  ) میرازآ رد  اهنیا  زا 

هک توبات  بحاص  يارب  زا  دـننک  لاؤس  سپ  دروخیم  ار  دوخ  ندـب  تشوگ  يرگید )  ) تسا و يراج  شناهد  زا  نوخ  كرچ و  هک  تسا 
يادا هک  تشادن  يزیچ  هدوب و  مدرم  لام  شندرگ  رد  هک  تسا  يدرم  وا  دنیوگ  دـنکیم  رازآ  ار  ام  وا  باذـع  هک  ار  تخبدـب  نیا  تسیچ 
يراج شناهد  زا  نوخ  كرچ و  هکنآ  دیـسریم و  هک  شندب  ياج  رهب  لوب  زا  درکیمن  اورپ  دـشکیم  ار  دوخ  ياعما  هکنآ  دـنک و  وا  ضرق 

زا میهاربا  نب  یلع  و  درکیم . ناناملـسم  تـبیغ  دروـخیم  ار  دوـخ  ندـب  تشوـگ  هـکنآ  درکیم و  لـقن  درکیم و  مدرم  ياـهبیع  عـبتت  تـسا 
ارم هک  مدینش  یئادص  جارعم  بش  رد  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
رد تعاس  نیا  دناهتخادنا و  منهج  رانک  زا  هک  تسلاس  داتفه  هک  تسا  یگنس  يادص  نیا  تفگ  مدیـسرپ  لیئربج  زا  دروآ  فوخ  عزفب و 
اب نم  تفر و  الاب  لیئربج  هک  دومرف  سپ  تفر  ایند  زا  ات  دیدنخن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  سپ  تفرگ  رارق  منهج  هت 
ار یکلم  مدرک  تاقالم  هکنآ  ات  تفگیم  ابحرم  دیدنخیم و  درکیم و  مالس  دیدیم  ارم  هک  یکلم  ره  مدش و  متفه  نامسآ  لخاد  ات  متفر  وا 
هک يداش  تشاشب و  دـیدنخن و  تفگ و  ابحرم  درک و  مالـس  نم  رب  زین  وا  بضغ  مشخ و  تیاهن  رد  مدوب  هدـیدن  یکلم  رتمیظع  وا  زا  هک 

یسرتب وا  زا  هک  تسا  راوازـس  تفگ  لیئربج  مدیـسرت  وا  زا  نم  هک  کلم  نیا  تسیک  لیئربج  يا  متفگ  مدیدن  وا  زا  مدید  هکئالم  ریاس  زا 
تـسا هدـینادرگ  منهج  یلاو  ار  وا  ادـخ  هک  يزور  زا  تسا و  هدـیدنخن  زگره  تسا و  منهج  نزاـخ  کـلام  نیا  میـسرتیم  وا  زا  اـم  همه  و 

دوب هدیدنخ  وت  زا  شیپ  رگا  اهنآ و  زا  دیـشک  دهاوخ  ماقتنا  واب  ادخ  تسا و  دـیازت  رد  تیـصعم  لها  ادـخ و  نانمـشد  رب  وا  مشخ  هتـسویپ 
یتلزنم ببسب  لیئربجب  متفگ  سپ  تشهب  هب  ارم  داد  تراشب  تفگ و  نم  مالس  باوج  وا و  رب  مدرک  مالـس  سپ  دیدنخیم  وت  يورب  هنیآره 

ار وا  ینکیمن  رما  ایآ  ٍنیِمَأ  َّمَث  ٍعاطُم  تسا  هدومرف  ادـخ  هکناـنچ   505 ص : نیقیلا ، قح  دـننکیم  وت  تعاطا  همه  يراد و  اهنامـسآ  رد  هک 
زا رد  کی  دوشگ و  ار  هدرپ  کی  کلام  ار  منهج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحمب  امنب  کـلام  يا  تفگ  لـیئربج  دـیامنب  نمب  ار  منهج  هک 

دریگیم ارم  هک  مدرک  نامگ  هک  ياهبترمب  دـش  دـنلب  دـمآ و  شوجب  دـش و  عطاس  نامـسآ  يوسب  ياهنابز  نآ  زا  درک  زاب  ار  منهج  ياهرد 
هک شتآـب  کـلام  درک  باـطخ  سپ  نادرگرب  ار  هدرپ  تفگ  کـلامب  لـیئربج  سپ  دـنادرگرب  ار  هدرپ  کـلام  هک  وگب  لـیئربج  يا  متفگ 
رد تسا و  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  حیحصلاک  قثوم  دنسب  ار  ریخا  نومضم  زین  هیوباب  نبا  دیدرگرب و  درگرب 

ترضح زا  همحرلا  هیلع  هیوباب  نبا  دشن و  هدوشگ  هدنخب  ترـضح  نآ  بل  دندرب  فیرـشت  نوریب  ایند  زا  ات  نآ  زا  دعب  هک  هدومرف  شرخآ 
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اب تمایق  زور  رد  منهج  شتآ  هک  دندومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
تنطلـس و وتب  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  یـسک  نآ  يا  هک  دیوگ  ریما  اب  لام  بحاص  هّللا و  مالک  يراق  ریما و  اب  دـیوگیم  نخـس  سک  هس 

نآ يا  دیوگیم  يراقب  دربیم و  ورف  دـیابریم و  ار  دـجنک  هناد  غرم  هکنانچ  دـیابریم  ار  وا  سپ  يدرکن  تلادـع  دوب و  هدرک  تمارک  تراما 
يا هک  رادلامب  دیوگیم  دربیم و  ورف  ار  وا  سپ  وا  روضح  رد  يدرک  ادخ  تیـصعم  مدرم و  نایم  رد  يدرک  دوخ  تنیز  ار  نآرق  هک  یـسک 

ضوع وتب  ار  نآ  فاعضا  ترخآ  رد  هک  دیبلط  وت  زا  ضرقب  يزیچ  كدنا  دوب و  هداد  وتب  ناوارف  هداشگ  رایـسب  يایند  ادخ  هک  یـسک  نآ 
نارفاک رب  منهج  شتآ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  درب و  ورف  دیابرب و  ار  وا  سپ  يدـیزرو  لخب  دـهدب و 

همان رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دنازوسیمن و  ار  ناشیا  دنباییم و  تذل  نآ  زا  ینعی  تسا  تمحر  منهج  نانزاخ  رب  تسباذع و 
دیدج هزات و  شباذع  تسا و  دیدص  شبارـش  تسا و  دیدش  شترارح  تسا و  دـیعب  شرعق  هک  تسا  هدومرف  منهج  فصو  رد  رـصم  لها 

تمحر نآ  رد  هک  تسیاهناـخ  دـشابیمن و  گرم  ار  شنکاـس  دوشیمن و  تسـس  شباذـع  تسا و  دـیدح  زا  شیاـهزرگ  عماـقم و  تسا و 
تسا رتوکین  ناشیا و  هاگرارق  تسا  رتهب  تمایق  زور  رد  تشهب  باحصا  هک  هدومرف  یلاعتقح  دوشیمن و  هدینـش  نآ  لها  ياعد  دشابیمن و 
دنوش لخاد  هکنآ  زا  شیپ  منهج  يوسب  ار  منهج  لها  دنشک  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ناشیا  تحارتسا  هلولیق و  لحم 

هک دننک  نامگ  دراد  هبعـش  هس  هک  هیاس  نیا  رد  دیوش  لخاد  هک  هکئالم  دنیوگیم  ناشیاب  دـیآ  ناشیا  لابقتـساب  منهج  زا  يدود  منهج  رد 
هک دوب  دهاوخ  تمایق  زور  نایم  رد  نیا  دننک و  منهج  لخاد  ار  جوف  جوف  دوشیم و  یهتنم  منهجب  دـنوش  نآ  لخاد  نوچ  تسا  تشهب  نآ 
زور طسو  رد  دننک  دوخ  لزانم  لخاد  ار  ناشیا  دنروایب و  تشهب  زا  اههفحت  تقو  نآ  رد  تشهب  لها  يارب  زا  تسا و  هلولیق  تقو  ایند  رد 

ینعی ِدافْصَْألا  ِیف  َنِینَّرَقُم  یلاعتقح  لوق  رد   506 ص : نیقیلا ، قح  دومرف  تسا و  رتوکین  ناشیا  هلولیق  لـحم  هک  یهلا  لوق  ینعم  تسا  نیا 
رب ار  اهنآ  نوچ  تسا  هتخادگ  زیزرا  زا  ناشیا  ياهنهاریپ  ینعی  دومرف  ٍنارِطَق  ْنِم  ْمُُهلِیبارَـس  اهریجنزب  دنـشاب  هتـسب  رگیدـکی  رب  ار  ناشیا 

هیلع رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  ًاماثَأ  َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  راکانز  باب  رد  تسا  هدومرف  شتآ و  ار  ناشیا  يور  دریگورف  دـنناشوپب  ناشیا 
ار ادخ  ریغ  هک  تسا  یـسک  ياج  اهنآ  شتآ و  زا  یناتـسگنس  دور  نآ  شیپ  رد  هتخادگ  ریزرا  زا  تسا  يدور  ماثا  هک  دـندومرف  مالّـسلا 

لوقنم مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  دوب و  دنهاوخ  اجنآ  رد  زین  ناراکانز  دشاب و  هتـشک  قحانب  ار  یـسک  ای  دشاب  هدـیتسرپ 
دوشیم و هتخورفا  نآب  منهج  هک  دنیاشگیم  ار  نآ  دوشیم  مک  منهج  شتآ  نوچ  دـنمانیم  ریعـس  ار  نآ  هک  تسه  یئداو  منهج  رد  هک  تسا 

ریزب لاس  داتفه  دنوش  منهج  لخاد  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ًاریِعَـس  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک  یلاعتقح  لوق  ینعم  تسا  نیا 
هتـسویپ دنور و  ریزب  ات  دننز  ناشیا  رب  شتآ  ياهزرگ  سپ  دزادنا  الابب  ار  ناشیا  دـشکب و  یـسفن  منهج  دنـسرب  منهج  نیئاپب  نوچ  دـنوریم 

يداو منهج  رد  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دناهدرک  تیاور  حیحـصلاک  قثوم  دنـسب  هیوباب  نبا  ینیلک و  دشاب و  نینچ  ناشیا  لاح 
نوچ دـشکب  یـسفن  هک  درک  لاؤس  دوخ و  ترارح  تدـش  زا  ادـخ  يوسب  درک  تیاکـش  دـنیوگ  رقـس  ار  نآ  هک  ناربکتم  يارب  زا  تسه 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  یقیدـنز  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاـجتحا  رد  تخوس و  منهج  عیمج  دیـشک  یـسفن  تفاـی و  تصخر 

دومرف ترضح  دیرفآ  منهج  رد  زین  اهبرقع  اهرام و  هک  ار  قلخ  دنک  باذع  نآب  یلاعتقح  هک  دوبن  سب  شتآ  ایآ  هک  درک  لاؤس  مالّـسلا 
ادخ يارب  قلخ  رد  یکیرـش  تسا و  هدرکن  قلخ  ادخ  ار  اهنآ  دنتفگیم  هک  دنکیم  باذع  ار  یهورگ  رام  برقع و  نآب  رابج  دـنوادخ  هک 
هیلع رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  دنتـسنادیمن و  ادـخ  هدـیرفآ  هک  ار  يزیچ  نآ  باذـع  ناشیاب  دـناشچب  هکنیا  ات  دـناهدش  لئاق 

رد دنیوگیم و  رقـس  ار  نآ  هک  تسه  یئداو  دعـص  رد  دنیوگیم و  دعـص  ار  نآ  هک  تسا  یهوک  منهج  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
نیا دـنیآیم و  دایرفب  نآ  یمرگ  زا  منهج  لها  دـنریگیمرب  هاچ  نآ  يور  زا  هدرپ  هاـگره  دـنمانیم  بهبه  ار  نآ  هک  تسه  یهاـچ  رقس 
درم لیئارـسا  ینب  رد  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  نسح  دنـسب  اـضیا  تسا و  روج  ياـفلخ  ناراـبج و  لزنم  هاـچ 
لگ زا  ياهناخ  یلاعتقح  درم  رفاک  نآ  نوچ  درکیم  نمؤم  نآب  تبـسن  ناسحا  ینابرهم و  ایند  رد  هک  تشاد  يرفاک  هیاـسمه  دوب و  ینمؤم 

ارادم ببسب  همه  اهنیا  واب  دنیوگیم  دناسریم و  رگید  ياج  زا  ار  وا  يزور  دراد و  هاگن  ار  وا  منهج  ترارح  زا  هک  درک  انب  شتآ  نایم  رد 
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هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  ینیلک  يدرکیم و  دوخ  هیاسمه  نمؤم  نالف  هب  تبـسن  هک  تسا  یکین  و 
دالبب تخیرگ و  وا  زا  نمؤم  نآ  دوب  نمؤم  نآ  رازآ  ماـقم  رد  دوب و  يراـبج  هاـشداپ   507 ص : نیقیلا ، قح  تکلمم  رد  ینمؤـم  هک  تسا 
دیسر كرشم  نآ  گرم  تقو  نوچ  درکیم  تفایض  ار  وا  هدومن و  واب  ارادم  قفر و  داد و  ياج  ار  وا  كرش  لها  زا  يدرم  تفر  نیکرـشم 

مدـینادرگیم و نکاـس  نآ  رد  ارت  دوب  ینکـسم  نم  تشهب  رد  ار  وت  رگا  هک  دـنگوس  مدوخ  لـالج  تزعب و  هک  واـب  دومن  یحو  یلاـعتقح 
وا يزور  ناسرن و  واب  يرازآ  اما  ناسرتب  روآ و  ردـب  اج  زا  ار  وا  شتآ  يا  نکیل  دریمب و  كرـش  اب  هک  یـسک  رب  تسا  مارح  تشهب  نکیل 
ود نیا  هک  دیوگ  فلؤم  دهاوخ . ادخ  هک  اج  ره  زا  هک  دومرف  ترضح  تشهب  زا  هک  دیسرپ  يوار  دنروایب  وا  يارب  زا  زور  فرط  ود  زا  ار 

دباییمن فیفخت  زگره  ناشیا  باذـع  دـنبذعم و  همه  نارفاک  هکنآ  رب  دـندرکیم  تلالد  هک  تشذـگ  هک  یتایآ  اب  دـنرادن  تافانم  ثیدـح 
باذع هک  تسا  رهاظ  شتآ  جاع  زا  فیفخت و  میود  ثیدح  رد  دناسرن و  ناشیاب  رازآ  دنچ  ره  تسناشیا  باذع  منهج  رد  ندوب  هک  اریز 

نبا هیفنحلا و  نب  دمحم  زا  دنشاب و  هدوب  تایآ  زا  صـصخم  ثیداحا  نیا  هک  تسا  نکمم  دباییمن و  فیفخت  ناشیا  زا  اهنیا  تسا و  ناشیا 
دنتفیب منهج  رد  ناقفانم  دـنرذگب و  یناسآب  نانمؤم  دـنرذگب  طارـص  رب  هک  ار  مدرم  دـنک  رما  یلاعتقح  نوچ  هک  دـناهدرک  تیاور  ساـبع 

ار ناشیا  دنک  ادن  دیاشگب و  تشهب  يوسب  منهج  رد  يرد  کلام  سپ  منهج  رد  ناقفانمب  نک  ءازهتـسا  کلام  يا  هک  دیوگ  یلاعتقح  سپ 
نآب هکنآ  ات  لاس  داتفه  منهج  شتآ  رد  ناـقفانم  دـننک  انـش  سپ  تشهب  يوسب  منهج  زا  دـیئآ  ـالاب  دـیئایب و  اـجنیاب  ناـقفانم  هورگ  يا  هک 
دیور ردب  رد  نیا  زا  دنیوگ  دنیاشگب و  ار  يرد  يرگید  عضوم  زا  دندنبب و  ناشیا  يور  رب  ار  رد  دنور  نوریب  دنهاوخ  نوچ  دنـسرب  هاگرد 

اب هشیمه  دـندنب و  ناشیا  يور  رب  زاب  دنـسرب  رد  نآب  نوچ  دـننک و  انـش  شتآ  ياهایرد  رد  دـننک و  یعـس  لاس  داتفه  زاب  تشهب و  يوسب 
ُهَّللا ادخ  لوق  ینعم  تسنیا  َنُؤِزْهَتْـسُم و  ُنَْحن  امَّنِإ  دنتفگیم  دندرکیم و  نانمؤمب  ءازهتـسا  هتـسویپ  ایند  رد  ناشیا  هکنانچ  دننک  نینچ  ناشیا 
نیا ریسفت  رد  يرکسع  نسح  ماما  ناشیاب و  درک  دهاوخ  ءازهتسا  ترخآ  رد  یلاعتقح  ینعی  َنوُهَمْعَی  ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَی  َو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْـسَی 

تنعل و راد  هک  منهج  رد  ار  یلع  نادـناعم  ناقفانم و  دـنادرگ  لخاد  نوچ  هک  تسنآ  ترخآ  رد  ناشیاب  ادـخ  ءازهتـسا  اـما  هک  دومرف  هیآ 
رد دندرکیم  ءازهتـسا  ناشیاب  ناقفانم  هک  ار  نانمؤم  دهد  رارق  تبوقع و  بیذعت و  هبیجع  باذع  عاوناب  ار  ناشیا  دنک  باذـع  تستلذـم و 
ات ایند  رد  ناشیا  اب  دـندرکیم  ءازهتـسا  هک  اهنآ  رب  دـنادرگ  فرـشم  ار  ناشیا  ناید  کلم  هدـیزگرب  دـمحم  روضحب  نانج  تاضور  رد  ایند 
قح رب  هک  یتتامـشب  ناشیا  يداش  تذل و  سپ  اهتبوقع  عیادـب  اهتمقن و  بئاجع  زا  اهنآ  رد  دـنراتفرگ  ناقفانم  نآ  هچنآب  دـنیامن  هدـهاشم 

ار نارفاک  نآ  نانمؤم  سپ  ناشیا  راگدرورپ  ياهتشهب  رد  ناشیا  معنتب  تسناشیا  رورـس  تذل و  دننام  دـننکیم  ناقفانم   508 ص : نیقیلا ،
ار و ناشیا  دـنیاخیم  هک  دـنامنهج  ياهیعفا  ياهـشین  نایم  رد  یـضعب  دنفنـص  دـنچ  رب  ناشیا  دنـسانشیم و  ناشیا  تافـص  ناشیا و  ياهمانب 

ياهزرگ دومع و  دـناهینابز و  هنایزات  ریز  رد  یـضعب  دـنردیم و  مه  زا  ناشیا و  اب  دـننکیم  يزاب  هک  دـنناگدنرد  لاگنچ  ناـیم  رد  یـضعب 
دنـشکیم ور  رب  دـناهدش و  قرغ  منهج  ياهایرد  رد  یـضعب  دـننادرگیم و  دـیدش  ار  ناشیا  لاکن  باذـع و  دـنبوکیم و  ناشیا  رب  هک  ناشیا 

دنباذع و فانصا  ریاس  رد  یضعب  دنزیریم و  ناشیا  يولگ  رد  ار  قاسغ  نیلسغ و  دننکیم و  رجز  هینابزب  ار  یضعب  اهنآ و  نایم  رد  ار  ناشیا 
دمحم تالاومب  ناشیا  هکنآ  ببـسب  دندرکیم  ءازهتـسا  هیرخـس و  ناشیاب  ایند  رد  هک  ار  نانمؤم  دـننیبیم  دـننکیم و  رظن  ناقفانم  نارفاک و 

عاونا زا  یضعب  دناهدرک و  هیکت  وکین  مرن و  ياهشرف  رد  یضعب  هک  دندوب  هدرک  داقتعا  ناشیا  لآ  یلع ع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
نارـسپ و نازینک و  نامالغ و  نایروح و  دـننکیم و  ریـس  نآ  تاـهزنتم  نیتاـسب و  اـههفرغ و  رد  یـضعب  دـنیامنیم و  معنت  تشهب  ياـههویم 

دیآیم لیلج  دنوادخ  هکئالم  دـنیامنیم و  مایق  ناشیا  تامدـخ  عاوناب  دـندرگیم و  ناشیا  رود  رب  دناهداتـسیا و  ناشیا  تمدـخ  رد  نارتخد 
ِراَّدـلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  دـیوگیم  ایادـه و  فحت و  اهتمارک و  اهاطع و  عاوناب  ناشیا  راگدرورپ  بناج  زا  ناـشیا  يوسب 

ياهمانب ار  همه  هکنآ  ات  نامثع  يا  رمع و  يا  رکب و  وبأ  يا  هک  ناـقفانم  نارفاـک و  رب  دـناهدیدرگ  فرـشم  هک  ناـنمؤم  نآ  دـنیوگیم  سپ 
دیوش صالخ  ات  میئاشگب  امش  يارب  ار  تشهب  ياهرد  ات  ام  يوسب  دیئایب  دیاهدنام  دوخ  يراوخ  يزخ و  فقاوم  رد  ارچ  دننکیم  ادن  ناشیا 

دینک رظن  دنیوگ  نانمؤم  دوشیم  رـسیم  تمعن  نیا  ار  ام  یک  ام  رب  يا  دنیوگ و  ناقفانم  تشهب  میعن  رد  امب  دـیوش  قحلم  دوخ و  باذـع  زا 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


نآب دـنناوتیم  تسا و  هدوشگ  منهج  يوسب  اهرد  نآ  هک  دـننک  نامگ  دـننیب  هداشگ  ار  تشهب  ياهرد  دـننک و  رظن  نوچ  اـهرد  نیا  يوسب 
دـنور و ناشیا  یپ  زا  اهنآ  دـنزیرگ و  دـنور و  هینابز  يور  شیپ  زا  منهج و  میمح  يایرد  رد  ندرک  انـشب  دـننک  عورـش  سپ  دیـسر  اـهرد 

نامگ هک  یتقو  ات  دنـشک  ار  تابوقع  نیا  عاونا  دنور و  وحن  نیاب  هتـسویپ  دـننز و  ناشیا  رب  اههنایزات  اهزرگ و  اهدومع و  دنـسر و  ناشیاب 
دننکفا منهج  نایم  نوگنرس  دننز و  ناشیا  رب  یئاهدومع  هینابز  تسا و  هتـسب  ناشیا  يور  رب  اهرد  هک  دننیبب  دناهدیـسر  اهرد  نآب  هک  دننک 
هدومرف اضیا  ْمِِهب و  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا  تسا  نیاب  هراشا  دننک و  ناشیا  هیرخس  ءازهتسا و  دندنخ و  ناشیا  رب  دوخ  سلاجم  اهـشرف و  رب  نانمؤم  و 

نارفاک لاوحا  زا  دـناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  زور  نآ  رد  سپ  ینعی  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع  َنوُکَحْـضَی  ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَـف  تسا 
ترضح ْتَجِّوُز  ُسوُفُّنلا   509 ص : نیقیلا ، قح  اَذِإ  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دـننکیم و  رظن  ناشیا  يوسب  هتـسشن  اهیـسرک  رب  دـندنخیم و 

ار ناشیا  زا  کی  ره  ار  منهج  لها  اما  ناسح و  تاریخ  اب  دـننکیم  تفج  ار  ناـشیا  سپ  تشهب  لـها  اـما  تسا و  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاـب 
َو َبَّذَک  يِذَّلا  یَقْشَْألا  اَّلِإ  اهالْـصَی  یَّظََلت ال  ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف  تسا  هدومرف  یلاعتقح  تسا و  هدرک  هارمگ  ار  وا  هک  یناطیـش  اب  دننکیم  تفج 

نآ مدرم  نیرتیقـش  رگم  تسین  شتآ  نآ  مزالم  دشکیم  هنابز  تسا و  هتخورفا  هتـسویپ  هک  یـشتآ  زا  ار  امـش  مدـیناسرت  سپ  ینعی  یَّلََوت 
ریسفت رد  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  زا  و  قح - رب  دینادرگ  تشپ  ار و  ناربمغیپ  درک  بیذکت  هک  سک 

هک مدرم  نیرتیقش  رگم  دشابیمن  نآ  مزالم  شتآ و  نآب  دزوسیمن  هک  تسه  یشتآ  يداو  نآ  رد  تسه و  یئداو  منهج  رد  هک  تایآ  نیا 
هک دومرف  نآ  زا  دعب  درکن  لوبق  وا و  تیالو  زا  دینادرگ  تشپ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  رد  ار  ادخ  لوسر  درک  بیذـکت  هک  تسا  رمع 

دیفم خیش  هکنآ  تسا  نیا  دیؤم  تسا و  تیب  لها  نانمشد  نایبصان و  صوصخم  يداو  نیا  شتآ  تسا و  رتتسپ  یضعب  زا  یضعب  اهشتآ 
نوریب يزور  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  صاصتخا  باتک  رد 

تفگ وت  یتسه  یقـش  هارمگ  ریپ  بجع  هک  واب  نم  متفگ  دـش  ادـیپ  سیلبا  هاگان  تفریم  هار  نم  يور  شیپ  رد  ربنق  هفوک و  تشپ  هب  متفر 
یثلاث ام  نیب  ام  رد  لج و  زع و  دنوادخ  زا  مدوخ و  زا  منک  لقن  یثیدح  ارت  دنگوس  ادخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  یئوگیم  ار  نیا  ارچ 
يدیـس یهلا و  هک  مدرک  ادن  مدیـسر  مراهچ  نامـسآب  نوچ  مدرک  هک  یئاطخ  نآ  ببـسب  ادخ  داتـسرف  نیمزب  ارم  نوچ  هک  یتسردـب  دوبن 

تسا رتیقش  وت  زا  هک  ار  یقلخ  ماهدیرفآ  هکلب  هک  نم  يوسب  دومرف  یحو  یلاعتقح  یـشاب  هدیرفآ  یقلخ  رتیقـش  نم  زا  هک  مرادن  نامگ 
هک دیامرفیم  دناسریم و  مالـس  ار  وت  دنوادخ  متفگ  کلام و  يوسب  متفر  دـیامنب  وتب  ار  وا  ياج  ار و  وا  تروص  ات  منهج  نزاخ  يوسب  ورب 
هک دمآ  نوریب  هایس  یشتآ  تشادرب  ار  منهج  يالاب  شوپرـس  منهج و  يوسب  درب  ارم  کلام  تسا  رتیقـش  نم  زا  هک  ار  یـسک  يامنب  نمب 
زا دمآ  نوریب  یـشتآ  میود  هقبطب  درب  ارم  سپ  دش  نکاس  وش  نکاس  هک  تفگ  نآب  کلام  دروخ  دهاوخ  ار  کلام  ارم و  هک  مدرک  نامگ 

متفه هقبطب  ات  دوب  رتمرگ  رتهریت و  قباس  هبترم  زا  دربیم  هک  ياهبترم  رهب  نینچمه  دش و  نکاس  وش  نکاس  تفگ  سپ  رتمرگ  رتهایـس و  نآ 
رب تسد  سپ  تخوـس  دـهاوخ  تسا  هدـیرفآ  ادـخ  هـچنآ  عـیمج  ار و  کـلام  ارم و  هـک  مدرک  ناـمگ  هـک  دـمآ  نوریب  نآ  زا  یـشتآ  درب 

تقو ات  درم  یهاوخ  هن  وت  تفگ  کلام  مریمیم  ـالا  دوش و  نکاـس  درـس و  هک  ار  وا  نک  رما  کـلام  يا  متفگ  متـشاذگ و  دوخ  ياههدـید 
اهنآ رـس  رب  دـندوب و  هتخیوآ  ـالاب  بناـجب  ار  ناـشیا  دوب و  شتآ  ياـهریجنز  ناـشیا  ندرگ  رد  هک  مدـید  ار  درم  ود  تروـص  سپ  موـلعم 

، نیقیلا قح  هن  رگم  تفگ  دنتـسیک  اهنیا  کلام  متفگ  دندزیم  ناشیا  رـس  رب  دنتـشاد و  تسد  رد  شتآ  ياهزرگ  دندوب و  هداتـسیا  یهورگ 
ار مدآ  ای  ار  ایند  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  شرع  قاس  رب  ادخ  هک  مدوب  هدید  نم  دوب و  هتـشون  شرع  قاس  رد  هچنآ  يدناوخ   510 ص :

رکب وبا  ینعی  دنناشیا  رب  هدننکمتس  ود  ناشیا و  نمشد  ود  اهنیا  یلعب  هترـصن  هتدیا و  هّللا  لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  دوب ال  هتـشون  دنک  قلخ 
تسا هجو  جنپ  رب  ادخ  باتک  رد  رفک  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینالوط  ربتعم  ثیدح  رد  ینیلک  و  رمع - و 

تسین و یتشهب  تسین و  يراگدرورپ  هک  دـنیوگ  ار و  ادـخ  يراـگدرورپ  دـننک  راـکنا  هک  تسنآ  نآ  تسا و  دوحج  رفک  اـهنآ  هلمج  زا 
زا تسا  هدرک  تیاور  یبنلا  دـهز  باتک  زا  سواط  نب  دیـس  و  دـنیوگیم . هیرهد  ار  ناشیا  هک  تسا  هقدانز  زا  هفیاـط  ود  لوق  نیا  یـشتآ و 

تـسد رد  دـمحم  ناج  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح  هک  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
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سپ دـنرواین  ار  نآ  تقاط  نیمز و  متفه  هقبط  اـت  دـنور  ورف  هنیآره  دـنزیرب  نیمز  ياـههوک  رب  ار  موقز  زا  ياهرطق  رگا  هک  تسوا  تردـق 
زا هرطق  کـی  رگا  هک  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  دـشاب و  شماـعط  نآ  هک  یـسک  لاـح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ 

یـسک لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دنرواین  ار  نآ  تقاط  نیمز و  هقبط  متفه  ریز  ات  دور  ورف  هنیآره  دنزیرب  نیمز  ياههوک  رب  ار  نیلـسغ 
رب تسا  هدوـمرف  دـنوادخ  هک  یعماـقم  زا  یکی  رگا  هک  تسوا  تردـق  تـسد  رد  مناـج  هـک  يدـنوادخ  نآ  قـحب  دـشاب و  نآ  شبآ  هـک 
هک یـسک  لاح  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  دـشاب  هتـشادن  نآ  تقاط  نیمز و  متفه  هقبط  نیئاپ  ات  دور  ورف  هنیآره  دـنراذگب  نیمز  ياـههوک 

عیمج هاگهدـعو  منهج  هک  یتسردـب  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  يورم  روکذـم  باـتک  زا  اـضیا  منهج و  رد  دـنبوکب  وا  رب  ار  اـهنآ 
یلص لوسر  ترـضح  تسه  نایـصاع  نارفاک و  يارب  زا  يررقم  هصح  اهنآ  زا  يرد  ره  يارب  زا  تسا و  رد  تفه  نآ  يارب  زا  تسناشیا و 

تسا و هدروآ  ربخ  هچ  لیئربج  هک  دنتـسنادن  دنتـسیرگ و  وا  هیرگ  يارب  زا  ترـضح  نآ  باحـصا  دیدش و  هیرگ  تسیرگ  هلآ  هیلع و  هّللا 
ار وا  هک  همطاف  ترضح  هناخب  تفر  هباحص  زا  یکی  دشیم  داش  دیدیم  ار  همطاف  نوچ  ترضح  نآ  درک و  لاؤس  ترضح  نآ  زا  دنتسناوتن 

ترضح نآ  رب  درک  مالـس  سپ  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  دیوگیم  دنکیم و  ریمخ  تسا و  هتـشاذگ  شیپ  رد  يوج  درآ  وا  هک  دید  دروایب 
فعسب ار  نآ  عضوم  هدزاود  هک  دیچیپ  دوخ  رب  هنهک  رداچ  تساخرب و  همطاف  ترضح  دومن  لقن  ار  وا  نتسیرگ  لوسر و  ترضح  لاح  و 

سدنـس و مجع  هاشداپ  يرـسک  مور و  هاشداپ  رـصیق  هانزح  او  تفگ  تسیرگ و  داتفا  رداچ  نآ  رب  ناملـس  رظن  نوچ  دوب  هدرک  هنیپ  اـمرخ 
مالّـسلا هیلع  همطاف  نوچ  دـشوپیم  هماج  نینچ  تسا  قلخ  نیرتهب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  رتخد  همطاـف  دنـشوپیم و  ریرح 

وت هک  يدنوادخ  نآ  قحب  نم  سابل  زا   511 ص : نیقیلا ، قح  دنکیم  بجعت  ناملـس  هّللا  لوسر  ای  تفگ  دمآ  دوخ  راوگرزب  ردپ  تمدخب 
نوچ دروخیم و  فلع  نآ  يور  رب  زور  رد  اـم  رتـش  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  رگم  ار  یلع  نم و  تسین  هک  تسا  هداتـسرف  قـلخب  یتـسارب  ار 

لوسر ترضح  سپ  میاهدرک  رپ  شنایم  رد  امرخ  فیل  هک  تسا  تسوپ  زا  ام  رس  ریز  شلاب  میزادنایم و  دوخ  ریز  رد  ار  نآ  دوشیم  بش 
راوگرزب ردپ  يا  تفگ  همطاف  سپ  دوریم  تشهب  هب  سک  همه  زا  شیپ  هک  دوب  دـهاوخ  یهورگ  نایم  رد  نم  رتخد  ناملـس  يا  هک  دومرف 

داتفا رد  يور  رب  دینـش  ار  هیآ  ود  نآ  همطاف  ترـضح  دروآ  ار  هیآ  ود  نیا  دمآ و  لیئربج  هک  دومرف  ترـضح  دش  وت  هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ 
ارم تشوگ  دنتـشکیم و  ارم  مدوب و  يدنفـسوگ  نم  شاـک  تفگ  ناملـس  سپ  دـش  منهج  لـخاد  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  ياو  تفگ  سپ 
هک اغیرد  تفگ  رامع  مدینـشیمن  ار  منهج  ماـن  دـیئازیمن و  ارم  رداـم  رگا  يدوب  هچ  تفگ  رذ  وبا  مدینـشیمن  ار  منهج  رکذ  دـندروخیم و 

عابـس شاـک  دومرف  ریما  ترـضح  مدینـشیمن و  ار  منهج  ماـن  دوبن و  یباـقع  یباـسح و  نم  رب  مدرکیم و  زاورپ  اـهنابایب  رد  مدوـب و  یغرم 
تشاذـگ و رـس  رب  تسد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مدینـشیمن و  ار  منهج  ماـن  دـیئازیمن و  ارم  رداـم  دـندیردیم و  ارم  تشوگ 

دنردیم ار  ناشیا  تشوگ  شتآ  ياهبالقب  دندرگیم و  شتآ  نایم  رد  تمایق  رفس  رد  هشوت  یمک  زارد و  رفس  زا  ياو  تفگیم  تسیرگیم و 
یسک هک  دندنچ  يریسا  دنکیمن و  ناشیا  تحارج  ياوادم  یسک  هک  دندنچ  یحورجم  دوریمن و  ناشیا  تدایعب  یسک  هک  دندنچ  يرامیب 
ناتک هبنپ و  ندیـشوپ  زا  دعب  دندرگیم و  منهج  تاقبط  نایم  رد  دنماشآیم و  شتآ  زا  دنروخیم و  شتآ  زا  دنکیمن  ناشیا  یئاهر  رد  یعس 

نآ تابوقع  دـیادش و  منهج و  فاصوا  ثیداحا  تایآ و  دـندرگیم - نورقم  نیطایـش  اب  نانز  هقناعم  زا  دـعب  دنـشوپیم و  شتآ  ياـههماج 
تلفغ باوخ  زا  ار  نانمؤم  عیمج  یلاعتقح  ماهدومن  داریا  راونالا  راحب  رد  ار  رثکا  میدومن و  افتکا  هلاـسر  نیا  رد  ردـق  نیمهب  تسا  رایـسب 

. نیرهاطلا هلآ  دمحمب و  دنادرگ  رایشه  تلالض  یشوهیب  زا  رادیب و 

تسا فارعا  نایب  رد  مهدفه  لصف 

قح هک  ام  راگدرورپ  اهباوث  زا  دوب  هداد  هدعو  ار  ام  هچنآ  میتفای  ام  هک  ار  شتآ  باحـصا  تشهب  لها  دـننک  ادـن  تسا و  هدومرف  یلاعتقح 
ینعی ینذؤم  دیوگب  ناذا  سپ  یلب  دنیوگ  دوب  قح  هک  اهتبوقع  زا  امـش  راگدرورپ  ار  امـش  دوب  هداد  هدعو  هچنآ  امـش  دـیتفای  ایآ  سپ  دوب 

ار ادخ  هار  ادخ و  هار  زا  ار  مدرم  دندرکیم  عنم  هک  تسا  ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  هک  دنونـشب  هورگ  ود  ره  هک  ناشیا  نایم  رد  ياهدـننک  ادـن 
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رد هک  ینذؤم  هک  تسا  هدش  دراو  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  رد  دندوب  رفاک  تمایق  ترخآب و  ناشیا  مدرمب و  دندومنیم  جک 
رد ار  یلع  هک  تسا  يورم  ساـبع   512 ص : نیقیلا ، قح  نیا  زا  دوب و  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  درک  دـهاوخ  ار  ادـن  نیا  تمایق 
رب ادـخ  تنعل  هک  درک  دـهاوخ  ادـن  وا  تسا و  هدـش  دراو  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نذؤم  یکی  دـننادیمن  مدرم  هک  تسه  اـهمان  ادـخ  باـتک 

خزود تشهب و  نایم  هک  تسا  هدومرف  سپ  نم  قحب  دـندرک  فافختـسا  نم و  تماما  تیالو و  هب  دـندرک  بیذـکت  هک  تسا  یناراکمتس 
هک دنتـسه  دـنچ  ینادرم  فارعا  رب  دـناهتفگ  منهج  تشهب و  نایم  تسا  يراصح  هک  تسا  فارعا  نآ  هک  دـناهتفگ  دوب  دـهاوخ  یباـجح 

عمط ناشیا  زونه و  دناهدشن  تشهب  لخاد  داب و  امـش  رب  مالـس  هک  ار  تشهب  باحـصا  دـننک  ادـن  ناشیا و  يامیـسب  ار  کی  ره  دنـسانشیم 
ناملاظ و هورگ  اب  ار  ام  نادرگم  ام  راگدرورپ  يا  دنیوگ  شتآ  باحـصا  يوسب  دوش  هدیدرگ  ناشیا  هدید  نوچ  دنوش و  لخاد  هک  دنراد 
لاوما و امش  ندرک  عمج  امشب  دیشخبن  هدئاف  دنیوگ  ناشیا و  يامیسب  ار  ناشیا  دنـسانشیم  هک  ار  دنچ  ینادرم  فارعا  باحـصا  دننک  ادن 

اهنآ هب  ادـخ  تمحر  هک  دـیدروخیم  مسق  امـش  هک  دـندوب  اهنیا  ایآ  دـیدرکیم  قح  لها  رب  قح و  لوبق  رد  هک  يربکت  زا  ار و  اـیند  بابـسا 
ظفل رهاظ  همجرت  تسا  نیا  دش  دـیهاوخن  كانهودـنا  امـش و  رب  تسین  یفوخ  تشهب  رد  دـیوش  لخاد  دـنیوگ  اهنآب  سپ  دیـسر  دـهاوخن 

تشهب نایم  رد  تسا  يراصح  فارعا  هک  تسا  روهشم  دنتسه و  نآ  رد  هک  یلاجر  فارعا و  ینعم  رد  دناهدرک  فالخ  نارـسفم  تایآ و 
تسا تمحر  رد  نآ  رهاظ  دراد و  يرد  هک  دننزیم  يراصح  يروس و  منهج  تشهب و  نایم  رد  هک  هدومرف  رگید  ياج  رد  هچنانچ  منهج  و 
راصح نآ  يالاب  اههرگنک و  فارعا  دناهتفگ  یـضعب  دـشاب و  منهج  فرط  هک  تسا  باذـع  نآ  لبق  زا  شنطاب  دـشاب و  تشهب  بناج  هک 

دناهتفگ یضعب  دنـشابیم  فارعا  رد  هک  ینادرم  رد  تسا  فالخ  اضیا  تسا و  رهظا  رهـشا و  لوا  تسا و  طارـص  دناهتفگ  یـضعب  تسا و 
ناشیا و نایم  تسا  عنام  ناـشیا  ناـهانگ  دـنور و  منهجب  هکنآ  زا  تسا  عناـم  ناـشیا  تانـسح  تسا و  ربارب  ناـشیا  تائیـس  تانـسح و  هک 

یضعب دننکیم و  تشهب  لخاد  ار  ناشیا  سپ  دهاوخ  هچنآب  ناشیا  نایم  ادخ  دنک  مکح  ات  دناهتشاذگ  عضوم  نیا  رد  ار  ناشیا  سپ  تشهب 
هک دنلامعا  ناظفاح  ای  دنتـسه  ود  ره  منهج  تشهب و  نانزاخ  دنـسانشیم و  ار  منهج  تشهب و  لها  هک  نادرم  تروصب  دناهکئالم  دناهتفگ 

عـضوم فارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  یبلعث  دـننانمؤم و  نیرتهب  ناـکین و  دـناهتفگ  یـضعب  مدرم و  رب  ترخآ  رد  دـنهاوگ 
ار دوخ  نانمشد  ور و  يدیفسب  دنـسانشیم  ار  دوخ  ناتـسود  دنـشابیم و  اجنآ  رد  سابع  هزمح و  رفعج و  یلع و  هک  طارـص  رب  تسا  يدنلب 
ار ام  هک  ره  وا و  يامیـسب  ار  یـسک  ره  میـسانشیم  هک  فارعا  باحـصا  میئام  هک  تسا  هدـش  دراو  همئا  زا  رایـسب  ثیداـحا  ور و  یهایـسب 

مینکیم منهج  رد  لخاد  ار  وا  میسانشیمن  ار  وا  ام  تسین و  ام  هعیش  هک  ره  مینکیم و  تشهب  رد  لخاد  ار  وا  میسانشیم  ار  وا  ام  دسانـشیم و 
تائیـس تانـسح و  هک  هعیـش  قاسف  هّللا و  رمال  نوجرم  هماع و  نیفعـضتسم  زا  یعمج  فارعا  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تایاور  رد  و 
دنفارعا رد  مکاـح  هک  فارعا  باحـصا  هک  تسنآ  راـبخالا  نیب  عمج  ياـضتقم  دوب و  دـنهاوخ  دـشاب   513 ص : نیقیلا ، قـح  ربارب  ناـشیا 

طارـص زا  دـننادرگیم و  تشهب  هناور  هبترم  لوا  ار  یقیقح  ناـنمؤم  هک  دوـب  دـنهاوخ  يدـه  هـمئا  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نیا زا  دعب  هک  هماع  نافعـضتسم  هعیـش و  قاسف  زا  یعمج  دنتـسرفیم و  منهجب  ار  بصعتم  نافلاخم  رافک و  دوخ و  نانمـشد  دـننارذگیم و 
لها تلاسر و  ترـضح  تعافـشب  ناشیا  عیمج  رخآ  فارعا و  رد  دننامیم  فوقوم  ناشیا  هک  دنفارعا  لها  هّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم 

دننامیم و فارعا  رد  هشیمه  یضعب  دنوشیم و  تشهب  لخاد  دنتسه  تعافش  لباق  هک  ناشیا  زا  یـضعب  ای  دنوشیم و  تشهب  لخاد  وا  تیب 
تشهب و نایم  رد  تسا  يراصح  هک  تسنآ  فارعا  رد  ام  داقتعا  هک  تسا  هتفگ  دـیاقع  هلاسر  رد  هیوباب  نبا  هچنانچ  تسا  لـمتحم  ود  ره 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نادرم  نآ  ناـشیا و  يامیـسب  دنـسانشیم  ار  سک  ره  هک  دنتـسه  دـنچ  نادرم  نآ  رب  منهج و 
هک یـسک  رگم  دوشیمن  منهج  لخاد  دنـسانش و  ار  وا  ناشیا  دسانـش و  ار  ناشیا  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  هک  دنیوا  ءایـصوا 

هبوت ای  ار  ناشیا  ادـخ  درک  دـهاوخ  باذـع  ای  دوب  دـنهاوخ  فارعا  رد  زین  هّللا  رمـال  نوجرم  دنـسانشن و  ار  وا  ناـشیا  دسانـشن و  ار  ناـشیا 
رد تسا  یهوک  فارعا  تسا  هتفگ  دیفم  خیـش  درک و  دهاوخ  تشهب  لخاد  دیزرمآ و  دهاوخ  ار  ناشیا  هانگ  ینعی  ناشیا  رب  درک  دـهاوخ 

تشهب و زا  هن  تسا  یناکم  هک  تسنآ  باب  نیا  رد  نخـس  لمجم  اهنیا و  نایم  رد  تسا  يراصح  دـناهتفگ  یـضعب  منهج و  تشهب و  نایم 
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هلآ و هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب  دـنهاوخ  فارعا  رد  دوش  تمایق  زور  نوچ  تسا و  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  ثیداحا  منهج و  زا  هن 
دناسانـشیم ناشیاب  یلاعتقح  ٌلاـجِر و  ِفارْعَأـْلا  یَلَع  َو  هدومرف  ادـخ  هک  اـهنآ  دـنناشیا  وا و  هیرذ  زا  ناـماما  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح 

ینعی ْمُهامیِِسب  الُک  َنُوفِْرعَی  تسا  هدومرف  هکنانچ  دنادرگیم  رهاظ  ناشیا  يامیس  رد  هک  دنچ  یتمالعب  ار  منهج  باحصا  تشهب و  باحـصا 
رد هک  تسا  هداد  ربخ  سپ  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  تسا  هدومرف  ناشیا و  يامیسب  نارفاک  نامرجم و  دنوشیم  هتخانش  تمایق  رد 

دنـسانشیم و ار  ناشیا  اهنآ  يامیـسب  دـنیامنیم و  هظحالم  ار  ناشیا  تاـمالع  ار و  قلخ  دـننکیم  مسوت  هک  دنتـسه  ياهفیاـط  وا  قلخ  ناـیم 
رقاب ترضح  زا  تسارفب و  مدرم  لاوحاب  تبـسن  تسا  ترـضح  نآ  ملع  دارم  مسیم  اصع و  بحاص  منم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

فارعا رد  دـنادرگیم  نکاس  یلاعتقح  هک  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  تسا و  هدومرف  ادـخ  هک  نیمـسوتم  میئاـم  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع 
هک هّللا  رمال  نوجرم  دنناشیا  دناهدشن  زین  منهج  رد  دولخ  قحتسم  ار و  یباوث  دوخ  هنسح  لامعاب  دناهدشن  قحتـسم  هک  ار  قلخ  زا  ياهفیاط 

تعافـشب دـنوش  تشهب  لخاد  هک  ار  ناشیا  دـنهد  تصخر  ات  دنتـسه  فارعا  رد  هتـسویپ  دـشابیم و  تعافـش  ناشیا  يارب  زا  هدومرف  ادـخ 
هفیاط نکسم  فارعا  هک  دناهتفگ   514 ص : نیقیلا ، قح  یضعب  همئا و  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
نکاس ناکم  نیا  رد  ار  ناشیا  ادـخ  سپ  دـندرگ  منهج  ای  تشهب  قحتـسم  دوخ  لامعاب  هک  دـناهدوبن  فلکم  نیمز  رد  هک  تسه  زین  دـنچ 

هک باوث  لها  لزانم  زا  تسا  رتتسپ  هک  دـنچ  یتمعنب  تسا  هدیـسر  ناشیا  رب  ایند  رد  هک  اـهملا  رب  ار  ناـشیا  دـهدیم  ضوع  دـنادرگیم و 
تسا و هدش  دراو  باب  نیا  رد  رابخا  درادـن و  ابا  لقع  میدرک  رکذ  هک  اهنیاب  دنـسریم و  اهنآب  تشهب  رد  دـناهدش و  قحتـسم  دوخ  لامعاب 

اجنآ رد  دنتـسیایم  منهج و  تشهب و  ناـیم  تسا  یناـکم  فارعا  هک  تسنآ  تسا  نقیتم  هچنآ  دـنادیم و  رتهب  ار  لاـح  تقیقح  یلاـعتقح 
دنادیم رتهب  ادخ  نآ  زا  دعب  دوب و  دـنهاوخ  اجنآ  رد  هّللا  رمال  نوجرم  زا  یتعامج  تمایق  رد  دـندش و  روکذـم  هک  قلخ  رب  ادـخ  ياهتجح 

هک مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  یـسربط  خیـش  دوب و  دیفم  خیـش  مالک  اجنیا  ات  دوب  دهاوخ  هنوگچ  ناشیا  لاح  هک 
مه دوخ  نامز  لها  ناراکهانگ  اب  ار  يربمغیپ  هفیلخ  ره  يربمغیپ و  ره  دـنرادیمزاب  اجنآ  رد  راـن و  تنج و  ناـیم  تسا  دـنچ  یلت  فارعا 

هفیلخ سپ  دناهتفر  تشهب  هب  رتشیب  ناراکوکین  دیامن و  تظفاحم  ار  ناشیا  هک  دوخ  رکشل  نافیعض  اب  رکـشل  هدرک  رـس  دتـسیایم  هچنانچ 
تـشهبب وت  زا  رتشیپ  دندوب و  راکوکین  هک  دوخ  ناردارب  يوسب  دینک  رظن  هک  دناهداتـسیا  وا  اب  هک  ناراکهانگب  دـیوگیم  نامز  ره  رد  ادـخ 

هداد ربخ  سپ  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدان  َو  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  ناشیا  رب  ناراـکهانگ  دـننکیم  مالـس  سپ  دـناهتفر 
تـشهب لخاد  اهنآ  ینعی  َنوُعَمْطَی  ْمُه  َو  تسا  هدومرف  دنوش و  لخاد  هک  دنراد  عمط  نکیل  دناهدشن و  تشهب  لخاد  ناشیا  هک  ادـخ  تسا 

نیا دننکیم  رظن  مالّسلا و  هیلع  همئا  ربمغیپ و  تعافـشب  دنک  تشهب  لخاد  ار  ناشیا  میحر  دنوادخ  هک  دنراد  دیما  دنراد و  عمط  دناهدشن و 
ناربمغیپ و هک  فارعا  باحـصا  دننکیم  ادن  سپ  ناراکمتـس  هورگ  اب  ار  ام  نادرگم  اراگدرورپ  دـنیوگیم  منهج و  لها  يوسب  ناراکهانگ 

اـضیا دش و  دیهاوخن  كانهودنا  تسین و  امـش  رب  یفوخ  تشهب  رد  دیوش  لخاد  دوشیم  ناشیاب  ادـخ  بناج  زا  هک  يرماب  دـنناشیا  يافلخ 
هّللا دبع  مدوب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ  هک  هتابن  نب  غبـصا  زا  دناهدرک  تیاور  نارگید  رافـص و  یـسربط و  خیش 

رد دنرادیمزاب  تمایق  زور  رد  ار  ام  اوک  رسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف  ترـضح  درک  لاؤس  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  اوک  نب 
هک ره  مینکیم و  تشهب  لخاد  ار  وا  وا و  يامیـسب  ار  وا  میـسانشیم  تسا  هدرک  ام  يراـی  هدروآ و  ناـمیا  اـمب  هک  ره  راـن و  تنج و  ناـیم 

دنالکوم فارعا  رب  هک  ینادرم  نآ  ینعی  ْمُهامیِِسب  الُک  َنُوفِْرعَی  مینکیم  منهج  لخاد  ار  وا  وا و  يامیـسب  ار  وا  میـسانشیم  تسا  ام  نمـشد 
نب یلع  و  نایصاع - يامیسب  ار  منهج  لها  ناعیطم و  يامیسب  ار  تشهب  لها  ناشیا  يامیـسب  ار  قیالخ  عیمج  دنـسانشیم  میتیب  لها  ام  هک 

تـسا دـنچ  دـنلب  عضوم  فارعا  هک  تسا  هدرک  تیاور  قداص ع  رفعج   515 ص : نیقیلا ، قح  ماما  ترـضح  زا  حیحـصلاک  دنـسب  میهاربا 
تـشهب هب  باسحیب  لماک  نانمؤم  هک  یتقو  رد  دوخ  نایعیـش  زا  یـضعب  اـب  فارعا  رب  دنتـسیایم  هک  دـناهمئا  لاـجر  راـن و  تنج و  ناـیم 

دناهدش تشهب  لخاد  باسحیب  هک  دوخ  نمؤم  ناردارب  يوسب  دینک  رظن  هک  دـنناراکهانگ  هک  دوخ  نایعیـش  نیاب  دـنیوگیم  سپ  دـناهتفر 
نانمـشد يوسب  دینک  رظن  هک  دنیوگب  ناشیاب  همئا  سپ  دندرگ  قحلم  ناشیاب  همئا  تعافـشب  هک  دنراودیما  ناشیا و  رب  دـننکیم  مالـس  سپ 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ناشیا  هک  ار  یتعامج  نآ  همئا  دننک  ادن  سپ  نادرگم  قحلم  ناشیاب  ار  ام  اراگدرورپ  هک  دننک  هثاغتـسا  دـننک  رظن  نوچ  منهج  رد  دوخ 
ام و لاوما  زا  ایند  رد  دیدرک  عمج  هچنآ  امـشب  دیـشخبن  هدیاف  هک  دنیوگ  دـنمنهج و  رد  هک  دوخ  نانمـشد  زا  دنـسانشیم  ناشیا  يامیـسب 
هک ایند  رد  دیدرکیم  دای  دنگوس  امـش  هک  دننم  ناردارب  نایعیـش و  اهنیا  هک  دنیوگ  سپ  دـیدرک  ام  قح  بصغ  ام و  رب  دـیدرک  ربکت  هچنآ 

تسین یهودنا  یفوخ و  امش  رب  تشهب و  رد  دیوش  لخاد  هک  دوخ  نایعیـشب  همئا  دنیوگ  سپ  دش  دهاوخن  ناشیا  لاح  لماش  ادخ  تمحر 
تسا هدرک  يزور  یلاعتقح  هچنآ  زا  ای  بآ  زا  ام  رب  دیزیرب  هک  ار  تشهب  باحصا  شتآ  باحصا  دننک  ادن  تسا و  هدومرف  یلاعتقح  سپ 

دـناهتفرگ و هچیزاب  بعل و  وهل و  ار  دوخ  نید  هک  نارفاک  رب  ار  اهنیا  تسا  هدرک  مارح  ادـخ  هک  یتسردـب  دـنیوگ  تشهب  لـها  زا  ار  اـمش 
ار ام  تایآ  ار و  زور  نیا  تاقالم  دـندرک  شومارف  ناشیا  هچنانچ  ار  ناشیا  مینکیم  كرت  زورما  سپ  ایند  یناگدـنز  ار  ناـشیا  درک  رورغم 

. دندرکیم راکنا 

دنشابیمن دلخم  نآ  رد  هک  یعمج  دنشابیم و  دلخم  نآ  رد  هک  یعمج  دنوشیم و  منهج  لخاد  هک  تسا  یتعامج  نایب  رد  مهدجیه  لصف 

زا دعب  هاوخ  باذع و  نودب  هاوخ  دوش  تشهب  لخاد  هک  ره  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  دلخم  تشهب  لها  هکنآ  رد  تسین  یفالخ  هک  نادب 
دندلخم دشاب  هدش  مامت  ناشیا  رب  تجح  هک  ناقفانم  رافک و  هکنآ  رد  ناناملـسم  نایم  تسین  یفالخ  دمآ و  دـهاوخن  نوریب  رگید  باذـع 

لخاد هتبلا  رافک  نیناجم  لافطا و  تشذـگ و  باب  نیا  رد  رایـسب  تاـیآ  دـش و  دـهاوخن  کبـس  زگره  ناـشیا  باذـع  منهج و  باذـع  رد 
یعمج دش و  دهاوخ  ناشیاب  تبسن  رگید  فیلکت  ای  دوب  دنهاوخ  فارعا  رد  ای  دنوشیم  منهج  لخاد  ایآ  هک  تشذگ  دنوشیمن و  تشهب 

نامز رد  ای  درک  دنناوتن  نید  صحفت  دنـشاب و  مالـسا  دالب  زا  رود  هک  یعمج  ای  درک  دنناوتن  لطاب  قح و  نایم  زیمت  هک  لوقعلا  ءافعـض  زا 
یفالخ تسه و  ناشیا  باب  رد  تاجن  لامتحا  دـناهّللا و  رمال  نوجرم  لخاد  دـشاب  هدـشن  مامت  ناشیا  رب  تجح  دنـشاب و  ترتف  تیلهاج و 
مالسا نید  يرورـض  تسا و  ران  رد  دلخم  تسا و  رافک  مکح  رد  دشاب  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  رکنم  هک  یـسک  هکنآ  رد  تسین 
یـسک لثم  يردان  رگم  دناد  ار  نآ  دشاب  نید  نیا   516 ص : نیقیلا ، قح  بحاص  هک  ره  مالـسا و  نید  رد  دشاب  هدـش  یهیدـب  هک  تسنآ 

یسک اهنیا  لاثما  ةاکز و  جح و  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  زامن و  دننام  دشاب  هدشن  يرورـض  وا  دزن  زونه  دشاب و  هدش  ناملـسم  هزات  هک 
رداص وا  زا  یلعف  رگا  نینچمه  تسا و  لتق  قحتـسم  تسا و  رفاک  دناد  لالح  ار  اهنیا  كرت  هک  یـسک  تسین و  رفاک  دـنک  اهنیا  كرت  هک 
دگل ای  دزادنا  تاروزاق  رد  ای  دنازوسب  ار  دیجم  فحصم  ادمع  هکنآ  لثم  ادمع  دشاب  یهلا  تامرحم  ای  نیدب  فافختسا  نمضتم  هک  دوش 

رد هاوخ  مظن و  رد  هاوخ  دشاب  فافختسا  نمـضتم  هک  دیوگب  ینخـس  ای  دهد  مانـشد  ار  ءایبنا  زا  یکی  ای  هکئالم  ای  یلاعتقح  ای  دنزب  نآ  رب 
هّللا و لوسر  ترـضح  هسدـقم  تاضورب  تبـسن  نینچمه  طئاغ و  ای  دـنک  لوب  نآ  رد  ادـمع  ای  تهجیب  دـنک  بارخ  ار  همظعم  هبعک  ای  رثن 

ءاجنتسا نآب  هّللاب  ذایعلا  هکنآ  لثم  العف  ای  الوق  دنک  یفافختسا  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  فیرـش  تبرت  ای  لعفب  ای  لوقب  دنک  یفافختـسا  همئا 
نید يرورض  هک  تادابع  زا  یکیب  ای  دننادیم  نینچ  زین  ار  هعیش  هقف  بتک  یـضعب  دنک و  فافختـسا  هعیـش  ثیدح  بتکب  تبـسن  ای  دیامن 

هک ار  رافک  راعـش  ای  دـنک  هدجـس  تدابع  دـصقب  ار  نآ  دـهد و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  تب  ریغ  ای  تب  اـی  دـیامن  فافختـسا  ءازهتـسا و  تسا 
راعـش راهظا  دصقب  دنک  درز  دونه  شورب  ار  دوخ  یناشیپ  ای  دصق و  نیاب  ددـنبب  رانز  هکنآ  لثم  دـنادرگ  رهاظ  دـشاب  رفک  راهظا  نمـضتم 
هیفقاو هیحطف و  ناینس و  هیدیز و  زا  هیماما  هعیش  ریغ  اما  هّللا و  ءاش  نا  دش  دهاوخ  روکذم  نید  تایرورض  نمض  رد  رگید  یضعب  ناشیا و 

دنامنهج رد  دلخم  سجن و  رفاک و  زین  اهنآ  دـننک  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  رگا  نیفلاخم  قرف  ریاس  هیـسووان و  هیناسیک و  و 
رتهب ای  دنناد  ادخ  ار  همئا  هک  تالغ  ای  نامع  نایجراخ  دننام  دنیوگیم  همئاب  تبسن  ازسان  دناهدرک و  جورخ  نامز  ماما  رب  هک  جراوخ  دننام 

اب توادع  هک  بصاون  ثیداحا و  زا  یـضعب  رب  انب  دنناد  ملاع  قلاخ  ار  ناشیا  ای  تسا  هدرک  لولح  ناشیا  رد  ادخ  دنیوگ  ای  دنناد  ربمغیپ  زا 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا و  مالـسا  نید  يرورـض  ناشیا  تبحم  بوجو  هک  اریز  دنـشاب  هتـشاد  ناشیا  زا  یـضعب  اـی  همئا  همه 

دشابیم و یبصان  هلاسغ  دشابیم و  انز  دـلو  هلاسغ  نآ  رد  هک  اریز  مامح  هلاسغ  دوشیم  عمج  نآ  رد  هک  یئاج  رد  نکم  لسغ  هک  تسلوقنم 
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همـسجم گس و  زا  تسا  رتراوخ  ادخ  دزن  یبصان  تسا و  هدیرفاین  گس  زا  رتدب  یقلخ  یلاعت  قح  هک  یتسردب  انز  دلو  زا  تسا  رتدـب  نآ 
ود نافلاخم  قرف  زا  اهنیا  ریغ  رد  دنـشتآ و  رد  دـلخم  رفاک و  زین  ناشیا  دـننادیم  هداس  رـسپ  تروصب  اـی  رولب  زا  دـننادیم  مسج  ار  ادـخ  هک 

ضارغا بصعت و  يارب  زا  دـنراد و  زین  دوخ  بهذـم  نالطبب  ملع  تسا و  هدـش  مامت  ناـشیا  رب  تجح  هک  دـندنچ  یبصعتم  لوا )  ) دنمـسق
زا ار  دوخ  دنرادن و  لطاب  قح و  نایم  زیمت  توق  دناهدش و  لئاق  لطاب  نیدـب  فالـسا  ءابآ و  تعباتم  رابتعاب  ای  دـنیامنیم  قح  راکنا  هیویند 
نآ رب  تردـق  هکنآ  اـب  دـننکیمن  قح  نید  صحفت  دوش و  رهاـظ   517 ص : نیقیلا ، قح  ناشیا  رب  قح  هک  دـننکیمن  یلاـخ  هلطاـب  ضارغا 

دنانیفلاخم و دالب  رد  ای  درک  دنناوتیمن  لطاب  قح و  نایم  زیمت  لقع  فعض  رابتعاب  دنلقعلا و  فیعض  هک  دندنچ  یتعامج  میود )  ) دنراد و
رب قح  دنناهنپ و  فوخ  زا  قح  لها  دنبلاغ و  لطاب  لها  دناتیلهاج و  ای  ترتف و  نامز  رد  ای  دنرادن  قح  نید  صحفت  ترجه و  رب  تردق 

نوجرم لخاد  ناشیا  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  میود  تعامج  اما  دـش  اهنآ  هب  هراشا  هکنانچ  ناشیا  لاثما  تسا و  هدـشن  رهاظ  ناشیا 
هدومرف یلاعتقح  هکنانچ  دوشیم  مولعم  ناشیا  لاح  ترخآ  رد  ناشیا  نامیاب  مکح  هن  ندرک و  ناوتیم  ناشیا  رفکب  مکح  هن  دـناهّللا  رمـال 

دیاش تعامج  نیا  سپ  ار  یهار  دنباییمن  تیادـه  دـنرادن و  هراچ  هلیح و  تعاطتـسا  هک  نارـسپ  نادرم و  نانز و  زا  نافعـضتسم  هک  تسا 
دندنچ یتعامج  دارم  هک  هدش  دراو  همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رایسب  ثیداحا  تسا و  هدنزرمآ  هدننکوفع و  ادخ  ار و  ناشیا  دنک  وفع  ادخ 
لوقع هک  نانز  نادرم و  زا  اهنآ  دنلافطا و  ناشیا  دـنباییمن و  نامیا  يوسب  یهار  دـنوش و  رفاک  هتـسناد  هک  دـنباییمن  رفک  يوسب  هلیح  هک 

زا يرازیب  دراد و  ناشیا  تبحم  تیب و  لـها  تیـالو  هک  تسا  یـسک  فعـضتسم  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسناـکدوک و  لوقع  لـثم  ناـشیا 
تسین و فعـضتسم  وا  دیمهف  تسناد و  ار  بهاذم  فالتخا  هک  ره  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یـضعب  رد  دنکیمن و  ناشیا  نانمـشد 

باذـع ای  دوش  مولعم  ناشیا  باب  رد  ادـخ  رما  ات  ار  ناشیا  مکح  دـناهدرک  ریخأت  هک  دنتـسه  رگید  یتعامج  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  زاب 
یهورگ دارم  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  دـنیوگیم و  هّللا  رمال  نوجرم  ار  ناـشیا  دـنکیم و  لوبق  ار  ناـشیا  هبوت  اـی  ار  ناـشیا  دـنکیم 

لخاد هک  دـندرکن  زین  راکنا  دـنوش و  تشهب  لخاد  هک  دنتخانـشن  دوخ  لدـب  ار  ناـمیا  دـناهدمآ و  رد  یتسرپتب  كرـش و  زا  هک  دـندنچ 
هک یلاعتقح  لوق  زا  دندیسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـص  دنـسب  هرارز  زا  نساحم  رد  و  دنوش . منهج 

متفگ تسا  نانمؤم  صوصخم  هن  هک  دومرف  دشابن  هعیش  هک  تسه  یسک  باب  رد  ایآ  نآ  ربارب  هد  تسا  وا  يارب  زا  دروایب  ياهنسح  هک  ره 
ناشیا ادخ  هک  دومرف  یبصان  هن  دشاب و  فراع  هن  دشاب و  هتشاد  وکین  عرو  دنکب و  تامرحم  بانتجا  درادب و  هزور  دنک و  زامن  هک  یـسک 

تمدـخب تفگ  هک  میهاربا  نبا  لـماک  زا  تسا  هدرک  تیاور  تـبیغ  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  دوـخ و  تـمحرب  دـنکیم  تـشهب  لـخاد  ار 
لثم ار  دوخ  ناماما  هک  یسک  دوشیم  تشهب  لخاد  ایآ  منک  لاؤس  هک  متشاد  رطاوخ  رد  متفر و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح 

يداب دوب  هتخیوآ  نآ  رد  هدرپ  هک  یهاگرد  کیدزن  متسشن  مدرک  مالـس  مدش و  لخاد  نوچ  دشابن  هعیـش  دسانـشب و  مسانـشیم  نم  هکنآ 
دشاب هتشاد  تسیابیم   518 ص : نیقیلا ، قح  لاس  راهچب  کیدزن  یهام و  هراپ  دننام  دـمآ  نم  رظنب  یناوج  تشادرب  ار  هدرپ  هشوگ  دـمآ و 

وا تجح  ادخ و  یلو  يوسب  ياهدمآ  تفگ  نم  دیـس  يا  کیبل  متفگ  مدش  مهلم  مدیزرل و  دوخ  رب  میهاربا  نب  لماک  يا  هک  درک  ادـن  ارم 
ماهدـمآ نیمه  يارب  زا  هّللا  یلب و  متفگ  دـشاب  هعیـش  فراع و  وت  لثم  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  هک  ینک  لاؤس  هک  وا  باـب  و 

هیقح ار  ناشیا  هک  دـنوشیم  تشهب  لـخاد  یهورگ  هک  دـنگوس  ادـخب  دـش  دـهاوخ  تشهب  لـخاد  یـسک  مک  دـشاب  نینچ  رگا  هک  دومرف 
دننادـیمن دـننکیم و  دای  وا  قحب  مسق  دـنراد  یلع  اب  هک  یتبحم  ببـسب  هک  دـنایهورگ  دومرف  اـهنآ  دنتـسیک  نم  دیـس  يا  متفگ  دـنیوگیم 

ترخآ ایند و  رد  ناشیا  هک  دناهتفگ  یضعب  تسفالخ  ناشیا  باب  رد  دننافلاخم  نابصعتم  هک  لوا  تعامج  اما  وا و  لضف  وا و  قح  تسیچ 
داقتعا ار  هیماما  ياملع  رثکا  دنلئاق و  نیاب  یعمج  یـضترم و  دیـس  دنامنهج  رد  دلخم  ترخآ  رد  دـناسجن و  دـنراد و  رفاک  مکح  ود  ره 

منهج زا  منهج  لوخد  زا  دعب  دـناهتفگ  یـضعب  دـنامنهج و  رد  دـلخم  ترخآ  رد  تسا و  يراج  ناشیا  رب  مالـسا  مکح  ایند  رد  هک  تسنآ 
دنوشیم و تشهب  لخاد  لیوط  باذع  زا  دعب  هک  دناهدش  لئاق  يردان  دوب و  دنهاوخ  فارعا  رد  دنوشیمن و  تشهب  لخاد  اما  دنیآیم  ردـب 

هدـشن ریما  ترـضح  رب  تفالخ  صن  هک  دـنیوگیم  هک  اهنآ  اما  تسا  هتفگ  توقای  حرـش  رد  یلح  همالع  و  تسا . فیعـض  ردان و  لوق  نیا 
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دناهدرک فالخ  دنقساف  ناشیا  هک  دنلئاق  هک  اهنآ  دنقـساف و  ناشیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنرفاک و  ناشیا  هک  دنلئاق  ام  باحـصا  رثکا  تسا 
لخاد باذع و  زا  دنوشیم  صالخ  ناشیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  منهج و  رد  دـندلخم  ناشیا  هک  دـناهتفگ  رثکا  ترخآ  رد  ناشیا  مکح  رد 

دـنوشیمن و تشهب  لخاد  اما  دـنوشیم  صـالخ  باذـع  زا  هک  تسا  هدـش  لـئاق  وا  فصنم و  دزن  تسا  رداـن  لوق  نیا  دـنوشیم و  تشهب 
رتاوتم هصاخ  هماع و  قرط  زا  تسین  لوبقم  ناشیا  لامعا  دـنران و  رد  دـلخم  ناشیا  هکنآ  دـنکیم و  نیفلاـخم  رفک  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور 

نآ تسین و  مولعم  نآب  لئاق  تردن و  تیاهن  رد  تسا  یلوق  دـنوشیم  تشهب  لخاد  ای  دنتـسین  منهج  رد  دـلخم  ناشیا  هکنیاب  لوق  تسا و 
هتفگ دـیاقع  هلاسر  رد  هیوباب  نبا  دـنرادن  رابخا  يامدـق  لاوقا  راثآ و  رابخا و  زا  يربخ  هک  تسا  هدیـسر  مهب  نیملکتم  نیرخأتم  ناـیم  رد 

ترضح تسنوعلم و  ملاظ و  دوش  لئاق  شلها  ریغب  ار  تماما  هک  ره  تسنوعلم و  ملاظ و  دشابن  ماما  دنک و  تماما  ياوعد  هک  ره  هک  تسا 
راکنا هک  ره  تسا و  هدرک  نم  يربمغیپ  راکنا  نم  زا  دعب  ار  یلع  تماما  دـنک  راکنا  هک  ره  هک  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

دعب ناماما  نینمؤملا و  ریما  تماما  راکنا  هک  یـسک  قح  رد  ام  داقتعا  تسا  هتفگ  تسا و  هدرک  ادخ  يراگدرورپ  راکنا  دـنک  نم  يربمغیپ 
قح نینمؤملا  ریما  تماماب  دنک  رارقا  هک  یسک  باب  رد  ام  داقتعا  تسا و  هدرک  ناربمغیپ  يربمغیپ  راکنا  هک  تسا  یـسک  هلزنمب  دنک  وا  زا 

يربمغیپ دـنک  راکنا  ناربمغیپ و  عیمجب  دروایب  نامیا  هک  تسا  یـسک  هلزنمب  ار  وا  زا  دـعب  ناماما  زا  یکی  دـنک  راکنا  519 و  ص : نیقیلا ،
مّلـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا و  ام  لوا  رکنم  لثم  ام  رخآ  رکنم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ار و  دمحم 

نم تعاطا  ناشیا  تعاطا  تسا  مئاق  ترـضح  ناـشیا  رخآ  تسا و  ریما  ترـضح  ناـشیا  لوا  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  هک  دومرف 
رفک رد  دـنک  کش  هک  ره  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسا و  هدرک  نم  راـکنا  ار  ناـشیا  زا  یکی  دـنک  راـکنا  هک  ره  تسا 
لاتق یلع  اب  هک  ره  تسا  ربمغیپ  هدومرف  لثم  دناهدرک  گنج  یلع  اب  هک  اهنآ  رد  ام  داقتعا  تسا و  رفاک  ام  رب  ناگدننک  متس  ام و  نانمـشد 

تسا و هدرک  گنج  ادخ  اب  دنک  گنج  نم  اب  هک  ره  تسا و  هدرک  گنج  نم  اب  دنک  گنج  یلع  اب  هک  ره  تسا و  هدرک  لاتق  نم  اب  دـنک 
دنک و حلص  ناشیا  اب  هک  ره  اب  محلص  دنک و  گنج  ناشیا  اب  هک  ره  اب  مگنج  نم  هک  نینسح  همطاف و  یلع و  قح  رد  ترـضح  نآ  نخس 

ینعی هناگراهچ  ناـنز  هیواـعم و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبأ  ینعی  هناـگراهچ  ياـهتب  زا  دـنیوج  يرازیب  هک  تسنآ  تئارب  رد  اـم  داـقتعا 
ادخب و رارقا  دوشیمن  مامت  هکنآ  دنیادخ و  قلخ  نیرتدب  ناشیا  هکنآ  ناشیا و  عابتا  عایشا و  عیمج  زا  مکحلا و  ما  دنه و  هصفح و  هشیاع و 
هک ره  هکنآ  رب  هیماما  دـناهدرک  قافتا  هک  تسا  هتفگ  لئاسملا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  و  ناـشیا . نانمـشد  زا  يرازیب  هب  رگم  همئا  لوسر و 

رفاک و وا  سپ  ناشیا  تعاطا  ضرف  زا  تسا  هدـینادرگ  بجاو  وا  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  دـنک  راکنا  ار و  همئا  زا  يدـحا  تماما  دـنک  راکنا 
همه اهتعدـب  باحـصا  هکنآ  رب  هیماـما  دـناهدرک  قاـفتا  هک  تسا  هدومرف  رگید  عضوم  رد  تسا و  منهج  رد  دوـلخ  قحتـسم  تسهارمگ و 

رب ار  اهتجح  دناوخب و  قح  نیدب  ار  ناشیا  هکنآ  زا  دعب  دنشاب  نکمتم  هک  یتقو  رد  دیامرفب  هبوت  ار  ناشیا  هک  تسا  مزال  ماما  رب  دنرفاک و 
نامیا و زا  دندترم  هکنآ  يارب  زا  دشکب  ار  ناشیا  الا  دنک و  لوبق  دـنیایب  تسار  هارب  دوخ و  ياهتعدـب  زا  دـننک  هبوت  رگا  دـنک  مامت  ناشیا 

هیماما ام  دزن  هک  دناهتفگ  صیخلت  رد  یسوط  خیش  یفاش و  رد  یضترم  دیس  تسا و  منهج  لها  زا  وا  بهذم  نآ  رب  دریمب  ناشیا  زا  هک  ره 
ناشیا عامجا  نیا و  رب  تسا  هیماما  هقحم  هقرف  عاـمجا  نیا  رب  لـیلد  تسا و  رفاـک  وا  ریما  ترـضح  اـب  دـنک  گـنج  هک  ره  هک  تسا  تباـث 
راکنا هکنانچمه  تسا  رفک  وا  تماما  راکنا  دوب و  دهاوخ  وا  تماما  رکنم  دنک  گنج  ترـضح  نآ  اب  هک  ره  مینادیم  اضیا  تسا و  تجح 

نیز خیـش  باب و  نیا  رد  رایـسب  ثیداحاب  دناهدرک  لالدتـسا  سپ  تسا  وحن  کیب  باب  نیا  رد  ود  ره  تیلخدم  هک  اریز  تسا  رفک  توبن 
هچنآ دنادیم و  یعامجا  ار  ناشیا  یعقاو  رفک  هک  دوشیم  مولعم  تسا و  هتفگ  باب  نیا  رد  رایسب  نخس  زین  نامیالا  قیاقح  هلاسر  رد  نیدلا 

زا دنراد و  رافک  مکح   520 ص : نیقیلا ، قح  ترخآ  ماکحا  رد  نافلاخم  زا  نیفعضتسم  ریغ  هک  تسنآ  دوشیم  رهاظ  باب  نیا  رد  رابخا  زا 
بلاغ مئاق  روهظ  زا  شیپ  قح  تلود  رب  لطاب  تلود  هک  تسنادیم  ادـخ  نوچ  اما  دـنراد  رافک  مکح  زین  ایند  رد  دـنیآیمن و  نوریب  منهج 

رب ار  مالـسا  ماکحا  رثکا  لطاب  ياهتلود  نیا  رد  دش  دهاوخ  رورـض  نافلاخم  اب  هلماعم  تلـصاوم و  ترـشاعم و  ار  نایعیـش  دمآ و  دـهاوخ 
نارتخد دنناد و  لالح  ار  ناشیا  هحیبذ  دننکب و  ناشیا  تراهطب  مکح  دـشاب و  هدوب  ظوفحم  ناشیا  لام  ناج و  هک  دـینادرگ  يراج  ناشیا 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشن گنت  راک  نایعیـش  رب  ات  دننک  يراج  ناشیارب  ار  مالـسا  ماکحا  ریاس  دنریگب و  ناشیا  زا  دنهدب و  ناشیاب  ثاریم  دنهاوخب و  ناشیا  زا 
هچنانچ دنشاب  رافک  لثم  ماکحا  همه  رد  دنک و  يراج  ناشیا  رب  ار  ناتسرپتب  مکح  دوش  رهاظ  بحاص  ترضح  نوچ  ناشیا و  تلود  رد 

هک میئوگب  تسا  نکمم  اضیا  دوشیم و  ثیداحا  همه  نایم  عمج  هجو  نیاب  دناهدرک و  حیرـصت  وحن  نیاب  یناث  دیهـش  خیـش  دـیفم و  خـیش 
قح نوچ  مئاق  ترـضح  نامز  رد  دوشیم و  يراج  ایند  رد  ناشیا  رب  مالـسا  مکح  هلمجلا  یف  تسه  ناشیا  رب  ياههبـش  ناـمز  نیا  رد  نوچ 
رفک رب  تلالد  هک  یثیداحا  هلمج  زا  دـنراد و  رافک  ریاس  مکح  دـننکیم  راـکنا  تسا  هدـش  رهاـظ  تارهاـب  تازجعمب  هک  ار  حیرـص  رهاـظ 
ماما دریمب و  هک  ره  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـناهدرک  تیاور  هصاخ  هماـع و  هک  تسا  ياهرتاوتم  ثیدـح  دـنکیم  ناـشیا 
ینعی هک  دومرف  ثیدح  نیا  ینعم  زا  دندیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تیلهاج و  گرمب  دوب  دهاوخ  هدرم  دسانـشن  ار  دوخ  نامز 

یلاعتقح هک  دنسک  هس  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  ینیلک  و  تسا . هدرم  یهارمگ  قافن و  رفک و  رب 
تماما ياوعد  هک  یـسک  دوب  دهاوخ  ناشیا  يارب  زا  میلا  باذع  دنکیمن و  لوبق  ار  ناشیا  لمع  تمایق و  رد  ناشیا  رب  دنکیمن  تمحر  رظن 

هک دنک  نامگ  هک  یـسک  تسا و  هدش  بوصنم  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یماما  دنک  راکنا  هک  یـسک  دشابن و  بوصنم  ادخ  بناج  زا  دـنک و 
تنس و لهاب  تسا  هدش  دراو  ناکرشم  رافک و  يدبا  باذع  رد  هک  یتایآ  لیوأت  رایسب  ثیداحا  رد  دنراد و  هرهب  مالـسا  رد  سک  ود  نیا 

تـسا هیآ  نیا  لخاد  تدابع  رد  دنک  رایـسب  یعـس  دـنچ  ره  یبصان  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  رامـشیب  رابخا  رد  اضیا  دـناهدرک و  نافلاخم 
رد هدنزوس و  مرگ و  دوب  دهاوخ  یـشتآ  مزالم  تسا و  یبصان  ای  تسا  هدنـشک  بعت  هدننکلمع و  ینعی  ًۀَیِماح  ًاران  یلْـصَت  ٌۀَبِـصان  ٌۀَِـلماع 

تـسین سکچیه  دشاب و  هتـشاد  تیب  لها  ام  ینمـشد  هک  تسین  نآ  یبصان  هک  تسا  هدـش  دراو  لامعالا  باوث  للع و  رد  هربتعم  ثیداحا 
دیئام و هعیش  امش  هک  دناد  دنک و  ینمشد  نایعیش  امـش  اب  هک  تسا  یـسک  یبصان  نکل  مدمحم و  لآ  دمحم و  نمـشد  نم  هک  دیوگب  هک 

هدرک تیاور  یـسیع  نب  یلع  نب  دـمحم  لئاسم  باتک  زا  رئارـس  باتک  رد  سیردا  نبا  دـینکیم و  ام  نانمـشد  زا  يربت  دـیراد و  ام  تیالو 
رب یبصان  نتسناد  رد  میتسه  جاتحم  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  مالّـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تمدخب   521 ص : نیقیلا ، قح  دنتشون  هک  تسا 

باوج رد  ترـضح  دـشاب  هتـشاد  اهنآ  تماما  رب  داـقتعا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  دـنک  میدـقت  ار  رمع  رکب و  وبأ  هک  نیا  زا  هداـیز 
ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  تسا و  یبصان  وا  دشاب  هتـشاد  ار  داقتعا  نیا  هک  ره  تشون 

همطاف و یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  باب  رد  درک  یحو  نمب  یلاعتقح  دندرب  نامسآب  ارم  نوچ  جارعم  بش  رد  هک  دومرف 
بوجو راکنا  نم و  دزنب  دیایب  دوشب و  هدیسوپ  گشم  دننام  هکنآ  ردقب  دنک  تدابع  ارم  هدنب  رگا  دمحم  يا  تفگ  مالّسلا و  هیلع  نینـسح 
يرکسع نسح  ماما  ریـسفت  رد  مهدن و  ياج  دوخ  شرع  ریز  رد  منادرگن و  نکاس  دوخ  تشهب  رد  ار  ناشیا  دنکب  ناشیا  تماما  تیالو و 

هک ره  یلب  ینعی  َنوُدـِلاخ  اـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاـحَأ  َو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  ْنَم  یَلب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدوـمرف 
یهانگ هک  دومرف  ترضح  دوب  دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنامنهج و  باحـصا  ناشیا  سپ  وا  ياطخ  واب  دنک  هطاحا  ار و  یهانگ  دنک  بسک 

ادخ و بضغ  زا  ار  وا  دنادرگ  نمیا  ام و  یتسود  تیالو و  زا  ار  وا  دنک  عزن  ادخ و  نید  زا  دنک  نوریب  ار  وا  هک  تسنآ  دنک  واب  هطاحا  هک 
هطاحا ینعی  تسا  هدرک  هطاحا  واب  هک  تسیاهئیس  اهنیا  زا  کی  ره  وا و  يافلخ  یلع و  تیالوب  رفک  توبنب و  رفک  تسادخب و  كرش  نآ 

منهج رد  هشیمه  دـنران و  باحـصا  هدـننکهطاحا  هئیـس  نیاب  ناگدـننک  لمع  تسا و  هدرک  وحم  لطاب و  ار  همه  تسا و  هدرک  وا  لاـمعاب 
ریما تماما  دنک  راکنا  هک  ره  همیرک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک  دوب و  دنهاوخ 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یـشایع  دوـب و  دـهاوخ  منهج  رد  هشیمه  تسا و  شتآ  باحـصا  زا  ار  نینمؤـملا 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  زا  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  رد  دمآ و  دـهاوخن  نوریب  زگره  دابآلا و  دـبا  دوب  دـنهاوخ  منهج  رد  یلع  نانمـشد 

دنیوگ نمب  مزیخرب  یلع  تسا  اجک  هک  نامـسآ  زا  دنک  ادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  دومرف  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
هعیش ار و  وت  ادخ  دیزرمآ  وش  تشهب  لخاد  یتفگ  تسار  دنیوگ  نمب  سپ  وا  ثراو  وا و  یـصو  ربمغیپ و  مع  رـسپ  منم  میوگ  یلع  یئوت 

دش دیهاوخن  كانهودنا  زورما  تسین  امش  رب  یـسرت  نانمیا  دیوش  تشهب  لخاد  تمایق  ربکا  عزف  زا  ار  ناشیا  ار و  وت  دیـشخب  ناما  ار و  وت 
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یتنعل ار  ناشیا  ادخ  دننکیم  قلخ  نیا  هک  زامن  ره  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  للع  رد  زگره و 
ترضح هک  تسلوقنم  ربتعم  دنـسب  رابخالا  یناعم  رد  تماما و  رد  دننکیم  ام  بیذکت  ام و  قح  راکنا  هکنآ  يارب  دومرف  ارچ  دنتفگ  دنکیم 

ملاع لها  نایم  دوخ و  نایم  شکب   522 ص : نیقیلا ، قح  ار  تیب  لها  تیالو  قح و  نید  نامـسیر  هک  تفگ  نارمحب  مالّـسلا  هیلع  قداص 
همطاف یلع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  لسن  زا  دنچ  ره  تسا  قیدـنز  تیب  لها  تماما  تیالو و  رد  دـشاب  وت  فلاخم  هک  ره 
يرازیب وا  زا  دور  ردـب  تیالو  نامـسیر  زا  دـنک و  امـش  تفلاخم  هک  ره  هک  دومرف  رگید  حیحـصلاک  نسح  دنـسب  دـشاب و  مالّـسلا  امهیلع 

هیلع یلع  یلاعتقح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  لامعالا  باقع  رد  دشاب و  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  لسن  زا  دنچ  ره  دیئوجب 
رفاک دنک  وا  راکنا  هک  ره  تسنمؤم و  دـنک  وا  تعباتم  هک  ره  تسین  یناشن  وا  ریغب  تسا و  هداد  رارق  شقلخ  دوخ و  نایم  هناشن  ار  مالّـسلا 

رد هک  ره  عیمج  دننک  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  راکنا  رگا  تسلوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا  تسکرـشم و  دنک  وا  رد  کش  هک  ره  تسا و 
هک ره  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  زا  نیدلا  لامکا  رد  اضیا  دنک و  منهج  لخاد  دنک و  باذع  ار  همه  ادـخ  تسا  نیمز 
زا صاصتخا  باتک  رد  تسا و  هداتـسرف  ادـخ  هچنآ  عیمجب  تسا  هدـش  رفاک  وا  تمعن  وا و  صخـشب  نامز  ره  ماما  تفرعم  رد  دـنک  کش 

ار ناشیا  زا  یکی  هک  ره  دیوگیم  نخس  ناشیا  اب  کلم  هک  دنبیجن  هدزاود  ام  ربمغیپ  زا  دعب  همئا  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ترـضح هدرک  دازآ  هک  هدرک  تیاور  فراعملا  بیرقت  رد  درادن و  ام  تیالو  زا  ياهرهب  دوریم و  ردب  ادخ  نید  زا  دـنک  دایز  ای  دـنک  مک 

دومرف ترضح  رمع  رکب و  وبأ  لاح  زا  هد  ربخ  ارم  تسه  یتمدخ  قح  وت  رب  ارم  هک  دیسرپ  ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
وبأ لاح  زا  ترـضح  نآ  زا  یلامث  هزمح  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  و  تسا . رفاک  دراد  تسود  ار  ناشیا  هک  ره  دندوب و  رفاک  ود  ره 

بتک رد  تسا و  رایسب  ثیداحا  باب  نیا  رد  تسا و  رفاک  دشاب  هتشاد  ار  ناشیا  تیالو  هک  ره  دنرفاک و  هک  دومرف  درک  لاؤس  رمع  رکب و 
دشاب هدرم  هبوتیب  دنشاب و  هدرک  هریبک  ناهانگ  هک  هیماما  هعیش  زا  رئابک  باحصا  اما  تسا و  روکذم  راونالا  راحب  رد  رثکا  تسا و  قرفتم 

هتبلا همئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تعافـش  دوب و  دنهاوخن  منهج  رد  دلخم  ناشیا  هک  هیماما  ياملع  نایم  تسین  یفالخ 
قحلم ناشیاب  تعافـش  دنوش و  منهج  لخاد  تسا  نکمم  ناشیا  زا  یـضعب  ایآ  هکنآ  اما  تشذگ و  هکنانچ  دش  دهاوخ  قحلم  ناشیا  رثکاب 

رـشحم و رد  ای  ربق  رد  ای  ندرم  تقو  رد  ای  تسا  ایند  رد  ای  ناشیا  باقع  دـنوشیمن و  منهج  لخاد  کیچـیه  ادـخ  لـضفب  هکنآ  اـی  ددرگن 
یـصاعم ریابک و  باکترا  رب  تأرج  هعیـش  هک  تسنآ  ماهیا  فالتخا و  ببـس  ایوگ  دراد و  رایـسب  ماهیا  فالتخا و  باـب  نیا  رد  ثیداـحا 

تـسا رایـسب  لوق  نیا  یفن  رد  رابخا  ثیداحا و  دوب و  دنهاوخ  منهج  رد  ریابک  باحـصا  هک  تسنآ  داقتعا  ار  تنـس  لها  هلزتعم  دنیامنن و 
رگم يدحا  دوب  دهاوخن  منهج  رد  دلخم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  ترضح  زا  حیحصلاک  نسح  دنـسب  هیوباب  نبا  هکنانچ 
هریغص ناهانگ  زا  ار  وا  نانمؤم  زا  دشاب  هدرک  هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  هک  یـسک  كرـش و  لالـضا و  لالـض و  لها  راکنا و  رفک و  لها 

مینکیم و ریفکت  نآ  زا  ار  امـش  دناهدرک  یهن  هچنآ  ریابک  زا  دینک  بانتجا  رگا  دـیامرفیم  یلاعت   523 ص : نیقیلا ، قح  قح  دننکیمن  لاؤس 
تعافش سپ  هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  يوار  یمارگ  یئوکین  لزنم  لخدم و  رد  ار  امـش  مینکیم  لخاد  ار و  امـش  ناهانگ  نآ  زا  میزرمآیم 

ادـخ لوسر  زا  مدینـش  تفگ  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  زا  مردـپ  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف  نانمؤم  زا  دوشیم  بجاو  مزال و  یک  يارب  زا 
تسین یضارتعا  هار  ناشیاب  سپ  ناراکوکین  اما  نم و  تما  زا  ریابک  لها  يارب  زا  رگم  نم  تعافش  تسین  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

ِنَِمل اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال  دیامرفیم  یلاعتقح  هکنآ  لاح  دشابیم و  ریابک  لها  يارب  زا  تعافش  هنوگچ  تفگ  يوار  دنرادن  تعافـشب  جایتحا  و 
هدیدنـسپ دوشیم  ریابک  بکترم  هک  یـسک  دشاب و  هدیدنـسپ  هک  یـسک  يارب  زا  رگم  ناگدننک  تعافـش  دننکیمن  تعافـش  ینعی  یـضَتْرا 

نآ و زا  دوشیم  نامیـشپ  لـعف و  نیا  ار  وا  دـیآیم  دـب  هکنآ  رگم  دـنکب  یهاـنگ  باـکترا  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  دوـمرف  ترـضح  تسین 
وا و هنـسح  ار  وا  دـنک  داـش  هک  ره  هک  دومرف  هبوت  يارب  زا  ینامیـشپ  تسا  سب  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح 
زا تسین و  نمؤم  وا  سپ  ددرگیم  وا  بکترم  هک  یهاـنگ  زا  دوشن  نامیـشپ  هک  یـسک  سپ  تسا  نمؤم  وا  سپ  وا  هاـنگ  ار  وا  دـنک  هدرزآ 

یعیفش هن  یتسود و  ار  ناملاظ  تمایق  رد  تسین  هک  دیامرفیم  یلاعتقح  دوب و  دهاوخ  دوخ  سفن  رب  ملاظ  تسین و  بجاو  تعافش  وا  يارب 
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هک یهاـنگ  رب  دوشن  نامیـشپ  هک  یـسک  تسین  نمؤـم  تهج  هچب  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ  يوار  دـننک  وا  تعاـطا  دنونـش و  ار  وا  نخـس  هک 
دناهدرک باـقع  دـیعو  ار  وا  هک  نیقی  ملعب  دـناد  ار  ناـهانگ  زا  ياهریبک  دوش  بکترم  هک  ره  هک  اریز  دومرف  ترـضح  ددرگ  نآ  بکترم 

نآ رب  مدان  هاگره  دیدرگ و  دهاوخ  تعافش  قحتسم  دوب و  دهاوخ  بئات  دوش  نامیشپ  هاگره  تسا و  هدرک  هچنآ  رب  دوشیم  نامیـشپ  هتبلا 
تسا و هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  تبوقع  تسا  هدرکن  رواب  تسین و  نمؤم  هکنآ  يارب  دوشیمن  هدیزرمآ  رصم  دوب و  دهاوخ  رصم  دشابن 

هریغص رافغتسا و  اب  تسین  هریبک  هک  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دشیم و  نامیـشپ  هتبلا  تشادیم  تبوقعب  نامیا  رگا 
ار وا  نید  ادخ  هک  ار  یسک  نآ  رگم  دننکیمن  تعافش  ینعی  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  تسا  هدومرف  ادخ  هکنآ  اما  رارـصا و  اب  تسین 

هتبلا دشاب  هدیدنـسپ  ار  وا  نید  ادخ  هک  یـسک  تسا و  لخاد  نید  رد  ینعی  تائیـس  تانـسح و  رب  تسادـخب  رارقا  نید  دـشاب و  هدیدنـسپ 
هیلع يرکـسع  ریـسفت  رد  تماـیق و  ربـق و  رد  ار  نآ  تبقاـع  دـنادیم  نوچ  دوخ  ناـهانگ  رب  تسا  هدـش  بکترم  هچنآ  رب  دوشیم  نامیـشپ 

دنکیمن ررض  نآب  هک  تسیاهنسح  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  روکذم  مالّـسلا 
هکنآ ات  ترخآ  رد  باذع  زا  یضعبب  ایند و  ياهتنحمب  ناهانگ  ریهطت  زا  دسریم  شلهاب  هکنآ  رگم  دشاب  گرزب  دنچ  ره  تائیـس  زا  يزیچ 

عفن هک  تسیا   524 ص : نیقیلا ، قح  هئیس  ترـضح  نآ  تفلاخم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تبحم  نیبیط و  یلاوم  تعافـشب  نآ  زا  دبایب  تاجن 
ترخآ دراو  نوچ  يزور و  یخارف  تحـص و  تمعنب و  دوخ  ياهتعاط  ببـسب  اـیند  رد  دـنوشیم  عفتنم  هکنآ  رگم  زیچ  چـیه  نآـب  دـنکیمن 

دوخ مشچب  دنک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  راکنا  هک  یـسک  دومرف  سپ  دوب  دـهاوخن  ناشیا  يارب  زا  يزیچ  باذـع  ریغب  دـنوشیم 
يدوبیم و نمؤم  رگا  هک  دـنیامنب  واـب  تشهب  رد  ار  وا  لزنم  وا  ترـسح  یتداـیز  يارب  زا  هک  یتقو  رد  رگم  دـید  دـهاوخن  ار  تشهب  زگره 

يرازیب دـشاب و  هتـشاد  وا  تماماب  رارقا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هک  یـسک  يدوب و  اجنیا  وت  ياج  یتشادـیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تالاوم 
دنیامنیم و واب  منهج  رد  ار  وا  ياج  هک  یتقو  رد  رگم  دید  دهاوخن  دوخ  مشچب  ار  شتآ  ار  وا  ناتسود  دنیامن  دایقنا  وا و  نانمشد  زا  دیوج 

باذع منهج  رد  ار  وا  دشاب  هتـشاد  رایـسب  هانگ  رگا  هکنآ  رگم  يدوب  اجنیا  وت  ياج  يدوبن  مالّـسلا  هیلع  یلع  یلاوم  هعیـش و  رگا  دنیوگیم 
یلاوم و تعافـشب  سپ  دنک  كاپ  كرچ  زا  مامح  رد  ار  دوخ  ندـب  نیکرچ  مدآ  هکنآ  لثم  دوش  كاپ  هانگ  تفاثک  زا  هک  ردـق  نآ  دـننک 
هک دینادب  هعیش و  هورگ  يا  دیسرتب  ادخ  زا  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دیآیم و  نوریب  منهج  زا  دوخ  ناماما 

یتدایز و رد  تادابع  تاعاطب و  دینک  یعـس  سپ  دیآ  امـش  تسدب  رید  امـش  لامعا  حـیابق  ببـسب  دـنچ  ره  دوشیمن  توف  امـش  زا  تشهب 
دشاب هدرک  نیکرچ  هک  یسک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نابحم  وت و  نابحم  زا  يدحا  دوشیم  منهج  لخاد  ایآ  دنتفگ  تشهب  تاجرد  تعفر 

نمؤم و نادرم  رب  متس  دشاب و  هدش  تامرحم  بکترم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  تفلاخمب  ار  دوخ  سفن 
هدولآ و كرچ  فیثک و  تمایق  زور  رد  دـیایب  دنـشاب  هدرک  ررقم  وا  يارب  هک  ار  یعیارـش  دـشاب  هدرک  تفلاخم  دـشاب و  هدرک  هنمؤم  نانز 

تبحاصم نایروح و  هقناـعم  ناـکین و  تقاـفر  تیحالـص  یـسجن و  نیکرچ و  وت  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـمحم و  واـب  دـنیوگ  سپ  سجن 
ناهانگ زا  یـضعبب  منهج و  يالاب  تاقبط  رد  دننکیم  لخاد  ار  وا  سپ  تافاثک  نیا  زا  دننک  كاپ  ار  وت  هکنآ  رگم  يرادـن  نابرقم  هکئالم 
ناشیا ناهانگ  زا  یضعب  ببس  هب  دسریم  ناشیاب  دیادش  زا  یضعب  رـشحم  يارحـص  رد  هک  دنتـسه  ناشیا  زا  یـضعب  دننکیم و  باذع  ار  وا 

هناد غرم  هچنانچ  مدرم  نایم  زا  ار  ناشیا  دنیابریم  دننیچیمرب و  هک  دتسرفیم  ار  دوخ  نایعیش  ناگدیزگرب  زا  یضعب  مالّـسلا  هیلع  همئا  سپ 
زا هک  بیاوـن  دـیادشب و  ار  ناـشیا  دـننکیم  كاـپ  سپ  تسا  رتـمک  ناـشیا  ناـهانگ  یـضعب  دـننادرگیم و  تـشهب  لـخاد  دـنیچیمرب و  ار 
هک دنتـسه  یـضعب  رهطم و  رهاط و  دـنراذگ  ربق  رد  ار  وا  هکنآ  ات  دوشیم  ناشیا  ياهندـب  هب  ایند  رد  هک  اهتفآب  دـسریم و  ناشیاب  ناـهاشداپ 

یهانگ رگا  دوش و  ناشیا  هرافک  ات  دننکیم  تخـس  ناشیا  رب  ار  ندـنک  ناج  تسا  هدـنام  ناشیا  رب  یهانگ  دوشیم و  ناشیا  گرم  کیدزن 
هقبط رد  دشاب  رتمیظع  رتشیب و  رگا  تمایق و  تاصرع  دئادشب  دنامبزاب  رگا  دوشیم و  هرافک  دسرب  ناشیاب  گرم  زا  دعب  هک  یتلذمب  دـنامب 
نیا تسا و  رتمیظع  ناشهانگ  تسا و  رتدـیدش  ناشباذـع  ام  نابحم  ریاس  زا  ناشیا  دـننکیم و   525 ص : نیقیلا ، قح  باذـع  منهج  يالعا 
دنک ام  تعباتم  يوریپ و  هک  یسک  رگم  ام  هعیش  تسین  دنیوگیم و  ام  نانمشد  نمشد  ام و  ناتسود  تسود  دنمانیمن و  ام  هعیش  ار  تعامج 
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ياتود هک  مسق  ادـخب  دومرف  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  وا  ریغ  هیوباب و  نبا  ام و  لامعا  رد  امب  دـنک  ادـتقا  و 
نمحر هروس  رد  دومرف  تسا  نآرق  ياجک  رد  نیا  هک  دیـسرپ  يوار  دید  دنهاوخن  ار  یکی  هک  مسق  ادخب  دید  دـنهاوخن  منهج  رد  ار  امش 

تفگ يوار  ینج  هن  یمدآ و  هن  نایعیـش  امـش  زا  وا  هاـنگ  زا  دوشیمن  هدرک  لاؤـس  ینعی  ٌّناَـج  ـال  َو  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْـسی  ـال  دـیامرفیم  هک 
فرطرب قلخ  همه  زا  ادخ  باقع  دیاب  دشابن  رگا  تخادنا و  نامثع  دوب و  هک  دنگوس  ادخب  دومرف  ترضح  تسین  ام  فحـصم  رد  مکنم » »

لاح هچ  وت  باحصا  دومرف  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رـسیم  زا  قثوم  دنـسب  ینیلک  دوش و 
تسشن تسرد  متفگ  ار  نیا  نوچ  دوب  هدومرف  هیکت  ترضح  ناتسرپتب  سوجم و  يراصن و  دوهی و  زا  میرتدب  ناینس  دزن  ام  متفگ  دنراد 

هک هّللا  دوشیمن و  لـخاد  زین  یکی  هّللا  دـنوشیمن و  منهج  لـخاد  امـش  رفن  ود  دـنگوس  ادـخب  دومرف  مدرک  هداـعا  نم  یتـفگ  هچ  دوـمرف  و 
مدرم نیرتدـب  رارـشا و  زا  ار  ناـشیا  هک  ار  دـنچ  ینادرم  مینیبیمن  ارچ  ار  اـم  دوـشیم  هچ  تسا  نیا  شنومـضم  هک  هیآ  نـیا  لـها  دـیئامش 

نارگید ینیلک و  ار  نومضم  نیا  دنباییمن و  منهج  رد  ار  امش  زا  یکی  دننکیم و  بلط  منهج  رد  ار  امـش  ناینـس  هک  دومرف  سپ  میدرمـشیم 
یلع ع ای  دومرف  ادخ ص  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  تارف  دناهدرک  تیاور  رایسب  ياهدنسب 

امـش درب  دنهاوخ  اجکب  سپ  وت  هیرذ  رونب  وت  نایعیـش  وت و  رونب  وت  نادنزرف  ادـخ و  رونب  نم  يوشیم و  لسوتم  نم  رونب  وت  تمایق  زور  رد 
کلام يوسب  دنک  یحو  یلاعتقح  دـیریگ  رارق  دوخ  لزانم  رد  دوخ  نایروح  نانز و  اب  دـیوش و  تشهب  لخاد  نوچ  سپ  تشهب  زا  ریغب  ار 

ار و منهج  ياهرد  دنیاشگب  ناشیا  نانمـشد  رب  ار  ناشیا  ماهداد  لیـضفت  هچنآ  يوسب  نم  ناتـسود  دـننک  رظن  ات  ار  منهج  ياهرد  اشگب  هک 
دهد فیفخت  ادـخ  هک  ام  يارب  يراد  عمط  ایآ  کلام  يا  دـنیوگ  دـنبایب  ار  تشهب  میمـش  منهج  لها  نوچ  ناشیا  رب  دـیوش  فرـشم  اـمش 

تـشهب لها  دننک  رظن  ات  میاشگب  ار  منهج  ياهرد  هک  نم  يوسب  درک  یحو  ادـخ  دـیوگ  کلام  میباییم  یمیـسن  ام  ام  يارب  زا  ار  باذـع 
وت نم  يدوبن و  هنسرگ  وت  ایآ  هک  دنک  ادن  ار  تشهب  لها  زا  یکی  منهج  لها  زا  یکی  دنسانشب  ار  ناشیا  دننک و  الاب  رـس  سپ  امـش  يوسب 
وت ایآ  هک  دـنک  باطخ  ار  يرگید  يرگید  زاب  مداد و  هماج  ارت  نم  يدوبن و  ناـیرع  وت  اـیآ  هک  دـیوگ  يرگیدـب  يرگید  مدرک و  ریـس  ار 
زا یکی  رب  یقح  ناشیا  زا  هک  ره  نینچمه  متشادن و  ناهنپ  ار  وت  رس  ایآ  هک  دیوگ  يرگیدب  يرگید  مداد و  هانپ  ار  وت  نم  يدیـسرتیمن و 

امشب هک  دیبلطب  ادخ  زا  ار  ام  سپ  هک  اهنآ  هب  دنیوگ  همه  سپ   526 ص : نیقیلا ، قح  دیامن  قیدصت  وا  دنک و  دای  دشاب  هتشاد  تشهب  لها 
نایمنهج ار  ناشیا  دـننک و  تمالم  تشهب  رد  ار  ناشیا  سپ  دـنوش  تشهب  لخاد  دـشخبب و  ار  اهنآ  ادـخ  دـننک و  اـعد  اـهنآ  سپ  دـشخبب 

هک دینک  اعد  سپ  داد  تاجن  دوخ  باذع  زا  ار  ام  ادخ  دیدرک و  اعد  امـش  هک  دـندرک  ناشیا  تعافـش  هک  اهنآب  دـنیوگ  اهنآ  سپ  دـنیوگ 
مان نآ  دزوب و  تشهب  لها  ناهد  رب  هک  دنک  رما  ار  يداب  یلاعتقح  دننک  اعد  ار  ناشیا  دهدب  امب  یئاج  تشهب  رد  درادرب و  ام  زا  ار  مان  نیا 

تیاور ملسم  نب  دمحم  زا  حیحص  دنسب  دهز  باتک  رد  دیعس  نب  نیـسح  دنک و  رارق  ناشیا  يارب  زا  تشهب  رد  یئاوأم  دننک و  شومارف  ار 
سپ دنیآیم  نوریب  منهج  زا  هک  تفگیم  مردپ  هک  دومرف  نییمنهج  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس  تفگ  هک  تسا  هدرک 

یـشورب دنزیریم  ناشیارب  همـشچ  نآ  بآ  زا  سپ  دنیوگیم  ةویحلا  نیع  ار  نآ  هک  تشهب  هزاورد  دزن  ياهمـشچ  يوسب  دنروآیم  ار  ناشیا 
ترضح زا  تفگ  هک  نابا  نب  رمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  رگید  حیحـص  دنـسب  دیوریم و  ناشیا  يوم  تسوپ و  تشوگ و  دیوریم  هایگ  هک 

رگا دومرف  دـننکیم  تشهب  لخاد  دـنروآیم و  نوریب  ار  وا  سپ  دوشیم  منهج  لخاد  هک  یـسک  لاح  زا  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
هتخوس لاغذ  هکنآ  زا  دعب  منهج  زا  دنروآیم  نوریب  ار  دنچ  يدرم  هک  دومرفیم  تفگیم  باب  نیا  رد  مردـپ  هچنآب  مهد  ربخ  ارت  یهاوخ 
دنزیریم ناشیا  رـس  رب  بآ  نآ  زا  دنیوگیم و  ناویح  ار  نآ  تسا و  تشهب  هزاورد  دزن  هک  يرهن  يوسب  ار  ناشیا  دـنربیم  سپ  دنـشاب  هدـش 
دنزوسیم ار  یتعامج  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  اضیا  دیوریم و  ناشیا  ياهنوخ  اهوم و  اهتشوگ و  سپ 

تـشهب لها  قرع  زا  هک  يرهن  يوسب  ار  ناشیا  دنربیم  سپ  دباییم  رد  ار  ناشیا  تعافـش  سپ  دنوشیم  لاغذ  دننام  هک  یتقو  ات  شتآ  رد 
یگتخوس رثا  تفاثک و  دوشیم  فرطرب  ناشیا و  ياهنوخ  ناشیا و  ياهتشوگ  دـیوریم  سپ  نآ  رد  دـننکیم  لـسغ  سپ  دـیآیم  نوریب 

ار مان  نیا  رادرب  ام  زا  ایادخ  هک  دننکیم  دنلب  ادـص  همه  سپ  دـنیوگیم  نایمنهج  تشهب  رد  ار  ناشیا  سپ  دـنوشیم  تشهب  لخاد  شتآ و 
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تفای دهاوخن  رد  تعافش  ار  ناشیا  دوب و  دنهاوخ  منهج  رد  هشیمه  یلع  نانمشد  هک  دومرف  ترضح  سپ  دوشیم  هتـشادرب  ناشیا  زا  سپ 
بجعت دـنیوگیم  ناینـس  هک  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخب  تفگ  هک  تسا  لوـقنم  نارمع  زا  رگید  ربـتعم  دنـسب  و 
تـشهب باحـصا  زا  ادخ  ناتـسود  اب  ار  ناشیا  دروآ و  دهاوخ  ردب  شتآ  زا  ار  یتعامج  ادخ  هک  دـننکیم  يوعد  هک  یتعامج  زا  دـینکیمن 

رد دشابیم و  یتنج  زا  رتتسپ  یتنج  تشهب  رد  ِناتَّنَج  امِِهنوُد  ْنِم  َو  ار  یلاعتقح  لوق  دنناوخیمن  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  دـینادرگ  دـهاوخ 
نایم هک  دنگوس  ادخب  دوب و  دنهاوخن   527 ص : نیقیلا ، قح  نکسم  کی  رد  ادخ  ناتسود  اب  اهنآ  دشابیم  یشتآ  زا  رتتسپ  یـشتآ  منهج 
رافک زا  شیپ  دوشیم  رهاظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  یتقو  میوگب  نخـس  نافلاخم  سرت  زا  مناوتیمن  نم  دـشابیم و  یلزنم  زین  خزود  تشهب و 

ترـضح نآ  زا  ار  ثیدـح  نیا  نومـضم  زین  نایبلا  عمجم  رد  تشک و  دـهاوخ  ار  ناشیا  ناشیا و  ياـملع  اـب  درک  دـهاوخ  ناینـس  هب  ادـتبا 
هک تفگ  نایمنهج  باب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  نابا  نبا  زا  حیحـص  دنـسب  دهز  باتک  رد  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور 

یسک رخآ  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  حیحص  دنـسب  ادخ و  وفعب  دنیآیم  نوریب  دوخ  ناهانگب  دنوشیم  منهج  لخاد 
فلؤم نانم  ای  نانح  ای  هک  ار  ادخ  درک  دهاوخ  ادـن  يرمع  منهج  رد  دـنیوگیم و  مامه  ار  وا  هک  تسا  يدرم  دـیآیم  نوریب  منهج  زا  هک 

هک تسا  لمتحم  دنوشیم  تشهب  لخاد  دنیآیم و  نوریب  منهج  زا  هک  تسا  هدش  دراو  ربتعم  ثیداحا  نیا  رد  هک  تعامج  نیا  هک  دیوگ 
رد هک  تسا  هدرک  تیاور  هیوباب  نبا  دـشاب و  هدوب  نیفعـضتسم  صوصخم  هک  تسا  نکمم  دنـشاب و  هدوب  لـخاد  اـهنیا  رد  هعیـش  قاـسف 

ار و ینمؤم  دنکیمن  منهج  لخاد  ادخ  هک  تسا  روکذم  مالسا  ضحم  زا  تسا  هتشون  نومأم  يارب  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هچنآ 
ندوب دلخم  تسا و  هدومرف  شتآ  دیعو  ار  وا  هکنآ  لاح  ار و  يرفاک  منهج  زا  دنکیمن  نوریب  تسا و  هدرک  تشهب  هدـعو  ار  وا  هکنآ  لاح 

رد لاصخ  رد  تسا و  زیاج  ناشیا  يارب  زا  تعافـش  نآ و  زا  دـنیآیم  نوریب  دـنوشیم و  شتآ  لخاد  دـیحوت  لـها  ناراـکهانگ  نآ و  رد 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ۀعیـشلا  لیاضف  باتک  رد  اضیا  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نیا  زین  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  شمعا  ثیدـح 

تـشهب امـش  يارب  زا  امـش  ياهربق  تسا و  تشهب  امـش  يارب  زا  امـش  ياههناخ  هک  دومرف  دوخ  نایعیـش  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
هک تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربـتعم  دنـسب  دوب و  دـهاوخ  تشهب  يوسب  امـش  تشگزاـب  دـیاهدش و  قـلخ  تشهب  يارب  زا  تسا و 
امش يدرم  دنکیم و  تشهب  لخاد  ار  وا  ادخ  دنادیمن  ار  امش  داقتعا  دیئوگیم و  هچ  هک  دنادیمن  درادیم و  تسود  ار  امـش  يدرم  هک  دومرف 
یبا نبا  زا  یـشایع  ینیلک و  دـنکیم و  منهج  لخاد  ار  وا  ادـخ  دـنادیمن  ار  امـش  داـقتعا  دـیئوگیم و  هچ  هک  دـنادیمن  دـنادیم و  نمـشد  ار 

نم بجعت  دوشیم  رایسب  مدرم و  اب  منکیم  طالتخا  نم  هک  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضحب  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  بوقعی 
هک دنچ  یهورگ  زا  تسه و  افو  یئوگتسار و  تناما و  ار  ناشیا  دنراد و  رمع  رکب و  وبأ  تیالو  دنرادن و  امش  تیالو  هک  دنچ  یهورگ  زا 

يارب تسین  ینید  هک  دومرف  كانبـضغ و  دروآ  نمب  ور  تسـشن و  تسرد  سپ  دـنرادن  افو  یئوگتـسار و  تناما و  دـنراد و  امـش  تیـالو 
تدابع هک  یـسک  يارب  تسین  یبضغ  یباتع و  وا و  تماما  دشابن  ادخ  بناج  زا  هک  يرئاج  ماما  تیالو  اب  ار  ادخ  دـنک  تدابع  هک  یـسک 
دومرف تسین  یباتع  اهنیا  رب  تسین و  ینید  ار  اهنآ  متفگ  وا  تماما  دـشاب  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  هک  یلداع  ماما  تیالو  اب  ار  ادـخ  دـنک 

ادـخ ینعی  دومرف  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  ار  یلاـعت  قـح  لوـق  يدینـشن   528 ص : نـیقیلا ، قـح  رگم  یلب 
هکنآ يارب  زا  شزرمآ  هبوت و  رون  يوسب  ناهانگ  ياهیکیرات  زا  ار  ناشیا  دروآیم  نوریب  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  تسا  اـهنآ  رواـی  تسود و 

ْمُهَنوُجِرُْخی ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  تسا  هدومرف  دـشاب و  بوصنم  ادـخ  بناج  زا  هک  ار  یلداع  ماما  ره  تیالو  دـندرک  رایتخا 
يوسب رون  زا  ار  ناـشیا  دـنربیم  نوریب  دـنلطاب  ناـیاوشیپ  ناـشیا  نارواـی  ناتـسود و  دـندش و  رفاـک  هک  اـهنآ  ینعی  ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم 
نوریب تسین  ادخ  بناج  زا  هک  ار  یملاظ  ماما  ره  تیالو  دـندرک  رایتخا  نوچ  دـندوب  مالـسا  رون  رب  ناشیا  ینعی  دومرف  ترـضح  اهتملظ 

سپ نارفاک  اب  ار  منهج  شتآ  ناشیا  يارب  زا  دینادرگ  بجاو  ادخ  سپ  رفک  ياهتملظ  يوسب  مالـسا  رون  زا  ناشیا  تیالو  ببـسب  دـنتفر 
قح هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  حیحص  دنسب  ینیلک  اضیا  دوب و  دنهاوخ  منهج  رد  هشیمه  دنران و  باحصا  ناشیا 
ره تسین  ادـخ  بناج  زا  هک  يرئاج  ماما  ره  تیالوب  دـنک  داقتعا  هک  مالـسا  رد  ار  یتیعر  ره  منکیم  باذـع  هتبلا  هک  تسا  هدومرف  یلاـعت 

نیقیلا ّقح  باتک  زا  مود  www.Ghaemiyeh.comدلج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 396زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما ره  تیالوب  دـنک  داقتعا  هک  مالـسا  رد  یتیعر  ره  زا  منکیم  وفع  هتبلا  دـشاب و  راکزیهرپ  راـکوکین و  دوخ  لاـمعا  رد  تیعر  نآ  دـنچ 
هیلع قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  اضیا  دشاب و  رادرک  دب  راکمتـس و  دوخ  سفن  رد  تیعر  نآ  دنچ  ره  دشاب  ادـخ  بناج  زا  هک  یلداع 

ره دشابن  ادخ  بناج  زا  هک  یماماب  دنک  داقتعا  هک  ار  یتما  دنک  باذع  هکنآ  زا  دـنکیمن  مرـش  ادـخ  هک  یتسردـب  هک  تسلوقنم  مالّـسلا 
یماماب دننک  داقتعا  هک  ار  یتما  دنک  باذع  هکنآ  زا  دنکیم  مرـش  هتبلا  ادخ  هک  یتسردب  دنـشاب  راکزیهرپ  راکوکین و  دوخ  لامعا  رد  دنچ 

نآ زا  ربتعم  دنـسب  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  دنـشاب و  رادرکدـب  راکمتـس و  دوخ  لاـمعا  رد  دـنچ  ره  دـشاب  ادـخ  بناـج  زا  هک 
میهاوخ دوخ  نایعیـش  باسح  یلوتم  ام  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح 

مدرم نایم  وا و  نایم  وا  هملظم  سک  ره  دـنکیم و  ام  بناج  زا  ادـخ  نآ و  رد  مینکیم  مکح  دـشاب  ادـخ  وا و  ناـیم  وا  هملظم  سک  ره  دوب 
میرذگرد و مینک و  وفع  هکنآب  میرتراوازس  ام  دشاب  ام  وا و  نایم  وا  هملظم  هک  ره  امب و  دنـشخبیم  اهنآ و  زا  مینکیم  شـشخب  بلط  دشاب 
هک ار  دوخ  نایعیش  هد  تراشب  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسلوقنم  ترـضح  نآ  زا  اضیا 

تیاور یـسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  سلاجم  رد  نم و  تعافـش  رگم  تقو  نآ  رد  دنکن  عفن  هک  یتقو  رد  تمایق  زور  رد  ناشیا  عیفـش  منم 
دیرادم رب  تیب  لها  ام  تدوم  زا  تسد  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  زا  دناهدرک 

قح مناج  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  ام  تعافـشب  دوش  تشهب  لخاد  دراد  تسود  ار  ام  دـنک و  تاـقالم  ار  ادـخ  تماـیق  زور  رد  هک  ره  هک 
تیاور سلاجم  رد  یسوط  خیـش  ام و  قح  نتخانـش  هب  رگم  وا  لامعا  ار  هدنب  دشخبیمن  عفن  هک  تسا  وا  تردق  تسدب   529 ص : نیقیلا ،

یهلا سدقا  بانج  مالّـسلا  هیلع  یلع  ای  تفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک 
تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  اضیا  ار و  وت  نایعیـش  ناتـسود  ناتـسود  ار و  وت  نایعیـش  ار و  وت  هدیزرمآ 

تـشهب لخاد  ار  وا  نم  یلوب  نم و  ربمغیپ  نمب و  دروآ  نامیا  هک  ره  هک  دـیامرفیم  یلاعتقح  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
ار یسک  شتآ  دروخیمن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  سلاجم  رد  دشاب و  هتـشاد  هک  یلمع  ره  اب  منک 

ینعی ار  رما  نیا  ياهدنب  دنکیمن  فصو  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  دشاب و  هتـشاد  قح  نیدب  دامتعا  هک 
نینچ هاگره  دومرف  ترـضح  دـنکیم  رایـسب  ناـهانگ  هک  تسه  یـسک  شتآ  ناـیم  رد  تفگ  يوار  ددرگ  شتآ  همعط  هک  ار  همئا  تماـما 

ناج دشن  شناهانگ  هرافک  نیا  رگا  دنکیم و  گنت  ار  وا  يزور  دشن  شناهانگ  هرافک  نیا  رگا  شندب و  رد  ار  وا  دنکیم  التبم  ادـخ  دـشاب 
ترـضح زا  ربتعم  ياهدنـسب  ینیلک  و  دوش . تشهب  لخاد  ار و  وا  دشابن  یهانگ  دیآ  تمایقب  نوچ  هکنآ  ات  دـنکیم  تخـس  وا  رب  ار  ندـنک 

وا رب  هک  اهطرـشب  ادـخ  يارب  زا  تسا  هدرک  افو  هک  تسا  ینمؤم  لوا )  ) تسا نمؤم  ود  نمؤم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
ایند لاوها  دسریمن  واب  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  تسا  هدومرف  هکنانچ  تسا  هدروآ  اجب  همه  ار  نامیا  لامعا  تسا و  هدرک  طرش 

رد وا  وا و  يارب  زا  ناـشیا  دـنناقیفر  وکین  دوب و  دـهاوخ  ناـحلاص  ءادهـش و  ناقیدـص و  ناربـمغیپ و  اـب  ترخآ  رد  سپ  ترخآ  لاوـها  و 
دوشیم ناهانگ  بکترم  دزغلیم و  وا  ياپ  هک  دشابیم  ینمؤم  میود )  ) درادن يرگید  تعافـشب  جایتحا  ار و  نارگید  دنکیم  تعافـش  ترخآ 

نآ ددرگب و  دنادرگب  ار  وا  داب  هک  فرط  ره  دتسیا و  تسار  یهاگ  دوش و  جک  یهاگ  دیور  نیمز  زا  هک  تسا  یفیعض  هایگ  دننام  وا  سپ 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  یـشایع  و  تسا . ریخب  وا  تبقاع  تسا و  تعافـشب  جاتحم  دـسریم و  واـب  ترخآ  اـیند و  لاوها  هک  تسنآ 

تسا تشهب  لها  زا  وا  هک  دریمب  عیشت  نید  رب  هک  یسک  يارب  دیهد  یهاوگ  هکنآ  زا  ار  امش  تسا  عنام  هچ  دومرف  هک  تسا  هدرک  تیاور 
مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  سلاجم  رد  دـیفم  خیـش  ار و  نانمؤم  مهد  تاجن  هک  تسا  مزال  نم  رب  دـیامرفیم  یلاـعتقح  هک  یتسردـب 

دش راوس  نوچ  درک  هدجس  جنپ  دمآ و  دورف  هاگان  دوب  هراوس  رفس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور 
دوب دهاوخ  تشهب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  داد  تراشب  ارم  دش و  لزان  لیئربج  هک  دندومرف  دندرک  لاؤس  نآ  ببس  زا  هباحـص  زا  یـضعب 
رکش يارب  زا  مدرک  هدجس  زاب  دوب  دهاوخ  تشهب  رد  مالّسلا  هیلع  همطاف  تفگ  متشادرب  رس  نوچ  ار  وا  رکش  یلاعتقح  يارب  مدرک  هدجس 

هک ره  تفگ  متشادرب  رس  نوچ  مدرک  هدجس  زاب  دنتـشهب  ناناوج  نیرتهب  نینـسح  تفگ  متـشادرب  رـس  نوچ   530 ص : نیقیلا ، قـح  یهلا 
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تسود ار  ناشیا  هک  ار  یسک  دراد  تسود  هک  ره  تفگ  متشادرب  رس  نوچ  مدرک  هدجس  زاب  دوب  دهاوخ  تشهب  رد  دراد  تسود  ار  ناشیا 
تمدـخ رد  تفگ  هک  روـصنم  نب  ۀـفیذح  زا  تسا  هدرک  تیاور  یفطـصملا  ةراـشب  رد  مدرک و  هدجـس  زاـب  دوـب  دـهاوخ  تشهب  رد  دراد 

امـش و تبحم  رد  دنکیمن  ریـصقت  هک  مراد  يردارب  نم  موش  وت  يادف  تفگ  دـش و  لخاد  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
یسکب مهد  ربخ  ار  وت  نکیل  دشاب و  لاح  نیا  رب  ام  تسود  هکنیا  تسا  میظع  هک  دومرف  ترـضح  دروخیم  بارـش  هکنآ  رگم  امـش  میظعت 

دـشابیمن یتسپ  ناشیا  نایم  رد  هکنآ  لاح  نانمؤم و  نیرتتسپ  دنک و  ام  توادع  بصن  هک  تسا  یـسک  نآ  تسا و  درم  نیا  زا  رتدـب  هک 
تعافـش هناگتفه  ياهایرد  هناگتفه و  ياهنیمز  لـها  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  لـها  رگا  سک و  تسیود  رد  دـنکیم  لوبق  ار  وا  تعاـفش 

ار وا  دنک  التبم  ای  دنک  هبوت  ات  دوریمن  نوریب  ایند  زا  یتفگ  هک  يردارب  نآ  دیدرگ و  دهاوخن  لوبقم  ناشیا  تعافـش  یبصان  قح  رد  دـننک 
رب ام  نایعیـش  هک  یتسردب  دشابن  وا  رب  یهانگ  دنک  تاقالم  ار  ادخ  نوچ  هکنآ  ات  دوش  وا  ياهاطخ  طبح  ثعاب  هک  شندب  رد  یئالبب  ادخ 

نمشد دشاب و  رادرک  دب  دنچ  ره  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  لآ  تسود  دراد  تسود  هک  تفگیم  رایسب  مردپ  دنریخ  رد  دنتسار و  هار 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  زا  اضیا  دتـسیاب و  تدابعب  اهبـش  درادب و  هزور  اهزور  دنچ  ره  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  لآ  نمـشد  راد 

دنشاب و هتشاد  هک  یبیع  هانگ و  ره  اب  ناشیا  ياهربق  زا  تمایق  زور  رد  ار  ام  نایعیـش  درک  دهاوخ  ثوعبم  یلاعتقح  هک  تسا  هدرک  تیاور 
ناما نما و  دشاب و  هدیـشوپ  ناشیا  ياهبیع  دشاب و  هدیدرگ  نکاس  ناشیا  ياهفوخ  هدراهچ و  بش  هام  دننام  دشاب  ناشخرد  ناشیا  ياهور 

یئاههقان رب  هراوس  دنوش  روشحم  دنشابن  كانهودنا  ناشیا  دنشاب و  كانهودنا  مدرم  دنـسرتن و  ناشیا  دنـسرتب و  مدرم  دنـشاب  هداد  ناشیاب 
زا رتمرن  ریرح  زا  دشاب  خرس  توقای  زا  اهنآ  ياهندرگ  دنشاب و  هدرک  میلعت  هکنآیب  دنـشاب  مرن  دشاب و  ناشخرد  يالط  زا  اهنآ  ياهلاب  هک 
هک دنشاب  هتشاد  اپ  رد  الط  زا  ياهلعن  ریش و  دننام  دنشاب  هدیـشوپ  دیفـس  ياههماج  رگید  تیاورب  دنراد و  یلاعت  قح  دزن  هک  یتمارک  يارب 

لیلکا یهاشداپ و  جات  توقای و  ردب و  للکم  دشاب  الط  زا  اهنآ  زاهج  دشاب و  رون  زا  اههقان  نآ  دشخرد و  هک  دـشاب  دـیراورم  زا  اهنآ  دـنب 
دیبع زا  تسا  هدرک  تیاور  لاجر  رد  یشک  خیش  و  هّللا .» یلو  یلع  هّللا  لوسر  دمحم  هّللا  الا  هلا  ال   » دنیوگ دنشاب و  هتـشاد  رـس  رب  تمارک 

ناشیا اب  ایآ  ار  هیما  ینب  درادیم  تسود  یـصخش  موش  وت  يادف  متفگ  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  تمدـخب  متفر  تفگ  هک  هرارز  نب 
531 ص : نیقیلا ، قح  یلب  دومرف  دوب  دـهاوخ  روشحم  امـش  اـب  اـیآ  درادـیم  تسود  ار  امـش  يدرم  متفگ  یلب  دومرف  دـش  دـهاوخ  روشحم 

لخاد تفگ  هک  سایلا  نب  ورمع  زا  تسا  هدرک  تیاور  اضیا  یلب و  هک  دومن  هراشا  رـسب  دـنک  يدزد  دـنچ  ره  دـنک و  اـنز  دـنچ  ره  متفگ 
دمحم نب  رفعج  رب  مهدیم  یهاوگ  دیوگب  غورد  یـسک  هک  تسین  یتقو  تقو  نیا  تفگ  ندنک  ناج  تقو  رد  یمرـضح  رکب  وبأ  رب  مدـش 

رگید تیاورب  دشاب و  هتـشاد  ام  تیالوب  داقتعا  ندرم  تقو  رد  هک  ار  یـسک  منهج  شتآ  دـنکیمن  سم  هک  دومرف  هک  مدینـش  وا  زا  نم  هک 
رگید رایسب  ثیداحا  اما  تسه  رایسب  ثیداحا  باب  نیا  زا  امـش و  زا  يدحا  دوشیمن  منهج  لخاد  تفگ  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ 
یسوط خیـش  هیوباب و  نبا  تشذگ و  یـضعب  هکنانچ  هلمجلا  یف  نانمؤم  رب  باذع  عوقو  رب  دنکیم  تلالد  هک  ثیداحا  نیا  ضراعم  تسه 
نیمهب دنکیم  عیشت  يوعد  هک  یسک  دنکیم  افتکا  ایآ  رباج  يا  دومرف  رقاب  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  رباج  زا  ربتعم  حیحص و  ياهدنـسب 

زامن هزور و  ترثک  ادخ و  دای  يرایسب  یصاعم و  زا  دزیهرپب  هک  یـسک  رگم  ام  هعیـش  تسین  هک  هّللا  تیب و  لها  ام  تبحمب  دشاب  لئاق  هک 
نآرق توالت  ثیدح و  یئوگتسار  نامیتی و  نارادضرق و  نانیکـسم و  ارقف و  زا  ناگیاسمه  لاوحا  ندومن  دهعت  ردام و  ردپ و  اب  یکین  و 

نم هّللا  لوسر  نب  ای  تفگ  رباج  سپ  زیچ  همه  رد  دنـشاب  دوخ  هلیبق  ناشیوخ و  نانیما  یکینب و  رگم  مدرم  نخـس  زا  نتـشاد  هاگن  ناـبز  و 
مرادیم تسود  دـیوگب  هک  ار  درم  تسا  سب  ورم  لطاب  ياههارب  رباج  يا  دومرف  ترـضح  منیبیمن  تافـص  نیاب  ار  امـش  هعیـش  زا  يدـحا 

لوسر ترـضح  هکنآ  لاح  ار و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مرادیم  تسود  نم  دیوگب  رگا  منادیم  ماما  ار  وا  ار و  یلع 
لمع دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دیـشخب  دهاوخن  هدئاف  واب  تبحم  نآ  دنکن  وا  تنـس  تعباتم  درواین و  اجب  ار  لوسر  لمع  یلع و  زا  تسا  رتهب 

ادـخ و يوسب  ناگدـنب  نیرتبوبحم  تسین  یـشیوخ  وا  قلخ  زا  يدـحا  نایم  ادـخ و  نایم  تسادـخ  دزن  هک  اـهباوث  لیـصحت  يارب  زا  دـینک 
برقت هک  دنگوس  ادخب  ادخ  تعاطب  دـشاب  رتهدـننکلمع  ادـخ و  يارب  زا  دـشاب  رتراکزیهرپ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  رب  ناشیا  نیرتیمارگ 
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تـسا ادخ  عیطم  هک  ره  تسین  یتجح  ادخ  رب  ار  ام  تسین و  منهج  شتآ  زا  يرازیب  تارب  ام  اب  وا  تعاطب  رگم  ادخ  يوسب  تسج  ناوتیمن 
ترـضح زا  لاصخ  رد  لمع  يراکزیهرپب و  رگم  دیـسر  ناوتیمن  ام  تیالوب  تسا  اـم  نمـشد  تسادـخ  یـصاع  هک  ره  تسا و  اـم  یلو  وا 

یعس داهتجا و  دشاب  دیدش  مارح و  زا  وا  جرف  مکش و  دشاب  فیفع  هک  یسک  رگم  هعیش  تسین  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص 
ینیبب ار  یتعامج  نینچ  رگا  دشاب  هتشاد  وا  باقع  زا  فوخ  وا و  باوث  دیما  دوخ و  قلاخ  يارب  زا  دنادرگ  صلاخ  ار  تعاطا  لمع و  رد  وا 
نوریب دجسم  زا  یهام  بش  رد  ریما  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  سلاجم  رد  یسوط  خیـش  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  دنرفعج و  هعیـش  اهنیا 
نایعیش ام  دنتفگ  دیتسیک  امش  هک  دیـسرپ  ناشیا  زا  داتـسیا و  دندش  قحلم  واب  یتعامج  دش   532 ص : نیقیلا ، قح  ناتـسربق  هجوتم  دمآ و 
يامیـس دنتفگ  ار  هعیـش  يامیـس  امـش  رب  نم  منیبیمن  ارچ  تفگ  ناشیا و  ياهور  رد  درک  رظن  سرفت  يور  زا  سپ  نینمؤملا  ریما  ای  میاوت 
نداتسیا يرایسب  زا  ناشیا  ياهتشپ  هدش  مخ  هیرگ  يرایسب  زا  ناشیا  ياهمشچ  هدش  روک  بش  يرادیب  زا  دننایوردرز  دومرف  تسیچ  هعیش 

هتسشن ناشیا  يور  رب  ناعشاخ  رابغ  اعد  يرایسب  زا  هدیکشخ  ناشیا  ياهبل  هزور و  يرایـسب  زا  تسا  هتفر  ورف  ناشیا  ياهمکـش  تدابع  رد 
قداص ترضح  زا  ریارس  رد  سیردا  نبا  دنک و  ادخ  تعاطا  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیش  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و 

ام و راثآ  ام و  لامعا  رد  ار  ام  دنک  تفلاخم  دنک و  عیـشت  ياوعد  نابزب  هک  یـسک  ام  هعیـش  زا  تسین  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع 
رد ام و  نایعیـش  دنیاهنیا  ام  لامعاب  دنک  لمع  ار و  ام  راثآ  دـنک  تعباتم  لد و  نابزب و  ام  اب  دـنک  تقفاوم  هک  تسا  یـسک  ام  هعیـش  نکیل 

ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاعتقح  لوق  ریسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  دنـسب  یفاک 
يریابک بانتجا  تسا و  ماما  نتخانـش  تمکح  دومرف  ترـضح  يرایـسب  ریخ  تسا  هدش  هداد  واب  سپ  دوش  هداد  واب  تمکح  هک  ره  ینعی 
مالّـسلا هیلع  مظاک  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  میکح  نب  دمحم  زا  نسح  دنـسب  اضیا  تسا و  هدرک  اهنآ  رب  منهج  شتآ  دیعو  هک 
ترـضح دربیم  ردـب  نامیا  زا  زین  هریبک  زا  رتمک  ناهانگ  یلب  دومرف  ترـضح  دربیم  ردـب  نامیا  زا  ار  یمدآ  ایآ  هریبک  ناهانگ  هک  مدیـسرپ 

زا حیحـص  دنـسب  اضیا  تسین و  نمؤم  دنکیم  يدزد  هک  یتقو  رد  دزد  تسین و  نمؤم  دـنکیم  انز  هک  یتقو  رد  هدـننکانز  هک  دومرف  لوسر 
دریمیم دوشیم و  ریابک  زا  ياهریبک  بکترم  هک  یسک  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هّللا  دبع 

یتدم و ار  شباذع  ای  دوب  دهاوخ  يدبا  ناتسرپتب  ناکرشم و  باذع  لثم  شباذع  دننک  باذع  ار  وا  رگا  دربیم و  ردب  مالـسا  زا  ار  وا  ایآ 
مالسا و نید  زا  ار  وا  دربیم  نوریب  دناد  لالح  ار  نآ  ار و  ریابک  زا  ياهریبک  دوش  بکترم  هک  ره  هک  دومرف  ترـضح  دوب  دهاوخ  یعاطقنا 

نوریب نامیا  زا  ار  وا  دریمب  لاح  نآ  رب  تسا و  هدرک  هک  تسهانگ  نآ  هکنآب  دشاب  فرتعم  رگا  اهباذع و  نیرتدیدش  ار  وا  دننکیم  باذـع 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  اضیا  دوب و  دهاوخ  لوا  درم  باذع  زا  رتکبس  شباذع  دربیمن و  نوریب  مالسا  زا  دربیم و 

زامن و دنچ  ره  تسا  قفانم  نآ  دشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  هس  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 
هدعو نوچ  دیوگ و  غورد  دیوگ  نخس  نوچ  دنک و  تنایخ  دننک  نیما  يرما  يارب  ار  وا  نوچ  هک  یـسک  دنک  مالـسا  يوعد  دنک و  هزور 

533 ص : نیقیلا ، قح  باب  رد  نینچمه  تسا و  رایـسب  نمؤم  تافـص  هعیـش و  تافـص  باب  رد  ثیداحا  هک  نادب  دنک . هدعو  فلخ  دـنک 
تسنآ اهنآ  هلمج  زا  تسا و  رایسب  حلاصم  تاماهیا  تافالتخا و  نیا  رد  تسا و  رایـسب  رابخا  دربیم  نوریب  مالـسا  زا  ار  یمدآ  هک  یـصاعم 
نامیا لها  تافص  مظعا  هک  دنـشاب  هدوب  ءاجر  فوخ و  نایم  ددرتم  هتـسویپ  ءاجر و  ثیداحا  تایآب و  دندرگن  رورغم  تاوهـش  بابرا  هک 

بوخ زین  بلاغ  فوخ  تسا و  هریبک  ناهانگ  هلمج  زا  نیا  یهلا و  باذـع  زا  ندوب  نمیا  رارتغاب و  دوشیم  یهتنم  بلاغ  ءاـجر  تسا و  نیا 
سوـفن و بیبـط  هک  نید  ناـیاوشیپ  سپ  تسا  هریبـک  ناـهانگ  زا  زین  نآ  تسا و  میرک  دـنوادخ  تمحر  زا  ندـش  دـیماانب  یهتنم  تسین و 
هب فوخ و  تایآب  ار  دوخ  ضرم  ینک  اود  دیاب  يوش  التبم  رارتغا  ضرمب  رگا  دناهداد  وت  تسدـب  ار  يدرد  ره  ياود  دـنقلخ  عیمج  بولق 
ارت هک  وت  میرک  راگدرورپب  ار  وت  تخاس  رورغم  دینادرگ و  لفاغ  زیچ  هچ  ینعی  ِمیِرَْکلا  َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  تسا  هدومرف  وت  راگدرورپ  هکنآ 
ینک رکفت  ياهدوبن و  یلاخ  وا  تمعن  زا  لاح  چـیه  رد  تسا و  هدـینادرگ  روصم  اهتروص  نیرتهب  هب  هدرک و  وت  روما  ریدـقت  هدرک و  قلخ 

ءاعفـش هک  يده  همئا  ادخ و  لوسر  تعافـش  رب  دامتعا  رگا  تسا و  دیدش  ياهتبوقع  دـیعو و  دـیدهت و  نمـضتم  هک  يرابخا  تایآ و  رد 
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دـناهدیزرلیم و یلاعتقح  فوخ  زا  اـهزور  اهبـش و  رد  دوخ  ءاعفـش  نآ  ارچ  ددرگیم  ینمیا  ثعاـب  رگا  هک  ینک  رکفت  ینکیم  دـنیازج  زور 
دـناهدرکیم و يراج  كرابم  راسخر  رب  نیب  قح  ياههدـید  بآ  زا  اهرهن  دناهدیـشکیمرب و  هنیفد  تقیقح  هنیـس  زا  زوسناهج  هآ  هتـسویپ 

سواسوب صقان  نامیا  هک  ینادیم  هچ  اضیا  تسا و  رتبایان  رمحا  تیربک  زا  نیقی  تسا و  ینیقی  عون  نامیا  تسنامیا و  عرف  تعافش  اضیا 
رهاوج دناهدرک و  ررقم  یناطیـش  سواسو  زا  نامیا  ظفح  يارب  هک  دـنیاهراصح  یهلا  تادابع  تاعاط و  دـش و  دـهاوخن  فرطرب  یناطیش 

لعف دناهقح و  نآ  قودنـص و  نآ  ياهلفق  اهتفچ و  ریابک  كرت  ضیارف و  دناهتـشاذگ و  وت  لد  هقح  هنیـس و  قودنـص  رد  ار  نامیا  دـیاقع 
وت نیمک  رد  تسناطیـش  هک  نامیا  دزد  دنقودنـص و  نآ  نانابـساپ  هئیـس  قالخا  هلازا  تاهورکم و  كرت  هنـسح و  قالخا  بسک  لـفاون و 

ههبش دود  کش و  شتآب  ای  دیابرب  ینامیا  قیاقح  رهاوج  زا  دناوت  هچنآ  دناسر و  هنیس  نوردب  ار  دوخ  دبایب  ياهنخر  رگا  هک  تسا  هتـسشن 
تعافـش هک  یئاشگیم  ار  اهدـنبرد  اهلفق و  تسین و  رورـض  اهنیا  هک  ینکیم  ردـب  ار  نانابـساپ  زا  کـی  کـی  وت  دـنادرگ و  لـطاب  ار  همه 

هداد ياج  دوخ  هنیس  رد  ار  سانخ  ساوسو  ياهدیدرگ و  هیناف  تاذل  تاوهـش و  تسم  ياهتفر و  تلفغ  باوخب  تسا و  یفاک  ارم  ناعیفش 
تاهبش كاشاخ  سخ و  نتخورفا  نامیا و  ندوبر  لوغشم  نیقی  نامیا و  نادزد  ياهدنامر و  دوخ  زا  دننید  نزاخ  هک  ار  تمحر  هکئالم  و 

رادـیب و تلاهج  یتسم و  تلفغ و  باوخ  زا  يوشیم و  ربخ  یتقو  دـندرگیم  ناشیا  روای  زین  هلیدـع  نیطایـش  ندـنک  ناـج  تقو  دـنناطیش و 
هکئالم دشاب و  هدـش  دودـسم  هبوت   534 ص : نیقیلا ، قح  هار  یـشاب و  هتخاب  ار  هحلاص  لاـمعا  ناـمیا و  هیاـم  ماـمت  هک  يدرگیم  رایـشوه 

دنشاب و وت  ءامصخ  همه  وت  ءاعفش  دنکن و  هدئاف  یئوگ  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  دنچ  ره  دنشاب و  هداتسیا  ترس  رب  دادش  ظالغ و 
نارسخلا وه  کلذ و  نم  هّللاب  ذوعن   » یشاب هتـشادن  يرمث  يدبا  نارـسخ  ریغب  لطاب  رورغ  زا  دشاب و  هدش  فرطرب  همه  وت  لطاب  ياهوزرآ 

هدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنام  دهاوخ  وت  يارب  زا  یـصاعم  عاونا  باکترا  زا  دعب  صقان  نامیا  نیا  هک  ینادیم  هچ  سپ  نیبملا »
ْغُِزت انَّبَر ال  هک  یلاعتقح  هاگرد  رد  دـناهدرکیم  هثاغتـسا  ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  نید  رباکا  نیحلاص و  زا  یعمج  زا  یلاـعتقح  هک  تسا 
يارب ار  نیا  دومرف  ترضح  ياهدرک  تیاده  ار  ام  هکنآ  زا  دعب  لطاب  يوسب  ار  ام  ياهلد  هدم  لیم  ام  راگدرورپ  ینعی  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق 
نمؤم هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  اضیا  دنکیم و  لطابب  لیم  تیاده  زا  دعب  اهلد  زا  یضعب  هک  دنتـسنادیم  هک  دنتفگیم  نیا 

هّللا ءاشنا  نیا  زا  دعب  هکنانچ  دراد  رایـسب  یعنم  بحم  هعیـش و  نمؤم و  هکنآ  لاح  دنوشیم و  رورغم  اهنآب  هنوگچ  دنوریمن  منهجب  هعیـش  ای 
رگم اضیا  تسین و  ای  تسه  لصاح  وت  رد  یناعم  نآ  تسا و  هدـش  دراو  ینعم  هچب  ثیداحا  نآ  رد  هک  ینادـیم  هچ  دـش  دـهاوخ  روکذـم 

يروجهم یهانتم و  ریغ  هیلاع  تاجرد  یهلا و  هصاخ  فاطلا  زا  نامرح  تسا و  تبوقع  باذع و  رد  رصحنم  ترخآ  يراکنایز  ترسح و 
مامتها يارب  زا  تسین  سب  ندیرچ  تشهب  عتارم  رد  تاناویح  دننام  يدبا و  ترـسح  يارب  زا  تسا  سب  یناحبـس  بانج  ياضر  برق و  زا 
ددرگیم یهانم  زا  رجا  دوشیم و ز  لمع  رب  ثعاب  ار  وت  هک  تسا  یفوخ  رگا  دـشاب  بلاغ  وت  رب  فوخ  رگا  تاـیهنم و  كرت  تاـعاط و  رد 

دنادرگ تسس  لمع  رد  ءاعد و  رد  ار  یمدآ  ددرگ و  وا  مرک  یلاعت و  قحب  نظ  ءوس  دروم  هک  تسا  یفوخ  رگا  تسا و  لاوحا  نیرتهب  نآ 
راضتحا تقو  رد  یئامن و  رکفت  ءاجر  ثیداحا  تمحر و  تایآ  رد  ددرگ  ضراع  یتلاـح  نینچ  ار  وت  رگا  تسا و  هریبک  ناـهانگ  هلمج  زا 

. تسا رتهب  فوخ  رب  ءاجر  هبلغ  نآب  کیدزن  و 

اهنآ ماکحا  تسا و  دادترا  رفک و  مالسا و  نامیا و  یناعم  نایب  رد  مهدزون  لصف 

نتـشاد رواب  قیدـصت و  ینعمب  تغل  رد  نامیا  هک  تسنآ  نیملکتم  ناـیم  روهـشم  نآ و  يارجا  ناـمیا و  ینعم  رد  تسا  فـالخ  هک  نادـب 
لاعفا زا  ای  سب  تسا و  بولق  لاعفا  زا  ای  نامیا  هک  تسنآ  باب  نیا  رد  نخـس  هصالخ  دناهدرک و  فالخ  نآ  یعرـش  تقیقح  رد  تسا و 
ریـصن هجاوخ  هیماما و  هعیـش  زا  يریثک  عمج  تسا و  هرعاشا  بهذم  دـشاب  اهنت  بلقب  رارقا  هک  لوا  تسا  ود  ره  زا  ای  سب  تسا و  حراوج 

بلق نتسب  دناهتفگ  هرعاشا  تسا و  ملع  هک  دناهتفگ  ام  باحصا  دناهدرک  فالتخا  قیدصت  ینعم  رد  نکیل  تسا  هدش  لئاق  نآب  لوصف  رد 
بترتم نآ  رب  باوث  اذـهل  هدـننکقیدصت و  راـیتخاب  دوشیم  تباـث  هک  تسا  یـسک  رما  نآ  ربخم و  نداد  ربخ  زا  دوش  مولعم  هچنآ  رب  تسا 
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رد یـضعب  تایهیدـب و  دـننام  دوشیم  لصاح  بسک  رایتخایب و  هک  تسه  هاـگ  هک  تفرعم   535 ص : نیقیلا ، قح  ملع و  فـالخب  دوـشیم 
دتفیب وت  لد  رد  ملع  نآ  رگا  سپ  هدـنهد  ربخب  ار  قدـص  یهد  تبـسن  دوخ  رایتخاب  هک  تسنآ  قیدـصت  هک  دـناهتفگ  نخـس  نیا  حیـضوت 

رافک رثکا  هک  دیآیم  مزال  بهذم  نیا  باحصا  رب  تسا و  رهاظ  نخس  نیا  نالطب  دشاب و  تفرعم  دنچ  ره  دوب  دهاوخن  قیدصت  رایتخایب 
رایـسب تایآ  عامجا و  فلاخم  نیا  دنـشاب و  نمؤم  رهاظ  بسحب  دندرکیم  راکنا  دنتـشاد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  تقیقحب  ملع  هک 

ادیوه تسیئوداج  نیا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  هدـننکانیب  ام  تایآ  ناشیا  يوسب  دـمآ  نوچ  سپ  تسا  هتفگ  رافک  فصو  رد  هکنانچ  تسا 
اضیا ناشیا و  ياهسفن  اهنآب  دوب  هدرک  نیقی  هکنآ  لاح  ار و  اهنآ  دندرک  راکنا  ینعی  ْمُهُـسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  تسا  هدومرف  سپ 
نودب راکنا  مدعب  دشاب  طورشم  یبلق  قیدصت  دیاب  سپ  نآب  دندش  رفاک  دنتسنادیم  هک  ار  هچنآ  ناشیا  يوسب  دمآ  نوچ  سپ  تسا  هدومرف 

تاروذاق و رد  فحـصم  نتخادنا  دننام  دـشاب  وا  رفک  بجوم  هک  ددرگن  رداص  وا  زا  یلعف  هکنآب  تسا  طورـشم  هچنانچ  ترورـض  هیقت و 
ریغ رد  دـشاب  نآ  راهظا  رب  مزاع  دـهد و  رارق  دوخ  نید  دراد و  رواب  هک  تسنآ  قیدـصت  زا  دارم  میئوگ  هکنآ  اب  یتسناد  هکنانچ  نآ  لاثما 

دنیوگیم هک  ناینـس  زا  تسا  هیمارک  بهذم  نآ  اهنت و  نیتداهـشب  ظفلت  ای  دشاب  اهنت  حراوج  لعف  هک  دشاب  میود  رگا  ترورـض و  تلاح 
هک یلاعت  قح  لوق  هیماما و  عامجا  دنکیم  بهذم  نیا  نالطب  رب  تلالد  دنک  راکنا  لد  رد  دنچ  ره  تسا  نمؤم  دیوگب  ار  نیتداهـش  هک  ره 

میاهدش و ناملسم  دیئوگب  نکیل  دیاهدرواین و  نامیا  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ای  وگب  میاهدروآ  نامیا  ام  هک  بارعا  دنتفگ 
جراوخ بهذـم  نیا  همه و  هبحتـسم  هبجاو و  تاعاط  زا  تسا  حراوج  لاعفا  عیمج  دارم  ای  امـش  ياهلد  رد  نامیا  تسا  هدـشن  لخاد  زونه 

نآ تامرحم و  كرت  تابجاو و  زا  حراوج  لاعفا  عیمج  زا  تسترابع  ای  دـناهدش  لئاق  زین  هلزتعم  زا  یـضعب  راـبجلا و  دـبع  یـضاق  تسا و 
تسترابع ای  سپ  دشاب  ود  ره  حراوج  بولق و  لاعفا  هک  دشاب  میـس  رگا  تسا و  هرـصب  هلزتعم  رثکا  مشاه و  یبا  یئابج و  یلع  وبا  بهذم 

دنکیم تلالد  نیا  رب  هصاخ  هماع و  ثیداحا  زا  يرایـسب  هماع و  زا  یعمج  تسناثدـحم و  لوق  نیا  حراوج و  تاعاط  عیمج  تاداقتعا و  زا 
نابزب و رارقا  تسا و  لدب  قیدصت  نامیا  دنیوگیم  ناشیا  دوشیم و  دافتسم  زین  تسا  هدش  دراو  نانمؤم  تافص  رد  هک  تایآ  زا  یضعب  زا  و 

هکنآب تسا  هدـش  لئاق  نیاب  دـیفم  خیـش  تسا و  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  نومـضم  نیا  صوصخ  رب  حراوج و  ءاضعا و  ناکراب و  لمع 
بهذم هس  تسا و  بهذم  تفه  باب  نیا  رد  سپ  دیرجت  رد  تسا  ریـصن  هجاوخ  بهذم  نیا  نابزب و  رارقا  لدب و  داقتعا  زا  تسا  ترابع 

مشـش و رب  یـضعب  دـنکیم و  لوا  رب  تلالد  رابخا  تایآ و  زا  یـضعب  دـناهدش و  لئاق  نآب  هیماما  ياـملع   536 ص : نیقیلا ، قـح  هک  تسا 
هکنآ لوا  هجو  درک : ناوتیم  هجو  دنچ  زا  یکیب  اهنآ  نایم  عمج  دنکیم و  زین  رگید  بهاذم  زا  یضعب  رب  تلالد  یضعب  متفه و  رب  یـضعب 
كرت هک  ضیارف  لعف  ریابک و  كرت  ای  تسا  هقح  دـیاقع  لوا )  ) دـننکیم قالطا  ینعم  دـنچ  رب  عرـش  ناسل  رد  ار  نامیا  هکنآب  میوش  لـئاق 
هربتعم هحیحص و  رابخا  زا  يرایـسب  زا  ینعم  نیا  اهنیا و  لاثما  داهج و  جح و  هزور و  ةاکز و  زامن و  دننام  تسا  هریبک  ناهانگ  لخاد  اهنآ 

نیقی میـس )  ) دوشیم رهاظ  رابخا  زا  یـضعب  زا  زین  نیا  تامرحم و  عیمج  كرت  تابجاو و  عیمج  لعف  اـب  هقح  دـیاقع  میود )  ) دوشیم رهاـظ 
راکنا مدـع  اب  هیرورـض  دـیاقع  ضحم  مراهچ )  ) تاهورکم تامرحم و  كرت  هیوبن و  ننـس  تابجاو و  لعف  اب  لامک  هجو  رب  هقح  دـیاقعب 

هیلع اضر  ماما  ترـضح  زا  هچنانچ  دنکیم  لوا  ینعم  رب  تلالد  ثیداحا  رثکا  دـش و  روکذـم  اقباس  هچنانچ  هیقت  مدـع  اب  اهنآب  رارقا  ای  اهنآ 
كرات هک  تسا  هدش  دراو  رایسب  ثیداحا  رد  دنناملسم و  دنتعافش و  لحم  هکلب  رفاک  هن  دننمؤم و  هن  ریابک  باحصا  هک  تسلوقنم  مالّسلا 

نمؤم ندروخ  بارـش  تقو  رد  رمخلا  براش  تسین و  نمؤم  انز  تقو  رد  یناز  دنرفاک و  جـح  كرات  ةاکزلا و  عنام  تسا و  رفاک  ةالـصلا 
زاب دـنکیم  هبوت  ای  دوشیم  غراف  نوچ  دـنکیم و  تقرافم  وا  زا  انز  تقو  رد  ناـمیا  حور  هکنآ  تسین و  نمؤم  يدزد  تقو  رد  دزد  تسین و 

هک اریز  ترخآ  ایند و  رد  تسباذـع  تبوقع و  تناها و  تلذـم و  قاقحتـسا  مدـع  دوشیم  بترتم  ناـمیا  نیا  رب  هک  ياهرمث  دـنکیم و  دوع 
تابجاو عیمج  لعف  اب  تسا  هقح  دیاقع  میود )  ) نآرق صنب  تسا  روفغم  تسا و  رفکم  وا  هریغص  ناهانگ  هریبک  زا  دنک  بانتجا  هک  یسک 

ای ناهانگ  زا  دنـشاب  هریبک  ریغ  بکترم  هک  یعمج  زا  تسا  هدـش  نامیا  بلـس  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  هچناـنچ  تاـمرحم  عیمج  كرت  و 
تاجرد عفر  تابوثم و  فعاضت  ای  ناقیدـص  اب  رـشح  تسنابرقمب و  ندـش  قحلم  نامیا  نیا  هرمث  تابجاو و  زا  دنـشاب  هضیرف  ریغ  كراـت 
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تافـصب فاصتا  تاهورکم و  تامرحم و  عیمج  كرت  تابحتـسم و  تابجاو و  لـعف  لاـمک و  هجو  رب  نیقی  اـب  تسا  هقح  دـیاقع  میـس ) )
نیا تسا و  هدش  دراو  نآ  ریغ  نانمؤم و  هروس  تایآ  نایعیش  تافص  نمؤم و  تافـص  رد  هکنانچ  همیمذ  قالخا  زا  سفن  بیذهت  هنـسح و 
هدش نیرهاط  همئا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  نینمؤم  نمؤم و  ریـسفت  رایـسب  رابخا  رد  هکنانچ  تسا  ءایـصوا  ءایبنا و  صوصخم  نامیا 

ناشیا هکنآ  رگم  ادخب  ناشیا  رثکا  دندروآیمن  نامیا  ینعی  َنوُکِرْشُم  ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  یلاعت  قح  لوق  ریـسفت  رد  تسا و 
یتح كرش  نیا  رد  تسا  لخاد  یهلا  سدقا  بانج  ریغ  رب  دامتعا  هکلب  ادخ  یـصاعم  عیمج  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  دنکرـشم 

زا هک  تسا  اهنآ  نامیا  هرمث  تشگناب و  تشگنا  زا  رتشگنا  ندینادرگرب   537 ص : نیقیلا ، قح  زامن  تاعکر  ددع  ظفح  رد  ندرک  دامتعا 
زا لقع  هک  یبتارم  یلاـعتقح و  تاـماهلا  يربک و  تعافـش  ادـخ و  دزن  برق  لاـمک و  تاـجرد  زا  تسا  هدـش  دراو  ءایـصوا  ءاـیبنا و  يارب 

نتفای ناما  ایند  رد  دوشیم  بترتم  نآ  رب  هک  ياهرمث  اقلطم و  لاـمعا  نودـب  تسا  هقح  دـیاقع  ضحم  مراـهچ )  ) تسا رـصاق  اـهنآ  كاردا 
قحتـسم هک  دوش  رداص  وا  زا  یلعف  هکنآ  رگم  تلذم  تناها و  ندش و  ریـسا  لاوما و  ذخا  ندش و  هتـشک  زا  ضرع  لام و  ناج و  رد  تسا 

زا ار  وا  دـسرن و  لوبق  هجردـب  وگ  هلمجلا  یف  تسا  حیحـص  شلامعا  هکنآ  ترخآ  رد  ددرگ و  ریزعت  ای  ندرک  راسگنـس  اـی  ندـش  هتـشک 
کی رب  انب  دشابن و  منهج  رد  دلخم  دشابن و  هیلاع  تاجرد  قحتـسم  اما  هلمجلا  یف  دشاب  ای  دـشابن  باوث  قحتـسم  وگ  دـهد  تاجن  باذـع 

دـشابن و منهج  رد  دـلخم  هتبلا  اما  نیلوق  فـالخ  رب  اـنب  دوش  دراو  وا  رب  اـهتبوقع  تماـیق  خزرب و  رد  وگ  دوشن  منهج  لـخاد  اـقلطم  لوق 
مدـع طرـشب  ای  يرهاظ  رارقاب  ای  دـناهدرک  قالطا  ینعم  نیا  رب  ار  نامیا  هیماما  نیملکتم  رثکا  تماـیق و  رد  دـشاب  تعافـش  وفع و  قحتـسم 
رداص وا  زا  دشاب  وا  دادترا  بجوم  هک  یلعف  هکنآب  تسا  طورشم  ریدقت  ره  رب  لاوقا و  لقن  نمـض  رد  یتسناد  هچنانچ  دانع  يور  زا  راکنا 

نیکرـشم و نیقفانم و  رافک و  زا  هلطاب  بهاذم  بابرا  قرف  عیمج  دنلخاد  تسنامیا  نیا  لباقم  هک  يرفک  رد  دش و  روکذـم  هکنانچ  دوشن 
رد دلخم  ناشیا  هک  اریز  تسا  هیرـشعانثا  هعیـش  ریغ  هک  ره  هیـسووان و  هیناسیک و  هیفقاو و  هیحطف و  هیدـیز و  زا  هعیـش  قرف  ریاس  ناینس و 

دنکن و ارهاظ  تسا  مالسا  نید  يرورـض  هک  يرما  راکنا  دنکب و  نیتداهـشب  ملکت  هک  تسنآ  مجنپ )  ) دش روکذم  اقباس  هچنانچ  دنامنهج 
همئا همهب  داقتعا  دنچ  ره  دشاب و  هتشادن  اهنیاب  داقتعا  لد  رد  هچ  رگا  دوشن و  رداص  وا  زا  دشاب  مالـسا  نیدب  فافختـسا  مزلتـسم  هک  یلعف 

درک و ناوت  حاکن  ار  وا  دـشاب و  ظوفحم  شلام  ناج و  هک  تسنآ  روهـشم  رب  انب  ناـمیا  نیا  هرمث  دـنکن و  مه  نآ  راـهظا  دـشاب و  هتـشادن 
لمع چیه  درادن و  ياهرهب  چیه  ترخآ  رد  اما  روهشم  رب  انب  دشاب  يراج  ناناملسم  هرهاظ  ماکحا  ریاس  دشاب و  ناناملـسم  ثاریم  قحتـسم 
عمج هجو  نیاب  دنلخاد و  نامیا  نیا  رد  زین  ناقفانم  تسا و  رتدب  اهنآ  زا  یـضعب  زا  هکلب  تسا  رافک  ریاس  لثم  تسین و  لوبقم  وا  لامعا  زا 

هک تسنآ  میود  هجو  دـش . دـهاوخ  لومحم  یناعم  نآ  زا  یکی  رب  ماقم  نآ  بسانم  ماقم  ره  رد  دـش و  دـناوتیم  رابخا  تایآ و  عیمج  نایم 
نودب اما  دش  دناوتیم  رابخا  تایآ و  زا  یـضعب  نایم  عمج  هجو  نیاب  لامعاب و  دشاب  طورـشم  اما  دـشاب  هقح  دـیاقع  لصا  زا  ترابع  نامیا 

هک تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنآ  دشاب و  هقح  دیاقع  ضحم  نامیا  هک  تسنآ  میـس  هجو  دشخبیمن . هدئاف  نادـنچ  لوا  هجو  اب  مامـضنا 
بتارم دـشاب و  نامیا  لامک  رب  لومحم  دـنکیم  قالخا  یهانم و  كرت  لامعا و  طارتشاـب  لاـمعا  لوخد  رب  تلـالد   538 ص : نیقیلا ، قـح 

عمج رابخا  تایآ و  نایم  هجو  نیا  رب  هیماما  ياملع  رثکا  تسا و  بتارم  نیا  رب  لومحم  هفلتخم  رابخا  تایآ و  تسا و  رایـسب  نامیا  لامک 
نامیا میئوگ  هک  تسنآ  مراـهچ  هجو  تسا . قیلا  بسنا و  لوا  هجو  رب  لـمح  اـما  یناـث  هجوب  تسا  کـیدزن  هچ  رگا  هجو  نیا  دـناهدرک و 
رایـسب بتارم  زین  نیقی  دـسریم و  نیقی  هبترمب  ات  ددرگیم  لماک  تاعاط  لامعاب و  دـشابیم و  دـیازت  رد  نامیا  داقتعا و  تسا و  داقتعا  لصا 
هتـسشن ياهناخ  رد  یـصخش  هکنآ  لثم  دراد  تادابع  لامعا و  زا  رایـسب  دهاوش  دنچ و  یمزال  نیقی  نامیا و  بتارم  زا  ياهبترم  ره  دراد و 

دنکیمن ءانتعا  نادنچ  اما  دسریم  مهب  وا  سفن  رد  یفوخ  كدنا  هتبلا  دیآیم  هناخ  نیاب  تسا و  هجوتم  يریـش  دیوگب  دیایب و  یلفط  دـشاب 
رتشیب نیارق  دسریم و  رتشیب  واب  ربخ  دنچ  ره  دنکیم و  رتشیب  رذح  دوشیم و  رتشیب  شداقتعا  دـیوگب  ار  نخـس  نیمه  دـیایب و  يرگید  رگا  و 

رود زا  ار  ریـش  هک  دـسریم  يدـحب  هکنآ  اـت  دـیآیم  رب  رتشیب  وا  عفد  ریبدـتب  دوشیم و  رهاـظ  رتشیب  وا  ساره  فوخ و  ددرگیم  رهاـظ  وا  رب 
باوثب و ناـمیا  بتارم  رد  نینچمه  دـنکفایم و  ریزب  ار  دوـخ  دـنلب  ياـهماب  زا  هکلب  دزیرگیم  دـهجیم و  رب  هناـباتیب  تقو  نیا  رد  دـنیبیم 
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هداـیز تسا  باـقع  بجوم  هک  يروما  زا  شرذـح  تسا و  باوث  بجوم  هک  يروماـب  شقوـش  دوـشیم  رتلماـک  شناـمیا  دـنچ  ره  باـقع 
یلـص لوسر  ترـضح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  نانچ  دننامیا  راثآ و  دهاوش  لامعا  هک  دش  مولعم  سپ  ددرگیم 

نآ لامعا  لد و  رد  دـشاب  صلاـخ  فاـص و  هک  تسنآ  ناـمیا  دوشیمن  تسرد  اـهوزرآ  دوخ و  نتـسارآب  ناـمیا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا 
زین نامیا  یناحور و  تایح  تسا  بلقب  هچنانچ  یمدآ  یندب  تایح  هک  نادـب  دـنهدب . لد  رد  نآ  لوصح  رب  یهاوگ  دـننک و  نآ  قیدـصت 

تسا و لد  شوگ  مشچ و  هب  یمدآ  یناحور  یئاونـش  یئاـنیب و  تسا  رـس  مشچ  شوگب و  يرهاـظ  یئاونـش  یئاـنیب و  هچناـنچ  تسا  بلقب 
هدنز دناهدرم و  ناشیا  هک  تسا  هدومرف  نارفاک  قح  رد  یلاعتقح  هکنانچ  تسا  رتدـب  هدرم  زا  تسا و  هدرم  درادـن  نامیا  تایح  هک  یـسک 
تسا روک  تسناشیا  ياههنیس  رد  هک  یئاهلد  ياههدید  نکیل  تسین و  روک  ناشیا  رس  ياههدید  هک  ناشیا  قح  رد  تسا  هدومرف  دنتسین و 

مولع أشنم  يرهاظ  تایح  دوش و  بترم  نآ  رب  راثآ  دـشاب و  تردـق  ملع و  أشنم  هک  تسا  يرما  زا  ترابع  تایح  هک  تسنآ  ببـسب  نیا  و 
شراثآ تسا و  یقاب  دابآلا  دـبا  دوشیم  لـصاح  تفرعم  ملعب و  هک  یتاـیح  دـیآ و  وا  راـکب  یناـف  ياـیند  هزور  ود  رد  هک  دوشیم  هسوسحم 

ص: نیقیلا ، قح  شناـج  شوگب  یناـبر  تاـماهلا  دـیاشگیم و  ار  لد  شوگ  مشچ و  تسا و  یهلا  برق  تفرعم و  بجوم  تسا و  يوـنعم 
زارمه ینابر  هکئالم  اب  هتـسویپ  و  َنیِمِّسَوَتُْمِلل » ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  هّللا  رونب  رظنی  نمؤملا   » هک دنیبیم  یئادخ  رونب  ار  ءایـشا  دـسریم و   539

لد رد  نامیا  غارچ  نوچ  رعاـشم  يوق و  زا  دراد  اـهنزور  هک  تسا  ياهناـخ  هلزنمب  نیا  تسا و  زاـتمم  یلاـعتقح  ناـبرقم  ناـیم  رد  تسا و 
رتشیب اهرد  اهنزور و  زا  شراثآ  راونا و  دوشیم  رترونرپ  رتهتخورفا و  غارچ  نآ  دنچ  ره  دوشیم  عطاس  اهنزور  عیمج  زا  شرون  دوش  هتخورفا 
سفن رب  يرگید  تسیچ و  يوـلهپ  رد  هک  يربونـص  لکـش  رب  یکی  دـننکیم  قـالطا  ینعم  ود  ره  رب  ار  بلق  هـک  نادـب  و  ددرگیم . رهاـظ 

بلق شعبنم  تسا و  نوخ  شلماح  هک  تسا  یفطل  راخب  یناویح  حور  تسا و  یناویح  حورب  یمدآ  ندب  تایح  هک  نادـب  یناسنا و  هقطان 
تالامک و نوچ  هقطان  سفن  دنکیم و  تیارـس  حراوج  ءاضعا و  عیمجب  قورع  هطـساوب  اجنآ  زا  دوشیم و  دـعاصتم  غامدـب  بلق  زا  تسا و 

مهب فیثک  ندـب  نیاب  یقلعت  تسا  سدـق  ملاـع  زا  هکنآ  اـب  تهج  نیاـب  نآ و  تـالآ  ندـب و  رب  تسا  فوقوم  نآ  تاـیقرت  تادادعتـسا و 
بلق نآ  عبنم  نوچ  دریگیم و  قلعت  تسا  یناویح  حور  هک  تسا  هیئزج  تاکاردا  أشنم  تسا و  ندب  تایح  ثعاب  هک  يزیچب  الوا  دـناسریم 
داسف حالـص و  رادم  تسا و  هدـش  عقاو  بلقب  رابخا  تایآ و  رثکا  رد  سفن  زا  ریبعت  اذـهل  دریگیم  قلعت  رگید  ياضعا  زا  هدایز  بلقب  تسا 

حراوج ءاضعا و  عیمج  ندـب و  نیاـب  تـالامک  ریاـس  مولع و  زا  دوشیم  لـصاح  سفن  رد  هک  یتفـص  ره  تسا و  ینعم  نیاـب  بلق  رب  ندـب 
رد شاهدام  دنچ  ره  یندب  حور  هچنانچ  دوشیم  رهاظ  رتشیب  ندب  رد  شرثا  دوشیم  رتلماک  سفن  رد  تفـص  نآ  هکنادنچ  دـنکیم و  تیارس 
بآ دنچ  ره  دنشاب  هدرک  ادج  نآ  زا  اهرهن  هک  ياهمشچ  دننام  دوشیم  رهاظ  رتشیب  حراوج  ءاضعا و  توق  دسریم  مهب  رتشیب  يربونص  بلق 

لد زا  رامشیب  لوادج  ددرگیم و  يراج  ندب  عیمجب  يربونص  لد  زا  رایـسب  ياهرهن  دشابیم و  رترومعم  اهرهن  دسریم  مهب  رتشیب  همـشچ  رد 
کی ره  جایتحا  تیلباق و  روخ  رد  یناحور  ینامسج و  ياهیزور  هدنشخب  یقیقح و  ماسق  دوشیم و  ناور  یندب  رعاشم  يوق و  رب  یناحور 
عناوم یهلا  قیفوتب  هک  تسا  رورـض  ار  هدـنب  اما  تسا  يراج  هتـسویپ  یهاـنتمان  ياـیرد  زا  همـشچ  ود  ره  نیا  دـیامرفیم و  تمـسق  اـهنآ  زا 

یناطیش و تاهبش  يالولگ  دسریم و  مهب  یندب  طالتخا  زا  هک  ار  ینامسج  داوم  كاشاخ  سخ و  دنادرگ و  لیاز  اهرهن  نیا  زا  ار  نایرج 
دنادرگ يراج  یلاعتقح  دییأتب  اعدم  قفو  رب  یناحور  ینامـسج و  ةویحلا  نیع  ار  اهنآ  ات  دـنادرگ  لیاز  اهنآ  هار  رـس  زا  ار  یناسفن  تاوهش 

ندب ریاس  دـشاب  حیحـص  ملاس و  نآ  هاگره  هک  تسه  یتشوگ  هراپ  یمدآ  رد  هک  تسلوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنانچ 
540 ص : نیقیلا ، قح  رگید  تیاورب  تسا و  یمدآ  لد  نآ  تسا و  دساف  رامیب و  ندب  ریاس  دشاب  دساف  رامیب و  نآ  هاگره  تسا و  حیحص 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و  تسا . ثیبخ  ندـب  مامت  تسا  ثیبخ  هاگره  تسا و  هزیکاپ  ندـب  عیمج  تسا  هزیکاپ  لد  هاگره  هک  دومرف 
ریخ و هک  تسنآ  لدکی )  ) تسا و رفاک  لد  نآ  دنکیمن و  اجنآ  رد  ریخ  چیه  تسا و  نوگنرـس  لدکی )  ) دنمـسق هس  رب  اهلد  هک  تسلوقنم 

یهلا روـن  زا  یغارچ  نآ  رد  تسا و  هداـشگ  هک  تسیلدـکی )  ) ددرگیم و بلاـغ  لد  رب  تـسا  رتيوـق  کـی  ره  دـیآیم  نآ  رد  ود  ره  رش 
قداص رفعج  ماما  ترـضح  زا  و  تسا . نمؤم  لد  نآ  دوشیمن و  فرط  رب  شرون  زگره  تسا و  عطاـس  نآ  زا  رون  هتـسویپ  هک  تسا  نشور 
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ياهرکـشل ندـب  حراوج  ءاضعا و  عیمج  هک  ینیبیمن  قلخ  ریاـسب  تسا  ماـما  هلزنمب  یمدآ  ندـب  زا  بلق  هلزنم  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع 
ماما نینچمه  دننکیم  لوبق  ار  وا  نامرف  دـنک  هدارا  لد  هچ  ره  نآ و  لاوحا  زا  دـنهدیم  ربخ  ار  مدرم  دـنکرحتم و  وا  بناج  زا  همه  دـنلد و 

ار هدنب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دنـشاب و  وا  عبات  دننک و  تعاطا  ار  وا  دیابیم  وحن  نیاب  تسا و  ملاع  ناج  هلزنمب 
ار دوخ  ترخآ  روما  هک  تسا  وا  لد  رد  مشچ  ود  دـنیبیم و  اهنآب  ار  دوخ  يایند  روما  هک  تسا  وا  رـس  رد  مشچ  ود  دـشابیم  مشچ  راـهچ 

اهنآب ار  دوخ  ياهبیع  دنیبیم و  اهنآب  ار  هبئاغ  روما  هک  دنادرگیم  انیب  ار  وا  لد  مشچ  ود  دهاوخ  ار  وا  ریخ  ادـخ  هک  هدـنب  سپ  دـنیبیم  اهنآب 
تـسا شوگ  ود  ار  لد  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوشیم و  روک  شلد  مشچ  دشاب  تبقاع  دب  یقـش و  یـسک  رگا  دنیبیم و 

ره سپ  دیامنیم  نیقلت  ار  رورش  اهههبش و  اهیدب و  شرگید  شوگ  رد  ناطیش  دمدیم و  ار  تاعاط  تاریخ و  شـشوگ  کی  رد  نامیا  حور 
دـساف ار  لد  زیچ  چـیه  دوـمرفیم  مردـپ  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـنکیم و  نآ  هب  لـیم  هدـش  بلاـغ  يرگید  رب  هک  کـی 

يزیچ هک  دنکیم  نوگنرـس  ار  نآ  دوشیم و  بلاغ  نآ  رب  هانگ  هک  یتقو  ات  دوشیمن  هانگ  بکترم  لد  هک  یتسردب  هانگ  دـننام  دـنادرگیمن 
لاـح چـیه  رد  ارم  هک  دومرف  یحو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضحب  یلاـعتقح  هک  تسلوـقنم  ترـضح  نآ  زا  اـضیا  دریگیمن و  رارق  نآ  رد 

کـشخ هدـید  بآ  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  تسا و  یلدنیگنـس  تواـسق و  بجوم  نم  داـی  كرت  هک  نکم  شوـمارف 
شیاجنگ هلاسر  نیا  تسا و  رایـسب  ثیداحا  باب  نیا  رد  ناهانگ و  يرایـسب  هب  رگم  دشابیمن  تواسق  بلق و  تواسق  ببـسب  رگم  دوشیمن 

هبترم رهب  دراد و  هفلتخم  بتارم  تسلد و  لامعا  زا  یبلق و  تسا  يرما  نامیا  لـصا  هک  دـش  مولعم  قیقحت  نیاـب  سپ  درادـن  نیا  زا  هداـیز 
رابخا تایآ و  نایم  عمج  هجو  نیاب  دـننآ و  لوصح  دـهاوش  ناـمیا و  نآ  راـثآ  اـهنیا  دوشیم و  بترتم  هنـسح  قـالخا  لاـمعا و  زا  يردـق 

یتدایز و لباق  نامیا  هک  تسا  فالخ  هکنآ  لوا  تسا  رورـض  ینعم  دـنچ  نایب  ماقم  نیا  رد  541 و  ص : نیقیلا ، قح  درک  ناوتیم  هرتاوـتم 
نیا یـضعب  تسین و  ناصقن  یتدایز و  لباق  نآ  تسینامیا و  دـیاقعب  نیقی  زا  ترابع  نامیا  دـناهتفگ  نیملکتم  رثکا  هن و  اـی  تسه  ناـصقن 

ناشیا بهذم  رب  انب  هک  تسا  مولعم  دننادیم  نامیا  ءزج  ار  لامعا  هک  اهنآ  دـناهتفگ  دـناهداد و  رارق  نامیا  ینعم  رد  فالخ  عرف  ار  فالخ 
تسین و ناصقن  یتدایز و  لباق  هک  دـنیوگیم  دـننادیم  تحب  دـیاقع  ار  نامیا  هک  اهنآ  دوشیم و  مک  لامعا  یمکب  داـیز و  لاـمعا  یتداـیزب 
رب انب  تسنآ و  لامک  ناصقنب  نامیا و  لامک  یتداـیزب  دارم  هک  دـننکیم  لـیوأت  دـننکیم  ناـصقن  یتداـیزب و  تلـالد  هک  يراـبخا  تاـیآ و 

هیلع میهاربا  هصق  رد  یلاعتقح  هچنانچ  دسر  مهب  ناصقن  یتدایز و  نامیا  نیقی و  لصا  رد  هک  دوب  دناوتیم  دـش  روکذـم  اقباس  هک  یقیقحت 
نامیا ایآ  هک  دومرف  یلاعت  قح  ار  اههدرم  ینکیم  هدنز  هنوگچ  هک  امنب  نمب  اراگدرورپ  هک  یلاعتقح  زا  درک  لاؤس  هک  تسا  هتفگ  مالّسلا 

رب دوش  هدـناوخ  هاـگره  هک  تسا  هدوـمرف  ناـنمؤم  فـصو  رد  اـضیا  ددرگ و  نئمطم  نم  لد  مهاوـخیم  نکیل  مراد و  هکلب  تفگ  يرادـن 
تایآ و رد  لیالد  باب  نیا  زا  ناشیا و  نامیا  اب  نامیا  ار  ناشیا  دـش  دایز  تسا  هدومرف  زاب  ناشیا و  نامیا  ددرگیم  داـیز  اـم  تاـیآ  ناـشیا 
تسین و ع )  ) همئا مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیقی  لثم  ام  لاثما  نیقی  نامیا و  هک  تسا  مولعم  اضیا  تسا و  رایـسب  رابخا 

نآ صوصخم  ینعم  نیا  هک  تسا  موـلعم  دـش و  دـهاوخن  هداـیز  نم  نیقی  دوـش  هدوـشگ  هدرپ  رگا  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
دجـسم رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بانج  يزور  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  وا و  لاثما  تسا و  ترـضح 

دیآیم و ریزب  یباوخیب  يرایـسب  زا  شرـس  هک  دید  دنتفگیم  کلام  نب  ۀـثراح  ار  وا  هک  یناوج  يوسب  درک  رظن  سپ  دراذـگ  حبـص  زامن 
ياهدرک و حبص  لاح  هچ  رب  هک  دیسرپ  وا  زا  تسا  هتفر  ورف  شرس  رد  شیاهمشچ  تسا و  هتـشگ  فیحن  شندب  تسا و  هدش  درز  شگنر 

وت نیقی  تقیقح  تسه  یتمـالع  یتقیقح و  دـننک  يوعد  هک  زیچ  ره  رب  هک  دومرف  ترـضح  نیقی  اـب  ماهدرک  حبـص  تفگ  يراد  لاـح  هچ 
درادیم و هزورب  ارم  مرگ  ياهزور  رد  درادیم و  رادیب  ارم  اهبش  نیگمغ و  نوزحم و  هتسویپ  ارم  هک  تسنآ  نم  نیقی  تقیقح  تفگ  تسیچ 

شرع منیبـیم  اـیوگ  هک  تسا  هدیـسر  ياهبترمب  نم  نیقی  هدـیدرگ و  نم  لد  هورکم  تسا  اـیند  رد  هـچنآ  هدـینادرگ و  ور  اـیند  زا  نـم  لد 
تـشهب لها  منیبیم  ایوگ  مناشیا و  نایم  رد  نم  ایوگ  دناهدش و  روشحم  همه  قیالخ  دناهدرک و  بصن  باسح  يارب  هک  ار  میرک  دنوادخ 

هک ار  منهج  لها  منیبیم  ایوگ  دننکیم و  تبحاصم  رگیدکی  اب  دناهدرک و  هیکت  هتسشن  اهیسرک  رب  تشهب و  رد  ناشیا  دنیامنیم  معنت  هک  ار 
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ترـضح سپ  تسا  نم  شوـگ  رد  منهج  زاوآ  ریفز و  اـیوگ  دـننکیم و  داـیرف  542 و  ص : نیقیلا ، قح  هثاغتـسا  دـنبذعم و  منهج  ناـیم  رد 
لاح نیا  رب  هک  دومرف  باطخ  هثراحب  سپ  هدینادرگ  رونم  نامیا  رونب  ار  وا  لد  ادخ  هک  تسیاهدـنب  نیا  هک  دومرف  باطخ  دوخ  باحـصاب 

ار وا  ترـضح  رگید  زور  دـنچ  زا  دـعب  دومن  اعد  ترـضح  دـنادرگ  نم  يزور  ار  تداهـش  ادـخ  هک  نک  اعد  تفگ  شاب  تباـث  يراد  هک 
نایب رد  میود ) . ) تسا رایسب  بلطم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  يرابخا  تایآ و  دش و  دیهـش  وا  رفن  هن  زا  دعب  هتؤم و  بناجب  داتـسرف  داهجب 

رد ادخ  تینادحوب  قیدصت  تسا  زیچ  هس  هعیـش  دزن  نامیا  لوصا  هک  تسا  هتفگ  دئاقعلا  دـعاوق  رد  ریـصن  هجاوخ  تسا  یبلق  نامیا  ءازجا 
مالک نیا  زا  ناربمغیپ و  زا  دعب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماماب  قیدصت  ناربمغیپ و  يربمغیپ  قیدـصت  وا و  لاعفا  رد  لدـعب  قیدـصت  وا و  تاذ 

بجوم نید  يرورـض  راکنا  هک  تسناشیا  یعامجا  هکنآ  لاح  تسین و  ربتعم  نامیا  رد  مالـسا  نید  تایرورـضب  قیدصت  هک  دوشیم  رهاظ 
نآرق هبعکب و  فافختـسا  هکنانچمه  تسا  توبن  راکنا  مزلتـسم  نآ  راکنا  هک  اریز  دنناد  توبن  قیدصت  لخاد  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسا  رفک 

تسا و بجاو  نآب  ناـمیا  دـشاب  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  قح  دـننادیم و  رفک  تهج  نیا  زا  ار  اـهنیا  لاـثما  دـیجم و 
دشاب و هدیناسرن  مهب  مالـسا  نید  تایرورـض  رب  عالطا  زونه  دشاب و  هدش  ناملـسم  هزات  هک  دـشاب  یـسک  هکنآ  رگم  تسا  رفک  نآب  راکنا 

تسا الع  لج و  قح  تفرعم  لوا ) لصا  : ) تسا لصا  جنپ  دوشیم  لصاح  نامیا  اهنآب  هک  یفراعم  هک  تسا  هدومرف  هّرـس  سدق  یناث  دیهش 
ینعی تستاذـلاب  دوجولا  بجاو  تسا و  يدـبا  یلزا و  تسا و  دوجوم  نایملاع  دـنوادخ  هکنآ  هب  تسا  تباـث  مزاـج  قیدـصت  نآـب  دارم  و 

ار وا  دناد  هزنم  وا و  هیتوبث  هیلامک  تافصب  دیامن  قیدصت  هکنآ  دشاب و  هدوب  یتلعب  جاتحم  هکنآیب  تسا  وا  میدق  تاذ  ياضتقم  وا  دوجو 
ریـصن هجاوخ  دناهدرک  فالتخا  یهلا  هیلامک  تافـص  ددع  رد  تانکمم و  تاقولخم و  تافـص  زا  دشابن  وا  لالج  تمظع و  قیال  هچنآ  زا 

كاردا و یضعب  ندوب و  يدمرـس  قدص و  مالک و  كاردا و  هدارا و  تایح و  تردق و  ملع و  تسا  تفـص  تشه  تسا  هتفگ  دیرجت  رد 
بتک زا  يرایـسب  رد  همالع  دـناهتفگ  ءاقب  ۀیدمرـس  ياجب  دـناهدرک و  هفاضا  ار  ندوب  ریـصب  عیمـس و  اهنآ  ياـجب  دـناهتخادنا و  ار  قدـص 

( میود . ) قدـص مالک و  ندوب و  يدـبا  ندوب و  یلزا  كاردا و  تمارک و  هدارا و  تاـیح و  ملع و  تسا و  تردـق  تسا  هتفگ  شاهیمـالک 
دنکیمن لالخا  دوشیمن و  رداص  وا  زا  تسا  حیبق  القع  هک  يرما  دنکیمن و  ملظ  هک  تسنآ  لدع  تسا و  ادخ  تمکح  لدـعب و  قیدـصت 

طونم همه  وا  ياـهراک  دوشیمن و  رداـص  وا  زا  ثبع  لـعف  هک  تسنآ  تمکح  تسا و  هدـینادرگ  بجاو  دوخب  هک  يروما  رد  دوخ  هدـعوب 
هدروآ ترضح  نآ  هچنآ  عیمجب  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  توبنب  قیدصت  میس ) . ) تسا تمکحب   543 ص : نیقیلا ، قح 

یلامجا قیدـصت  هک  تسین  دـیعب  هک  تسا  هتفگ  دـشاب و  مولعم  ـالامجا  هچنآ  رد  ـالامجا  الیـصفت و  دـشاب  مولعم  هچنآ  رد  الیـصفت  تسا 
ملع تسا  بجاو  الیـصفت  اـهنآ  ملع  رب  دـشاب  رداـق  فلکم  رگا  ناـمیا و  قیقحت  رد  دـشاب  یفاـک  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  هچنآ  عـیمجب 

فیلکت لثم  داعم  أدبم و  لاوحا  زا  نآب  تسا  هداد  ربخ  هچنآ  لیصفت  اما  نآب و  لمع  يارب  زا  عیارش  زا  هدروآ  ترضح  نآ  هچنآ  لیـصافتب 
ریاس لامعا و  ياههمان  ندرک  زاورپ  نازیم و  خزود و  تشهب و  طارـص و  باسح و  ینامـسج و  داعم  نآ و  باذـع  ربق و  لاؤس  تادابعب و 

رد تسا  ربتعم  اهنآ  لیصفتب  قیدصت  ایآ  اهنآب  تسا  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  مولعم  رتاوتب  هک  يروما 
هک تسنآ  رهاظ  تسا  هتفگ  سپ  نامیا  قیقحت  رد  تسا  ربتعم  الصفم  اهنآب  قیدصت  هکنآب  دناهدرک  حیرصت  ءاملع  زا  یعمج  نامیا  قیقحت 
ره هک  یتیثیحب  تسا  قح  تسا  هداد  ربخ  نآب  ربمغیپ  هچ  ره  هک  دنک  داقتعا  فلکم  رگا  هک  ینعم  نیاب  دـشاب  یفاک  الامجا  اهنآب  قیدـصت 

هدـشن علطم  تایئزج  نآ  لیـصافت  رب  زونه  دـنچ  ره  تسنمؤم  دـیامن  نآب  قیدـصت  الیـصفت  اهنآ  تایئزج  زا  یئزج  دوش  تباث  وا  دزن  تقو 
لاح لوا  زا  هکنآ  اب  دندشیم  علطم  جیردتب  نآ  زا  دعب  هکلب  دوبن  لیصافت  نیاب  ملع  لوا  ردص  رد  ار  مدرم  رثکا  هکنآ  تسنیا  دیؤم  دشاب و 

رد مدرم  رثکا  لاح  هکلب  دـندرکیم  ناشیا  نامیاب  مکح  دـنوش  علطم  اهنآ  همه  رب  هک  یتقو  ات  دـندرکیم  تلاسر  تینادـحوب و  قیدـصت  هک 
رثکا هک  دیآیم  مزال  دشاب  ربتعم  لاح  لوا  رد  یلیـصفت  نامیا  رگا  سپ  مدرم  لاوحا  زا  تسا  دـهاشم  هکنانچ  مه  تسا  نیا  راصعا  عیمج 

هک تسه  هاگ  تسنامیا و  تالمکم  زا  اهنآب  ملع  یلب  میکح  زیزع  دـنوادخ  تمکح  زا  تسا  دـیعب  نیا  دـنور و  ردـب  نامیا  زا  نامیا  لـها 
رد هچنآ  ندرکن  لخاد  ناگدـننک و  هارمگ  ياهههبـش  زا  يرود  نایـسن و  زا  تعیرـش  ماکحا  تظفاحم  تهج  زا  اـهنآ  ملع  دوشیم  بجاو 
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تسا ربتعم  ایآ  نآ و  رب  تسا  فوقوم  نامیا  هک  تهج  نیا  زا  هن  نآ  بوجو  يارب  زا  تسا  رگید  ببس  نیا  سپ  نآ  رد  تسین  لخاد  نید 
يربمغیپ وا  زا  دعب  تسناربمغیپ و  متاخ  وا  هکنآ  وا و  تراهط  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمـصعب  قیدصت  نامیا  قیقحت  رد 
قیدـصت هک  تسین  رود  تسا و  ربـتعم  هک  دوشیم  رهاـظ  ءاـملع  زا  یـضعب  مـالک  زا  نآ  طیارـش  يربـمغیپ و  ماـکحا  زا  اـهنیا  ریغ  تسین و 

ام رئاسب  الیـصفت و  هسمخ  لوصاب  نامیا  ریغ  هک  یـسک  نامیاب  مکح  رد  هک  تسنآ  شرهاظ  هچ  رگا  دـیوگ  فلؤم  دـشاب . یفاک  یلامجا 
هک یسک  اریز  دوشن  مالسا  نید   544 ص : نیقیلا ، قح  تایرورض  زا  يرورـض  رکنم  هک  تسا  طرـش  اما  دشاب  یفاک  الامجا  یبنلا  هب  ءاج 

هّللا و تیب  جـح  ناضمر و  كرابم  هام  هزور  زامن و  لثم  دـشاب  هدـشن  علطم  اهنیا  رب  هک  دوشیمن  دـشاب  هدرک  امن  وشن و  ناناملـسم  نایم  رد 
دوب دـهاوخ  دـترم  درکن  لوبق  رگا  واب  ياقلا  زا  دـعب  دـننکیمن و  وا  رفکب  مکح  دـشاب  نکمم  اهنیاب  لهج  وا  قح  رد  هک  دـشاب  یـسک  رگا 
یلـص لوسر  ترـضح  زا  دعب  تسا  ماما  هدزاودب  قیدصت  مراهچ ) . ) تسا هتفگ  سپ  دش  دهاوخ  روکذـم  هّللا  ءاش  نا  نیا  زا  دـعب  هچنانچ 

بهذـم عورف  زا  ار  تماما  نافلاخم  هک  اریز  تسناـشیا  بهذـم  تایرورـض  زا  تسا و  هیماـما  هقرف  صوصخم  لـصا  نیا  هلآ و  هیلع و  هّللا 
یهاون رماوا و  رد  ناشیا  دایقنا  قحب و  ار  مدرم  دننکیم  تیاده  هک  دنماما  ناشیا  هکنآب  دننک  قیدصت  هک  تسطرـش  لوصا و  زا  هن  دـننادیم 

هریغـص و ناهانگ  زا  دنموصعم  ناشیا  هکنآب  قیدصت  اما  تسا و  نیمه  ناشیا  تماما  هب  مکح  زا  ضرغ  هک  اریز  تسا  بجاو  قلخ  همه  رب 
هچنآب دـنملاع  دـنلوسر و  ترـضح  عرـش  ظفاح  هکنآ  مدرم و  رایتخاب  هن  دـنبوصنم  ادـخ  صن  هب  ناشیا  هکنآ  همیمذ و  تافـص  زا  هریبک و 

ذخا هک  تسا  نیقی  ناونعب  هکلب  تسین  داهتجا  يأر و  زا  ناشیا  ملع  هکنآ  ناشیا و  داـعم  ناـشیا و  شاـعم  روما  زا  تسنآ  رد  تما  حـالص 
اب تسا  هدرک  ذخا  قباس  ماما  زا  یماما  ره  دوب و  یهلا  یحو  تفگیم  هچنآ  تفگیمن و  نخس  سفن  شهاوخ  اوهب و  هک  یـسک  زا  دناهدرک 

نیقی بجوم  هک  رگید  تاهجب  ای  دشیم  زیاف  ناشیا  رب  یلاعتقح  بناج  زا  هک  دوب  یندل  مولع  یضعب  دنتشاد و  ناشیا  هک  یسدق  ياهـسفن 
جاتحم نآب  ار  زیچ  ره  هک  دوب  ناشیا  اب  یکلم  ینعی  دـندوب  ثدـحم  ناشیا  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  رد  هکنانچمه  دـیدرگیم  ناشیا 

الا دشابیمن و  ناشیا  زا  یکی  زا  یلاخ  يرـصع  چـیه  هکنآ  دـشیم و  شقن  یهلا  مولع  ناشیا  لد  رد  درکیم و  ءاقلا  ناشیاب  کلم  دـندشیم 
وا تسا و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ناشیا  رخآ  دـشابیمن و  ناشیا  رب  هدایز  دوشیم و  مامت  ناشیا  ندـش  مامتب  هکنآ  دـنور و  ورف  شلها  اب  نیمز 
هب داقتعا  ای  تسا  طرـش  بتارم  نیا  عیمجب  داقتعا  نامیا  ققحت  رد  ایآ  دش  دـهاوخ  رهاظ  دوش  صخرم  ادـخ  بناج  زا  نوچ  تسا و  هدـنز 

لوق داد  حـیجرت  ناوتیم  تسا و  يراج  زین  اجنیا  رد  میتفگ  توبن  رد  هک  هجو  ود  نآ  تسا  یفاک  ناشیا  تعاـطا  بوجو  ناـشیا و  تماـما 
تباث ود  ره  لقن  لقعب و  هک  ناشیا  تمـصع  اصوصخ  دـنکیم  اهنیا  عیمج  رب  تلالد  دـنکیم  ناشیا  تماـما  رب  تلـالد  هچنآ  هکنآـب  ار  لوا 

هک دوشیم  رهاظ  ثیداحا  زا  هکنانچمه  تعاطا  بوجو  تماـما و  داـقتعاب  ناـمیا  رد  مینک  اـفتکا  هک  رگید  لوق  تسین  دـیعب  تسا و  هدـش 
دناهتسنادیم راکوکین  ياملع  زا  ار  ناشیا  هکلب  دناهتـشادن  ناشیا  تمـصعب  داقتعا  نایعیـش  زا  دناهدوب  همئا  راصعا  رد  هک  نایوار  زا  یعمج 

ار یـصخش  ره  تسا  یفاک  ایآ  دناهدرکیم و  ناشیا  تلادعب  هکلب  نامیاب  مکح  ع )  ) همئا کلذ  عم  دوشیم و  رهاظ  یـشک  لاجر  زا  هچنانچ 
رد دشاب و  یفاک  هک  تسنآ  رهاظ  دنادن  ار  همئا  یقاب  تماما  دنچ  ره  دنادب  دوخ  نامز  ماما  ات  ار  هتشذگ  ناماما   545 ص : نیقیلا ، قح  هک 

دعب هک  تسا  یعمجب  تبسن  ماما  هدزاودب  داقتعا  بوجو  نیا و  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسه  تایاور  لاجر  رد  ثیداحا  بتک و  زا  يرایسب 
زا یلوا  هلئـسم  رد  دناهدومرف  نیدلا  نیز  خیـش  هک  یماع  مکح  هک  دیوگ  فلؤم  تبیغ . نامز  مدرم  لثم  دنـشاب  هدوب  همئا  عیمج  تماما  زا 

همئا تافـص  زا  يرایـسب  هک  اریز  تسا  هجویب  تسا  یفاک  تعاطا  بوجو  تماماب و  داقتعا  هکنآ  اما  تسین  تسرد  ریقف  دزن  فرط  چـیه 
نید يرورض  زین  نیا  دناهدومرف و  ار  نآ  ع )  ) همئا هک  تسا  هدیسر  ترورض  دحب  تسا و  هدش  هیماما  هعیش  نید  تایرورـض  زا  هک  تسه 

دـشابن نینچ  رگا  دـنیوگیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ادـخ و  بناج  زا  تسا و  قح  دـنیامرفیم  ناشیا  هچنآ  هک  تسا  هیماما 
یمدآ تسا و  لوسر  بیذکت  نمضتم  مالسا  نید  يرورـض  راکنا  هکنانچمه  سپ  دننکیم  تابثا  هنوگچ  يرگید  صنب  ار  کی  ره  تماما 
یسک سپ  دربیم  نوریب  عیشت  زا  ار  یمدآ  تسا و  همئا  تماما  راکنا  مزلتسم  هیماما  نید  يرورـض  راکنا  نینچمه  دربیم  نوریب  مالـسا  زا  ار 

هک یسک  تسین  ام  هعیش  هک  تسا  هدش  دراو  اذهل  دوریم  ردب  عیشت  زا  تسا  هعیش  نید  يرورـض  زا  نوچ  دنک  هعتم  ندوب  لالح  راکنا  هک 
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رهاظ تسا و  هدـنز  مئاق  ماما  هکنآ  دوب و  دـهاوخن  یماما  ناشیا  ریغب  هکنآ  مالّـسلا و  هیلع  همئا  تمـصع  نینچمه  دـنادن و  لـالح  ار  هعتم 
مولعم اهنیا  لاثما  دنجاتحم و  اهنآب  تما  هک  مولع  عیمجب  دنملاع  هکنآ  دشابیمن و  ناشیا  زا  یکی  زا  یلاخ  رـصع  چیه  هکنآ  دـش و  دـهاوخ 
رابخا ناعبتتم  ءاملع و  رب  هک  روما  زا  یضعب  اما  دشاب و  تماما  راکنا  نمضتم  اهنیا  راکنا  هک  دیاب  سپ  تسا  هعیش  نید  يرورـض  هک  تسا 
نخـس ندوب و  ثدحم  لثم  تسین  نید  زا  جورخ  بجوم  اهنآ  راکنا  دشاب  هدیـسرن  ترورـض  دحب  دشابن و  رهاظ  یـضعب  رب  دـشاب و  رهاظ 

هدومرف هچنآ  اهنیا و  لاثما  نامـسآب و  توم  زا  دعب  اهنآ  دسج  ندرب  ناشیا و  رب  ردق  بش  رد  حور  هکئالم و  لوزن  ناشیا و  اب  کلم  نتفگ 
يرورض تقو  نآ  رد  هک  تسا  نکمم  الوا  دناهدوبن  لئاق  ناشیا  تمصع  هب  همئا  باحصا  زا  یضعب  هک  دوشیم  رهاظ  ثیداحا  زا  هک  تسا 

لثم تسا  هدش  ناشیا  تلالج  رب  هباحـص  عامجا  هک  تسا  هدش  دراو  یتعامج  باب  رد  هک  دـیوگیم  ار  اهنآ  رگا  اضیا  دـشاب و  هدـشن  نید 
نکمم دنتسین  موصعم  نوچ  دشاب  حیحـص  رگا  دناهدرک و  اهنآ  ياهدنـس  رد  حدق  دناهدرک و  لیوأت  رثکا  ار  اهنآ  ءاملع  ریـصب  وبا  هرارز و 

لاثما ریغ  قح  رد  هک  دیوگیم  ار  اهنآ  رگا  دشاب و  هدیدرگ  وفع  هبوتب و  نورقم  دـشاب و  هدـش  رداص  ناشیا  زا  هک  دـشاب  یـشزغل  هک  تسا 
حلاصم يارب  زا  مدرم  دـب  کین و  اب   546 ص : نیقیلا ، قح  ع )  ) همئا تسا و  عونمم  ناشیا  تلادـع  نامیا و  تسا  هدـش  دراو  تعاـمج  نیا 
تماما رگا  هکنآب  تسا  لیـصفت  اجنآ  رد  ریقف  داقتعا  هتفگ  دـعب  همئا  تماـماب  داـقتعا  باـب  رد  هچنآ  دـناهدرکیم و  وکین  كولـس  هیرورض 
داقتعا الا  دنک و  داقتعا  هک  تسا  بجاو  تسا  هدیـسر  واب  رتاوتم  دنـسب  ای  تسا  هدینـش  موصعم  زا  ار  دعب  همئا  زا  یـضعب  اب  ار  ماما  هدزاود 

سپ تسنیا  رب  لومحم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تماما  زا  دـسا  تنب  همطاف  زا  ندرک  لاؤس  ربق  رد  دوب و  دـهاوخن  مزال  وا  رب  دـعب  همئاب 
هفسالف تسا و  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  نآ و  تابثا  رب  ناناملـسم  دناهدرک  قافتا  تسا و  ینامـسج  داعمب  داقتعا  مجنپ ) . ) تسا هدومرف 

ربق باذع  اما  تسا و  هتفگ  دش  روکذم  اقباس  هک  تاقیقحت  زا  یـضعب  رکذ  زا  دعب  سپ  دناهدش  لئاق  یناحور  داعمب  دناهدرک و  نآ  راکنا 
رد رفاک  باقع  ماود  بتک و  ریاطت  نازیم و  طارص و  باسح و  زا  تسا  هدرک  تلالد  نآ  رب  هیعمـس  لیالد  هک  تسا  داعم  عباوت  زا  هچنآ  و 

اهنآ رب  دنراد  قافتا  تما  هکنآ  يارب  الامجا  اهنآ  هب  قیدصت  تسا  بجاو  هکنآ  رد  تسین  یکش  سپ  تشهب  رد  نمؤم  میعن  ماود  منهج و 
وحن هچب  باسح  هکنآ  لثم  اهنآ  لیـصافت  هب  قیدصت  اما  دوریم و  ردب  نامیا  زا  اهنآ  رکنم  سپ  تسا  هدـش  دراو  اهنآ  رب  هرتاوتم  رابخا  و 

هک یلیـصافت  زا  اهنیا  ریغ  ای  تسا  تلادـع  زا  هیاـنک  اـی  تسا  تقیقح  رب  لومحم  نازیم  دوب و  دـهاوخ  تفـص  هچب  طارـص  دوب و  دـهاوخ 
ندوب نیمز و  ریز  رد  منهج  ندوب  نینچ  مه  دشابن و  نامیاب  حدـق  ثعاب  اهنآب  لهج  هک  تسنآ  رهاظ  سپ  تسا  هدیـسر  ثیداحا  رابخاب و 

ره نامیا  مالسا و  هک  تسنآ  داقتعا  ار  یضعب  تسا  فالخ  مالسا  رد  تسا و  مالسا  ینعم  رد  میـس  اهنآ  لاثما  نامـسآ و  يالاب  رد  تشهب 
رد نیا  مالسا و  نید  تایرورض  زا  يرورض  راکنا  مدع  اهنآب و  داقتعا  اب  تسا  نیتداهشب  رارقا  مالسا  دناهتفگ  یـضعب  دناینعم و  کیب  ود 

تسا رـشع  ینثا  همئا  تماماب  رارقا  اهنآ  هدمع  هک  درواین  هیماما  هقح  دیاقع  عیمجب  نامیا  ات  دشخبیمن  عفن  ترخآ  رد  دشخبیم و  عفن  ایند 
رب مالـسا  يرهاظ  ماکحا  دـنلخاد و  نیا  رد  زین  ناقفانم  سپ  دـشاب  هتـشادن  داقتعا  مه  اهنآ  هب  وگ  تسا  نیتملک  راـهظا  دـناهتفگ  یـضعب  و 

بتارم يـالعا  هک  ینعم  نآ  رب  هکنآ  یتح  دـننکیم  قـالطا  ار  مالـسا  زین  دـش  روکذـم  اـقباس  هک  یناـعم  رثـکا  رب  دوشیم و  يراـج  ناـشیا 
روکذم نامیا  ینعم  رد  هک  تسا  اهنآ  ناشتارمث  دشاب و  یهاون  رماوا و  عیمج  رد  دایقنا  ینعمب  مالـسا  هک  دـننکیم  قالطا  مالـسا  تسنامیا 

رد تسفالخ  مراهچ  تسا . دارم  میدرک  رکذ  ماقم  نیا  رد  هک  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  دـننک  قالطا  نامیا  لباقم  ار  مالـسا  هاـگره  اـما  دـش 
لیلدـب نامیا  دـیابیم  ایآ  هکنآ  رد  تسا  فالخ  اضیا  تسا و  یفاک  يوق  نظ  اـی  تسا  طرـش  یناـمیا  فراـعمب  نیقی  ناـمیا  رد  اـیآ  هکنآ 

ءاملع رثکا  همالع و  مالک  رهاظ  رگیدـکیب و  دـنکیدزن  فالخ  ود  نیا  تسا و  زیاـج   547 ص : نیقیلا ، قح  نآ  رد  دـیلقت  ای  دوش  لـصاح 
رایـسب ثیداحا  تایآب و  دناهدرک  لالدتـسا  دناهدرک و  نآ  رد  عامجا  ياوعد  یـضعب  هکلب  دوش  لصاح  دیابیم  ناهرب  لیلدـب و  هک  تسنآ 

يرایـسب رد  اضیا  تسا و  لخاد  نید  لوصا  دـشابن  لخاد  اهنآ  رد  عورف  رگا  هک  تسا  مولعم  نظ و  تعباـتم  زا  یهن  رب  دـنکیم  تلـالد  هک 
سپ وا  لوسر  ادخب و  دناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  رگم  نانمؤم  دنتـسین  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  اضیا  تسا و  هدش  عقاو  دـیلقت  تمذـم  تایآ 

لالدتـسا دـیلقت  نظب و  ءافتکا  نالئاق  نامیا و  رد  ینظ  قیدـصتب  تسا  هدرک  افتکا  لوصف  رد  ریـصن  هجاوخ  دـناهدرکن و  کـش  باـیترا و 
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ءافتکا ناشیا  مالسا  رد  هکلب  دننکب  ناشیا  رب  نیهارب  لیالد و  ياقلا  لاح  لوا  رد  هک  تسا  هدوبن  فراعتم  مالسا  ردص  رد  هکنیاب  دناهدرک 
هک ماوع  رثکا  هکلب  ناناملـسم  زا  نافعـضتسم  رثکا  رفکب  مینک  مکح  هک  دـیآیم  مزال  اضیا  دـناهدومنیم و  نیتملکب  ملکت  مالـسا و  راهظاب 

نوجرم فارعا و  لها  نیفعـضتسم و  لخاد  زین  تعامج  نیا  هک  تسین  رود  دنوشیم و  لزلزتم  یکیکـشت  كدـناب  دنتـسین و  نیقی  بحاص 
هیقطنم لاکـشا  بیترت  دننادب و  هیلیـصفت  لیالدـب  ار  هینامیا  فراعم  مدرم  همه  هک  تسین  رورـض  دـناهتفگ  یـضعب  دنـشاب و  هدوب  هّللا  رمال 

عفد و هک  ءاملع  زا  دنشاب  یعمج  نانمؤم  نایم  رد  هک  تسا  یئافک  بجاو  هکلب  دنشاب  رداق  نافلاخم  رافک و  تاهبـش  عفد  رب  درک و  دنناوت 
رد یلاعت  قح  هچنانچ  دننادب  ار  نید  لوصا  هیلامجا  لیالدـب  هک  تسا  سب  قلخ  رثکا  نامیا  رد  درک و  دـنناوت  نافلاخم  رافک و  ههبـش  عفر 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسیورم  هدومرف - اقلا  وحن  نیاب  ار  نید  لوصا  ریاس  دیحوت و  عناص و  دوجو  لیالد  نآرق 

يرتش هک  منکیم  لالدتسا  منیبیم  هک  یهار  رد  ار  رتش  لکشپ  تفگ  ياهتـسناد  لیلد  هچب  هتخانـش و  هنوگچ  ار  ادخ  هک  دیـسرپ  یبارعا  زا 
اههوک اهایرد و  نیا  اب  نیمز  نشور و  ياههراتس  نیا  ای  تسا  هدرک  روبع  اجنیا  زا  یمدآ  هک  منادیم  منیبیم  هک  ار  اپ  یپ  هتفر و  هار  نیا  زا 
دنکیم عوجر  هک  یـسک  تسا و  توق  تیاهن  رد  بهذم  نیا  یبارعا و  نیدب  داب  امـش  رب  دومرف  ترـضح  ریبخ  دنوادخ  رب  دـنکیمن  تلالد 
توبن تابثا  يارب  زا  دندرکیم و  دـیاقع  راهظاب  فیلکت  ار  وا  دـندرکیم  ناملـسم  ار  هک  ره  هک  دـنادیم  مالـسا  ردـص  رابخا  فلـس و  راثآب 

ات تاعاط  لامعتـسا  تایآ و  عامتـساب  دشیم  لماک  ناشیا  نامیا  جـیردتب  دـندومنیم و  رما  تاعاط  تادابعب و  ار  ناشیا  دـندومنیم و  هزجعم 
زا یضعب  هک  مینیبیم  اذهل  دنتسبیمن و  ار  ناشیا  تسا  لیطعت  کیکـشت و  هدام  هک  لسلـست  رود و  لیلدب  دندیـسریم و  نیقیلا  ملع  هبترمب 

فرـص ار  دوخ  رمع  رثکا  هک  ءاـملع  نیققدـم  رثـکا  زا  تسا  رتلماـک  ناـشیا  نیقی  دـناهدرکن  رهاـظ  مولع  نیا  تسراـمم  هک  داـهز  داـبع و 
رتشیب مولع  نآ  رد  ناشیا  تراهم  دـنچ  ره  ناشیا و  زا  تسا  رترهاظ  اـهنآ  لاـمعا  رد  نیقی  ناـمیا و  راـثآ  دـناهدرک و  تاهبـش  كوکش و 

قح تسا  ملع  تفرعم و  نامیا و  مزاول  زا  اهنآ  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  همیرک  تایآ  هک  نآ  ریغ  تیشخ و  زا  نآ  مزاول  ملع و  راثآ  دوشیم 
رد تسا و  رگید  هار  شلیـصحت  هار  تسین و  نآ  یقیقح  ملع  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دوـشیم  هدـهاشم  رتـمک  ناـشیا  زا   548 ص : نیقیلا ،

هکنآ رد  تسا  فالخ  مجنپ  درادـن  اـهنآ  رکذ  شیاـجنگ  هلاـسر  نیا  ماهدومن و  یفاـش  هجوب  یناـعم  نیا  قیقحت  هطوسبم  بتک  زا  یـضعب 
ار هصاخ  هماع و  نیملکتم  رثکا  هن  اـی  دـشاب  رفاـک  هک  تسا  نکمم  اـیآ  دـشاب  رمـالا  سفن  رد  یقیقح  ناـمیاب  فصتم  هکنآ  زا  دـعب  نمؤم 

اهنآ تسا  هدومرف  هکنانچ  دـنکیم  نیا  رب  تلالد  تایآ  زا  يرایـسب  رهاوظ  تسا و  عقاو  هکلب  دوش  لیاز  هک  تسا  نکمم  هک  تسنآ  داقتعا 
هدومرف اضیا  ناهارمگ و  دـنناشیا  ناشیا و  هبوت  دوشیمن  لوبق  زگره  ار  دوخ  رفک  دـندرک  دایز  سپ  ناشیا  ناـمیا  زا  دـعب  دـندش  رفاـک  هک 

زا دعب  ار  امـش  دننادرگیم  رب  تسا  هدش  هداد  ناشیاب  باتک  هک  ار  اهنآ  زا  یقیرف  دینک  تعاطا  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  تسا 
زاب ْمَُهل و  یْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناْطیَّشلا  يَدُْـهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدـَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا  هدومرف  زاب  نارفاک و  امـش  ناـمیا 

زا یعمج  یـضترم و  دیـسب  تبـسن  تسا و  رایـسب  تایآ  باـب  نیا  زا  خـلا و  ِِهنیِد - ْنَع  ْمُْکنِم  َّدـَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  تسا  هدومرف 
نامیا رتشیپ  هک  تسنآ  زا  فشاک  دوشیم  هدهاشم  یعمج  زا  هک  يدادترا  دش و  دـناوتیمن  لیاز  یقیقح  نامیا  هک  دـناهداد  هعیـش  نیملکتم 
ناکما رب  دنکیم  تلالد  هک  یتایآ  تسا و  هدوب  هدیسرن  نیقی  هبترمب  تسا و  هدوب  نظ  ضحمب  ناشیا  نامیا  ای  دناهدوب  قفانم  ای  دناهتـشادن 

نامیا هک  تسا  هتفگ  یـضعب  نأش  رد  یلاعت  قح  هکنانچ  مه  یبلق  نامیا  هن  یناـبز  ناـمیا  رب  دـناهدرک  لـمح  ناـمیا  زا  دـعب  رفک  عوقو  اـب 
هک تسا  یـسک  يارب  زا  تسا  هدش  عقاو  دترم  يارب  زا  هک  هصاخ  ماکحا  ناشیا و  ياهلد  تسا  هدرواین  نامیا  دوخ و  ياهناهدب  دـناهدروآ 
اما دشاب و  هدوب  رفاک  لصا  رد  دشاب  هاگ  تسا  هدش  دترم  رمالا  سفن  رد  هکنآ  رب  دنکیمن  تلالد  دادـتراب و  عرـش  رهاظ  رد  دـشاب  فصتم 

هدوب نمؤم  لصا  رد  هک  تسا  نکمم  مینک و  دادتراب  مکح  وا  رفک  روهظ  زا  دـعب  میـشاب و  هدرک  وا  نامیاب  مکح  وا  رارقاب  رهاظ  بسح  هب 
هدرک وا  دادتراب  مکح  عراش  وا  تبوقع  يارب  زا  تسا  هدرک  عرـش  تمرح  کته  نوچ  دشاب و  هدوب  یقاب  دوخ  نامیا  رب  ادـخ و  دزن  دـشاب 

یضترم و دیس  بناج  زا  نیرخأتم  نیققحم  زا  یضعب  دناهتفگ  نینچ  دنکن  روما  نیاب  تأرج  یـسک  دنامب و  ظوفحم  هیهلا  دعاوق  هک  دشاب 
رد یـسک  رگا  درادن و  یتروص  ندومن  لیوأت  هیمهو  تاداعبتـسا  هیلقع و  هوجو  ضحمب  ار  رابخا  تایآ و  رهاوظ  تسا و  دـیعب  رایـسب  نیا 
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تسا نکمم  زاب  دنناد  طرش  نامیا  لوصح  رد  ار  نیقی  رگا  تسا و  نکمم  شلاوز  هکنآ  رد  تسین  ياههبش  دنک  افتکا  نظب  نامیا  لوصح 
549 ص : نیقیلا ، قح  هتـشادن  اهنآ  عفد  رب  تردق  هک  هیوق  تاهبـش  نایرطب  دشاب  هدیـسرمهب  هیقطنم  نیناوق  هیلقع و  نیهارب  یـضعب  زا  هک 

رگا هک  دـیوگ  یـسک  رگا  هک  دـناهتفگ  دیـس  بناج  زا  یـضعب  نآ و  ضیقن  هب  نظ  اب  دـشاب  کش  هک  نآ  دـض  نایرطب  ددرگ  لیاز  دـشاب 
تب هدجس  دننام  تسا  رفک  بجوم  هک  دشاب  یلاعفا  رودصب  نامیا  لاوز  هک  تسا  نکمم  تسین  نکمم  یعقاو  نیقی  لاوز  هک  مینک  میلست 
هکلب دشاب  روکذم  نیقیب  فصتم  هک  یـسک  زا  ار  لاعفا  نیا  رودص  ناکما  میرادـن  ملـسم  هک  میئوگ  باوج  یهلا  تامرحمب  فافختـسا  و 

رد هدوبن و  فصتم  نیقی  نآب  هک  تسنآ  رب  لیلد  دوش  رداـص  وا  زا  لاـعفا  نیا  رگا  سپ  دـشاب  نکمم  تاذـلاب  دـنچ  ره  تسا  ریغلاـب  عنتمم 
مه دشاب  هدیـسر  نیقیلا  قح  هبترمب  هک  تسنابرقم  صوصخم  هک  دـشاب  هدوب  یلماک  نیقی  رگا  هک  تسنآ  قح  هدوب و  بذاک  دوخ  ياوعد 
رب هک  یلیلد  رابتعاب  دشاب  ضیقن  لامتحا  زیوجت  مدع  ضحمب  رگا  تسا و  لاحم  وا  زا  لاعفا  نیا  رودـص  مه  تسا و  لاحم  نیقی  نآ  لاوز 
رد تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هچنانچ  تسا  نکمم  وا  زا  ود  ره  لعف  نآ  رودـص  مه  ههبـشب و  نآ  لاوز  مه  دـشاب  هدـش  مئاق  نآ 

دوشیم و لیاز  اههوک  تسا  تباث  رقتسم و  هک  تسینامیا  مسق  کی  تسا  مسق  ود  رب  نامیا  هک  ٌعَدْوَتْـسُم  َو  ٌّرَقَتْـسُمَف  یلاعت  قح  لوق  ریـسفت 
دـنکیم و بلـس  دـهاوخ  رگا  دـنکیم و  مامت  دـهاوخ  ادـخ  رگا  هک  دـناهدرپس  هیراع  هعیدوب و  هک  تسا  یناـمیا  رگید  دوشیمن و  لـیاز  نآ 

دوب دناوتیم  نینچ  ارچ  هک  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخب  هک  هدرک  تیاور  میعن  نب  نیـسح  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک 
ادخ دندومرف  ترـضح  رفک  يوسب  نامیا  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  لقن  دشاب و  تباث  ادـخ  دزن  وا  نامیا  دـشاب و  نمؤم  ادـخ  دزن  يدرم  هک 

ادـخب دروآ  نامیا  هک  ره  سپ  رفک  يوسب  ار  يدـحا  دـناوخیمن  رفک و  يوسب  هن  نامیا  يوسب  رگم  ار  مدرم  تسا  هدـناوخن  تسا و  لداـع 
دشابیم و رفاک  يدرم  متفگ  سپ  رفک  يوسب  نامیا  زا  نآ  زا  دعب  ّلج  ّزع و  يادخ  ار  وا  دیامرفیمن  لقن  ادخ  دزن  وا  نامیا  دـشاب  تباث  سپ 
ار مدرم  همه  تسا  هدرک  قلخ  ادخ  هک  یتسردب  هک  دومرف  نامیا  يوسب  رفک  زا  دیامرفیم  لقن  ار  وا  ایآ  تسا  هدـش  تباث  ادـخ  دزن  وا  رفک 
ار نالوسر  داتـسرف  ادخ  سپ  ار  یتعیرـش  راکناب  رفک  هن  ار و  یتعیرـشب  نامیا  دننادیمن  نآب  ار  ناشیا  تسا  هدینادرگ  لوبجم  هک  یترطف  رب 

تـسنآ ترطفب  دارم  ایوگ  هک  دیوگ  فلؤم  درکن . ار  یـضعب  درک و  تیاده  ادخ  ار  یـضعب  سپ  واب  نامیا  يوسب  ار  نامدرم  دنناوخب  هک 
دنتـسه نامیا  لباق  هک  یترطف  رب  ار  دابع  همه  تسا  هدرک  قلخ  یلاعت  قح  هک  تسنآ  باوج  لصاح  دندوب و  ود  ره  نامیا  رفک و  لباق  هک 

ججح نیهارب و  هماقا  لسر و  لاسراب  تسا  هدرک  مامت  همه  رب  ار  دوخ  تجح  ناشیا و  تادادعتسا  تایلباق و  دشاب  هتـشاد  توافت  دنچ  ره 
رد ریـصقت  ببـسب  هن  تقلخ و  بسحب  رفک  رب  دنتـسین  روبجم  ناـشیا  زا  يدـحا  دوب و  دـهاوخن  یتجح  ادـخ  رب  تماـیق  رد  ار  سکچـیه  و 

دیؤم اهنیا  دناهدیدرگ و  قلطم  ضایف  قح و  بناج  زا  هصاخ  تیاده  قحتسم   550 ص : نیقیلا ، قح  یضعب  نکیل  تجح  تماقا  تیاده و 
لوبجم و زاب  کلذ  عم  دـناهدش و  رفاـک  دـناهدیدرگن  تیادـه  نآ  قحتـسم  دوخ  لاـمعا  راـیتخا و  ءوسب  هک  یـضعب  دـندرگیم و  وا  ناـمیا 

رخآ هرقف  ود  زا  دارم  هک  تسلمتحم  دـش و  نیاـب  هراـشا  هلاـسر  لوا  رد  هک  تـسا  نیرمـالا  نـیب  رما  ینعم  نـیا  دنتـسین و  رفک  رب  رتـبوبحم 
رابخا زا  يرایسب  اب  لوا  ینعم  تسا و  نیملکتم  قیرطب  نیا  دنتفاین و  تیاده  یضعب  دنتفای و  هماع  تیاده  نآب  یضعب  هک  دشاب  نآ  ثیدح 

زا زگره  هک  نامیا  يارب  ار  یقلخ  تسا  هدـیرفآ  یلاعتقح  هک  تسیورم  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  اـضیا  تسا و  قفاوم 
هدیرفآ تلاح  ود  نیا  نایم  رد  ار  یقلخ  ددرگیمن و  لیاز  ناشیا  زا  زگره  هک  رفک  يارب  زا  ار  یقلخ  تسا  هدـیرفآ  ددرگیمن و  لیاز  ناشیا 
دنکیم بلس  ناشیا  زا  دنک  بلس  هک  دهاوخ  رگا  دنکیم و  مامت  ناشیا  يارب  زا  دهاوخ  رگا  تسا  هدرپس  ار  نامیا  ناشیا  زا  یضعبب  تسا و 

رفاک حبص  رد  هک  تسه  ياهدنب  تسا و  رفاک  ماش  حبص و  رد  هک  تسه  ياهدنب  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  نسح  دنسب  و 
اضیا دنمانیم و  نیراعم  ار  ناشیا  دننکیم و  بلـس  ناشیا  زا  دناهداد و  هیراع  ناشیاب  ار  نامیا  هک  دنتـسه  یهورگ  نمؤم و  ماش  رد  تسا و 

مالّسلا هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  مدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يارـس  تلود  رد  نم  تفگ  هک  تسلوقنم  یمق  یـسیع  زا 
ام دنکیم  هچ  ام  اب  تردپ  هک  ینیبیمن  كدوک  يا  هک  متفگ  ترضح  نآب  نم  وا  اب  درکیم  يزاب  تشاد و  دوخ  اب  ياهرب  دوب و  یکدوک 
وا هک  دنکیم  رما  لاحلا  میراد و  تسود  ار  باطخلا  وبا  هک  درک  رما  ار  ام  نیا  زا  لبق  دنکیم  یهن  نآ  زا  دـعب  هک  يزیچب  دـنکیم  رما  ار 
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زا ار  یقلخ  ددرگیمن و  لیاز  زگره  هک  نامیا  يارب  ار  یقلخ  دنوادخ  تسا  هدرک  قلخ  هک  دومرف  یکدوک  نآ  رد  ترـضح  مینک  تنعل  ار 
نیراـعم ار  ناـشیا  ار و  ناـمیا  ناـشیاب  تسا  هداد  هیراـع  هک  ناـیم  نیا  رد  تـسا  هدـیرفآ  ار  یقلخ  دوـشیمن و  لـیاز  زگره  هـک  رفک  يارب 

تفگ یسیع  دندوب  هداد  هیراع  واب  ار  نامیا  هک  دوب  اهنآ  زا  باطخلا  وبا  دنکیم و  بلـس  ناشیا  زا  ار  نامیا  دهاوخ  هک  تقو  ره  دنیوگیم 
توبن و ملع  همـشچ  وا  هک  دومرف  مدرک  ضرع  ترـضح  نآـب  ار  باوج  لاؤـس و  نآ  متفر  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخب  نوـچ 

ناشیا يربمغیپ  رب  ار  ناربمغیپ  تسا  هدینادرگ  لوبجم  یلاعتقح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  رگید  دنـسب  تسیربمغیپ و 
دـنوشیمن و دـترم  زگره  سپ  ناـشیا  تیاـصو  رب  ار  ناربمغیپ  يایـصوا  تسا  هدرک  لوبجم  دـندرگیمنرب و  دـنوشیمن و  دـترم  زگره  سپ 
اعد و رگا  تسا و  هداد  هیراعب  نامیا  ار  ناـشیا  زا  یـضعب  دـنوشیمن و  دـترم  زگره  هک  ناـمیا  رب  ار  ناـنمؤم  زا  یـضعب  تسا  هدرک  لوبجم 

لیو تمادن و  ترسح و  هک  یتسردب  دومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـسب  دوب و  دهاوخ  نامیا  رب  ءاعد  رد  دنکب  حاحلا 
دوخ ملعب  دـنکن   551 ص : نیقیلا ، قـح  لـمع  تسا و  هتـسناد  هدـید و  هچنآ  هب  دوـشن  عـفتنم  هک  تسا  یـسک  يارب  باذـع  لـیو و  ماـمت 
نیا زا  تفای  دهاوخ  تاجن  یک  هک  تسناد  ناوتیم  زیچ  هچب  دندیسرپ  ار  نآ  ررـض  عفن و  ار و  دوخ  نید  ردق  دنادن  دوخ و  نید  ياضتقمب 

تاجنب و وا  يارب  زا  تسا  هدـش  هداد  یهاوگ  سپ  دـشاب  شراتفگ  قفاوم  شرادرک  هک  ره  هک  دومرف  دـننکیم  عیـشت  ياوعد  هک  تعامج 
تـسا هدرک  قلخ  یلاعتقح  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دـناهدرپس و  تناما  واب  تسا و  هیراع  وا  نید  دـشابن  قفاوم  شلوق  اب  شلعف  هک  ره 

نآ رب  دزیریم  دنادرگ  یمان  رهاظ و  نامیا و  زا  تسا  ناهنپ  نآ  رد  هچنآ  دناروشب  دهاوخ  رگا  یلاعتقح  نامیا  رب  هدـیچیپ  ار  نانمؤم  ياهلد 
لد هک  دومرف  رگید  تیاورب  تسنایملاع و  راگدرورپ  نآ  ناـقهد  نآ و  هدـننکتعارز  دراـکیم و  نآ  رد  ار  ملع  مخت  ار و  تمکح  ناراـب 

نوریب بارطـضا  زا  لزلزت و  زا  دریگیم  رارق  تقو  نآ  رد  دوش و  هتـسب  وا  رب  نامیا  هکنآ  ات  وا  هرجنح  هنیـس و  رد  دـشابیم  برطـضم  یمدآ 
نکاس ادـخب  دروایب  نامیا  هک  ره  ینعی  تسا  نینچ  ع )  ) تیب لـها  تئارق  رد  ُهَْبلَق و  ِدـْهَی  ِهَّللاـِب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  هدومرف  ادـخ  هچناـنچ  دـیآیم 

زا هذاعتسا  هریثک  هیعدا  رد  تسا و  هدش  دراو  نیماضم  نیا  رایسب  ثیداحا  رد  هک  دیوگ  فلؤم  بارطضا . ههبش و  کش و  زا  وا  لد  دوشیم 
اما تسا  عنتمم  تداع  بسحب  شلاوز  دسرب  لماک  نیقی  هبترم  هب  نامیا  رگا  هک  تسنآ  قح  تسا و  هدش  دراو  نتف  تالـضمب  نامیا  لاوز 

نیاب شغولب  اما  دش  مولعم  هقباس  ثیداحا  زا  هچنانچ  تسا  نانمؤم  لمکا  ءایـصوا و  ءایبنا و  صوصخم  نآ  تسا و  ردان  دح  نیاب  شغولب 
نظ قلخ  رثکا  نامیا  رد  هک  تسنآ  شرهاظ  تسلاحمب  فیلکت  لیبق  زا  هکلب  تسا  جرح  نآ  هب  قلخ  هماع  فیلکت  تسا و  ردان  رایـسب  دح 

هچنانچ تسا  رایـسب  نامیا  تاجرد  تسا و  نکمم  هک  تسین  کش  نامیا  نیا  لثم  لاوز  رد  دشاب  یفاک  ددرگ  نئمطم  نآب  سفن  هک  يوق 
هن تسین  نکمم  شلاوز  یضعب  رد  تسا و  داعمب  نامیا  نآ  ددرگرب و  راکناب  هکلب  کشب  ددرگ  لیاز  هک  تسا  نکمم  یضعب  رد  یتسناد 
هّللا لوسر  قدـصب  ملع  هک  هرفک  زا  یعمج  دـننام  داقتعاب  هن  لعف  لوقب و  شلاوز  تسا  نکمم  یـضعب  رد  لعفب و  هن  داقتعاب و  هن  لوقب و 

رب صن  هک  هباحـص  ناقفانم  زا  یعمج  دننام  وا و  بازحا  لهج و  وبأ  دننام  راکنا  دـندرکیم  راکنا  هیویند  هلطاب  ضارغا  يارب  زا  اما  دنتـشاد 
نیقی و طارتشا  ریدقت  سپ  دـندرک  راکنا  ایند  بح  يارب  زا  دندینـش و  رگید  رایـسب  نطاوم  ریدـغ و  زور  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

راکنا هک  تسا  هدومرف  رافک  زا  یعمج  قح  رد  یلاعتقح  هکنانچ  يرهاظ  راکنا  مدعب  تسا  طورشم  هکنآ  رد  تسین  یکـش  نامیا  رد  مزج 
هک يرما  لعفب  ای  يرهاظ  راکناب  ای  نامیا  لاوز  رفکب و  دادـترا  تسا  نکمم  سپ  تشاد  نآب  نیقی  ناـشیا  ياهـسفن  هکنآ  لاـح  دـندرک و 

، نیقیلا قح  تاروذاق و  رد  فحـصم  ءاقلا  ماما و  ای  ربمغیپ  لتق  ای  تب  هدجـس  لـثم  لـعف  نآ  دزن  تسا  هدومرف  رفک  لوصحب  مکح  عراـش 
تسنامیا مدع  رفک  هک  دناهتفگ  نیملکتم  رثکا  هک  نادب  تسا  دادترا  رفک و  ینعم  نایب  رد  مشش  نآ . لاثما  هبعکب و  فافختـسا   552 ص :

دهاوخ يرفک  ینامیا  ره  لباقم  دش  روکذم  اهنآ  تارمث  مالـسا و  نامیا و  یناعم  نوچ  دـشاب و  نمؤم  هک  دـشاب  نآ  شنأش  هک  یـسک  زا 
رب انب  شاهرمث  تسا و  هیماما  هعیـش  هقح  دیاقع  لصا  نامیا  هک  روهـشم  رب  انب  سپ  دوب  دهاوخ  ینامیا  هرمث  نآ  ققحت  مدع  شاهرمث  دوب و 
ای اهنآ  فالخب  داقتعاب  ای  دـشاب  اهنآ  رد  کشب  هاوخ  دوشیم  لصاح  دـیاقع  نآ  زا  یکیب  لالخاب  رفک  تسا  منهج  رد  دولخ  مدـع  روهـشم 
زا يرورـض  راکنا  هکنآب  تسا  طورـشم  هسمخ  دیاقعب  نامیا  هک  یتسناد  اقباس  نوچ  دشاب و  هدرکن  روطخ  ناشرطاخب  اهنآ  لصا  رد  هکنآ 
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نید زا  جورخ  مزلتسم  هک  یلعف  دشاب و  هدرکن  تسا  هیرشعینثا  هیماما  قح  بهذم  هک  نامیا  نید  تایرورض  هکلب  مالسا  نید  تایرورض 
لعفب سپ  رفک  راعش  راهظا  يارب  رانز  نتسب  ای  بیلص  ای  تب  هدجـس  ای  هبعک  ای  دیجم  نآرقب  فافختـسا  لثم  دشاب  هدشن  رداص  وا  زا  دشاب 
هچنانچ تشاد  دهاوخ  دترم  مکح  دوش  عقاو  مالسا  راهظا  نیتملکب و  ملکت  زا  دعب  اهنیا  رگا  دوریم و  ردب  نامیا  زا  دوشیم و  رفاک  زین  اهنیا 

عاونا زا  یضعبب  ای  مالسا  زا  جورخب  دوخ  سفن  رب  رارقاب  ار  دوخ  مالسا  دنک  عطق  هک  تسا  یسک  دترم  هک  دناهتفگ  نارگید  دیهـش و  خیش 
هک يزیچ  راکناب  ای  یتسرپتب  دننام  هن  ای  سوجم  يراصن و  دوهی و  دننام  دنراذگیم  نآ  رب  ار  شلها  هک  دـشاب  یبهذـم  راهظاب  هاوخ  رفک 

ندرک هدجـس  دننام  احیرـص  رفک  رب  دنک  تلالد  هک  يرما  لعفب  ای  دشاب  نید  يرورـض  نآ  یفن  هک  يزیچ  تابثاب  ای  دـشاب  نید  يرورض 
راهظا ای  هبعک  ندرک  بارخ  اـی  ادـمع  هبعک  رد  تاـساجن  نتخادـنا  اـی  ادـمع  تاـساجن  رد  ار  میرک  فحـصم  نتخادـنا  تب و  اـی  باـتفآب 
مالسا رد  دلوتم  هک  تسنآ  يرطف  یلم  يرطف و  تسا  مسق  ود  رب  دترم  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهشم  دترم  مکح  اما  و  نآ - هب  فافختـسا 

هبوت رگا  تسین  لوبقم  وا  مالـسا  هک  تسنآ  وا  مکح  وا و  ردام  ردپ و  زا  یکی  مالـسا  لاح  رد  وا  هفطن  دـشاب  هدـش  دـقعنم  هکنآ  هب  دـشاب 
تـسوا مکح  نیا  دننکیم  تمـسق  وا  ناثراو  نایم  ار  شلام  درادیم و  تافو  هدع  دوشیم و  ادج  وا  زا  شنز  تسا و  مزال  وا  نتـشک  دـنک و 

لوبقم وا  هبوت  ایآ  ادـخ  وا و  نایم  هکنآ  رد  تسا  فالخ  اـما  دـننادیم  عون  ود  ار  دادـترا  هک  یعمج  ناـیم  تسین  یفـالخ  نیا  رد  ارهاـظ و 
دشابن حیحص  وا  هبوت  هاگره  تسا و  مالساب  فلکم  وا  هک  تسین  یکـش  هک  اریز  تسلوبقم  شاهبوت  هک  تسنآ  داقتعا  ار  رثکا  هن  ای  تسه 

دنـشابن وا  لتق  رب  رداـق  دـنوش و  علطم  اـی  وا  دادـترا  رب  دوشن  علطم  یـسک  رگا  نیارباـنب  سپ  دوب  دـهاوخ  لاـحمب  فیلکت  هبوتب  وا  فیلکت 
دعب اما  ددرگیمنرب  واب  وا  نزو  وا  لام  اما  تسا  حیحص   553 ص : نیقیلا ، قح  وا  تالماعم  تادابع و  تسلوبقم و  ادخ  وا و  نایم  شاهبوت 

زا یلاخ  هلأـسم  نیا  تساوخ و  ناوتیم  زین  هدـع  ياـنثا  رد  دـناهتفگ  یـضعب  تساوخ و  رگید  دـقعب  ار  نآ  دـناوتیم  هک  دـناهتفگ  هدـع  زا 
هک تسا  یلاحم  نیا  دوب و  دـهاوخ  منهج  رد  هشیمه  تسین و  لوبقم  شاهبوت  زین  ادـخ  نایم  وا و  ناـیم  دـناهتفگ  یـضعب  تسین و  لاکـشا 

روهشم قفاوم  ار  نیا  دوش  دترم  نآ  زا  دعب  دوش و  ناملـسم  دشاب و  هدش  دلوتم  رفک  رب  هک  تسنآ  یلم  و  تسا - هدروآ  مزال  دوخ  رب  دوخ 
رد دنـشکیم و  ار  وا  دـنکن  هبوت  رگا  تسلوبقم و  ود  ره  ادـخ  دوخ و  نایم  رهاظ و  بسحب  شاهبوت  دـنک  هبوت  رگا  دـننکیم و  هبوت  رب  ربج 
ات درادـن  يدـح  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  دراو  یتیاور  رد  هکنانچ  تسا  زور  هس  دـناهتفگ  یـضعب  تسفالخ  وا  هبوت  فیلکت  تدـم 

نانز تسنادرم و  باب  رد  ماکحا  نیا  دنشکیم و  ار  وا  دنوش  سویأم  هکنآ  زا  دعب  دننکیم و  ربج  دنزیم و  ار  وا  ددرگرب  هک  دنهدیم  لامتحا 
دوش و ناملسم  هک  دننزیم  ار  وا  زامن  ره  تقو  رد  دنشاب و  هدازناملـسم  دنچ  ره  دنـشکیمن و  دننکیم و  دبؤم  سبح  ندش  دترم  زا  دعب  ار 

لوبق دـنک  هبوت  رگا  دـننکیم  هبوت  فیلکت  ار  وا  يرطف  هاوخ  دـشاب  یلم  هاوخ  تسا  مسق  کی  دـترم  هک  هدـش  لئاق  ام  ياملع  زا  دـینج  نبا 
راکنا هک  دناهتفگ  لمجم  هماع  هصاخ و  ياملع  هک  نادب  و  تسین - یتوق  زا  یلاخ  دـنلئاق  نیاب  ناینـس  رثکا  دنـشکیم و  ار  وا  الا  دـننکیم و 

نید يرورـض  زیچ  نالف  هک  دنیوگیم  یهاگ  هقف  باوبا  رد  اقرفتم  ار و  اهنآ  دناهدرکن  يرـصح  تسا و  رفک  بجوم  مالـسا  نید  يرورض 
نید نآ  رد  شحوضو  هک  دنیوگ  ار  يرما  نید  يرورـض  هک  نادب  دوش  روکذـم  یـضعب  ماقم  نیا  رد  هک  تسا  رورـض  سپ  تسا  مالـسا 
دالب زا  هدیعب  دالب  رد  ای  دشاب  هدمآ  رد  نید  نآ  هب  هزات  هک  يردان  رگم  دناد  دـشاب  لخاد  نید  نآ  رد  هک  ره  هک  دـشاب  هدیـسر  ياهبترمب 

اهنآ و زا  کی  ره  تاعکر  ددـع  زور و  بش و  رد  زامن  جـنپ  ندوب  بجاو  لـثم  دـشاب  هدیـسرن  واـب  اـهنآ  دـشاب و  هدرک  اـمن  وشن و  مالـسا 
یئافخ روص  زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  رهظا  لوق  رب  انب  هلمجلا  یف  تئارق  مایق و  مارحا و  ریبکت  رب  هکلب  دوجـس  عوکرب و  اـهنآ  ندوب  لمتـشم 

طیاغ و لوب و  ندوب  ضقان  سافن و  هکلب  ضیح  تبانج و  لسغ  ندوب  بجاو  هلمجلا و  یف  تراهط  رد  زامن  ندوب  طورشم  دشاب و  هتـشاد 
المجم و ناشیا  ندرک  ناهنپ  ناشیا و  رب  ندرک  زامن  ندرک و  نفک  تاوما و  لسغ  ندوب  حجار  ای  ندوب  بجاو  رهظا و  رب  انب  ار  وضو  حیر 
رادهزور و نز  لبق  رد  ندرک  عامج  داتعم و  قیرطب  داتعم  برـش  لکا و  ندوب  ضقان  ناضمر و  هام  هزور  هلمجلا و  یف  ةاـکز  ندوب  بجاو 

فوقو تاـفرع و  فوقو  مارحا و  هلمجلا و  یف  هورم  افـص و  ناـیم  یعـس  هکلب  فاوط  رب  نآ  ندوب  لمتـشم  هّللا و  تیب  جـح  ندوـب  بجاو 
بوجو يرهاظ و  لامتحا  رب  انب  بابحتـسا  بوجو و  زا  معا  المجم  همه  ندرک  تارمج  یمر  ندیـشارت و  رـس  ینابرق و  حـبذ  هکلب  رعـشم 
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یف نیکاـسم  رب  قیدـصت  ناـحجر  هلمجلا و  یف  اـهزامن  رد  تعاـمج  ناـحجر  یلاـمتحا و  رب  اـنب  هلمجلا  یف   554 ص : نیقیلا ، قح  داـهج 
هکلب طاول  انز و  ندوب  مارح  دشابن و  عفان  هک  یغورد  يدب  دـناسرن و  ررـض  هک  یئوگتـسار  تلیـضف  ملع و  لها  ملع و  تلیـضف  هلمجلا و 
تمرح دنریگیم  روگنا  ریغ  زا  هک  یئاهبارش  هزوب و  هن  روگنا  بارش  ندوب  مارح  رهظا و  رب  انب  توهش  يور  زا  مدرم  رـسپ  نز و  ندیـسوب 
ندروخ تمرح  دـشاب و  هعیـش  نید  يرورـض  هک  تسین  رود  اما  دـننادیم  لالح  یـضعب  ناینـس  هک  اریز  تسین  مالـسا  نید  يرورـض  اهنآ 

اههمع و رهاوخ و  ياهرتخد  ردارب و  ياهرتخد  نارتخد و  نارهاوخ و  ناردام و  حاکن  تمرح  هلمجلا و  یف  نوخ  هتیم و  كوخ و  تشوگ 
لام ندروخ  ملظ و  تمرح  لاـمتحا و  رب  اـنب  هلمجلا  یف  ضرق  دوس  تمرح  رهظا و  رب  اـنب  رهاوخ  ود  ناـیم  عمج  نز و  رداـم  هکلب  اـههلاخ 

ندرک بیذعت  ندز و  ناناملسم و  اب  تهجیب  مانشد  شحف و  ندوب  حوجرم  قح و  ریغب  ناناملسم  نتـشک  تمرح  یعرـش و  تهجیب  مدرم 
ردپ و اب  یکین  ندوب  حجار  يوقا و  لامتحا  رب  انب  نآ  باوج  مالـس و  ناحجر  یلامتحا و  رب  انب  ناشیا  ناتهب  تبیغ و  هکلب  یببـسیب  ناشیا 

تسا قحا  ثراو  هکنآ  هلمجلا و  یف  ثاریم  مکح  یلامتحا و  رب  انب  محر  هلص  اقلطم  ندوب  حجار  هکلب  ناشیا  قوقع  ندوب  حوجرم  ردام و 
هکنآ رهظا و  رب  انب  دـشخبیم  عفن  تیمب  تاریخ  قیدـصت و  هکنآ  یلامتحا و  رب  انب  هلمجلا  یف  تیـصوب  لمع  هکلب  ثراو  ریغ  زا  تیم  لامب 

دیناشوپ دیاب  مرحمان  زا  ار  ندب  هکنآ  دوشیم و  قیرفت  ثعاب  قالط  دوشیم و  یطو  تیلح  ثعاب  حاکن  هکنآ  دراد و  ناحجر  المجم  هزور 
لاـقتنا ثعاـب  هلمجلا  یف  حلـص  هراـجا و  عیب و  دـقع  هکنآ  تاـناویح و  یطو  تیحوجرم  بناـجا و  تروعب  رظن  تیحوـجرم  هلمجلا و  یف 

دـیجم و نآرق  تیقح  ناناملـسم و  ینزهار  يدزد و  تمرح  دوشیم و  تیلح  ثعاب  هلمجلا  یف  تاـناویح  حـبذ  هکنآ  رهظا و  رب  اـنب  دوشیم 
بـصاون جراوخ و  اذـهل  ناشیا و  میظعت  تلاـسر و  تیب  لـها  تدوم  رهظا و  رب  اـنب  نآ  ندوب  هزجعم  هکلب  ادـخ  بناـج  زا  نآ  ندوب  لزنم 

هک يروما  زا  اهنآ  ریغ  دش و  روکذم  اقباس  هلاسر  نیا  ضرع  رد  نید  تایرورـض  رثکا  دناهدرک و  مالـسا  نید  يرورـض  راکنا  هک  دنرفاک 
ریاس دزن  تسا و  يرورـض  هیماما  هعیـش  دزن  هک  تسه  روما  زا  یـضعب  هک  دش  روکذـم  اقباس  ناناملـسم و  هماع  دزن  دـشاب  مولعم  رتاوتم و 

ناشیا ندوب  صوصنم  رهظا و  رب  انب  ناشیا  تمصع  هکلب  ناشیا  لضف  ملع و  لامک  رشع و  ینثا  همئا  تماما  لثم  تسین  يرورض  ناناملسم 
تسا دوجوم  مهدزاود  ماما  تسین و  هدزاود  زا  هدایز  ماما  هکنآ  رهظا و  رب  انب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  یلاعت و  قح  بناج  زا 
يافلخ عیمج  دیزی و  هیواعم و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبأ  زا  يرازیب  بوجو  دیدرگ و  دهاوخ  بلاغ  هلطاب  نایدا  رب  دش و  دـهاوخ  رهاظ  و 
هیدیز نیرخأتم   555 ص : نیقیلا ، قح  همئا  هیلیعامـسا و  يافلخ  هکلب  دـناهدرک  قح  انب  تفالخ  تماما و  يوعد  هک  سابع  ینب  هیما و  ینب 

دعس و نب  رمع  دایز و  نب  هللا  دیبع  رمـش و  مجلم و  نبا  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  زا  تئارب  يرازیب و  دناهدرک و  تماما  ياوعد  احیرـص  هک 
امومع و ناشیا  عیمج  زا  يربت  تسا و  هدشن  مولعم  وا  هبوت  تسا و  هدرک  گنج  نیسح  ترضح  ریما و  ترضح  اب  هک  ره  سنا و  نب  نانس 

ریخ یلع  یح  نتفگ  عتمت و  جـح  هعتم و  ندوب  لالح  اـمومع و  همئا  صاوخ  اـصوصخ  راـمع  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  یبوخب  داـقتعا 
تـسد بابحتـسا  مدـع  رهظا و  رب  انب  وضو  ءاضعا  نتـسش  نیئاپب  الاب  زا  ناحجر  ءوضو و  رد  اهاپ  ندیـشک  حـسم  هماقا و  ناذا و  رد  لمعلا 

رب میود  هدجـس  زا  دـعب  تحارتـسا  هسلج  ناـحجرب  ناذا و  رد  موـنلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » بابحتـسا مدـع  زاـمن و  رد  نتفگ  نـیمآ  نتـسب و 
اهنآ ریمعت  میظعت و  همئا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  روبق  ترایز  بابحتـسا  زامن و  زا  دـعب  رکـش  هدجـس  بابحتـسا  یلامتحا و 

عابـس و ریاس  گس و  تشوگ  تمرح  رهظا و  رب  انب  اـقلطم  نینمؤم  براـقا  ناـشیوخ و  هعیـش و  زا  ناـحلاص  روبق  تراـیز  بابحتـسا  هکلب 
لوق مدع  هکلب  یلامتحا  رب  ریرحب  رکذ  فلاب  مراحم  یطو  تمرح  رهظا و  لامتحا  رب  انب  اهنیا  دـننام  شوم و  رام و  هبرگ و  دـننام  تارـشح 

نامیا و نید و  رد  شروهظ  هچ  ره  المجم  درمش  ناوتیم  مالسا  نید  تایرورـض  هلمج  زا  ار  نیا  تادابع و  ندش  طقاس  مدع  اقلطم و  ربجب 
نآ راکنا  دوب و  دهاوخ  نامیا  نید  تایرورـض  زا  دناد  ار  نآ  دـشاب  لخاد  نید  نیا  رد  هک  ره  هک  دـشاب  هدیـسر  هبترمب  رـشع  انثا  بهذـم 
نیا يرورـض  رکنم  رفک  رب  ناشیا  لیلد  زا  اما  تسین  نیاب  حیرـصت  ءاملع  رثکا  مـالک  رد  هچ  رگا  تسا و  نید  نآ  بحاـص  راـکنا  مزلتـسم 

ار ام  هعتم  دشاب و  هتـشادن  ام  تعجرب  نامیا  هک  یـسک  تسین  ام  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  دـیآیم و  مزال  ناشیا  رب  نید 
ره هک  تسا  هدش  دراو  هرتاوتم  ثیداحا  ناشیا  نافلاخم  ءادـعا و  ریاس  ناشیا و  بازحا  رمع و  رکب و  وبأ  زا  تئارب  باب  رد  دـنادن و  لالح 
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رد هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  ثیداحا  توهاللا  تاحفن  باتک  رد  تسا و  ام  نمشد  هکلب  تسین  ام  هعیش  دیوجن  يرازیب  ناشیا  زا  هک 
يارب زا  هک  نید  عیارش  هلاسر  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هدومن و  داریا  نآ  رب  هدایز  راونالا  راحب  باتک  رد  هدومن و  داریا  باب  نیا 
دحاو درادـن و  کیرـش  تسا و  هناگی  ادـخ  هک  یهدـب  یهاوگ  هک  تسنآ  نامیا  صلاـخ  ضحم و  هک  تسا  هدومرف  تسا  هتـشون  نومأـم 
تسا رداق  انیب و  اونش و  تسا و  مئاق  واب  زیچ  همه  تسا و  دوخ  تاذب  مئاق  وا  دنجاتحم و  واب  همه  درادن و  ءازجا  ءاضعا و  تسا و  یقیقح 
زجاع زگره  هک  تسا  يرداق  دـشابیمن و  لهاج  زیچ  چـیه  هب  هک  تسا  یملاع  دوب و  دـهاوخ  هشیمه  تسا و  هدوب  هشیمه  زیچ و  همه  رد 
يزیچ وا  لـثم  تسا و  زیچ  همه  هدـننیرفآ  دـنکیمن  روج  زگره  هک  تسا  یلداـع  دوشیمن و  جاـتحم  زگره  هک  تسا  يزاـینیب  دوـشیمن و 
دمحم ندیسرت و  نتـشاد و  دیما  ءاعد و  تدابع و  رد  قلخ  دوصقم  تسا  وا  درادن و   556 ص : نیقیلا ، قح  يوفک  دـض و  هیبش و  تسین و 

زا دعب  يربمغیپ  تسناربمغیپ و  متاخ  تسنالـسرم و  نیرتهب  وا و  قلخ  زا  تسا  وا  هدیزگرب  وا و  نیما  تسا و  وا  هدـنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 
عیمجب واب و  قیدصت  تسا  بجاو  تسا و  قح  تسا  هداد  ربخ  ادخ  بناج  زا  هچ  ره  ار  وا  تعیرـش  تلم و  تسین  هدـنهد  رییغت  تسین و  وا 

درادن و هار  واب  لطاب  فرط  چیه  زا  تسا و  قداص  هک  وا  باتکب  قیدـصت  ادـخ و  ياهتجح  ناربمغیپ و  زا  تسا  هدوب  وا  زا  شیپ  هک  ره 
يروایب نامیا  دیاب  شاهمتاخب  ات  هحتاف  زا  تسا  قح  ادخ و  ياهباتک  همه  رب  تسا  یهاوگ  میکح و  دنوادخ  بناج  زا  تسا  هدش  هداتـسرف 

ار نآ  لثم  هک  يدـحا  تسین  رداق  هکنآب  نآ و  ياهربخ  اههصق و  خوسنم و  خـسان و  دـیعو و  دـعو و  ماع و  صاخ و  هباـشتم و  مکحمب و 
ملاع نآرق و  زا  هدنیوگ  نخـس  ناناملـسم و  رماب  هدنیامن  مایق  نانمؤم و  رب  تجح  وا و  زا  دعب  یئامنهار  لیلد و  هک  یهد  یهاوگ  دروایب و 

نانمؤم ریما  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  یـسوم و  زا  تسا  نوراه  هلزنمب  واب  تبـسن  هک  وا  یلو  هفیلخ و  یـصو و  وا  ردارب  نآ  ماـکحاب 
ناربمغیپ و عیمج  ملع  ثراو  ءایصوا و  نیرتهب  تشهب و  يوسب  تسا  دوخ  دیفـس  اپ  تسد و  نایعیـش  هدنناشک  تسا و  نایقتم  ماما  تسا و 
تیـصوب و ناشیا  همه  يارب  زا  هد  تداهـش  دومرف  و  مالّـسلا . هیلع  بحاص  ترـضح  ات  درمـش  کی  کی  ار  همئا  وا  زا  دـعب  تسنـالوسر و 

مالّسلا هیلع  يده  همئا  یقثولا و  ةورع  دنناشیا  هکنآ  ینامز و  يرصع و  ره  رد  قلخ  رب  ادخ  تجح  زا  دشابیمن  یلاخ  نیمز  هکنآ  تماما و 
هک ره  هک  یهدـب  یهاوـگ  دـسرب و  ثاریم  ادـخب  تسا  نیمز  رد  هچ  ره  نیمز و  دـنریمب و  قـلخ  همه  هک  یتـقو  اـت  اـیند  لـها  رب  تجح  و 
زا دناهدنیوگ  نخـس  دننآرق و  هدننک  نایب  ناشیا  هکنآ  تسا و  تیاده  قح و  هدـننکكرت  هدـننکهارمگ و  هارمگ و  دـنکب  ناشیا  تفلاخم 

نید زا  هکنآ  تسا و  هدرم  رفک  تیلهاـج و  گرمب  دسانـشن  ار  ناـشیا  دریمب و  هک  ره  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  بناـج 
نداد لوط  راکدب و  راکوکین و  ندرک  تناما  در  تادابع و  رد  یعس  قح و  رب  تماقتسا  حالـص و  یئوگتـسار و  تفع و  عرو و  تسناشیا 
مدرم اب  وکین  ربصب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  لآ  جرف  ندرب  راـظتنا  تاـمرحم و  كرت  بش و  تداـبع  زور و  هزور  دوجس و 

ای داب  ای  طـیاغ  اـی  لوب  رگم  ار  وضو  دنکـشیمن  هکنآ  هبترم و  کـی  کـی  ره  اـهاپ  حـسم  اـت  دومرف  ار  ءوضو  لاـعفا  سپ  ندرک  تبحاـصم 
هضیرف و كرت  تسا و  هدرک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ادخ و  تفلاخم  اههزوم  رب  دنک  حـسم  هک  ره  هکنآ  باوخ و  ای  تبانج 

لضفا تقو  لوا  رد  زامن  دومرف  ار و  تعکر  کی  هاجنپ و  ياهزامن  دومرف و  نایب  ار  تنس  بجاو و  ياهلـسغ  سپ  تسا  هدرک  ادخ  باتک 
لهاب رگم  درک  ناوتیمن  ادـتقا  رجاف و  رـس  تشپ  درک  ناوتیمن  زامن  تسا و  ربارب  راهچ  تسیب و  اهنت  زامن  رب  تعامج  زامن  لـضف  تسا و 

لوا دهـشت  رد  دیوگب  هک  تسین  زیاج  ناگدـنرد و  تسوپ  رد  درک  ناوتیمن   557 ص : نیقیلا ، قح  زامن  یماما و  هعیـش  ینعی  تیـالو  تیب 
تشه رد  زامن  رصق  ياهتفگ و  ار  مالـس  یتفگ  ار  نیا  نوچ  تسا  مالـس  هب  زامن  لیلحت  هک  اریز  نیحلاصلا » هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّـسلا  »

رب تسین و  يزجم  وا  زا  دنکن  راطفا  ار  هزور  رفس  رد  هک  یسک  درک و  راطفا  دیابیم  زین  ار  هزور  ینکیم  رصق  هاگره  تسا و  هدایز  خسرف و 
ربمغیپ تفلاخم  دـنک  مک  هک  ره  تسا و  ریبکت  جـنپ  تیم  رب  زامن  هناگجـنپ و  ياهزامن  رد  تسا  هبجاو  تنـس  تونق  تسبجاو و  ءاـضق  وا 

دعب و  تسا . تنـس  اهزامن  عیمج  رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  دنلب  دـنرب و  يراومه  قفرب و  دـیاب  ربق  نیئاپ  زا  ار  تیم  تسا و  هدرک 
ار هزور  تسا و  هضیرف  ناضمر  كرابم  هام  هزور  دومرف  دومرف و  ار  هضاحتـسم  ضیاح و  ماکحا  ار و  رطف  ةاکز  لام و  ةاکز  ماکحا  نآ  زا 

تعدب هک  اریز  دننکب  تعامجب  هک  تسین  زیاج  ار  تنس  زامن  ندرک و  راطفا  رد  مه  نتـشاد و  هزور  رد  مه  تشاذگ  دیاب  هام  ندید  رب  انب 
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زیاج دومرف  درک  نایب  ار  جـح  هزور و  ماکحا  زا  یـضعب  هکنآ  زا  دـعب  تسا و  شتآ  رد  یتلالـض  ره  تسا و  تلالـض  یتعدـب  ره  تسا و 
دنـشاب و یلاوح  نآ  رد  هک  یعمج  هکم و  لها  يارب  زا  رگم  دشابیمن  دننکیم  هماع  هک  يدارفا  نارق و  جح  عتمت و  ناونعب  رگم  جـح  تسین 

هیقت تسا و  دیهـش  دوخ  لام  تظفاحم  يارب  زا  دوش  هتـشک  هک  ره  لداع و  ماما  اب  تسبجاو  داهج  تسب و  ناوتیمن  مارحا  تاـقیم  زا  شیپ 
هک تنـس  ریغ  قالط  درادـن و  هرافک  هانگ و  دوخ  زا  ملظ  عفد  يارب  زا  دروخب  هیقت  يارب  زا  یـسک  هک  یمـسق  تسا و  بجاو  هیقت  دالب  رد 

دنیوگیم سلجم  کی  رد  قالط  هس  ناینس  هک  ینانز  دیهاوخن  راهنز  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسین و  حیحـص  دننکیم  ناینس 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رب  تاولـص  تساوخ و  ناوتیمن  مئاد  دقعب  ار  دازآ  نز  راهچ  زا  هدایز  دنراد و  رهوش  اهنآ  هک 
ریغ تاناویح و  نتـشک  ای  اهداب  ندـیزو  ندرک و  هسطع  تقو  رد  دوش و  روکذـم  ترـضح  نآ  مان  هک  نطوم  ره  رد  تسا  بجاو  وا  لآ  و 
ردپ یکین  تسا و  بجاو  ناشیا  نایاوشیپ  زا  ناشیا و  زا  يرازیب  ادخ و  نانمشد  ینمـشد  تسا و  بجاو  یلاعتقح  ناتـسود  یتسود  اهنآ و 

یتعاطا هک  اریز  تسین  زیاج  ادـخ  تیـصعم  رد  ناشیا  ریغ  ناـشیا و  تعاـطا  اـما  دنـشاب  رفاـک  تسرپتب و  دـنچ  ره  تسا  بجاو  رداـم  و 
وم رگا  تسا و  لالح  تسنآ و  ردام  ندرک  حبذب  دشاب  رگید  ناویح  مکش  رد  هک  یناویح  هیکذت  قلاخ و  تیصعم  رد  ار  قولخم  دشابیمن 

دننکیم ثاریم  رد  رمع  هتفگب  ناینـس  هک  بیـصعت  لوع و  عتمت و  جـح  نانز و  هعتم  نتـسناد  لـالح  تسا  بجاو  دـشاب و  هدروآرب  مشپ  و 
رد ناشیا  يارب  زا  ادـخ  هک  یـسک  رهوش و  نز و  رگم  دربیمن  ثاریم  يدـحا  ردام  ردـپ و  دـنزرف  اب  تسا و  نآرق  فلاخم  تسا و  تعدـب 

رمع هکنانچ  نداد  هبصعب  ثاریم  دشاب و  هتـشادن  نآرق  رد  یمهـس  هک  یـسک  زا  ثاریمب  تسا  قحا  یلوا و  تسا  هدرک  رارق  یمهـس  نآرق 
دیاب مان  درک و  دیاب  هقیقع  متفه  زور  رد  رـسپ  هاوخ  دشاب و  رتخد  هاوخ  ار  دولوم  تسین و  ادـخ  نید  زا  تسا   558 ص : نیقیلا ، قح  هدرک 
رتخد يارب  زا  نارسپ و  يارب  زا  تسا  هبجاو  تنس  هنتخ  درک و  دیاب  قدصت  هرقن  الط و  زا  وم  نآ  نزوب  دیشارت و  دیاب  ار  شرس  تشاذگ و 

قولخم ناگدنب  لاعفا  وا و  یناسآ  عسو و  ردقب  رگم  ار  یـسفن  دنکیمن  فیلکت  یلاعتقح  نارهوش و  دزن  تسناشیا  ندیدرگ  یمارگ  ثعاب 
ریدقت ای  هدننیرفآ  ادخ  تسا و  هدنب  لعف  تسین  ادخ  لعف  اما  تسا  هدش  ردـقم  ادـخ  ملع  رد  ینعی  نیوکت  قلخ  هن  ریدـقت  قلخ  تسا  ادـخ 
تـسا هتـشاذگ  ناشیاب  هک  وشم  لئاق  ضیوفتب  ناشیا و  لاعفا  رب  ار  مدرم  تسا  هدرک  ربج  ادخ  هک  وشم  لئاق  ربجب  تسا و  زیچ  همه  هدننک 
هکنانچ دنکیمن  باقع  ردپ  هانگب  ار  نادـنزرف  دـنکیمن و  باذـع  راکهانگ  ضوعب  ار  هانگیب  ادـخ  درادـن و  ناشیا  لاعفا  رد  لخد  چـیه  و 

هک تسه  ار  یلاعتقح  تسا و  هدرک  یعـس  هچنآ  رگم  یمدآ  يارب  زا  تسین  ار و  يرگید  هانگ  يراـکهانگ  دوشیمن  لـمحتم  تسا  هدومرف 
ار یسک  تعاطا  ادخ  دنادرگیمن  بجاو  دنک و  روج  هکنآ  زا  تسا  هزنم  قاقحتسا و  ردق  زا  هدایز  باوثب  دنک  لضفت  هانگ و  زا  دنک  وفع 
ار یـسک  تعاطا  يارب  زا  دنیزگیمنرب  يربمغیپ و  يارب  زا  دنکیمن  رایتخا  دنکفایم و  تیـصعمب  دنکیم و  هارمگ  ار  ناشیا  هک  دـناد  هک 

هکنآ رگم  دـنکیمن  بصن  دوخ  قلخ  رب  یتجح  وا و  تیـصعم  رد  درک  دـهاوخ  ناطیـش  تعاـطا  واـب و  دـش  دـهاوخ  رفاـک  وا  هک  دـناد  هک 
هک یتـقو  رد  تسین  نمؤم  دزد  تسین و  نمؤم  ناملـسم  ره  تسا و  ناملـسم  ینمؤم  ره  تسناـمیا و  ریغ  مالـسا  هاـنگ و  زا  دـشاب  موـصعم 
هن دنناملـسم  دندرگیم  دح  بجوتـسم  هک  دـننکیم  هریبک  هانگ  هک  اهنآ  دـنکیم و  انز  هک  یتقو  رد  تسین  نمؤم  هدـننکانز  دـنکیم و  يدزد 

ار يرفاک  دروآیمن  نوریب  شتآ  زا  تسا و  هداد  تشهب  هدعو  ار  وا  هکنآ  لاح  ار و  ینمؤم  دنکیمن  منهج  لخاد  ادخ  رفاک و  هن  دننمؤم و 
هک ره  يارب  زا  تسنآ  زا  رتـمک  هچ  ره  دزرمآیم  ار و  دوـخب  كرـش  دزرمآیمن  تسا و  هدرک  منهج  رد  دوـلخ  دـیعو  ار  وا  هکنآ  لاـح  و 
راد ایند  زورما  ناشیا و  يارب  زا  تسا  زیاج  تعافـش  منهج و  زا  دنیآیم  نوریب  دنوشیم و  منهج  لخاد  دـیحوت  لها  ناراکهانگ  دـهاوخ و 

فوخ دـشاب و  نکمم  رگا  تسبجاو  اهیدـب  زا  یهن  اهیکین و  رب  رما  تسین و  رفک  راد  تسین و  نامیا  راد  تسا و  مالـسا  راد  تسا و  هیقت 
تـسا یتفرعم  نآ  هریبک و  ناهانگ  عیمج  زا  باـنتجا  تسا و  هدرک  بجاو  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  ضیارف  يادا  ناـمیا  دـشابن و  ناـج  رب 

ندرم و زا  دعب  ندش  ثوعبم  نیریکن و  ربق و  باذعب  يروایب  نامیا  هک  دیاب  حراوج و  ءاضعاب و  تسا  یلمع  نابزب و  تسا  يرارقا  لدـب و 
نوریب هناخ  زا  ار  ناشیا  هک  دندرک  دصق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  لآ  رب  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  زا  يرازیب  نازیم و  طارص و 

هیلع هّللا  یلص  دمحم   559 ص : نیقیلا ، قح  تعیب  هک  اهنآ  زا  يرازیب  دنداد و  ربمغیپ  تنس  رییغت  دنتشاذگ و  ناشیا  رب  متـس  يانب  دنروآ و 
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هیلع و هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمرح  هدرپ  دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  هک  ناشیا  باحصا  ریبز و  هحلط و  دننام  دنتسکش  ار  مّلس  هلآ و  و 
دنتشک ار  وا  نایعیش  دندرک و  گنج  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  ترضح  نآ  هجوز  دندیرد و  ار  مّلـس  هلآ و 
ناکین هک  نانآ  زا  يرازیب  ناشیا و  عابتا  صاعلا و  نب  ورمع  هیواـعم و  دـننام  دندیـشک  ناـشیا  يور  رب  ریـشمش  روج  ملظب و  هک  اـهنآ  زا  و 

اب هک  اهنآ  عایـشا  زا  يرازیب  دـندرک و  ناناملـسم  یلاو  ار  صاعلا  نب  ورمع  هیواـعم و  لـثم  ناهیفـس  دـندرک و  نوریب  هنیدـم  زا  ار  هباـحص 
دوخ رـس  رب  هک  اهنآ  زا  رازیب  دنتـشک و  نیقباس  زا  ار  حالـص  لضف و  لها  زا  نارجاهم  اـضیا  دـندرک و  گـنج  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
یعـس دـش  لطاب  مگ و  هک  اهنآ  تسا  هدومرف  ناشیا  نأش  رد  یلاعت  قح  هک  جراوخ  وا و  تیالو  لـها  يرعـشا و  یـسوم  وبأ  دـننام  دـندش 

تیالوب ینعی  دوخ  راگدرورپ  تایآب  دـندش  رفاک  هک  دـنناشیا  دـناهدرک  یبوخ  راک  هک  دـننکیم  نامگ  ناشیا  اـیند و  یناگدـنز  رد  ناـشیا 
اپرب ناشیا  لامعا  دـش  طبح  سپ  دنتـشادن  یماـما  دـندرک و  تاـقالم  ار  ادـخ  ینعی  نآ  ياـقلب  دـندش  رفاـک  مالّـسلا و  هیلع  ریما  ترـضح 

هک مالزا  باصنا و  زا  دومن  يرازیب  دیاب  دوب و  دنهاوخ  منهج  لها  ناگـس  ناشیا  هک  دومرف  ترـضح  ار و  نازیم  ناشیا  يارب  زا  میرادـیمن 
یپ هابتـشا  زا  يرازیب  تسا و  هدرک  تماـما  ياوعد  قح  ریغب  هک  ره  ینعی  ناـشیا  رخآ  ناـشیا و  لوا  دـنروج  نادـئاق  تلالـض و  ناـیاوشیپ 

همئا و نالتاق  ریاس  مجلم و  نبا  ینعی  تسا  هدرک  رایتخا  ار  ناشیا  تبحم  تیالو و  هک  نیرخآ  نیلوا و  يایقـشا  زا  حـلاص  هقاـن  ناگدـننک 
دادقم و رذ و  وبا  ناملـس و  لثم  دناهدرکن  ادخ  نید  لیدبت  رییغت و  دناهتفر و  دوخ  ربمغیپ  هقیرط  رب  هک  اهنآ  تبحم  تیالو و  تسا  بجاو 
ناشیا و لاثما  يردـخ و  دیعـس  وبا  همیزخ و  يراصنا و  بویا  وبا  تماصلا و  نب  ةدابع  فینح و  نب  لهـس  مشاهلا و  وبا  هفیذـح و  رامع و 
شمک و هدـننکتسم  بارـش  ره  روگنا و  بارـش  ندوب  مارح  دـناهتفای و  تیادـه  ناشیا  تیادـهب  هک  اهنآ  ناشیا و  ناوریپ  عابتا و  تیالو 

بحاص ره  ندوب  مارح  دشکیم و  ار  وا  هک  اریز  دروخیمن  بارش  رطـضم  تسا و  مارح  زین  شمک  دنک  تسم  شرایـسب  هچ  ره  شرایـسب و 
سلف هک  یهام  ره  یهامرام و  ندوب  مارح  تسا و  نوخ  زا  هک  زرپس  ندوب  مارح  ناغرم و  زا  یلاـگنچ  بحاـص  ره  ناگدـنرد و  زا  یـشین 

ردپ و قوقع  ندروخ و  بارش  يدزد و  انز و  ار و  نآ  تسا  هدرک  مارح  ادخ  هک  تسا  یسفن  نتشک  نآ  هک  ریابک  بانتجا  دشاب و  هتشادن 
دنـشاب و هدرک  حـبذ  ادـخ  مان  ریغب  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  هتیم و  ندروخ  ملظب و  میتی  لام  ندروخ  گـنج و  زا  نتخیرگ  رداـم و 

ندرک مک  رامق و  هوشر و  دشاب و  هدش  رهاظ  شتمرح  هکنآ  زا  دعب  ابر  ندروخ  یمدآ و  دشابن  رطـضم  هک  تسا  یتروص  رد  اهنآ  تمرح 
ایند و ترخآ و  رد  ادخ   560 ص : نیقیلا ، قح  تمحر  زا  ندش  دیماان  غورد و  یهاوگ  هطاول و  هفیفع و  نانز  نتفگ  شحف  نزو و  لیک و 

قوقح سبح  هتـشذگ و  رما  رب  غورد  مسق  ناشیا و  يوسب  یبلق  لیم  ناملاظ و  تناـعا  تیـصعم و  باـکترا  ادـخ و  باذـع  زا  ندوب  نمیا 
ریخأت رذـعیب  ندرمـش و  کبـس  ار  جـح  تنایخ و  ندرک و  عیاض  ثبعب  ار  لام  فارـسا و  ربکت و  غورد و  ءادا و  رب  تردـق  اب  ناناملـسم 

زا دنـس  نیدـنچب  ار  نومـضم  نیا  رثکا  لاصخ  باتک  رد  هیوباب  نبا  اضیا  ناهانگ و  رب  رارـصا  ادـخ و  ناتـسود  اـب  ندرک  گـنج  ندرک و 
اهنیاب و دوش  کسمتم  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  نید  عیارـش  اهنیا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا 

دومرف اهنآ  رب  هدایز  هدومرف و  نایب  تسا  قفاوم  هعیـش  قح  بهذم  اب  هک  ار  نیماضم  نیا  رثکا  نآ  زا  دعب  ار و  وا  تیادـه  ادـخ  دـنک  هدارا 
ضرعب دنرب  ربقب  هک  ار  نز  و  كدج » یلاعت   » دنیوگن زامن  حاتتفا  رد  دـننک و  یغابد  هبترم  داتفه  دـنچ  ره  هتیم  تسوپ  رد  دـننکن  زامن  هک 

بجاو ناشیا  نانمشد  زا  يرازیب  تسا و  بجاو  ناشیا  تیالو  ادخ و  ناتسود  تبحم  دننکن و  هتشپ  رخ  دننک و  عبرم  دنرب و  دحل  بناج  زا 
ار كدـف  همطاف  زا  دـندومن و  ترـضح  نآ  باجح  کته  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دـمحم  لآ  رب  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  زا  تسا و 
دنتـشاذگ و تیب  لها  رب  ملظ  ساسا  دننازوسب و  ار  وا  هناخ  هک  دندرک  دصق  ار و  وا  رهوش  قح  دندرک و  عنم  ار  وا  ثاریم  دندرک و  بصغ 

ترـضح لتاق  زا  يرازیب  تسبجاو و  جراوخ  ناشیا و  باحـصا  هیواعم و  ریبز و  هحلط و  زا  يرازیب  دنداد و  ص )  ) لوسر ياهتنـس  رییغت 
نب هّللا  دـبع  يراـصنا و  رباـج  تسا  بجاو  ناـشیا  تیـالو  هک  یناـنمؤم  هلمج  زا  و  تسا . بجاو  همئا  نـالتاق  عـیمج  مالّـسلا و  هـیلع  ریما 

ناشیا يارب  زا  تسا  زیاج  تعافش  نارفاک و  هن  نانمؤم و  هن  دنناقساف  دودح  باحـصا  هک  تسا  هدومرف  دناهدرک و  باسح  زین  ار  تماصلا 
ربتعم ثیدح  ود  نیا  نوچ  تسا و  هدرک  رکذ  ادخب  كرش  هبترم  لوا  ریابک  رد  ار و  ناشیا  نید  ادخ  ددنسپ  هاگره  نافعـضتسم  يارب  زا  و 
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رد نیملکتم  رثـکا  نوچ  متفه )  ) مدومن داریا  هلاـسر  نیا  رد  دوب  هدـش  دراو  قح  نید  عیارـش  ناـیب  رد  ع )  ) راوـگرزب موـصعم  ود  زا  دنـسلا 
فراعمب فیلکت  تقو  رد  دـناهدرک  فالخ  لیلدـب  ار  فراعمب  نیقی  لیـصحت  دـننادیم  بجاو  دـننادیمن و  یفاک  ار  دـیلقت  ینامیا  فراعم 

رداق هک  یـسک  فیلکت  رد  تسا  طرـش  هک  اریز  فراـعمب  ملع  لیـصحت  ار  وا  دـشاب  نکمم  هک  دوشیم  فلکم  یتقو  هک  دـناهتفگ  یـضعب 
فلکم نآ  زا  دعب  تسا و  لاحم  نآ  فیلکت  لاح  نیا  زا  لبق  سپ  دنکب  نآ  ریغ  نآ و  نایم  زیمت  تسا و  هدـش  نآب  فلکم  هچنآ  رب  دـشاب 
نکمم دوش و  فلکم  یعرش  غولب  زا  لبق  لاس  نیدنچ  تسا  نکمم  سپ  دشاب  هدیسرن  هاوخ  دشاب  هدیـسر  یعرـش  غولبب  هاوخ  نآب  دوشیم 
دناهتفگ ءاهقف  زا  یـضعب  فعـض و  توق و  رد  مدرم  كاردا  بتارم  فالتخا و  راـبتعاب  دوشن  فلکم  زین  نآ  زا  دـعب  لاـس  دـنچ  هک  تسا 
تردابم هک  تسا  بجاو  لوا  غولب  ققحت  زا  دـعب  اما  دـشاب  غولب  لوا  هک  تسا  تادابع  ریاسب  فیلکت  تقو  نامه  فراـعمب  فیلکت  تقو 

رگا یگلاسهد  نس  رد  رـسپ  هک  دناهدرک  لقن  یـسوط  خیـش  زا  لامعاب و   561 ص : نیقیلا ، قح  نایتا  زا  شیپ  فراعم  لیـصحت  هب  دـیامن 
دوش غلاب  ات  یبص  زا  تسا  هدش  هتـشادرب  ملق  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  هک  دناهدرک  ثحب  دوشیم و  تفرعمب  فلکم  دشاب  لقاع 

هن زا  دعب  ناشیا  لقع  فعض  اب  ثانا  هک  دوشیم  نوچ  هک  دناهدرک  ضارتعا  قباس  لوق  رب  دشابن و  تفرعمب  فلکم  غولب  زا  شیپ  دیاب  سپ 
رد دناهدرک  فالخ  زاب  دنشابن و  تفرعمب  فلکم  مهدزناش  لاس  يادتبا  ات  تسا  لمکا  ناشیا  لقع  هکنآ  اب  روکذ  دنشاب و  فلکم  یگلاس 

هدرک مزج  یـضترم  دیـس  نمؤم  ای  تسا  رفاک  اـیآ  تسا  يرظن  هسمخ  فراـعم  نوچ  تسا  رکف  رظن و  لوغـشم  هک  یتقو  رد  فلکم  هکنآ 
رد سک  همه  رفکب  مینک  مکح  هک  دیآیم  مزال  هک  اریز  تسا  لکشم  رایـسب  نیا  هک  تسا  هتفگ  نیدلا  نیز  خیـش  تسا و  رفاک  هک  تسا 
زا تسا  دیعب  رایسب  نیا  دشاب و  منهج  رد  دلخم  دریمب  تقو  نیا  رد  رگا  هک  دیاب  تسا و  تفرعمب  فیلکت  تقو  لوا  هک  شلقع  لامک  لوا 
رفک زا  عون  نیا  میئوگ  هکنآ  رگم  قاطی  ام ال  فیلکت  دـیآیم و  مزال  ملظ  روص  زا  یـضعب  رد  هکلب  وا  تمحر  تعـسو  یلاعتقح  تلادـع 

داقتعا يور  زا  هک  تسا  يرفاک  باب  رد  تسا  منهج  رد  دلخم  رفاک  هکنآ  رد  دناهدرک  هک  یعامجا  هک  میئوگ  تسین و  بذـعم  شبحاص 
نایم تسین  ياهطـساو  هکنآ  رب  انب  دوش  تشهب  رد  لخاد  دیاب  دشابن  منهج  لها  زا  هاگره  هک  دیوگ  یـسک  رگا  دـشاب و  هدرک  رفک  رایتخا 
باوج رد  دوشیمن  تشهب  لـخاد  نمؤـم  ریغ  هک  تسا  عاـمجا  فـالخ  نیا  دـشاب و  تشهب  رد  دـلخم  نمؤـم  ریغ  دـیابیم  سپ  قـش  ود  نیا 
فلکم هک  دشاب  یـسک  صوصخم  عامجا  لافطا و  دننام  ادخ  بناج  زا  دـشاب  یلـضفت  تشهب  رد  وا  ندـش  لخاد  تسا  نکمم  هک  میئوگ 

نینچ هک  تسنآ  شقیقحت  دشاب و  هدرک  ریـصقت  ندرک و  نامیا  لیـصحت  ار  وا  دشاب  نکمم  هک  دشاب  هتـشذگ  وا  رب  یتدم  دـشاب و  نامیاب 
وا ناـمیاب  مکح  رداـم  ردـپ و  تیعبت  هب  هکلب  رکف  رظن و  تدـم  رد  تقیقح  وا  رفکب  مکح  هـن  درک  ناوـتیم  وا  ناـمیاب  مـکح  هـن  ار  یـسک 
رب ات  تلاح  نآ  رب  تسا  یقاب  وا  سپ  دور  نوریب  لافطا  مکح  زا  هک  تسا  هدشن  ققحتم  وا  رب  یمامت  فیلکت  هک  اریز  لافطا  دننام  دـننکیم 

هچنانچ هک  تسنآ  قح  ریقف  دزن  یناث و  دیهـش  مالک  دـش  مامت  دـشاب  ناـمیاب  لـصوم  هک  يرظن  ار  وا  دـشاب  نکمم  هک  درذـگب  یناـمز  وا 
ُهَّللا ُفِّلَُکی  دـیامرفیم ال  دـنوادخ  تسا و  فلکم  نامیا  بتارم  زا  ياهبترمب  یلاح  رد  یـسک  ره  تسا و  فلتخم  نامیا  بتارم  هک  یتسناد 

زا ربتعم  ياهدنسب  ینیلک  یشایع و  یقرب و  و  تسا . هداد  واب  ار  نآ  تیلباق  هکنآ  رگم  ار  یسفن  دنکیمن  فیلکت  یلاعتقح  اهاتآ  ام  اَّلِإ  ًاسْفَن 
داقتعا ام و  لوق  زا  دیسیونب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  رایط  هزمح  ملـسم و  نب  دمحم  نارمح و  هرارز و 

562 ص : نیقیلا ، قح  يوسب  لوسر  سپ  تسا  هدیناسانـش  تسا و  هداد  ناـشیاب  هچنآـب  ناگدـنب  رب  دریگیم  تجح  دـنوادخ  هک  تسنآ  اـم 
امـش رب  دـیورب  باوخب  رگا  دومرف  هزور و  زامنب و  درک  رما  درک  یهن  رما و  باتک  نآ  رد  دـینادرگ و  لزاـن  وا  رب  باـتک  داتـسرف و  ناـشیا 
عیمج رد  نینچ  مه  دـینک و  ءاضق  تحـص  زا  دـعب  دـینک  راطفا  دـیوش  رامیب  رگا  هزور  رد  دـینک و  اضق  دـیوش  رادـیب  نوچ  تسین  یجرح 

میوگیمن نم  تسه و  یتیـشم  نآ  رد  ار  ادخ  تسه و  یتجح  یمدآ  رب  ار  ادخ  يرما  ره  رد  تسا و  هدرک  ناسآ  ناشیا  رب  ار  راک  فیلاکت 
دوخب ار  یـضعب  هصاخ و  تاقیفوتب  ار  یـضعب  دـنکیم  تیادـه  ادـخ  هکلب  درک  دـنناوتیم  دـنهاوخ  دـنچ  ره  تسا و  هتـشاذگ  ناـشیاب  هک 
ناـشیا زا  تسا  هدوب  راوشد  ناـشیا  رب  هچ  ره  تسناـشیا و  تردـق  تعـسو و  زا  رتـمک  تسا  هدرک  فیلکت  ناـشیاب  ار  هچنآ  دراذـگیماو و 

هک داهج  باب  رد  تسا  هدومرف  هکنانچمه  دننک  تفلاخم  تعیرش  تعـسو  نیا  اب  هک  تسین  يریخ  ناشیا  رد  مدرم  نکیل  تسا و  هتـشادرب 
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هار ناراـکوکین  نانـسحم و  رب  تسین  یگنت و  یجرح و  دـننک  جرخ  هچنآ  دـنباییمن  هک  اـهنآ  رب  هن  ناراـمیب و  رب  هـن  نافیعـض و  رب  تـسین 
هک يزیچ  مباییمن  نم  یئوگیم  وت  ینک  راوس  ار  ناشیا  هک  دنیآیم  وت  دزنب  نوچ  هک  اهنآ  رب  هن  تسا و  میحر  هدنزرمآ و  ادـخ  يزارتحا و 

دنتفاییمن یجرخ  نوچ  تشادرب  ار  فیلکت  همه  اهنیا  زا  ادخ  سپ  دزیریم  ناشیا  ياههدید  زا  بآ  دـندرگیمرب و  منک  راوس  نآ  رب  ار  امش 
رب دریگیمن  تجح  ادـخ  هک  دـناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربتعم  ياهدنـسب  نارگید  یقرب و  دوب و  راوشد  ناـشیا  رب  و 

لوق ریـسفت  رد  دـناهدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  ياهدنـسب  اضیا  تسا و  هدیناسانـش  ار  ناشیا  تسا و  هداد  ناشیاب  هچنآب  رگم  مدرم 
ناشیا يارب  زا  دنک  نایب  ات  دشاب  هدرک  تیادـه  ار  ناشیا  هکنآ  زا  دـعب  یهورگ  یهارمگب  دـنک  مکح  ادـخ  هک  تسا  هدوبن  هک  یلاعت  قح 

تسا و وا  بضغ  طخس و  ثعاب  ای  تسا  وا  يدونشوخ  ثعاب  هچنآ  ناشیاب  دناسانشب  ینعی  هک  دومرف  ترـضح  دنزیهرپب  نآ  زا  دیاب  هچنآ 
هدومرف اضیا  دنک و  كرت  دـیاب  هچنآ  دـنکب و  دـیاب  هچنآ  یـسفن  ره  يارب  زا  درک  نایب  ینعی  اهاْوقَت  َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  تسا  هدومرف  ادـخ 
هدومرف زاب  دنکیم و  كرت  ای  دنکیم  ذخا  ای  میدیناسانـش  واب  ار  هار  ینعی  دومرف  ترـضح  ًاروُفَک  اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اَّنِإ  تسا 

رگم تسین  سک  چیه  هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  دندرک و  رایتخا  تیاده  رب  ار  يروک  ناشیا  سپ  میدرک  تیادـه  ار  دومث  موق  ام  تسا 
ترـضح نآ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  دـنکن و  لوبق  هاوخ  دـنک و  لوبق  هاوخ  ددرگیم  رهاـظ  وا  دزن  دوشیم و  دراو  وا  رب  قح  هکنآ 

دبع هک  تسا  هدرک  تیاور  اـضیا  تسین و  یلخد  یلمع و  نآ  رد  ار  ناگدـنب  تسادـخ و  راـک  دوـمرف  تسیک  راـک  تفرعم  هک  دندیـسرپ 
ایآ هک  دیـسرپ  هن  دومرف  دیـسر  ناوت  تلآ  نآب  تفرعمب  هک  دـناهداد  رارق  یتلاح  یتلآ و  مدرم  رد  اـیآ  هک  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  یلعـالا 

تسا هدرکن   563 ص : نیقیلا ، قح  فیلکت  ادـخ  دـنک  وا  نیقلت  هک  تسا  بجاو  ادـخ  رب  هن  دوـمرف  دـناهدرک  تفرعمب  فـیلکت  ار  ناـشیا 
زیچ شـش  هک  دومرف  رگید  ثیدـح  رد  تسا و  هدرک  اـطع  واـب  هک  ار  يزیچ  رگم  تسا  هدرکن  فیلکت  یناـسآ و  عـسوب و  رگم  ار  یـسفن 
ادخ هک  دومرف  رگید  ثیدح  رد  يرادیب و  باوخ و  بضغ و  اضر و  لهج و  تفرعم و  تسین  يرایتخا  يراک و  نآ  رد  ار  مدرم  هک  تسا 

زا دعب  هک  تسه  قلخ  همه  رب  تسین  ار  ادخ  نآ  زا  دـعب  دناسانـشب و  ار  ناشیا  هک  تسه  ادـخ  رب  ار  قلخ  دنـسانشب و  هک  قلخ  رب  تسین  ار 
رگید تیاورب  هن و  دومرف  تسه  يزیچ  وا  رب  دنادن  ار  يزیچ  هک  یـسک  هک  دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  اضیا  دنک و  لوبق  ناشیا  ندیناسانش 

ياهدنـسب نارگید  هیوباب و  نبا  تسین و  یفیلکت  نآ  رد  ناشیا  رب  تسا  هدینادرگ  بوجحم  شناگدنب  زا  ار  شلمع  ادـخ  هچنآ  هک  دومرف 
ار ناشیا  هچنآ  ار و  یشومارف  اطخ و  ار  زیچ  هن  نم  تما  زا  دناهتشادرب  هک  دومرف  ادخ  لوسر  هک  ترـضح  نآ  زا  دناهدرک  تیاور  حیحص 
رد اههسوسو  رد  رکفت  دب و  لاف  دسح و  نآب و  دنـشاب  رطـضم  هچنآ  دنـشاب و  هتـشادن  نآ  تقاط  هچنآ  دننادن و  هچنآ  دننک و  هارکا  نآ  رب 

دوخ بتک  ریاس  رد  هک  تسا  رایـسب  نخـس  زین  اهنآ  ینعم  رد  تسا و  رایـسب  رابخا  لیبق  نیا  زا  دـنیوگن  نخـس  بلب  هک  مادام  قلخ  لاوحا 
نآ كرت  رب  ار  وا  دـنکن  مامت  وا  رب  تجح  باب  نآ  رد  دناسانـشن و  یـسکب  ار  يزیچ  یلاعتقح  ات  هک  تسا  مولعم  المجم  ام  ماهدومن  داریا 

تسا هدرک  امن  وشن و  مالسا  دالب  رد  دنناملسم و  وا  ردام  ردپ و  یسک  هک  تسنآ  مسق  کی  دراد و  یعاونا  تجح  مامتا  دننکیمن و  باقع 
نظ نسح  ضحمب  هکنآ  لوا )  ) تسا مسق  دنچ  زین  نیا  قح و  نیدب  دراد  ینانیمطا  غولب  لوا  رد  تسا  هدرک  اج  وا  سفن  رد  قح  بهذم  و 

هچنانچ دشاب  یفاک  نیمه  قلخ  رثکا  يارب  زا  هک  تسین  رود  تسا و  هدیـسر  مهب  نآب  ینظ  دیلقت  يور  زا  داتـسا  ناشیوخ و  ردام و  ردپب و 
زا ملعب  بیرق  نظ  ای  ملع  ای  غولب  لوا  رد  تسا و  هدروخ  وا  شوگب  هیلامجا  لیالد  جیردتب  تدم  نیا  رد  هکنآ  میود )  ) دش روکذـم  اقباس 
هقح مولع  لیصحت  رد  تادابع و  تعاطب و  ود  ره  دنشاب  نیقی  بلاط  رگا  تسا و  یفاک  یلوا  قیرطب  زین  وا  تسا  هدیناسر  مهب  لیالد  يور 

دهاوخ دیازت  یقرت و  رد  ناشیا  نامیا  زورب  زور  دننکب  تفرعم  تیاهن  بلط  لالجلا  وذ  میرک  زا  لاهتبا  عرضتب و  هتـسویپ  دنیامن و  لاغتـشا 
هک دوشن  ضراع  ناشیاب  هلضم  هنتف  رگا  دننکب  باوبا  نیا  رد  يریصقت  رگا  دنـسرب و  دوخ  تیلباق  بسحب  نیقی  جرادم  یلعاب  هکنآ  ات  دوب 

نید زا  هّللاب  ذاـیعلا  رگا  دوب و  دـنهاوخ  مالّـسلا  هیلع  يدـه  همئا  یهاـنپ و  تلاـسر  ترـضح  یهلا  وفع  لـحم  دـنادرگرب  نید  زا  ار  ناـشیا 
دنوش قـح  بلاـط  دـنراذگب و  ار  بصعت  رگا  دنـشابیم  فـالخ  لـها  دـالب  رد  هک  یعمج  اـما  دوـب و  دـهاوخ  ناـشدوخ  ریـصقت  دـندرگرب 

ار ناشیا  دـنازیگنایمرب و  ناشیا  تیادـه  يارب  زا  ياهلیـسو  هیفخ  فاطلاب  یلاعتقح  هتبلا  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدـْهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو  ياضتقمب 
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دنراذگ و بصعت  رب  ار   564 ص : نیقیلا ، قح  دوخ  رما  يانب  رگا  تشذگ و  هکنانچ  درادیم  روذعم  ار  ناشیا  دنکن  رگا  دـنکیم و  تیادـه 
ناشیا رب  قح  هک  ناشیا  زا  یـضعب  هک  دشاب  اسب  دنتـسین و  روذعم  دوب و  دنهاوخ  رـصقم  دننامب  دوخ  نید  رد  خـسار  دـنهدن و  قحب  شوگ 

زا ار  دوخ  دنـشاب و  قح  نید  صحفتم  دنـشاب و  رظن  لوغـشم  هک  یعمج  اما  دنـشاب  هّللا  رمال  نوجرم  لخاد  دنـشاب  هدـیناسر  مهب  یحوضو 
دنورن تشرـس  ربنع  تشهب  هب  رگا  دـنروذعم و  ناشیا  هک  تسین  کش  دوشن  رهاظ  ناـشیا  رب  قح  دنـشاب و  هدرک  یلاـخ  ضارغا  بصعت و 

رب یلاعتقح  هک  تسناد  دـیاب  لمجم  دـش و  روکذـم  اقباس  ناشیا  لاثما  هّللا و  رمـال  نوجرم  نیفعـضتسم و  لاوحا  تفر و  دـنهاوخن  منهجب 
رورـض ناشیا  لاوحا  تایـصوصخ  رد  رکفت  دنکیمن و  باذع  ار  ناشیا  دنکن  مامت  ناشی  رب ا تجح  ات  درک و  دهاوخن  ملظ  دابع  زا  يدـحا 

. دومن ناوت  ءافتکا  دش  روکذم  هک  ردق  نیمهب  تسا و  یفاک  الامجا  هکلب  تسین 

تسا دصقم  ود  نآ  رد  اهنآ و  زا  هبوت  تسهانگ و  عاونا  نایب  رد  متسیب  لصف 

تسا هریبک  هریغص و  ناهانگ  نایب  رد  لوا ) دصقم  )

یضعب یسربط و  خیش  هچنآ  رد  هریغـص و  میود  هریبک  لوا  تسا  مسق  ود  رب  هانگ  هک  تسنآ  هماع  هصاخ و  ياملع  نایم  روهـشم  هک  نادب 
دننکیم قالطا  هانگ  رب  هک  هریبک  هریغـص و  یهن و  رما و  تفلاخم  رد  دنکیرـش  همه  هک  اریز  دـناهریبک  همه  ناهانگ  هک  دـناهتفگ  ءاملع  زا 

توهشب و مرحمانب  رظنب  تبسن  تسا  هریبک  انزب و  تبسن  تسا  هریغـص  هک  هیبنجا  ندیـسوب  لثم  تسنآ  تحت  امب  قوف و  امب  تبـسن  رابتعاب 
رایـسب تایآ  رابخا و  اب  تافانم  تسا و  دیعب  رایـسب  دناهداد  زین  سیردا  نبا  جاربلا و  نبا  حالـصلا و  وبا  دـیفم و  خیـشب  تبـسن  ار  لوق  نیا 

میـشخبیم مینکیم و  ریفکت  نآ  زا  ار  امـش  دناهدرک  یهن  هک  ار  یناهانگ  ریابک  دینک  بانتجا  رگا  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دراد 
هک هدـننکاوسر  ای  حـیبق  رایـسب  ناهانگ  ینعی  شحاوف  زا  هانگ و  ریاـبک  زا  دـننکیم  باـنتجا  هک  اـهنآ  تسا  هدومرف  زاـب  ار و  امـش  ناـهانگ 

رگا هریغـص  دربیم و  نوریب  تلادع  زا  ار  یمدآ  هریبک  ناهانگ  هک  تسا  هدش  دراو  ثیداحا  رد  هریغـص و  ینعی  مثا  رگم  دشاب  دـح  بجوم 
دیابیمن ریقح  ار  هانگ  هک  دشاب  نآ  دشابیمن  هریغـص  هانگ  هکنآ  زا  اهنآ  دارم  هک  تسین  رود  دربیمن و  نوریب  تلادع  زا  دـنکن  نآ  رب  رارـصا 
دنرتدب یضعب  زا  ناهانگ  یضعب  یلب  تسا  گرزب  میظع و  لیلج  دنوادخ  ینامرفان  دشابیمن و  ریقح  ریغص و  ریبک  يادخ  تیصعم  درمش و 

زا ار  یمدآ  هبوت  نودـب  نآ  باـکترا  هک  تسا  هریبک  یکی  تسا  مسق  ود  رب  هاـنگ  هک  تسنآ  قح  سپ  دـیامنیم  رتدروخ  تبـسن  یـضعب  و 
هریغـص يرگید  یتسناد و  اقباس  هچنانچ  دنکیم  ردب  زین  نامیا  یناعم  یـضعب  زا  هکلب  دنکیم  یهلا  تبوقع  قحتـسم  دربیم و  نوریب  تلادـع 
دنوادخ تسا و  وفعب  نورقم  اهنآ  باکترا  دنکب  هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  رگا  دوریمن و  نوریب  تلادـع  زا  نآ  رب  رارـصا  نودـب  هک  تسا 

هک تسنآ  املع  ناـیم  روهـشم  565 و  ص : نیقیلا ، قح  دـیامرفیمن  باقع  دوخ  هدـعو  ياضتقمب  اـهنآ  رب  دـشخبیم و  ار  اـهنآ  دوخ  لـضفب 
تموادم یلعف  رارصا  یمکح  ای  تسا  یلعف  ای  رارصا  هک  هتفگ  دیهش  تسا  فالخ  رارـصا  ینعم  رد  تسا و  هریبک  هریغـص  هانگ  رب  رارـصا 

زا دعب  هریغص  لعف  رب  دشاب  هتشاد  مزع  هک  تسنآ  یمکح  هبوتیب و  ار  ریاغـص  سنج  ندرک  رایـسب  ای  هبوتیب  ریاغـص  زا  عون  کی  رب  تسا 
دیاش تسین و  رـصم  هک  تسنآ  شرهاظ  نآ  لعف  رب  مزع  هن  هبوت و  هن  درذگن  شرطاخ  رد  دنکب و  هریغـص  هک  یـسک  اما  نآ  زا  ندش  غراف 

هکنیمه دناهتفگ  یضعب  دوب و  دیهـش  مالک  نیا  تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  دشاب  نآ  هرافک  هزور  زامن و  وضو و  زا  هحلاص  لامعا 
نآ زا  دعب  دنکب و  هریغص  هکنیمه  دناهتفگ  یضعب  دیآیم و  لمعب  رارصا  زاب  دشاب  هتشاد  رگید  هریغص  رب  مزع  نآ  زا  دعب  دنکب و  هریغص 

هریغـص زا  عون  کی  ندرک  رایـسب  دناهتفگ  یـضعب  دوب و  دهاوخن  هریبک  هریغـص و  نیبام  قرف  نیا  رب  انب  دیآیم و  لمعب  رارـصا  دنکن  هبوت 
هک دناهدش  لئاق  یضعب  هفلتخم و  عاونا  زا  هاوخ  هریغص و  ناهانگ  زا  عون  کی  زا  هاوخ  تسا  هریغص  ندرک  رایسب  دناهتفگ  یـضعب  تسا و 

رایسب هکنآ  رب  دناهدرک  عامجا  يوعد  یضعب  دوب و  دهاوخن  هریبک  هریغـص و  نایم  قرف  نیا  رب  انب  دیآیم و  لمعب  رارـصا  اهنیا  زا  کی  رهب 
هبوتیب دوش  رـسیم  ار  وا  هانگ  هک  هاگره  دشاب و  بانتجا  زا  هدایز  ار  هانگ  وا  باکترا  هک  یتیثیحب  دشابن  عون  کی  زا  دـنچ  ره  هانگ  ندرک 
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اب رارصا  هکلب  تسین  رارـصا  نآ  لعف  زا  دعب  هریغـص  رب  مزع  ضحم  هک  تسنآ  ریقف  نامگ  دنکیم و  وا  تلادع  رد  حدق  هتبلا  دوش  بکترم 
نید و عرشب و  وا  یئانتعایب  هب  دشاب  رعـشم  هک  یتیثیحب  ریاغـص  ندش  بکترم  رایـسب  ای  هبوت  نودب  تسنآ  رارکت  هانگ و  کی  رب  تموادم 
ره دناهتفگ  یضعب  نآ و  رد  تسا  رایـسب  فالتخا  رابخا  ءاملع و  لاوقا  رد  ریابک  اما  دوشن و  رهاظ  وا  زا  ینامیـشپ  تمادن و  نآ  نیب  ام  رد 

ررقم نآ  رب  دح  عراش  هک  تسا  یهانگ  ره  دناهتفگ  یـضعب  دشاب و  هدرک  نآ  رد  باقع  دیعو  دـیجم  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  تسا  یهانگ 
نآ لعاف  یئانتعایب  رب  رعـشم  نآ  ندرک  هک  تسا  یهانگ  ره  دناهتفگ  یـضعب  دشاب و  هدـش  نآ  رد  باقع  دـیعوب  حیرـصت  ای  دـشاب  هدرک 
هک تسا  یهانگ  ره  دناهتفگ  یـضعب  دشاب و  هدش  هتـسناد  یعطق  لیلدـب  نآ  تمرح  هک  تسا  یهانگ  ره  دـناهتفگ  یـضعب  نیدـب و  دـشاب 

كرش لوا  تسا  تفه  اهنآ  هک  هصاخ  هماع و  رابخا  زا  یضعب  قفاوم  دناهتفگ  یضعب  و  دشاب . هدش  تنس  رد  ای  نآرق  رد  نآب  دیدش  دیعو 
لام لکا  مراهچ  هفیفع  نزب  نتفگ  شحف  میـس  قح  انب  تسا  یمدآ  لتق  میود  دشاب  نامیاب  لخم  هک  هدساف  تاداقتعا  عیمج  تسا و  ادـخب 

هدزیس یـضعب  ردام و  ردپ و  قوقع  متفه  تسا  بجاو  گنج  زا  نتخیرگ  مشـش  تسا  انز  مجنپ  قح  ریغب  نآ  رد  فرـصت  ینعی  تسا  میتی 
، نیقیلا قح  هبعکب  فافختسا  بارش و  ندیماشآ  غورد و  یهاوگ  غورد و  مسق  ابر و  تبیغ و  رحس و  هطاول و  دناهدوزفا  نآ  رب  رگید  هانگ 

باذع زا  ندوب  نمیا  ادخ و  تمحر  زا  ندش  دیماان  ترجه و  زا  دعب  ندـش  یبارعا  نتـسکش و  ار  ماما  تعیب  يدزد و  همظعم و   566 ص :
ریغ رد  دنشاب  هتـشک  ادخ  مان  ریغب  هک  یناویح  تشوگ  نوخ و  هتیم و  ندروخ  دناهدرک  هفاضا  نآ  رب  ار  رگید  هانگ  هدراهچ  یـضعب  ادخ و 

یناـشیرپ و مدـع  اـب  مدرم  قوقح  سبح  ملظ و  رب  ناـملاظ  تناـعا  نداد و  مک  ار  نزو  لـیکو و  نتخاـب  راـمق  نتفرگ و  هوشر  ترورض و 
لاثما يان و  روبنط و  فد و  دننام  ندوب  یهالمب  لوغشم  ندرک و  مدرم  لام  رد  تنایخ  ندرک و  فرص  مارح  رد  ار  لام  لام و  رد  فارسا 

ریابک هک  دندیسرپ  سابع  نبا  زا  هک  دناهدرک  لقن  تشذگ و  اهنیاب  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدح  رد  ناهانگ و  رب  رارـصا  اهنیا و 
یهاـنگ لوا  تسا  ینعم  ود  زا  یکی  دوشیم  رهاـظ  هربتعم  ثیداـحا  رثـکا  زا  هچنآ  تفه و  زا  تسا  رتـکیدزن  دـصتفه  هب  تفگ  تسا  تفه 

یـضیارف كرت  اب  دشاب  باقع  نمـضتم  هک  دشاب  هدش  نآ  رب  میظع  دیدهت  ای  دشاب  هدش  نآ  رب  منهج  شتآ  دیعو  دیجم  نآرق  رد  هک  دنچ 
ای ران  دیعو  هرتاوتم  تنـس  ای  دیجم  نآرق  رد  هکنآ  میود  ةاکز . جـح و  هزور و  زامن و  لثم  دـشاب  هدـش  رهاظ  دـیجم  نآرق  زا  شبوجو  هک 

هرتاوتم تنـس  زا  معا  یـضعب  دناهدرک و  لخاد  زین  ار  شلعاف  رب  نعل  یـضعب  دـشاب و  هدـش  نآ  رب  دـشاب  باقع  مزلتـسم  هک  میظع  دـیدهت 
ثیدح رد  تسا و  طوحا  ریخا  لوق  تسا و  رهظا  لوا  لوق  تسا و  لخاد  دشاب  هدش  دیدهت  دیعو و  زین  هحیحص  ثیداحا  رد  رگا  دناهتفگ 

ردام ردپ و  قوقع  ادخ و  باذع  زا  ندوب  نمیا  ادخ و  تمحر  زا  يدیماان  كرش و  تسا  هدش  دراو  صوصخب  اهنیا  دیبع  نب  رمع  حیحص 
وداـج دوس و  ندروخ  گـنج و  زا  نتخیرگ  قح و  ریغب  میتـی  لاـم  ندروـخ  نتفگ و  شحف  تسا و  هدرک  مارح  ادـخ  هک  یـسفن  نتـشک  و 
كرت ندروخ و  بارـش  قح و  یهاوگ  ندرک  ناهنپ  قحان و  یهاوگ  بجاو و  ةاکز  ندادن  تمینغ و  لام  زا  يدزد  غورد و  مسق  ندرک و 

عطق تسلخاد و  زین  مدرم  دهع  ای  نتسکش  ار  ادخ  ماما و  دهع  تسا و  هدرک  بجاو  نآرق  رد  ادخ  هک  رگید  ياهزیچ  ای  ادمع  بجاو  زامن 
رد ریقح  دـلاو  دوشیم و  داتـشه  هب  بیرق  تسا  هدـش  دراو  نآ  رد  نعل  ای  میظع  دـیدهت  ای  ران  دـیعو  هچنآ  رابخا  عومجم  زا  ندرک و  محر 

نج و زا  نداد  ربخ  ینعی  تناهک  دش و  روکذم  حیحص  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  اهنآ  تسا و  هدرک  عمج  ار  اهنآ  دوخ  فیناصت  زا  یضعب 
ار ماما  تعیب  هدـننکتسم و  ره  ندـیماشآ  رذـع و  نودـب  تعاطتـسا  لاس  زا  جـح  ریخأت  ناضمر و  هام  هزور  راطفا  يدزد و  هطاول و  انز و 

ذخا ار  دوخ  نید  لئاسم  دشابن و  یملاع  اجنآ  رد  هک  دشاب  يدالبب  نتفر  نامز  نیا  رد  دیاش  ترجه و  زا  دعب  ندش  نیشنهیداب  نتسکش و 
یتدایز ندرک  عنم  اهتنس و  عیمج  كرت  دناهتفگ  یضعب  تبیغ و  همئا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ادخ و  رب  نتـسب  غورد  درک و  ناوتن 

ردام ردپب و  مانـشد  هک  ندرک  يراک  لوب و  زا  زارتحا  مدع  وا و  جایتحا  مدع  ناشیا و   567 ص : نیقیلا ، قح  جایتحا  اب  مدرم  زا  حابم  بآ 
تاریدقت رب  ندرک  ضارتعا  ادخ و  ياهاضق  زا  نتـشاد  تهارک  دناهتفگ  یـضعب  ثراوب و  تیـصو  رد  ندیناسر  ررـض  دـنهدب و  سک  نآ 

دشاب و ررـض  بجوم  هک  ینیچنخـس  ندرک و  اهنآ  رد  ملظ  ینعی  هنیدم  هکم و  مرح  رد  داحلا  نانمؤم و  تلادـع  دـسح و  ربکت و  ادـخ و 
زا یهن  اهیدـبب و  رما  هریغـص و  ناـهانگ  رب  رارـصا  مارح و  رد  یقاـسمرق  تاـساجن و  ریاـس  هتیم و  ندروخ  قح و  ریغب  ینمؤـم  وـضع  عـطق 
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ندز یببـسیب و  ندومن  رازآ  ناشیاب و  نداد  مانـشد  نانمؤم و  ندرک  نعل  تنایخ و  یلوق و  رب  انب  هدـعو  فلخ  نتفگ و  غورد  اـهیکین و 
لایع ندرک و  ناناملسم  عراش  دس  دشاب و  نآ  قحتـسم  هک  یـسک  زا  حابم  بآ  عنم  دنـشاب و  نآ  قحتـسم  هک  يدح  رب  هدایز  زینک  مالغ و 

ندرمـش و ریقح  ار  ناـنمؤم  ندوب و  ناـبز  ود  رکـسم و  ندروخ  ناناملـسم و  رب  ملظب  قح و  ریغب  ندیـشک  بصعت  ندرک و  عیاـض  ار  دوخ 
ندیناسرت ناشیاب و  ندرب  دب  نامگ  ناشیا و  نداد  مانشد  ناشیا و  رب  نتسب  ارتفا  ندرک و  ناشیا  شنزرـس  ندرک و  ناشیا  ياهبیع  سـسجت 

اب نید و  رد  تعدب  یترورضیب و  رمخ  برـش  سلاجم  اصوصخ  قسف  سلاجم  رد  نتـسشن  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  كرت  ناشیا و 
اـضیا اهنآ و  ندوب  هریبک  تسا  لاکـشا  لحم  رخآ  ات  رکـسم  زا  مارح و  ندروخ  ندرمـش و  لهـس  ار  هانگ  ندرک و  ینیـشنمه  تعدب  لها 

زا یـضعب  رد  نآ و  ندینـش  انغ و  تمرح  رب  دـنکیم  تلالد  رایـسب  ثیداحا  تسا و  فالخ  نآ  ندوب  هریبک  رد  تسا و  مولعم  اـنغ  تمرح 
یقرف هک  تسا  نآ  روهـشم  هودـنا و  ای  ددرگ  رورـس  بجوم  هک  قلح  رد  تسا  زاوآ  ریرحت  اـنغ  تسا و  هریبک  هک  تسا  روکذـم  تاـیاور 

رتش نتفر  دـنت  يارب  زا  هک  ار  يدـح  مارح و  يانغ  زا  دـناهدرک  ءانثتـسا  املع  رثکا  ریغ و  ای  دـشاب  رکذ  اعد و  نآرق و  رد  هکنآ  نایم  تسین 
نابرع هحون  شورب  رگا  تسین  یتوق  زا  یلاـخ  دـناهدرک و  ءانثتـسا  زین  ار  نیـسح ع  ماـما  ترـضح  ياـههیثرم  یـضعب  دـنناوخیم و  ناـبرع 
زیوجت اضیا  دـنوشن و  لـخاد  نادرم  ناـنز و  يارب  زا  اهیـسورع  رد  دـنک  اـنغ  هک  ار  ینز  يادـص  دـناهدرک  ءانثتـسا  زاـب  یـضعب  دـنناوخب و 

دراو اهنیا  رد  زین  هربتعم  ثیداحا  نوچ  تسین  توق  زا  یلاخ  زین  اهنیا  ءانثتـسا  دـنیوگن و  غورد  رگا  اـهمتام  رد  ار  ناـنز  هحون  دـناهدرک 
توص حدـم  باب  رد  هک  یثیداحا  تسا و  طوحا  همه  كرت  دـننادیم و  مارح  ار  اـهنیا  همه  اـملع  زا  یـضعب  سیردا و  نبا  تسا و  هدـش 

نآ رد  يریرحت  دنچ  ره  تسا  دـنیآشوخ  یـسک  زاوآ  رهوج  هک  تسا  رایـسب  هک  اریز  درادـن  انغ  زاوج  رب  تلالد  تسا  هدـش  دراو  نسح 
درادن و يروصق  نآ  دوشیم و  نزح  بجوم  درادن و  يرهاظ  عیجرت  هک  دنناوخیم  يوحنب  ار  اعد  نآرق و  هک  تسه  هاگ  نینچمه  دـشابن و 

عیجرتب حیرـصت  هچنآ  دشاب و  نیا  رب  لومحم  هک  تسا  نکمم  تسا  هدش  دراو  نسح  توص  نزحب و  نآرق  ندـناوخ  باب  رد  هک  یثیداحا 
رد ار  ءانغ  ناشیا  هیفوص  ناینـس و  ياـملع  زا  یـضعب  هک  اریز  تسا  هیقت  رب  لومحم  تسا   568 ص : نیقیلا ، قح  هدـش  دراو  نآ  رد  ءانغ  و 

يان و دوع و  روبنط و  دننام  وهل  تالآ  لامعتسا  تمرح  رد  هعیش  ياملع  نایم  تسین  یفالخ  و  دننادیم . بحتـسم  هکلب  لالح  رکذ  نآرق و 
زا یـضعب  دـنادیم و  هریبک  یلوا  قرطب  ار  اهنیا  دـناد  هریبک  ار  ءانغ  هک  یـسک  تسا و  فالخ  اهنیا  ندوب  هریبک  رد  اما  اهنیا  لاثما  فد و 

مارح همه  رامق  عاونا  تسا و  طوحا  نیا  دننادیم و  مارح  اقلطم  یضعب  دناهدرک و  زیوجت  ندرک  هنتخ  یسورع و  رد  ار  جنسیب  فد  ءاملع 
يزاب و ریشمش  رد  رگم  دشاب  يدنبورگ  نآ  رد  هچ  ره  يزاب و  ناکدرگ  يزاب و  مخت  جنرطش و  درن و  دننام  دننادیم  هریبک  یضعب  تسا و 

دننام تسا  هدش  دراو  صوصخب  اهنآ  یهن  هک  یئاهرامق  رد  يزادـناریت و  یناودلیف و  یناودغالا و  یناودرتسا و  رتشا و  ندـیناود و  بسا 
هک تسنآ  یعمج  رهاظ  دـندنبنورگ و  دـنچ  ره  اهنآ  ندرک  يزاب  نداد و  دای  اهنآ و  نتفرگ  داـی  تسا  مارح  رـشع  ۀـعبرا  درن و  جـنرطش و 
هک تسنآ  رابخا  رهاظ  تسین و  یتوق  زا  یلاـخ  تسا و  مارح  ورگ  نودـب  هک  تسا  نینچ  زین  يزاـب  باـق  يزاـب و  ناـکدرگ  يزاـب و  مخت 

یسک رب  ندرک  مالس  جنرطـش و  درنب و  ندرک  رظن  تسین  لالح  تسا  هتفگ  عماج  رد  دیعـس  نب  ییحی  تسا و  هریبک  جنرطـش  درن و  يزاب 
مارح ار  شتمیق  تسا و  مارح  جنرطش  نتخورف  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسلوقنم  حیحـص  ثیدح  رد  اهنیاب و  دنک  يزاب  هک 

هدننکكاله هریبک  تیصعم  دنکیم  يزاب  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  تسکرـش و  نآ  يزاب  تسا و  رفک  نآ  نتـشادهاگن  ندروخ و  تسا 
لوبقم شزامن  دـشاب و  هدرب  كوخ  تشوگ  نایم  رد  تسد  هک  تسناـنچ  دراذـگ  نآ  ناـیم  رد  تسد  دـنکیم و  يزاـب  هک  یـسک  تسا و 

لاح رد  نآب  دـنک  رظن  هک  یـسک  تسا و  هدرک  رظن  شردام  جرف  رد  هک  تسنانچ  دـنک  نآب  رظن  هک  یـسک  دـیوشب و  ار  شتـسد  ات  تسین 
منهج رد  ار  دوخ  ياج  ندرک  يزاب  دصقب  دنیـشنب  هک  یـسک  دنیواسم و  هانگ  رد  تلاح  نآ  رد  هدننکيزاب  رب  دـنک  مالـس  ندرک و  يزاب 

زا نآ  هک  يزاب  نیاب  تسا  رورغم  هک  یـسک  اب  نکم  ینیـشنمه  راـهنز  تماـیق و  رد  دـشاب  وا  ترـسح  ثعاـب  یناگدـنز  نیا  دـناد و  اـیهم 
ورگب ار  نیگنـس  ياهزیچ  نتخادنا و  ورگب  گنـس  ندـیود و  ورگب  اما  دـنایهلا  بضغ  رظتنم  تعاس  ره  رد  اهنآ  لها  هک  تسا  یـسلاجم 

تسا و مارح  دشاب  يدنبورگب  رگا  اهنیا  لاثما  ندرک و  يزاب  ناگوچ  نتفرگ و  یتشک  ندـیناود و  ورگب  یتشک  ندرک و  دـنلب  نتـشادرب و 
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یتشک صوصخ  رد  دشاب و  نمشد  رب  هبلغ  شزرو  زا  ضرغ  رگا  اصوصخ  تسا  لکـشم  تمرحب  مکح  تسا و  فالخ  دشاب  ورگیب  رگا 
هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  روضح  رد  نینـسح  نتفرگ  یتشکب  ثیدحب  هکلب  دنکیم  زاوج  رب  تلالد  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداحا  نتفرگ 

ناوتیم زین  نآ  بابحتسا  رب  لالدتسا  ار  یکی  ناشیا   569 ص : نیقیلا ، قح  زا  کی  ره  لیئربج  ترضح و  نآ  ندرک  صیرحت  هلآ و  هیلع و 
نامک گنفت و  يزاب و  ناـگوچ  قاـط و  اـی  تسا  تفج  نم  تسد  رد  هکنآ  مالعتـسا  يزاـب و  رتشگنا  تمرحب  هدرک  مزج  همـالع  و  درک .

رد هن و  ای  دنـشاب  هداد  رارق  ورگ  رد  یـضوع  هاوخ  ندرک  بآ  ریز  رد  ثکم  ندیود و  اپ  کی  نداتـسیا و  اپ  کیب  نتخادنا و  ورگب  هلولگ 
نتشاد هاگن  تسا و  هدرک  یلاکشا  ددرت و  دنـشاب  هدادن  رارق  یـضوع  رگا  ندیود  ورگ  نداتـسرف و  رود  هارب  ورگب  رتوبک  نتفرگ و  یتشک 

روهـشم دشاب  ضوع  اب  رگا  نداتـسرف  ورگب  تسا و  زیاج  اههمان  نداتـسرف  يارب  زا  تسا و  بحتـسم  هکلب  تسا  زیاج  سنا  يارب  زا  رتوبک 
ریـس جرفت و  يارب  زا  ندـینارپ  تسکرت و  طوحا  تسین و  یتوق  زا  یلاـخ  زاوج  تسا و  فـالخ  دـشاب  ضوـع  نودـب  رگا  تسا و  تمرح 

نمـضتم رگا  دـشابن و  یمارح  لعف  نمـضتم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـننادیم و  مارح  یـضعب  دناهتـسناد و  هورکم  رثکا  تسا و  فـالخ 
نیا رد  هکنانچ  دـشاب  اهنیا  لاثما  ناگیاسمه و  فورظ  اههشیـش و  نتـسکش  ناناملـسم و  ياـههناخ  رب  فارـشا  نارگید و  رتوبک  ندـیدزد 

دننک و رارق  ضوع  هاوخ  نتخادنا  رگیدکی  اب  گنجب  ورگب  ار  تاناویح  دناهتسناد  مارح  ءاملع  رثکا  دوب و  دهاوخ  مارح  تسا  عیاش  اهنامز 
مارح هکنآ  رد  تسین  یفالخ  تسا  هتفگ  همالع  دناهتـسناد و  مارح  ندرک  رگیدـکی  گـنج  رب  صیرحت  ار  اـهنآ  اـقلطم  یـضعب  هن و  هاوخ 

هک هنمؤم  نز  نسح  فیرعت  نینچمه  دشاب و  حدم  قحتسم  هک  یسک  ندرک  تمذم  دشاب و  تمذم  قحتـسم  هک  یـسک  ندرک  حدم  تسا 
مظن و رد  هاوخ  دنـسانشن و  هاوخ  دنـسانش و  هاوخ  نیعم و  ریغ  هاوخ  نیعم و  هاوخ  اـقلطم  فلزم  هداـس و  نارـسپ  نسح  فیرعت  دنـسانش و 

ینخس ای  تسا  ینوسفا  ای  تسا  یهرگ  نآ  رحـس و  تمرح  رد  تسین  یفالخ  دناهدرک و  زیوجت  ار  یبرح  نانز  نسح  حدم  رثن و  رد  هاوخ 
نآ رـشابم  رهاظب  هکنآ  نودب  وا  لقع  ای  وا  لد  ای  یـسک  ندـب  رد  دـنکب  يریثأت  هک  دـننکب  یلمع  ای  دنـسیونب  ای  نآب  دـننک  ملکت  هک  تسا 

جالع هبیرغ و  روما  یشک  يارب  زا  ار  نیطایش  ندینادرگ  لزان  ار  نج  هکئالم و  ندومرف  تمدخ  دناهدرمش  رحس  هلمج  زا  یضعب  دندرگ و 
زا ارهاظ  دشاب  هتشاد  لصا  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  وا و  نابزب  نتفگ  نخـس  ینز و  ای  یکدوک  ندب  رد  اهنآ  ندش  لخاد  ای  عورـصم  ای  نونجم 

شبـسک رحـس و  لمع  هکنآ  رد  تسین  فالخ  تامـسلط و  تاجن و  زین  تسا  رحـس  هلمج  زا  هک  تسا  هتفگ  دیهـش  دـشاب و  تناهک  لیبق 
نآ زا  زارتحا  هکنآ  يارب  زا  هکلب  ندرک  لمع  دـصقب  هن  ار  نآ  دـناهدرک  زیوجت  یـضعب  ار  نتفرگ  دای  اما  تسا  هریبک  ارهاـظ  تسا و  مارح 

ءاهب خیـش  هکنانچ  هزجعم  رحـس و  نایم  قرف  دنک و  يربمغیپ  يوعد  هک  يرحاس  ههبـش  عفد  يارب  دشاب  یئافک  بجاو  دـشاب  اسب  دـننکب و 
شکرابم ياهتشگنا  نایم  زا  570 و  ص : نیقیلا ، قح  دوشگ  ار  اهتشگنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هتفگ  نیدلا 

هک تسنآ  قـح  تشاد و  رحـس  لاـمتحا  دـیناباوخیم  دینابـسچیم و  رگیدـکیب  ار  اهتـشگنا  رگا  تشادـن و  رحـس  لاـمتحا  دـش  يراـج  بآ 
سک رازه  نیدـنچ  هکنآ  هن  دـیآ  نوریب  بآ  هرطق  دـنچ  شتیاهن  دور و  اهنآ  رد  رحـس  لاـمتحا  هک  تسا  رتحـضاو  نآ  زا  ءاـیبنا  تازجعم 

هک تسا  مولعم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  دـنک و  علب  ار  نامـسیر  اصع و  راورخ  داتفه  اصع  ای  دـنوش  باریس 
هدش دراو  یتیاور  رد  دوب و  دناوت  ياههبـش  نآ  رد  ار  یـسک  هک  دوب  دهاوخن  يوحنب  هّللا  ءاشنا  رمالا  بحاص  رما  دوب و  دـهاوخن  يربمغیپ 

هن ار  رحـس  نک  فرطرب  نک و  لح  ءاعد  رکذ و  نآرقب و  هک  دـناهدرک  نآ  رب  لـمح  ار  ثیدـح  نیا  رثکا  دـنبم و  اـما  نکب  لـح  هک  تسا 
یلمع نآ  دناهتفگ  تناهک و  تسا  مارح  هکنآ  رد  تسین  یفالخ  اضیا  وا و  نتـشک  تسا  بجاو  ار  رحـس  دـناد  لالح  هک  یـسک  رحـسب و 

مالّـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رحـسب و  تسکیدزن  نیا  درواـیب و  وا  يارب  زا  اـهربخ  ددرگ و  نج  زا  یـضعب  تعاـطا  بجوـم  هک  تسا 
ارهاظ تسین  یفالخ  اضیا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  نید  زا  تسا  رازیب  وا  يارب  زا  دننک  تناهک  ای  دنک  تناهک  هک  ره  هک  تسلوقنم 
مدرم رثکا  رب  شببس  دیامنیم و  بیرغ  هک  دننکیم  دنچ  يراک  یتسد  دلج  هب  ناریگهکرعم  هک  تسا  هبیرغ  لامعا  نآ  هدبعـش و  تمرح  رد 

تسا و ندرک  عیاض  لام  رمع و  سیلدت و  شغ و  دشاب  هتشادن  یلـصا  رگا  هن و  ای  دراد  یلـصا  هک  تسا  فالخ  ایمیک  رد  تسا و  یفخم 
دنادیمن یسک  اهنامز  نیا  رد  هک  تسنآ  بلاغ  نظ  دشاب  هتـشاد  یلـصا  هک  دشاب  نکمم  رگا  تسا و  مارح  اهنیا  همه  مدرم و  نداد  بیرف 
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نمضتم هکنآ  رگم  تسا  لکشم  تمرحب  مکح  راصعا  نیا  رد  دناد  هک  یـسک  لاحم  ضرف  رب  دوب و  دهاوخ  ءایـصوا  ءایبنا و  صوصخم  و 
هفایق و تمرح  رد  تسین  یفالخ  اضیا  تسا و  اهنیا  همه  زا  بانتجا  یلوا  طوحا و  تسا  هتفگ  دیهـش  خیـش  هکنانچ  دـشاب و  رگید  دـسافم 

بسن رد  یـضعبب  ار  مدرم  زا  یـضعب  دننادرگیم  قحلم  نآ  ببـسب  هک  تروص  بیکرت و  تهباشم  زا  هک  یتمالعب  تسا  ندش  دنتـسم  نآ 
رـسپ هماسا  هک  دندرک  مکح  دندرک و  هظحالم  ار  وا  ردپ  دـیز  وا و  ياهاپ  هفایق  باب  زا  دـش  روکذـم  ینخـس  هماسا  بسن  باب  رد  هکنانچ 
دشاب تباث  اعرـش  هک  ار  یبسن  هکنآ  لثم  دنزاس  بترتم  نآ  رب  ار  یمارح  رما  دننکب و  نآب  مزج  هک  تسا  مارح  یتقو  دناهتفگ  تسا و  دیز 
مکح هک  دـشابیم  رگید  هفایق  مجع  برع و  فرع  رد  اـهنیا و  لاـثما  دـننادرگ و  مرحم  ار  یمرحماـن  اـی  مرحماـن  ار  یمرحم  اـی  دـنهد  رییغت 
لاثما رمع و  یهاتوک  يزارد و  نبج و  تعاجـش و  لخب و  مرک و  دننام  وا  هیدر  ای  هنـسح  تافـصب  سک  ره  تقلخ  صوصخ  رد  دـننکیم 

ریغب گس  نتخورف  گنب و  ةزوب و  دـننام  تارکـسم  ریاس  كوخ و  تشوگ  بارـش و  هتیم و  نتخورف  تمرح  رب  دـناهدرک  عاـمجا  اـهنیا و 
هرذـع و رد  تسا و  مارح  محللا  لوکأم  ریغ  تاناویح  لوب  هرذـع و  نتخورف  هک  تسنآ  روهـشم  غاب و  تعارز و  هلگ و  يراکـش و  گـس 

زیاج هک  تسنآ  روهشم  دشاب   571 ص : نیقیلا ، قح  هدـش  سجن  هک  ینغور  تسا و  يوقا  ندوب  زیاج  تسا و  فالخ  محللا  لوکأـم  لوب 
ناویح درک و  ناوت  نآ  لاثما  نوباص و  لخاد  تخوس و  ناوت  زین  فقـس  ریز  رد  ارهاظ  نامـسآ  ریز  رد  غارچ  رد  ندینازوس  يارب  زا  تسا 

تاـیاور رد  درک و  ناوتیمن  لامعتـسا  اـقلطم  هک  تسنآ  روهـشم  دنـشاب  هدرک  ذـخا  هتیم  زا  هک  یهیپ  هبند و  رد  درک و  ناوت  برچ  نآـب  ار 
ناوتیم لامعتـسا  تسین  طرـش  اهنآ  رد  تراـهط  هک  يروما  رد  ار  همه  هک  تسین  رود  دـنکیم و  غارچ  رد  نتخوس  زاوج  رب  تلـالد  هربتعم 
تروص اپیلچ و  تب و  دننام  دـننکیم  هدجـس  تدابع و  ار  اهنآ  نارفاک  هک  تسا  دـنچ  يزیچ  ندـیرخ  نتخورف و  تامرحم  هلمج  زا  درک و 

رامق تالآ  اهنآ و  لاثما  هراقن و  فد و  يان و  هچنامک و  روبنط و  دوع و  دننام  وهل  ياهتلآ  نتخورف  ندیرخ و  یسیع و  میرم و  ترضح 
يرتشم تسه و  هک  یتئیه  نآب  دشاب  روصتم  نآ  زا  یلالح  عافتنا  رگا  دنرخ و  مارح  لامعتـسا  يارب  زا  رگا  هفجنگ  درن و  جنرطـش و  دننام 
هتشادن یتمیق  شاهتـسکش  هک  تسا  مارح  تروص  نآ  رد  هک  دناهدرک  دیق  یـضعب  دناهدرک و  زیوجت  رثکا  درخ  لالح  تعفنم  نآ  يارب  زا 

دوش و عفتنم  یلالح  تعفنم  رد  دنکشب و  ار  نآ  يرتشم  هکنآ  يارب  دشورفب  هتسکشن  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  یتمیق  شاهتـسکش  رگا  دشاب و 
نتخورف رد  تخورف و  دناوتیمن  دزادنین  دوخ  تئیه  زا  ار  نآ  ات  دناهتفگ  یـضعب  تخورف و  دناوتیم  دـشاب  هتـشاد  يرتشم  تناید  رب  دامتعا 

اب دنشاب  هتـشاد  گنج  هک  یتقو  رد  نید  نانمـشدب  تسا  گنج  هحلـسا  نتخورف  تامرحم  هلمج  زا  تسا و  فالخ  زین  هرقن  الط و  فورظ 
روما نیا  يارب  زا  نادزد  نانز و  هار  هب  هحلسا  نتخورف  تسا  مارح  دناهتفگ  نینچمه  دناهتسناد و  مارح  اقلطم  یضعب  نایعیش و  ای  ناناملسم 

نیا يارب  زا  هک  دوش  روکذـم  ینعی  ندرک  بارـش  يارب  زا  روگنا  نتخورف  تسا  مارح  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  نینچمه  اقلطم و  اـی 
رامق و تالآ  ای  تب  ندیـشارت  يارب  زا  بوچ  نتخورف  دزاس و  روکذم  دقع  نراقم  هاوخ  دـنک و  طرـش  دـقع  نمـض  رد  هاوخ  دریگیم  راک 

ثیداحا دناهتسناد و  مارح  یـضعب  تسا و  تهارک  روهـشم  درخیم  نیا  يارب  هک  دوشن  روکذم  دنک و  اهراک  نیا  هک  دشورفب  یـسکب  رگا 
ریاـس ندرک  طبـض  ندرک و  لـقن  نتخورف و  يارب  زا  یتـشک  هناـخ و  ناـکد و  نداد  هراـجا  رد  تسا  فـالخ  اـضیا  تـسا و  رایـسب  زاوـج 

اـصوصخ تسا  زاوج  رهـشا  گنلپ و  ریـش و  دننام  ناگدـنرد  لیف و  نومیم و  دـننام  تاخوسم  نتخورف  رد  تسا  فالخ  اضیا  تامرحم و 
دـناهدرک و نآ  رب  عامجا  ياوعد  یـضعب  تسا و  هبرگ  عیب  زاوج  ءاملع  نایم  روهـشم  باقع و  خرچ و  زوی و  دـننام  هدننکراکـش  تاناویح 

فرصت درک و  دیاب  قدصت  ار  هبرگ  نمث  تسا  هتفگ  جاربلا  نبا  گنلپ و  ریش و  تسوپ  دننام  تسناگدنرد  تسوپ  عیب  زاوج  روهـشم  اضیا 
ار محللا   572 ص : نیقیلا ، قح  لوکأم  ریغ  تاناویح  نمث  تسا  هتفگ  دینج  نبا  تسین و  مولعم  زین  نخس  نیا  دنتسم  درک و  ناوتیمن  رگید 

نتخاس تامرحم  هلمج  زا  تسین و  مولعم  زین  نخـس  نیا  دنتـسم  درک و  دیابیمن  فرـص  ندیماشآ  ندروخ و  رد  ناگدنرد  خوسم و  دـننام 
رهاظ دـشاب و  ادـج  ای  دـشاب و  راویدـب  لصتم  هاوخ  دـتفیب  نآ  زا  هیاس  دـباتب  نآ  فرط  کی  رب  ینـشور  رگا  هک  تسا  رادهیاس  ياهتروص 

اهراوید و رب  هک  اهتروص  سپ  دـشاب  راد  هیاس  مسجم و  هاگره  تسا  حور  يذ  ناویح  تروص  صوصخم  تمرح  هک  تسنآ  هربتعم  رابخا 
يذ تروص  یـضعب  دوب و  دهاوخن  مارح  دشاب  رادهیاس  هک  اهانب  هایگ و  لگ و  تخرد و  تروص  دوب و  دهاوخن  مارح  دـننک  شقن  اهـشرف 
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هربتعم ثیداحا  فلاخم  لوق  نیا  دـننادیم و  مارح  زین  ار  حور  يذ  تروص  یـضعب  دـشاب و  هتـشادن  هیاس  وگ  دـننادیم  مارح  اقلطم  ار  حور 
ءاملع زا  یـضعب  هکناـنچ  نتـسناد  ماـت  رثؤم  ار  بکاوک  تسا و  مارح  روهـشم  زین  همـسجم  تروص  نتخورف  تسا و  طوحا  هچ  رگا  تسا 
رثکا تدورب  رد  هام  ترارح و  رد  باتفآ  ریثأت  دننام  تسه  هلمجلا  یف  ریثأت  ار  یکلف  عاضوا  هکنآب  نتسناد  صقان  رثؤم  تسا و  رفک  دنلئاق 

رد رما  نالف  دـسر  مهب  کلف  رد  هک  یعـضو  نینچ  هک  تسا  هدـش  يراج  یهلا  تداع  دـنیوگ  دـننادن و  رثؤم  رگا  دـننادیم و  قسف  ءاـملع 
هورکم تسا  هتفگ  دیهـش  تسین و  مارح  دـناهتفگ  رثکا  تسا  هداد  رارق  يرما  يارب  یتمالع  ار  نیا  یلاعتقح  هکنآ  اـی  دوشیم  ثداـح  نیمز 

نبا دراد و  تلالد  نآ  رب  رایـسب  ثیداحا  هکنانچ  دننادیم  مارح  ار  نآ  نتخومآ  نداد و  دای  موجن و  ملع  رد  رکف  رظن و  ءاملع  رثکا  تسا و 
هک تسنآ  دوشیم  رهاظ  هربتعم  ثیداحا  عومجم  زا  هچنآ  تسین و  مارح  دشاب  هتشادن  ریثأتب  داقتعا  رگا  دناهتفگ  ءاملع  زا  یـضعب  سواط و 

هدنیآ روماب  تسناشیا  ملع  هار  کی  نیا  تسا و  ءایصوا  ءایبنا و  صوصخم  ملع  نیا  لماک  دنتـسه و  ثداوح  ثودح  تمالع  اهنیا  عاضوا 
اهنیا و رد  رکفت  زا  ار  قلخ  ریاس  دـناهدرک  عنم  هیلک  حـلاصم  زا  رگید  بابـسا  ببـس و  نیاب  دـنرادن و  ملع  نیاب  همات  هطاـحا  ناـشیا  ریغ  و 

دننام نهاک  تسا و  نهاک  دـننام  مجنم  دـناهدومرف  دـناهدینادرگ و  مارح  ار  ملع  نیا  میلعت  اـهنیا و  ببـسب  ثداوح  ثودـحب  ندرک  مکح 
ار دوخ  ياـهباتک  هک  دوـمرف  ار  یمجنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تسا و  منهج  رد  رفاـک  تسا و  رفاـک  دـننام  رحاـس  تسا و  رحاـس 

زین باب  نیا  رد  مدرم  دنراد و  تسوحن  یضعب  تداعس و  یضعب  دوشیم و  رهاظ  ثیداحا  زا  زین  بکاوک  تسوحن  تداعس و  اما  نازوسب و 
كرتب تداعـسب و  دنادرگ  لدبم  ار  اهنیا  تسوحن  وا  سدقم  بانجب  لسوت  قدـصت و  ءاعدـب و  هک  تسا  رداق  ادـخ  دـنراد و  یـصقان  ملع 

فواخم و عفد  رد  اذهل  دـنادرگ  سحن  ار  نآ  دعـس  لکوت  فعـض  لسوت و  تلق  یـصاعم و  باکترا  دوخ و  صقان  ملع  رب  دامتعا  اهنیا و 
روما زا  یضعب  رفس و  فافز و  حاکن و  رگم  دناهدومن  تاعاس  تیاعر  زا  یهن  دناهدومرف و  ءاعد  عرضت و  لکوت و  قدصتب و  رما  ایالب  عفر 

تاذاحم هکلب  تسین  نیمجنم  حالطـصا  قفو  رب  زین  نآ  هک  تسنآ  ریقف  ناـمگ  دـناهدومن و  اـهنآ  رد  برقع  رد  رمق  ندوب  زارتحاـب  رما  هک 
عیاـش یمیوقت  یمجنم و  برع  ناـیم  رد  تسه و  هدوب و   573 ص : نیقیلا ، قح  نآ  رب  برع  رادـم  هچناـنچ  تسا  دارم  برقع  ياـههراتس 
ماوع صاوخ و  هک  تسا  هتـشاذگ  هرهاظ  روما  رب  ار  ناشیا  تالماعم  تداع و  يانب  هک  تسا  مولعم  عراـش  هلیمج  تداـع  زا  تسا و  هدوبن 

تیمک و كالفا و  تئیه  ملع  اما  و  تسا . هدش  لقتنم  سوق  جربب  برقع  ياههراتس  رثکا  نامز  نیا  رد  دنشاب و  هتشاد  تبـسن  کی  نآ  رد 
تمکح و بیارغ  رب  عالطا  ثعاب  هکنآ  ببـسب  دناهتـسناد  بحتـسم  یـضعب  هکلب  تسین  مارح  هک  تسنآ  روهـشم  اـهنآ  تاـکرح  تیفیک 

دنچ یلایخ  ماـهوا و  رب  ینتبم  رثکا  تسا و  رمع  عییـضت  بجوم  نیا  رد  داـیز  ماـمتها  هک  تسنآ  قح  دوشیم و  یلاـعت  قح  تردـق  تمظع 
دناهدرمش نف  نآ  تالکشم  زا  ار  نآ  دناهدش و  ناریح  یضعب  رد  دوشیم و  قبطنم  اهنآ  رب  بکاوک  هسوسحم  تاکرح  زا  یـضعب  هک  تسا 

هک ءایـصوا  ءاـیبنا و  تسا و  هدرک  قلخ  ار  اـهنآ  هک  يدـنوادخ  ریغب  دـنفلاخم و  رگیدـکی  اـب  روما  رثکا  رد  دناهتـسب  هک  هفلتخم  داـصرا  و 
ةالـص و تاقوا  هلبق و  رب  عالطا  دـیزم  رمثم  هکنآ  زا  یلیلق  اما  تسین  یعالطا  اهنآ  قیاقح  رب  ار  يرگید  تسا  هدومن  ماهلا  یحو و  ناـشیاب 

اریز اهنآ  عقاو  اب  اهنآ  هقباطمب  داقتعا  اب  تسا  مارح  اهنآ  لثم  لاف و  لمر و  اما  هک  تسا  هدومرف  دیهش  تسا و  بوخ  دشاب  هدوب  کلذ  ریغ 
یلـص ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  هک  اریز  تسین  یکاب  دـیوگ  دونـش و  کین  لاف  لیبس  رب  رگا  تسادـخ و  صوصخم  بیغ  ملع  هک 
عوجر هک  تسنآ  طوحا  هک  دـیوگ  فلؤم  تشاد . تهارک  ار  دـب  لاف  ینعی  هریط  تشادـیم و  تسود  ار  کین  لاف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

نیا تسا و  هدش  دراو  فارع  نهاک  دزن  نتفر  زا  یهن  رد  رایـسب  رابخا  هک  اریز  دنیامنن  قیدـصت  ار  ناشیا  نخـس  دـننکن و  مدرم  مسق  نیاب 
نبا درادن و  یلـصا  تسا  ذوخأم  لایناد  ترـضح  زا  لمر  هک  دنیوگیم  هکنآ  دـنفارع و  نیمخت  نظب و  دـنهدیم  هدـنیآ  زا  ربخ  هک  تعامج 
دزن هک  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضحب  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میشه  زا  بوبحم  نب  ۀخیشم  باتک  زا  رئارـس  رد  سیردا 

ترضح یفخم  ياهزیچ  زا  نآ  دننام  ای  تسا  هدرب  دزد  ار  وا  لام  هک  ار  یسک  دهدیم  ربخ  هک  تسا  رایـسب  هک  تسه  يدرم  هریزج  رد  ام 
رد دـنک  وا  قیدـصت  هک  یباذـک  ای  ینهاک  ای  يرحاـس  يوسب  دورب  هک  ره  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دومرف 

دننام دشاب  یفخم  هک  یـشغ  تسا  مارح  دناهتفگ  و  تسا - هداتـسرف  ادـخ  هک  یباتک  رهب  تسا  هدـش  رفاک  هک  قیقحتب  سپ  دـیوگیم  هچنآ 
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ندیشوپ و نانز  سابل  ار  نادرم  تسا  مارح  هک  دناهتفگ  ءاهقف  رثکا  دشاب و  مدرم  نداد  بیرف  يارب  زا  هک  یگطاشم  ندرک و  ریـش  رد  بآ 
تسد لاخلخ و  ندیشوپ و  نانز  صوصخم  سابل  نتـشاذگ و  ربارب و  همـسو  دننام  ندرک  تنیز  دشاب  نانز  صوصخم  هک  یتنیزب  ار  دوخ 

تمرحب مزج  دنبرمک و  همامع و  دننام  دشابن  نانز  صوصخم  هک  یـسابل  ندیـشوپ  ار  نانز  تسا  مارح  دـناهتفگ  نینچمه  ندیـشوپ و  دـنب 
دناهتسناد و مارح  همرس  لینب و  ار  نانز  ياضعا  ریاس  تروص و  ندرک  شقن  یـضعب  574 و  ص : نیقیلا ، قح  تسین  لاکشا  زا  یلاخ  اهنیا 

اریز تسناشیا  صوصخم  هک  یسابل  ندیشوپ  رافک و  صوصخم  يز  زا  دننک  بانتجا  هک  تسنآ  طوحا  تسین و  لاکـشا  زا  یلاخ  زین  نیا 
سابل دنشوپن  هک  ار  دوخ  موق  وگب  هک  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  يوسب  درک  یحو  یلاعتقح  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک 

دننم و نمشد  اهنآ  هکنانچ  دوب  دنهاوخ  نمشد  ناشیا  هک  نم  نانمشد  لکشب  دنوشن  هیبش  ارم و  نانمشد  كاروخ  دنروخن  ارم و  نانمشد 
رب ندرک  زامن  ندرک و  نفد  ندرک و  نفک  تاوما و  نداد  لسغ  دننام  هبجاو  لامعا  رب  نتفرگ  ترجا  تسین  زیاج  هک  دـناهتفگ  ءاملع  رثکا 

دناهتفگ رثکا  تفرگ و  ناوتیم  دزم  دناهتفگ  تابحتسم  رب  تسین و  یتوق  زا  یلاخ  اهنیا و  رب  تسا  هدرک  ترجا  زیوجت  یضترم  دیس  اهنآ و 
رب ترجا  هک  تسنآ  روهشم  تسین و  زیاج  يزامنـشیپ  رب  ترجا  نینچ  مه  تسا و  هتـسناد  زیاج  دیـس  ناذا و  رب  نتفرگ  ترجا  تسا  مارح 

لاـملا و تیب  زا  ار  یـضاق  زاـمن و  شیپ  نذؤم و  نداد  زیوجت  همه  اـما  دـناهدرک  زیوجت  یـضعب  تسین و  زیاـج  مدرم  ناـیم  مکح  ءاـضق و 
رب حاـکن و  هغیـص  رب  نتفرگ  ترجا  تسا  زیاـج  هک  تسنآ  روهـشم  تفرگ و  دـناوتیم  دنـشاب  هدرک  تعاـمج  نـیا  رب  یفقو  رگا  نـینچمه 

ذغاک دلج و  هک  دیاب  دنشورف  رگا  دیجم و  نآرق  نتخورف  ندیرخ و  تسین  زیاج  هک  دناهتفگ  ءاملع  زا  یعمج  قالط و  رب  يراگتـساوخ و 
یهن رد  رایسب  ثیداحا  هک  اریز  دنشخبب  ار  یقاب  دنشورفب و  ار  فالغ  دلج و  هک  تسنآ  طوحا  دناهتسناد و  هورکم  یـضعب  دنـشورفب و  ار 

ار اهفحـصم  دومرف  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  هعامـس  تیاور  اـهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  دراو  نآ 
ار یقرورخم  راهنز  رخب و  ار  فالغ  ذغاک و  دلج و  دومرف  اهنآ  ندیرخ  رد  یئامرفیم  هچ  مدیسرپ  تسا  مارح  اهنآ  نتخورف  هک  دیـشورفم 

ترـضح نآ  زا  حیحـص  ثیدـح  رد  تسا و  مارح  تسا  هتخورف  هکنآ  رب  شرزو  دوـب  دـهاوخ  مارح  وـت  رب  هک  دناهتـشون  نآ  رب  نآرق  هـک 
نتفرگ ترجا  رب  دنکیم و  تیهارک  رب  تلالد  ثیدـح  نیا  مشورفب و  هکنآ  زا  مرادـیم  رتتسود  ار  فحـصم  مرخب  دومرف  هک  تسلوقنم 

طرش ادتبا  هک  تسنآ  طوحا  تسا و  هدش  دراو  یهن  رب  ثیدح  دننادیم و  مارح  طرش  اب  یضعب  تسا و  تهارک  روهـشم  فحـصم  تباتک 
تمیق ای  اهنیا  لاثما  وزج و  رـشع و  سمخ و  هیآ و  زا  دریگ  نآرق  ریغ  يازاب  ار  ترجا  ای  دنک  لوبق  دـهدب  هچنآ  نتـشون  زا  دـعب  دـنکن و 
يردق هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  هحابم و  مولع  ریاس  ثیدـح و  هقف و  بتک  تباتک  رب  نتفرگ  ترجا  تسا  زیاج  دـننک و  رارق  بکرم 

میلعت يارب  نتفرگ  ترجا  ار  نآ  زا  هداـیز  تسا و  مارح  نآ  میلعت  رب  نتفرگ  ترجا  تـسا  بـجاو  نآ  نـتفرگ  داـی  هـک  ار  دـیجم  نآرق  زا 
رثکا دننکن و  طرـش  هک  تسنآ  طوحا  دناهتـسناد و  مارح  طرـش  اب  یـضعب  تسا و  دـشا  نآ  تهارک  دـنک  طرـش  لوا  رگا  تسا و  هورکم 

بط و هیبدا و  مولع  ریاس  رد  دناهتسناد و  مارح  ار  نید  عورف  نید و  لوصا  هیرورض  لئاسم  رب  نتفرگ   575 ص : نیقیلا ، قح  ترجا  ءاملع 
تـسا زیاج  هک  تسا  نآ  روهـشم  تسین و  تباث  ریقف  دزن  تابجاو  قلطم  رب  ترجا  ذـخا  تمرح  دناهتـسناد و  زیاج  ار  نآ  لالح  تاـعانص 

رب لمح  تسا و  هدـش  دراو  عنم  رابخا  زا  یـضعب  رد  دـنک و  هیدـه  هدرم  ای  هدـنز  يارب  زا  ار  نآ  باوث  هک  نآرق  توـالت  رب  نتفرگ  ترجا 
زا هاوخ  تسا  مارح  عاـمجاب  یعرـش  مکح  رد  نتفرگ  هوشر  تسا و  طرـش  مدـع  طوحا  دراد و  دـیدش  تهارک  دنـشاب  هدرک  طرـش  هکنآ 

مکح رد  نتفرگ  هوشر  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا و  ریاـبک  هلمج  زا  هکلب  وا  مصخ  يارب  زا  اـی  دـنک  مکح  وا  يارب 
قح دننکیمن و  مکح  وا  يارب  زا  هوشر  نودب  هک  دناد  دشاب و  قحم  هکنآ  رگم  تسا  مارح  زین  نداد  هوشر  وا و  لوسر  ادـخب و  تسا  رفک 
مارح دـشاب  هتـشادن  مکح  تیلها  هک  یـسک  روج و  ماـکح  دزن  ندرک  هعفارم  دـناهدرک و  زیوجت  یـضعب  تروص  نیا  رد  دوشیم  عیاـض  وا 

تروص نیا  رد  دوشن  يراج  وا  مکح  دـنک  مکح  رگا  ای  دـنکن  مکح  هیقت  يور  زا  دـشاب و  ای  دـشاب  هدوبن  لداـع  مکاـح  هکنآ  رگم  تسا 
قحب رگا  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد  دننکن و  ناشیا  يوسب  مکح  دشاب  نکمم  ات  هک  تسنآ  طوحا  دناهدرک و  وا  يوسب  هعفارم  زیوجت 

دناهتسناد مارح  یضعب  تسا و  هورکم  نتشون  یهایـس  ریغب  الطب و  ار  فحـصم  تسا و  مارح  وا  رب  دریگیم  هچنآ  دنک  مکح  وا  يارب  زا  زین 
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هیلع قداص  ترـضح  زا  دیـسرپ  هک  تسا  لوقنم  هعامـس  زا  قثوم  دنـسب  هکنانچ  نتـشون  الطب  ار  نآ  رـشع  تسا  هورکم  دـناهتفگ  ار و  نآ 
تسا نم  شاعم  نیا  تفگ  درم  نآ  درادن  نآ  تیحالص  هک  دومرف  ترضح  دسیونیم  الطب  ار  اهفحصم  رشع  هک  تسه  يدرم  هک  مالّسلا 

تـسلوقنم قارو  دمحم  زا  رگید  دنـسب  تخاس و  دهاوخ  وت  يزور  يارب  زا  هلیـسو  ادخ  ینک  كرت  ادخ  يارب  زا  رگا  هک  دومرف  ترـضح 
کی شرخآ  رد  دـندوب و  هدرک  شقن  ـالطب  ار  شرـشع  سمخ و  هک  ار  ینآرق  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  رب  مدرک  ضرع  تـفگ  هـک 

ار نآرق  دنسیونب  هک  دیآیمن  مشوخ  دومرف  الطب و  ار  نآرق  نتشون  رگم  ار  نآ  زیچ  چیه  درکن  بیع  ترضح  دندوب  هتـشون  الطب  ار  هروس 
رب دنکیم  تلالد  ثیدح  نیا  نامثع و  نتشون  هن  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  نتشون  ینعی  دنتشون  یهایسب  هبترم  لوا  هک  نانچ  یهایـسب  رگم 

تسا و هتـسناد  مارح  الطب  ار  نآرق  ندرک  تنیز  حالـصلا  وبا  دـشابن و  دـب  ندرک  الطب  تنیز  هتـسناد و  مارح  نتـشون  ـالطب  ار  رـشع  هکنآ 
کی چیه  دنتسم  دناهتسناد و  مارح  ار  ندرک  یـشاقن  قلطم  یـضعب  تسا  مارح  دجـسم  ندرک  يراکالط  هک  تسا  نآ  ءاملع  نایم  روهـشم 

يدعتم ریغ  یضعب  تسا و  مارح  ندرک  دجسم  لخاد  ار  يدعتم  تساجن  تسا و  مارح  ندرک  هناخ  ای  هار  لخاد  ار  دجـسم  تسین و  مولعم 
ترامع دـننام  تسین  مارح  هک  تسنآ  روهـشم  ملظ  ریغ  رد  تسا و  مارح  ملظ  رد  ناملاظ  تناـعا  تسین و  تباـث  دناهتـسناد و  مارح  زین  ار 

هدش دراو  ناشیا  تناعا  ترـشاعم و  قلطم  زا  عنم  رابخا  یـضعب  رد  هحابم و  تامدـخ  ریاس  576 و  ص : نیقیلا ، قح  ندرک  خـبط  ندرک و 
سپ دـناهدرک  متـس  هک  اهنآ  يوسب  دـینکم  نوکر  تسا  هدومرف  یلاعتقح  دـشاب و  بهذـم  نافلاخم  رب  لومحم  هک  تسا  لـمتحم  تسا و 

ریـسفت رثـکا  ار  نوکر  دـش و  دـیهاوخن  هدرک  يراـی  سپ  دوب  دـهاوخن  يرواـی  ادـخ  زا  ریغب  ار  امـش  منهج و  شتآ  ار  امـش  دـنکیم  سم 
یضار ملظ و  رد  تسا  ناشیاب  لوخد  دارم  دناهتفگ  یضعب  دنناکرشم و  هیآ  نیا  رد  ناملاظ  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب  یبلق و  لیمب  دناهدرک 
تسا هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  ناشیا و  ررـض  عفد  يارب  زا  ترـشاعم  هطلاخم و  ضحم  هن  ناشیا  تبحم  راهظا  ناشیا و  لعفب  ندوب 

چیه هب  ناشیا  لامعاب  یـضار  دوب و  دب  ملظ  قسف و  تهج  زا  ناملاظ  قاسف و  اب  دیاب  سپ  تسا  تعاطا  یهاوخریخ و  تدوم و  نوکر  هک 
اب يرطضم  تجاح  ياضق  ای  ینمؤم  زا  ررض  عفد  ای  ناشیا  تیاده  دننام  یعرش  تحلصم  ای  هیقت  نودب  هک  تسنآ  طوحا  دوب و  دیابن  هجو 
دای نتفرگ و  دای  هخوسنم و  بتک  ندرک  ظفح  نتـشون و  تسا  مارح  هک  تسنآ  ءاملع  ناـیم  روهـشم  دـننکن و  تدوم  ترـشاعم و  ناـشیا 

هدحالم هیفوص و  ءامکح و  بتک  نافلاخم و  ریاس  ناینـس و  بتک  دـننام  تعدـب  تلالـض و  لها  بتک  لیجنا و  ۀـیروت و  دـننام  نآ  نداد 
هچنآ هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  هیقت و  ای  اهنآ  زا  هقح  تاملک  ذـخا  ای  ناـشیا  رب  ندرک  تجح  اـی  ندرک  لـطاب  ضقن و  يارب  زا  رگم 
لوبق ار  ناـشیا  ياهـششخب  اـههزیاج و  درک و  هبه  لوبق  دـیرخ و  ناوـتیم  ناـشیا  زا  دـنریگیم  اـیاعر  زا  جارخ  تلعب  ماـکح  ناـهاشداپ و 

نتفرگ و تسا  زیاج  زاب  لحم  رب  دننک  هلاوح  ار  سک  نیا  رگا  هک  دناهتفگ  رثکا  دنشاب و  هتفرگ  ایاعر  زا  ناشیا  هکنآ  زا  دعب  درک  ناوتیم 
غلاب دنزرف  لام  زا  تشادرب و  ناوتیم  هقفن  ردقب  وا  لام  زا  دشاب  دوخ  ریغـص  دـنزرف  هقفنلا  بجاو  رگا  ردـپ  تسه و  یلاکـشا  قش  نیا  رد 

هعفارم نودـب  هک  تسنآ  طوـحا  تروـص  نیا  رد  دـشاب  نکمم  عرـش  مکاـحب  هعفارم  رگا  دـهدن و  ار  وا  هـقفن  رگا  تـشادرب  زین  دـناوتیم 
ررـض هک  دنکن  هدایز  دنکن و  یهن  وا  رگا  درک  دنناوتیم  قدصت  رهوش  نذا  نودب  ار  شروخ  نان  نان و  نانز  هک  دناهتفگ  رثکا  درادـنرب و 

دـشاب و هتـشاد  جایتحا  دوخ  رگا  هک  تسنآ  روهـشم  دـهدب  احلـص  ای  ءاملع  ای  ارقفب  هک  دنـشاب  هداد  یـسک  هب  ار  یلاـم  رگا  دـناسر و  واـب 
یضعب رد  درادنرب و  نارگید  زا  هدایز  هک  یطرشب  هک  دناهدرک  دیق  یـضعب  تشادرب و  دناوتیم  دوخ  يارب  زا  دشاب  تفـص  نیاب  فوصوم 

هقفن رب  رداق  رگا  داد  دناوتیم  دوخ  لایعب  اما  درادنرب  دشاب  هتشادن  رارطـضا  تیاهن  ات  هک  تسنآ  طوحا  تسا و  هدش  دراو  عنم  تایاور  زا 
نامک یـضعب  دناهتـسناد و  مارح  یـضعب  تسا و  زیاج  ناسنا  ریغ  تاناویح  ندرک  یـصخ  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  دـشابن و  ناـشیا 
تسا  577 ص : نیقیلا ، قح  زیاج  تسا و  مارح  دشاب  بعل  وهل و  يارب  زا  رگا  دناهتفگ  یـضعب  اقلطم و  دناهتـسناد  مارح  ار  نتخادنا  هلولگ 

هناش لامعتسا  هکلب  درادن  یهجو  دناهتـسناد  هورکم  یـضعب  نتخاس و  نآ  زا  نآ  لاثما  ندرک و  هناش  نتخورف و  ار  لیف  نادند  ناوختـسا و 
هک تسا  یئاههصق  ندینـش  ندـناوخ و  دـناهدرک  نآ  تمرحب  حیرـصت  ءاملع  رباکا  زا  یعمج  هک  تامرحم  هلمج  زا  تسا و  بحتـسم  نآ 

تاـیاور دـننام  تسبذـکلا  مولعم  هک  اـهنآ  زا  یـضعب  اـی  بذـکلا  موـلعم  ياـههناسفا  هزمح و  زوـمر  هصق  دـننام  تسا  غورد  اـهنآ  همه 
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ای هیفوص  هعدتبم  تامارک  ای  روج  يافلخ  حدم  اب  ناشیاب  یـصاعم  قوسف و  تبـسن  ءایبنا و  هئطخت  رب  تسا  لمتـشم  هک  نافلاخم  هعوضوم 
ندناوخ و هب  دوش  رطـضم  هیقت  يارب  زا  ای  دشاب  اهنآ  لاطبا  در و  ضرغ  هکنآ  رگم  هلطاب  روما  زا  اهنیا  لاثما  هعیـش و  ءاملع  رباکا  رب  ءارتفا 

تسا مارح  هک  تسا  هتفگ  یفاک  رد  حالصلا  وبا  و  ریسافت . زا  یـضعب  رب  انب  دراد  تلالد  نآ  رب  ِبِذَْکِلل  َنوُعاَّمَـس  هیآ  هکنانچ  اهنآ  ندینش 
ياهگنج رب  ای  دـننکیم  لقن  ار  یعارتخا  غورد  ياهگنج  هک  ناناوخهصق  ياـههصقب  بش  نتـشاد  تبحـص  تسا  غورد  هلمج  زا  غورد و 

یعارتخا و ياههصق  غورد و  رکذب  ندرک  ینیـشنبش  تسا  مارح  تسا  هتفگ  عماج  رد  دیعـس  نب  ییحی  خیـش  دننکیم و  دایز  اهزیچ  عقاو 
رد هیوباب  نبا  دوشیم و  بش  رخآ  يرادیب  عنام  هکنآ  يارب  تسا  هورکم  رگید  ياههصقب  دـناهدرک و  هدایز  اهنآ  رب  اهغورد  هک  یئاههصق 

ناشیا دنک  تنعل  ادخ  هک  دومرف  دندش  روکذم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  ناناوخهصق  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیاقع  باتک 
ناشیا نانخـسب  نداد  شوگ  تسا  لالح  ایآ  ناناوخهصق  زا  دندرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  زاب  هک  تسا  هتفگ  ام و  رب  دننکیم  عینـشت  هک  ار 
وگنخس نآ  رگا  سپ  تسا  هدیتسرپ  ار  وا  هک  قیقحتب  سپ  یئوگنخـس  يوسب  دزادنا  شوگ  سک  ره  هک  دومرف  هن و  هک  دومرف  ترـضح 
ترـضح نآ  زا  زاب  تسا و  هدیتسرپ  ار  ناطیـش  دیوگ  نخـس  ناطیـش  بناج  زا  رگا  تسا و  هدیتسرپ  ار  ادخ  دـیوگ  نخـس  ادـخ  بناج  زا 

هک تسنآ  طوحا  دنناناوخهصق و  ءارعش  زا  دارم  هک  دومرف  ترـضح  ناهارمگ  دننکیم  ناشیا  يوریپ  ءارعـش  هک  دنوادخ  لوق  زا  دندیـسرپ 
قح هک  اریز  نید  هدـیاف  ای  تحلـصم  يارب  زا  رگم  دـشاب  تسار  دـنچ  ره  دـنناوخن  زین  ار  مجع  ناهاشداپ  تیلهاج و  رفک و  مایا  ياههصق 

ثیدـح درخیم  هک  تسه  یـسک  مدرم  زا  ینعی  هیآ  خـلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِـضِیل  ِثیِدَْـحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تسا  هدومرف  یلاـعت 
هدننکراوخ و تسه  یباذـع  ناشیا  يارب  زا  اهنیا  دـنک  ءازهتـسا  نآرق  تایآب  دـنادرگ و  لفاغ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  زا  ار  یلطاب 

فرطب تفریم  درکیم و  تراجت  وا  هک  دـش  لزان  ثراحلا  نب  رـضن  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک  تیاور  نارـسفم  ریاـس  یـسربط و  خـیش 
هیلع هّللا  یلص  دمحم  تفگیم   578 ص : نیقیلا ، قح  درکیم و  لقن  شیرق  يارب  زا  دروآیم و  دیرخیم و  ار  مجع  ناهاشداپ  رابخا  سراف و 

ار مجع  ناهاشداپ  هرساکا و  رایدنفسا و  متسر و  ياههصق  منکیم  لقن  امـش  يارب  زا  نم  دومث و  داع و  ثیدحب  دهدیم  ربخ  ار  امـش  هلآ  و 
دنسب یسوط  خیش  ینیلک و  دناهدرک و  تیاور  ینیلک  زا  ار  نیا  ار  نآرق  ندینش  دندرکیم  كرت  اهنآ و  ندینـش  ار  اهنآ  دمآیم  شوخ  سپ 
هصق دجـسم  رد  هک  دید  ار  ناوخهصق  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـصلاک  نسح 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  ياهدنسب  هیوباب  نبا  درک و  نوریب  دجسم  زا  ار  وا  دز و  وا  رب  هنایزات  دناوخیم 
رب دینزب  دنکیم  لقن  ار  رفک  تیلهاج و  ثیداحا  هعمج  زور  رد  هک  ار  يدرم  دنیب  هب  نوچ  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح 

هورکم نآ  ندینش  ندناوخ و  رایسب  تسا و  زوجم  دشابن  يوغل  غورد و  رب  لمتشم  هک  يرعش  ندناوخ  دشاب و  هزیر  گنسب  هچ  رگا  شرس 
دـشاب و قـح  رعـش  دـنچ  ره  مرح و  رد  مارحا و  لاـح  رد  بش و  قـلطم  رد  هعمج و  زور  هعمج و  بش  رد  ناـضمر و  هاـم  رد  امیـس  تـسا 
رد رعش  زا  یتیب  هک  سک  ره  هک  تسلوقنم  دشاب و  رعش  زا  ولمم  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دشاب  میر  كرچ و  زا  ولمم  هک  یمکش  هک  تسلوقنم 
نآ زا  اما  تسا  ناطیش  زا  رعش  هک  تسلوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  تسنامه و  زور  نآ  رد  نآ  هرهب  دناوخب  هعمج  زور 

همئا ریاس  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  مالّسلا و  هیلع  ریما  ترضح  زا  رعـش و  تسا  تمکح  هلمج  زا  هک  دناهدرک  تیاور  ترـضح 
هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  رد  باوث  لضف و  رد  رایسب  ثیداحا  دناهدومرفیم و  نآب  داهشتسا  لیثمت و  ررکم  دناهدرک و  لقن  رعش 
وجه ای  شحف  نمـضتم  هک  يرعـش  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ  تسا و  هدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  یثارم  همئا و  هلآ و  و 
رگا دـناهتفگ  تسه و  ینخـس  ریخا  رد  هچ  رگا  تسا  مارح  اـقلطم  يرـسپ  نسح  فیرعت  اـی  یمرحماـن  نیعم  نز  فیرعت  اـی  دـشاب  ینمؤـم 

یفانم نوچ  اما  تسین  مارح  هچ  رگا  دـناهتفگ  یـضعب  تسین و  مارح  دـنکب  رعـش  ریغ  رد  ای  رعـش  رد  دوخ  زینک  اـی  دوخ  نز  نسح  فیرعت 
دایز حدم  رب  لمتـشم  هک  يرعـش  تسین و  تباث  تلادع  رد  دناهتفگ  ءاهقف  هک  یتورم  طارتشا  نکیل  دربیم  نوریب  تلادع  زا  تسا  تورم 
مارح تسبذک و  لخاد  هک  دناهتفگ  یـضعب  درک  ناوتن  رگا  تسین و  مارح  درک  ناوت  هغلابم  زیوجت  رب  لمح  رگا  تسبذک  مهوم  هک  دـشاب 
نیا رب  رعـش  يانب  دـنناد و  عقاو  ار  عقاو  فالخ  مدرم  هک  دوشیم  نآ  ثعاـب  هک  تسا  مارح  یتیثیح  نآ  زا  بذـک  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و 
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ملظ و نیسحت  دشاب و  هملظ  حدم  نمضتم  رگا  اما  تسین  قح  زا  دیعب  نخس  نیا  ددرگیم و  رب  اشناب  هکلب  تسین  ربخ  رعاش  ضرغ  تسین و 
تسا و نانمؤم  توادع  ضغب و  دسح و  تامرحم  هلمج  زا  دـشاب و  مارح  تهج  نیا  زا  هک  تسین  رود  دـشاب  اهنآ  رب  ناشیا  يارغا  قسف و 
زا دوشیمن و  تباث  تلادع  فالخ  دوشیمن و  مولعم  دننکن  راهظا  ات  دناهیبلق  روما  اهنیا  نوچ  اما  اقلطم  دناهتـسناد  مارح  ار  اهنیا  ءاملع  رگا 

تسا و نیا  ریقف  نامگ  تسین و  تیصعم  شلصا  تسا و  تیـصعم  اهنیا  راهظا  هک  دوشیم  رهاظ   579 ص : نیقیلا ، قح  ثیداحا  زا  يرایسب 
روکذـم هّللا  ءاشنا  نیا  زا  دـعب  دـیآیم و  مزال  جرح  دـشاب  مارح  شلـصا  رگا  تسا و  مارح  شراهظا  ندرب  ناـنمؤمب  دـب  ناـمگ  نینچ  مه 

ارهاظ اما  دـنکیم  نآ  رب  تلالد  رایـسب  ثیداحا  هچنانچ  دناهدرمـش  یـصاعم  هلمج  زا  ار  ناـنمؤم  ترـشاعم  كرت  نارجه و  دـش و  دـهاوخ 
سسجت تامرحم  هلمج  زا  درادیم و  رایسب  بابسا  ترشاعم  كرت  هک  اریز  اقلطم  هن  دشاب  توادع  ضغب و  يور  زا  هکنآ  رب  تسا  لومحم 

اههنخر زا  ای  ناناملسم و  هناخ  رب  ندش  فرشم  اضیا  تسا و  هدش  دراو  نآ  تمذم  یهن و  رد  رایـسب  رابخا  تایآ و  تسا و  نانمؤم  بویع 
رده شنوخ  دوش  وا  لتقب  یهتنم  هک  دننزب  وا  رب  يزیچ  دوشن  عنتمم  دننک  عنم  ار  وا  رگا  تسا و  مارح  ندرک  ناشیا  مرح  هب  رظن  اههنزور  و 
لاح رافک و  اب  گنج  لاح  ریغ  رد  نادرم  يارب  زا  ریرح  ندیشوپ  دننکن و  يدعت  هدایزب  دشاب  نکمم  رتمکب  عنم  ات  هک  دیاب  هکنآ  اما  تسا 

لاثما مشپ و  ناتک و  هبنپ و  ای  دشابن  ضحم  ریرح  رگا  تسین و  مارح  دشاب  هتـشاد  ررـض  فوخ  دشاب و  هتـشادن  رگید  هعماج  هک  ترورض 
هیکت رگا  دزادنین و  ور  رب  هک  تسنآ  طوحا  دناهتفگ و  کی  جنپ  یضعب  کی و  هد  یضعب  دشاب و  کلهتـسم  هکنآ  رگم  درادن  روصق  اهنیا 

بارش و اما  دناهدرک  زیوجت  رثکا  ار  لافطا  ریرح  الط و  ندیشوپ  تسا و  مارح  ار  نادرم  زین  الط  ندیشوپ  تسین و  یکاب  دنک  شرف  ای  دنک 
روهـشم هرقن و  ـالط و  فورظ  رد  ندـیماشآ  ندروخ و  تسا  مارح  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ  تسا و  مارح  ندـیماشآ  ناـشیاب  هدـننکتسم 
لامعتسا هک  یمک  هرقن  تسکرت و  طوحا  تسفالخ و  نتـشادهاگن  لامعتـسا و  ریغ  يارب  زا  تسا و  مارح  اهنآ  لامعتـسا  اقلطم  هک  تسنآ 

روهـشم دشاب  هرقن  شـضعب  هک  یفرظ  ای  دنـشاب  هدینابـسچ  فرظ  رب  هک  هرقن  هعطق  هرقن و  هقلج  ریجنز و  ریـشمش و  هتـسدرس  دـننام  دـننک 
فحصم ریـشمش و  ندرک  تنیز  دناهدرک  زیوجت  یـضعب  درک و  دیابیم  بانتجا  هرقن  عضوم  زا  هک  دناهتفگ  رثکا  تسا و  زیاج  هک  تسنآ 

هدـش دراو  حیحـص  ثیدـح  رد  دـشابن و  هرقن  الط و  زا  ماجل  نیز و  هک  تسنآ  طوحا  تسا و  هدـش  دراو  تیاور  هکناـنچ  هرقن  ـالطب و  ار 
ياهفرظ ناد و  همرس  رد  دنوشن و  راوس  درک  ناوت  ادج  رگا  تسین و  یکاب  درک  ناوتن  ادج  هک  دنـشاب  هدرک  شکور  ار  هرقن  رگا  هک  تسا 

ار دـهاشم  دـجاسم و  تسین و  یکاب  ندرک  لامعتـسا  ار  هرقن  ـالط و  لـیم  تسفـالخ و  دـنزاسیم  نآ  لاـثما  هیلاـغ و  يارب  زا  هک  کـچوک 
اهنایم و اهنایلق و  رـس  الطب و  فقـس  راوید و  رد و  ندرک  تنیز  رد  تسفالخ  نینچمه  تسا و  فالخ  ندرک  تنیز  هرقن  الط و  لـیدانقب 

الط ياههلول  تسا و  رتشیب  تمرح  لامتحا  نآ  رد  هک  یکبلعن  زا  اصوصخ  تسا  بانتجا  طوحا  تسه و  یلاکـشا  هرقن  الط و  ياـهیکبلعن 
اههنیئآ و  580 ص : نیقیلا ، قح  تسا و  طوحا  دشاب  هرقن  الط و  رگا  دنراذگیم  ناهدب  هک  ینرـس  رد  دشاب و  زوجم  هک  تسین  رود  هرقن  و 

هرقن الط و  فرظ  زا  ار  بورـشم  لوکأم و  رگا  اـهنیا و  همه  زا  تسباـنتجا  طوحا  تسلاکـشا و  لـحم  هرقن  ـالطب و  سبلم  ياههچقودـنص 
زا دنراد و  نادرم  مکح  فورظ  رد  تسا و  زیاج  هرقن  الطب و  هیلحت  ار  نانز  تسین و  مارح  ماعط  نآ  دنروخب  دـننادرگرب و  رگید  ياهفرظب 

ءاملع و نایم  ارهاظ  تسین  یفالخ  نیا  رد  زین و  فلزم  هکلب  هداس  نارسپ  هب  ذذلت  توهـش و  يور  زا  تسا  درم  ندرک  رظن  تامرحم  هلمج 
دالوا هداس  نارـسپ  زا  دـینک  رذـح  راهنز  هک  تسلوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  توهـشب و  ناشیا  ندیـسوب  تسا  مارح  اـضیا 
تمایق رد  یلاعتقح  دسوبب  توهـشب  ار  يرـسپ  هک  ره  هک  دومرف  اههناخ و  رد  نارتخد  هنتف  زا  تسا  رتدـب  ناشیا  هنتف  هک  ناهاشداپ  ءاینغا و 

ادخ نیمز و  نامسآ و  هکئالم  عیمج  ار  وا  دننک  تنعل  دسوبب  توهشب  ار  يرـسپ  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  دنک و  وا  رـس  رب  شتآ  زا  یماجل 
ریغب دید  دناوتیم  ار  درم  ندب  درم  دشابن  توهش  تذل و  يور  زا  رگا  وا و  يارب  زا  منهج  تسا  يریصم  دب  ار و  منهج  وا  يارب  زا  دنک  ایهم 

تروع هب  ندرک  رظن  تسا  مارح  ار  نز  نز و  تروعب  ندرک  رظن  تسا  مارح  ار  درم  نیتروع و  ریغب  دید  دناوتیم  ار  نز  ندب  نز  نیتروع و 
رکذ درم  رد  تروعب  دارم  دشاب و  زیمم  یبص  ای  دشاب  غلاب  رگا  مرحمان  زا  دـنناشوپب  ار  دوخ  تروع  هک  ار  نز  ار و  درم  تسا  بجاو  درم و 

دناهتفگ یضعب  وناز و  ات  تسا  فان  زا  نز  درم و  تروع  دناهتفگ  یضعب  تسا و  سپ  شیپ و  جرف  نز  رد  تسا و  ربد  هقلح  اههیـصخ و  و 
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دوخ نز  ندب  مامت  درم  ناناملسم و  نانز  رب  دنمرحمان  هرفاک  نانز  دناهتفگ  یـضعب  تسیوقا و  روهـشم  لوق  قاس و  فصن  ات  تسا  فان  زا 
دید و دناوتیم  ار  اقآ  ندب  مامت  زینک  نینچ  مه  تروع و  یتح  دید  دناوتیم  ار  رهوش  ندـب  مامت  زین  وا  ار و  وا  تروع  یتح  دـید  دـناوتیم  ار 
رب رهاوخ و  ردام و  دننام  تروع  ریغ  دید  دناوتیم  ار  دوخ  مرحم  نانز  ندب  مامت  درم  درادن و  رهوش  رگا  دـید  دـناوتیم  ار  وا  ندـب  مامت  اقآ 
زین سمل  توهـش  ریغب  درک  ناوـتیم  رظن  هک  ار  یعـضوم  ره  دراد و  مکح  نیا  زاـب  دـشاب  هدـش  مرحم  ندروـخ  ریـشب  هک  یمرحم  سکع و 

ار اهوزاب  اهقاس و  رس و  ار و  اههنیس  ار و  اهتسد  ار و  ور  مرحم  نز  زا  درک  دناوتیم  رظن  مرحم  درم  تسا  هتفگ  عماج  بحاص  درک و  ناوتیم 
ریغب ار  مرحمان  نز  هکنآ  رد  تسین  یفالخ  تسا و  تنیز  عضاوم  اهنیا  تسا و  هدرک  لالح  مراحم  زا  ار  تنیز  عضاوم  یلاـعت  قح  هک  اریز 

اب ار  اهنآ  ياهتسد  ور و  هکنآ  رد  تسین  یفالخ  اضیا  توهش و  نودب  هاوخ  دشاب  توهش  اب  هاوخ  ترورـضیب  دید  ناوتیمن  اهتـسد  ور و 
یـضعب اقلطم و  تسا  مارح  دناهتفگ  یـضعب  تهارک و  اب  تسا  زیاج  دناهتفگ  یـضعب  توهـش  نودب  ندید و  تسین  زیاج  توهـش  تذل و 

رظن رب  دراد و  تلالد  نآ  رب  رابخا  تایآ و  تسین و  یتوق  زا  یلاخ  لوا  لوق  تسا و  مارح  رظن  هداعا  تسا و  زیاـج  رظن  کـی  هک  دـناهتفگ 
رکذ و هک  نایارسهجاوخ  دشابن و  یصخ  رگا  تسا  تمرح  روهشم  تسفالخ و   581 ص : نیقیلا ، قح  دوخ  هکلام  يوسب  غلاب  مالغ  ندرک 

هکلام ریغ  دناهتفگ  یضعب  تسین و  یتوق  زا  یلاخ  دید و  ناوتیم  ار  دوخ  هکلام  دناهتفگ  یضعب  تسفالخ  دنشاب  هدیرب  ار  اهنآ  ياههیـصخ 
دنکیم لوق  ود  نآ  رب  تلالد  رابخا  زا  یـضعب  هچ  رگا  تسا  طوحا  نیا  تسین و  زیاج  اـقلطم  دـناهتفگ  یـضعب  دـید و  دـناوتیم  زین  ار  دوخ 

وا و تسد  وا و  رب  ندرک  رظن  تسا  زیاج  دهاوخب  ار  ینز  دهاوخ  هک  یسک  لوا )  ) دناهدرک انثتـسا  ار  درف  دنچ  لوق  نیا  زا  لوا و  اصوصخ 
هدارا هک  يدرم  يوسب  دـنک  رظن  دـناوتیم  زین  نز  نینچ  مه  دراد و  تاـیاور  رد  درک و  رظن  ناوـتیم  زین  وا  ندرگ  وـم و  رب  دـناهتفگ  یـضعب 
طوحا تسفالخ و  تروع  ریغب  ندب  ریاس  رد  وم و  ور و  تسدـب و  دـنک  رظن  تسا  زیاج  درخب  دـهاوخ  هک  يزینک  میود )  ) دراد وا  جـیوزت 
دنناما رد  هک  رافک  يوم  ور و  تسد و  يوسب  ندرک  رظن  تسا  زیاـج  هک  تسنآ  روهـشم  میـس )  ) دـنکن رظن  اـقآ  لـیلحت  نودـب  هک  تسنآ 
توهـش نودـب  نارگید  زینکب  رظن  هک  تسنآ  روهـشم  مراهچ )  ) تسیوقا لوا  دـننادیم و  زیاج  یـضعب  دـشابن و  توهـش  يور  زا  هک  مادام 

زاوج دناهدرک و  عنم  یـضعب  دـناهدرکیم  تمدـخ  نادرم  سلاجم  رد  ناشیا  هک  تسا  هدوب  عیاش  هقباس  راصعا  رد  هک  هچنانچ  درک  ناوتیم 
لاح رد  مشـش )  ) روهـشملا یلع  دـشابن  تذـل  توهـش و  هنظم  هک  تسا  يریپ  ناـنز  کـچوک و  نارتخدـب  ندرک  رظن  مجنپ )  ) تسا يوقا 

تداهـش يادا  ندـش و  دـهاش  يارب  زا  تروع و  یتح  ترورـض  ردـقب  بیبط  حارج و  ماجح و  داـصف و  ندرک  رظن  تسا  زیاـج  ترورض 
هک تسنآ  طوحا  تسا و  فـالخ  زیمم  غلاـبان  رد  تسین و  بجاو  ندـیناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  هک  تسین  یفـالخ  زیمم  ریغ  یبص  رد  ندرک و 

نانز هک  تسا  نآ  ءاملع  نایم  روهشم  دنناشوپب و  وا  زا  ار  دوخ  تسد  ور و  ریغ  نانز  مرحمان و  نانز  رب  ندش  لخاد  زا  دنک  عنم  ار  وا  یلو 
لوسر راصعا  رد  هکناـنچ  تسین  توق  زا  یلاـخ  دـناهدرک و  ءانثتـسا  ار  تسد  ور و  یـضعب  نادرم و  يوسب  ندرک  رظن  تسین  زیاـج  زین  ار 

دناهتفریم و اهرازابب  جئاوح  يارب  زا  دناهدشیم و  رـضاح  اهزامن  رد  دندمآیم و  نادرم  سلجمب  نانز  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هنتف فوخ  ذاذتلاب و  یـضعب  تسا و  مارح  اقلطم  دناهتفگ  یـضعب  تسا  فالخ  هیبنجا  نز  يادص  ندینـش  رد  و  دناهدرکیمن . عنم  ار  ناشیا 

دیوگب نخس  تشرد  دیآرد  سپ  رد  نز  هک  تسنآ  رتهب  دونشن  دیوگن و  نخس  ترورـض  ردق  زا  هدایز  هک  تسنآ  طوحا  دننادیم و  مارح 
تسا و تهارک  رهشا  دناهتسناد و  مارح  یـضعب  تسفالخ  نز  ربد  یطو  رد  دیوگن و  نخـس  هدنیآ  شوخ  يادص  زان و  هوشع و  يور  زا  و 

دنک يزاب  دوخ  زینک  ای  دوخ  نز  ياضعا  زا  یـضعب  ای  تشگنا  ای  تسدب  رگا  دیایب و  ینم  ات  دلامب  ندب  ریاس  ای  تسدب  ار  رکذ  تسا  مارح 
زینک هجوز و  تسدب  دوخ  رکذ  ندـیلام  ندرک و   582 ص : نیقیلا ، قح  يزاب  رد  تسین و  زیاج  يرگید  زیچب  تسا و  زیاـج  دـیایب  ینم  اـت 

دـناهدرک و فالخ  جرف  ریغب  وا  ندـب  ریاس  زا  دوخ  زینک  هجوز و  تسد  ریغب  رکذ  ندـیلام  رد  نینچمه  تسا و  فالخ  دـیایب  ینم  اـت  دوخ 
هورکم یضعب  تسا و  زیاج  دننکیم  اهیسورع  رد  هک  يراثن  اهدرم و  عامج  تمرح  رد  تسین  یفالخ  تسین و  مارح  اهنیا  هک  تسنآ  رهـشا 

نآ زا  نتـشادرب  دـناهتفگ  تسین  یـضار  شبحاص  هک  دـشاب  ياهنیرق  هکنآ  رگم  تسا  زیاـج  نآ  زا  ندروخ  هک  تسنآ  روهـشم  دـننادیم و 
مایا رد  نز  لبق  رد  یطو  دناهتخیر و  نتـشادرب  يارب  زا  هک  دـشاب  نئارق  ای  دـنرادرب  هک  دـهدب  تصخر  احیرـص  وا  هکنآ  رگم  تسین  زیاج 
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هک ینز  جرف  زا  ار  ینم  دناهتـسناد  مارح  ءاملع  زا  یـضعب  تسا و  فالخ  لسغ  زا  شیپ  ندش و  كاپ  زا  دعب  تسا و  مارح  سافن  ضیح و 
ار هفطن  تید  دنک  نینچ  رگا  دناهتفگ  یضعب  دناهتسناد و  هورکم  یـضعب  هتخیر و  نوریب  وا  تصخر  نودب  دشاب  هتـساوخ  مئاد  دقعب  ار  وا 
وا هلابح  رد  مئاد  دـقعب  هک  نز  یطو  كرت  تسا و  مارح  رتخد  یطو  لاس  هن  زا  شیپ  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ  دـهدب  دـیاب  نزب  یفرـشا  هد 

همع و ومع و  دالوا  ریغب  دـشاب  وا  یبسن  شیوخ  هک  ینز  ره  درم  رب  تسا  مارح  نز و  تصخرب  رگم  يرذـعیب  هام  راـهچ  زا  هداـیز  دـشاب 
رهاوخ یعاضر و  ردام  دـننام  دوش  ققحتم  طیارـش  هک  یتقو  تسا  مارح  زین  عاضر  زا  مارح و  نادرم  زا  اهنیا  لثم  زین  نز  رب  هلاخ و  ولاخ و 

رب دوشیم  مارح  دـنک  یطو  کلمب  ای  دـقع  هب  ار  ینز  یـسک  رگا  یعاضر و  رهاوخ  رتخد  ردارب و  رتخد  یعاـضر و  رتخد  هلاـخ و  همع و  و 
دنچ ره  وا و  رـسپ  رتخد  وا و  رتخد  رتخد  نز و  نآ  رتخد  دور و  الاب  دـنچ  ره  وا و  ردـپ  ردام  وا و  ردام  رداـم  نز و  نآ  رداـم  هدـننکیطو 
دبؤم مارح  نز  نآ  نارتخد  نادـنزرف و  درم و  نآ  ردـپ  رب  دوشیم  مارح  نز  نآ  دـنکن  یطو  ار  وا  ار و  ینز  دـنک  دـقع  رگا  دـنور و  نیئاـپ 

ضحمب نز  ردام  رد  ار و  رتخد  تساوخ  دناوتیم  دوش  ادج  ردام  زا  رگا  تساوخ و  دناوتیمن  ار  رتخد  تسا  وا  دـقع  رد  ردام  ات  اما  دوشیمن 
مارح یطو  نودب  ردپ  رب  دنزرف  هکولمم  دنزرف و  رب  ردپ  هکولمم  تسا و  مارح  هک  تسنآ  يوقا  رهـشا و  تسا و  فالخ  یطو  نودب  دـقع 
هاوخ يردـپ و  يردام و  رهاوخ  ای  يردام  رهاوخ  ای  يردـپ  رهاوخ  هاوخ  تشاد  دـناوتیمن  دوخ  دـقعب  تقو  کـی  رد  رهاوخ  ود  دوشیمن و 

رب تلالد  حیحـص  ثیدـح  هک  هعتم  رد  رگم  تساوخ  دـناوتیم  ار  يرگید  دوش  فرطرب  رهاوخ  کی  دـقع  رگا  هعتمب و  هاوخ  مئاد و  دـقعب 
دناوتیمن نز  نآ  دـقع  زا  دـعب  ار  نز  ردارب  رتخد  نز و  نآ  رهاوخ  رتخد  هک  تسنآ  روهـشم  دـناهدش و  لـیاق  یعمج  دـنکیم و  زاوج  مدـع 

رد دش  روکذـم  هک  اهنیا  تسا و  رایـسب  هلأسم  نیا  عورف  تسا و  یلوا  طایتحا  دناهتـسناد و  زیاج  اقلطم  یـضعب  وا و  ياضرب  رگم  تساوخ 
رتخد اب  نآ  زا  دعب  دنک و  دقع  ار  ردام  هکنآ  لثم  دوشیمن  تمرح  ثعاب  دوشب  عقاو  يرگید  دـقع  زا  دـعب  هک  یئانز  تسا و  حیحـص  یطو 
تمرح ببـس  دـناهتفگ  رثکا  تسا  فـالخ  دوش  عقاو  دـقع  زا  شیپ  هک  یئاـنز  رد  دوشیمن و  مارح  رداـم  دـنک  اـنز   583 ص : نیقیلا ، قـح 

دوخ هلاخ  همع و  اب  انز  رگا  دناهتفگ  یضعب  تسا و  يوقا  نیا  دوشیمن و  تمرح  ثعاب  اقلطم  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  طوحا  نیا  دوشیم و 
زا یئاجب  دـنک  رظن  ای  دـلامب  وا  رب  تسد  دوش و  کلام  ار  يزینک  هک  يدرم  دوشیمن و  دـشاب  اهنیا  ریغب  رگا  دوشیم و  تمرح  ثعاـب  دـشاب 

دناهتفگ و ار  ندیسوب  یـضعب  دوشیم و  مارح  وا  دنزرف  وا و  ردپ  رب  زینک  هک  دناهتفگ  یـضعب  درک  دناوتیمن  نآب  رظن  کلام  ریغ  هک  وا  ندب 
ریاس ناردارب و  نارهاوخ و  نادنزرف و  هک  دناهتفگ  ءاملع  رثکا  دناهدرک و  لمح  تهارک  رب  ار  ثیداحا  دوشیمن و  مارح  هک  تسنآ  روهشم 

ناوتیمن عمج  یطو  رد  درک و  ناوتیم  عمج  کلم  رد  ار  رهاوخ  ود  دنراد و  بسن  مکح  ماکحا  نیا  رد  دـسرمهب  عاضر  ببـسب  هک  اهتبـسن 
هدع رد  ار  ینز  هک  یـسک  تسا و  مارح  وا  رب  يرگید  یطو  تسا  وا  کلم  رد  وا  ات  دنک  یطو  هک  ار  یکی  دنک و  یطو  ار  ود  ره  هک  درک 

ار هدع  رگا  تسین و  لالح  وا  رب  زگره  دوشیم و  دبؤم  مارح  وا  رب  نز  نآ  تسا  مارح  هدع  رد  دقع  هکنآ  هدعب و  دـشاب  ملاع  دـنک و  دـقع 
رگا دوشیم و  دبؤم  مارح  زاب  دشاب  هدرک  لوخد  دقع  زا  دعب  رگا  دنادن  ار  کیچیه  ای  دنادن  ار  هدـع  رد  دـقع  ندوب  مارح  دـناد و  ای  دـنادن 
نیاب هدع  یعجر و  هدـع  نایم  تسین  یقرف  ماکحا  نیا  رد  تساوخ و  دـناوتیم  ار  وا  يرگید  دـقعب  تسا و  لطاب  دـقع  دـشاب  هدرکن  لوخد 
رثکا تسین و  يراج  نآ  رد  هک  تسنآ  رهظا  تسا و  فالخ  زینک  ءاربتـسا  تدم  رد  هعتم و  مئاد و  دقع  نایم  ههبـش و  هدع  تافو و  هدـعو 

رب رایسب  تایاور  دش و  روکذم  هک  ماکحا  عیمج  رد  دراد  هدع  رد  دقع  مکح  زاب  دنک  دقع  ار  رادرهوش  نز  هک  یـسک  هک  دناهتفگ  ءاملع 
هیعجر هدـع  رد  ای  دراد  رهوش  هک  ینز  اب  دـنک  انز  هک  یـسک  تسا و  طوحا  لوا  لوقب  لمع  دوشیمن و  مارح  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  نیا 

دوشیمن و تمرح  ثعاب  تافو  هدعو  هنیاب  هدع  رد  تسه و  ینخـس  شلیلد  یناز و  رب  نز  نآ  دوشیم  دبؤم  مارح  هک  تسنآ  روهـشم  دـشاب 
روهـشم و قفاوم  تساوخ  دناوتیم  ار  وا  دقعب  دوشیمن و  مارح  وا  رب  دشابن  یعجر  هدـع  رد  دـشاب و  هتـشادن  رهوش  هک  ینز  اب  دـنک  انز  رگا 

نآب دناوخب  ار  وا  هکنآب  دنک  ناحتما  ار  شاهبوت  هک  تسا  هدـش  دراو  تیاور  رد  تسین  لالح  وا  رب  نز  نآ  دـنکن  هبوت  ات  دـناهتفگ  یـضعب 
اـضیا دـناهدرک و  بابحتـسا  رب  لمح  رثکا  تسا و  هدرک  هبوت  دوشیم  مولعم  دـنک  عانتما  دـنکن و  لوبق  رگا  تسا  هدرکیم  رتشیپ  هک  یمارح 
ذایعلا یسک  نز  رگا  تسا و  بانتجا  طوحا  دننادیم و  مارح  یضعب  تسا و  تهارک  رهـشا  انزب و  دنروهـشم  هک  ینانز  حاکن  رد  تسفالخ 
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رب نز  نآ  رارـصاب  هک  دـناهتفگ  ءاملع  زا  یـضعب  دـنک و  انز  رب  رارـصا  دـنچ  ره  رهوش  رب  دوشیمن  مارح  هک  تسنآ  روهـشم  دـنک  انز  هّللاب 
رب دوشیم  مارح  دوـشب  وا  ربد  لـخاد   584 ص : نیقیلا ، قح  شرکذ  زا  یـضعب  هک  يرـسپ  اب  دـنک  هطاول  یـسک  رگا  دوشیم  مارح  شرهوش 

مارح هک  تسنآ  روهشم  دنکب  اهنآ  حاکن  زا  دعب  رگا  دشاب و  اهنآ  حاکن  زا  شیپ  لعف  نآ  رگا  رسپ  نآ  رتخد  رهاوخ و  ردام و  هدننکهطاول 
الاب دنچ  ره  نینچمه  وا و  ردپ  ردام  رـسپ و  ردام  ردام  لثم  دالوا  دالوا  تادجب و  دنکیم  تیارـس  مکح  نیا  هک  تسنآ  روهـشم  دوشیمن و 

دنکیمن و رهاوخ  دالواب  تیارـس  ریدقت  ره  رب  تسین و  یلاکـشا  زا  یلاخ  دـنور و  نیئاپ  دـنچ  ره  وا  رـسپ  نارتخد  رتخد و  رتخدـب  دـنور و 
دـنوشیم و مارح  لوعفم  رب  زین  لعاف  رتخد  رهاوخ و  ردام و  دـناهتفگ  یـضعب  دوشیمن و  مارح  اـهنیا  زا  يزیچ  لوعفم  رب  هک  تسنآ  روهـشم 
دوشیم و دبؤم  مارح  وا  رب  نز  تسا  مارح  هک  دناد  مارحا و  لاح  رد  ار  ینز  دنک  دقع  هاگره  مرحم  هک  تسنآ  روهـشم  درادـن و  يدنتـسم 

هاوخ دنکب و  لوخد  هاوخ  دوشیم  مارح  اقلطم  دشاب  ملاع  رگا  دناهتفگ  یضعب  دوشیم و  مارح  زین  تمرحب  دشاب  لهاج  رگا  دناهتفگ  یضعب 
تساوخ دناوتیمن  رتشیب  مئاد  دقعب  زینک  ود  تساوخ و  دناوتیم  نز  راهچ  مئاد  دقعب  دازآ  دوشیم و  مارح  لوخد  اب  دشاب  لهاج  رگا  دنکن و 

تفرگ و دناوتیم  دهاوخ  هچ  ره  نیمی  کلم  هعتم و  نتـساوخ و  تسین  زیاج  ار  وا  راهچ  رب  هدایز  تساوخ و  دـناوتیم  دازآ  ود  زینک و  ود  و 
کلام هک  یلوق  رب  انب  زین  نیمی  کلم  دهاوخ و  هچ  ره  هعتم  تساوخ و  دناوتیم  زینک  دازآ و  کی  دازآ و  ود  زینک و  راهچ  مئاد  دقعب  مالغ 

هک ار  ینز  دوشیم و  دبؤم  مارح  دنیوگب  هک  يدع  قالط  هن  تسا و  مارح  دیاین  رد  نایم  رد  للحم  ات  دـنیوگب  قالط  هس  هک  ار  ینز  دوش و 
بـش کی  بش  راهچ  ره  هک  تسنآ  اـهنآ  هلمج  زا  تسناـنز و  ناـیم  لدـع  ماـکحا  هلمج  زا  دوشیم و  دـبؤم  مارح  دـنک  ناـعل  نآـب  رهوش 

نوریب هناخ  زا  وا  تصخر  نودـب  دـنکب و  رهوش  تعاطا  نز  دـهدب و  فورعمب  هقفن  دـنکن و  ناشیا  رب  روج  دـباوخب و  ناـشیا  زا  یکیدزن 
ریاس رهاوخ و  ردام و  رهظب  هیبشت  ار  وا  هک  نز  اب  ندرک  راهظ  درک و  ناوتیمن  ءاصحا  هلاـسر  نیا  رد  تسا و  رایـسب  حاـکن  ماـکحا  دورن و 

هام راهچ  دوخ  هجوز  یطو  كرت  رب  دروخب  مسق  هک  تسا  الیا  حاکن  عباوت  هلمج  زا  تسا و  رایـسب  شماکحا  تسمارح و  دـنکب  تامرحم 
رهوش و دنکب و  دوخ  زا  وا  دـنزرف  یفن  ای  دـهدب  دوخ  هجوزب  انز  تبـسن  هک  تسا  ناعل  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  رایـسب  نآ  ماکحا  هدایز و  و 
وا رب  نز  ناعل  قیقحت  زا  دعب  تسا و  رایسب  نآ  ماکحا  دلو و  یفن  ای  دح  طوقس  يارب  دننک  نیرفن  تنعل و  رگیدکی  رب  عرش  مکاح  دزن  نز 

دازآ دهدب و  یغلبم  هک  كولمم  ندرک  بتاکم  دوش و  دازآ  یلوم  توف  زا  دعب  هک  مالغ  ندرک  ربدم  قتع و  ماکحا  دوشیم و  دـبؤم  مارح 
زا دعب  تسا و  رایسب  ندرک  دهع  ادخ  اب  ندرک و  رذن  ندروخ و  مسق  ماکحا  تسا و  رایسب  دشاب  هتـشاد  دنزرف  یلوم  زا  هک  يزینک  دوش و 
زین هلاض  هطقل و  تسین و  زیاـج  ثراوب  رارـضا  تیـصو و  رد  فیح  تسا و  مارح  نآ  ندرک  تفلاـخم  اـهنآ  طیارـش  ققحت  اـهنآ و  داـقعنا 

دیـص و ماکحا  و  تسا . رایـسب  تاکرتشم  ریاس  قرط و  سرادم و  دجاسم و  585 و  ص : نیقیلا ، قح  عراوش  ماکحا  دراد و  رایـسب  ماکحا 
ات راهچ  زا  تسا  رایـسب  فالخ  هحیبذ  تامرحم  رد  تسا و  رایـسب  تشوگ  مارح  تشوگ و  لـالح  تاـناویح  هحیبذ و  تاـمرحم  حـیابذ و 

ندوب لالح  رد  تسکاپ و  دنامیم  رگج  لد و  نایم  رد  هچنآ  دـنامیم و  اهگر  رد  هچنآ  هن  دـیآیم  نوریب  هحیبذ  زا  هک  ینوخ  لوا )  ) هدـفه
تـسین موـلعم  یفـالخ  مه  نآ  رد  تسا و  رکذ  موـس )  ) تسین رهاـظ  نآ  تـمرح  رد  یفـالخ  تـسا و  زرپـس  مود )  ) دـناهدرک فـالخ  نآ 

تثابخ رابتعاب  دـناهدرکن  لقن  یفالخ  زین  نآ  رد  تسا و  نیگرـس  مجنپ )  ) دـناهدرک لـقن  فـالخیب  زین  ار  نآ  تسا و  اهیـصخ  مراـهچ ) )
نآ ناـیم  رد  دـنزرف  هک  تسیا  هدرپ  نآ  تسا و  همیـشم  متـشه )  ) هرهز ینعی  هرارم  متفه )  ) لوـب عاـمتجا  لـحم  ینعی  تسا  هناـثم  مشـش ) )

تـسا هدـش  هدیـشک  تشپ  تارقف  ناـیم  رد  هک  مارح  زغم  ینعی  تـسا  عاـخن  مـهد )  ) شنوردـنا نوریب و  تـسا  هداـم  جرف  مـهن )  ) دـشابیم
( مهدزاود  ) تسا هدیـشک  ربد  تشپ  ناوختـسا  اـت  ندرگ  زا  رهظ  تارقف  فرط  ود  زا  هک  تـسا  هدـنک  یپ  ود  نآ  تـسا و  اـیلع  مهدزاـی ) )

تاناویح ياهاپ  تشپ  رد  هک  تسا  یئاهیپ  نآ  تسا و  عجاشالا  تاذ  مهدزیـس )  ) دشابیم تشوگ  یبرچ  نایم  هک  تسا  اههرگ  اههدـغ و 
ردـقب اـبیرقت  هک  یمرک  دـننام  دـشابیم  هلک  زغم  ناـیم  رد  هک  تسا  یگنر  يرتسکاـخ  هدـغ  نآ  تسا و  غاـمد  هزرخ  مهدراـهچ )  ) دـشابیم

دارم ایوگ  تسا و  قورع  مهدزناش )  ) مشچ عیمج  هن  تسا  یهایـس  لحم  هک  هدـید  کـمدرم  ینعی  تسا  هقدـح  مهدزناـپ )  ) تسا يدوخن 
ار موقلح  هک  تسنآ  طوحا  اهگر و  هاش  ینعی  تسا  هدـش  دراو  جادوا  نآ  ياجب  ثیداحا  یـضعب  رد  هکنانچ  دـشاب  گرزب  ياهگر  ناشیا 
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ود مهدفه )  ) دننکیم دوهی  هک  یـشورب  دننک  ادج  رگیدکی  زا  هشیر  هشیر  ار  تشوگ  مامت  دیاب  دـشاب  دارم  اهگر  مامت  رگا  دـنروخن و  مه 
هک لد  ياهشوگ  قورع و  رد  اصوصخ  دناهتسناد  هورکم  یـضعب  دناهدرک و  فالخ  دش  روکذم  لوا  هک  زیچ  جنپ  ریغ  رد  تسلد و  شوگ 

ببـس نیاب  و  تسا . هدـش  عقاو  دـلج  جرف  ینعی  ایح  ياجب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هتفگ  هیوباب  نبا  دـننادیم و  هورکم  ءاـملع  رثکا 
تامومع هضراعم  اب  یلسرم  ثیدح  نینچب  دنزپیم و  تسوپ  اب  ار  اهنآ  ابلاغ  هکنآ  رابتعاب  دننادیم  مارح  ار  هچاپ  هلک و  نیرصاعم  زا  یـضعب 

هک تسنکمم  يدـیق و  یئانثتـسا و  نودـب  تسا  هدـش  دراو  هچاپ  هلک و  باب  رد  ثیداحا  هکنآ  اب  تسلکـشم  تمرح  تابثا  رابخا  تایآ و 
داد دهاوخ  تداهـش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدش  دراو  همیرک  هیآ  رد  تسا و  هدش  عقاو  ایح  ياجب  هکنآ  هنیرقب  دشاب  جرف  دـلج  زا  دارم 

اهجرف دولج  زا  دارم  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیداحا   586 ص : نیقیلا ، قح  امش و  دولج  امش و  ياههدید  امـش و  شوگ  امـش  يارب  زا 
نآ تشوگ  یئاهنتب  دروخب  ناسنا  هرذع  یتدم  هک  یناویح  تسا و  هدش  دراو  نآ  زا  یهن  ندروخ و  تسا  هورکم  دـناهتفگ  ار  هولق  تسا و 
زا ءاربتـساب  دوش و  وب  دب  شتـشوگ  هک  تسنآ  شدح  هک  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هورکم  دـناهتفگ  یـضعب  روهـشم و  رب  انب  دوشیم  مارح 

فالخلا و یلع  زور  لهچ  ای  زور  یـس  ای  زور  تسیب  ار  واگ  زور و  لهچ  ار  رتش  دنناروخب  نآب  رگید  فلع  هک  دـیآیم  ردـب  ندوب  لالج 
زور و هنابـش  کی  ار  یهام  زور و  جـنپ  ای  زور  هس  ار  یگناخ  یبآ و  غرم  زور و  هدراهچ  ای  زور  جـنپ  ای  زور  تفه  ای  زور  هد  ار  دنفـسوگ 
تشوگ و دـنک  یطو  ار  نآ  یمدآ  هک  ار  یئاپراهچ  هک  تسنآ  روهـشم  دـنناروخب و  اهنآ  هب  كاپ  فلع  اهتدـم  نیا  رد  هک  تسنآ  طوحا 

شتـشوگ نآ  زا  دوصقم  رگا  دننازوسب  ار  وا  شتآ  هب  دـننک و  حـبذ  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  تسا و  مارح  دـسرمهب  نآ  زا  دـعب  هک  یلـسن 
تسا هدشن  مکحم  نآ  هب  شناوختسا  هدیئورن و  نآ  هب  شتشوگ  رگا  دروخب و  یکوخ  ریش  هک  یناویح  هک  تسا  نآ  روهـشم  اضیا  دشاب و 

هدش مکحم  شناوختسا  هدیئور و  نآب  شتشوگ  رگا  دننک و  ءاربتـسا  ار  نآ  زور  تفه  هک  تسا  تنـس  تسا و  هورکم  نآ  ریـش  تشوگ و 
ماما ترـضح  تبرت  ریغ  تسا  مارح  لگ  كاخ و  ندروخ  تسا و  هدیناسر  مهب  نآ  زا  دـعب  هک  نآ  لسن  نآ و  تشوگ  دوشیم  مارح  تسا 

زیوم و ریـصع  رد  دوش و  هکرـس  اـی  دورب و  نآ  ثلث  ود  اـت  تسا  مارح  دـیآ  شوجب  هک  روگنا  هریـش  ءافـش و  دـصقب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
تسین زیاج  وا  تصخریب  ریغ  لام  رد  فرصت  هک  نادب  تسین و  مارح  ماعط  شمشک  تسا و  تمرح  مدع  رهشا  تسا و  فالخ  شمشک 
یجرح ینعی  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکَْأت  ْنَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َو ال  تسا  هدومرف  نآرق  رد  یلاعتقح  هک  ندروخ  اهنآ  هناـخ  زا  لوا  عضوم  ود  رد  رگم 

دـنزرف و هک  اریز  تسا  ناشیا  دالوا  ياههناخ  ناشدوخ  ياههناخب  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  دوخ  ياههناخ  زا  دـیروخب  هکنآب  تسین  امـش  رب 
یلوا قیرطب  هکنآ  يارب  زا  دـناهدرکن  رکذ  ار  اـهنیا  دـناهتفگ  یـضعب  دـنااهدرک و  لـخاد  مه  ار  جاوزا  یـضعب  دراد و  ردـپب  قلعت  وا  لاوما 
دنادن دـبایب و  دوخ  هناخ  رد  هک  دـشاب  يزیچ  دارم  ای  دـشاب  رگید  ياهنآ  تیلح  رد  هغلابم  يارب  زا  سفنا  رکذ  هک  تسین  رود  دوب و  مولعم 

هک نآ  رد  تسا  فالخ  امـش و  ناردام  ياههناخ  ای  امـش  ناردـپ  ياـههناخ  اـی  ینعی  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکئاـبآ  ِتُوُیب  َْوأ  تسا  وا  زا  هک 
ردام و ردام  لثم  دنلخاد  ناردام  رد  تادج  هکنآ  رد  تسا  فالخ  نینچمه  ردام و  ردـپ  ردـپ و  ردـپ  لثم  تسا  لخاد  ناردـپ  رد  دادـجا 

هکنآ زا  دنامعا  رهاوخ  ردارب و  امش  نارهاوخ  ياههناخ  ای  امش  ناردارب  ياههناخ  ای  ینعی  ْمُِکتاوَخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکناوْخِإ  ِتُوُیب  َْوأ  ردپ  ردام 
ای امـش  ياهومع  ياههناخ  ای  ینعی  ْمُِکتالاخ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکلاوْخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُکِمامْعَأ  ِتُوُیب  َْوأ  يرداـم  اـی  دنـشاب  يردـپ 

ولاخ و هکنآ  زا  دـنامعا  زین  اهنیا  امـش  ياههلاخ  ياههناخ  ای  امـش  ياهولاخ  ياههناخ  ای  امـش  ياـههمع   587 ص : نیقیلا ، قح  ياـههناخ 
ام َْوأ  دشابن  لماش  ار  دـج  ردام و  ردـپ و  يولاخ  ومع و  هک  تسنآ  شرهاظ  يردام و  يردـپ  ای  يردام  ای  يردام  ای  دنـشاب  يردـپ  يومع 

اریز تسا  یمدآ  هدنب  هناخ  دارم  دناهتفگ  یضعب  ار  نآ  ياهدیلک  امـش  دیـشاب  کلام  هک  ياهناخ  نآ  ای  ینعی  ْمُکِقیِدَص  َْوأ  ُهَِحتافَم  ُْمتْکَلَم 
ناشیا لام  زا  فورعم  ردـقب  ناشیا  هک  لفط  یـصو  یلو و  دـننام  دـشاب  یتیالو  وا  رب  ار  یمدآ  هک  یـسک  هناخ  ای  تسا  اـقآ  زا  وا  لاـم  هک 

هک تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسوا و  زا  دنادن  هک  دبایب  یلام  دوخ  هناخ  رد  هک  تسنآ  دناهتفگ  یـضعب  دروخ و  دنناوتیم 
هناخ اـی  ینعی  ْمُکِقیِدَـص  َْوأ  دروخب  وا  لاـم  زا  وا  نذا  نودـب  دـیامن و  ماـیق  وا  لاـم  رد  دـشاب و  هتـشاد  یلیکو  هک  تسا  يدرم  نآ  زا  دارم 
دارم دناهتفگ  یضعب  دشاب و  قداص  یتسود  رد  هک  تسا  یتسود  دارم  دناهتفگ  یضعب  تسا  فالخ  قیدص  ینعم  رد  امش و  رای  تسود و 
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ادخب هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  قفاوم  وت  رهاظ  اب  وا  رهاظ  هکنانچ  مه  دشاب  قفاوم  وت  نطاب  اب  وا  نطاب  هک  تسنآ 
هدـش دراو  رگید  تیاور  وا و  تصخر  نودـب  وا  ماعط  زا  دروخب  سپ  دوخ  رای  قیدـص و  هناخ  رد  دوش  لخاد  هک  تسا  يدرم  وا  هک  مسق 

هک وا  بیج  ای  دوخ  بحاصم  نیتسآ  رد  دـنکیم  لخاد  ار  دوخ  تسد  امـش  زا  يدـحا  اـیآ  هک  دیـسرپ  یـصخش  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا 
میظع هلمج  زا  هک  تسلوقنم  ترضح  نآ  زا  اضیا  دیتسین  رگیدکی  تسود  قیدص و  امـش  سپ  دومرف  ترـضح  هن  دنتفگ  درادرب  تسکلام 
ردارب ردپ و  سفن و  هلزنمب  تسا  هدینادرگ  ماشتحا  كرت  طاسبنا و  دامتعا و  سنا و  رد  ار  وا  یلاعتقح  هک  تسا  نآ  قیدـص  تمرح  ندوب 
دندرک هثاغتـسا  هک  یتقو  رد  منهج  لـها  هک  اریز  رداـم  ردـپ و  زا  تسا  رتگرزب  قیدـص  هک  دـناهدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  وا و  دـنزرف  و 

َْوأ ًاعیِمَج  اُولُکَْأت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  نابرهم  قیدص  هن  ناگدننک و  تعافـش  ار  ام  تسین  دنتفگ  هکلب  دندرکن  ناردام  ناردپب و  هثاغتـسا 
یمدآ هک  تسنآ  همیرک  هیآ  نیا  رهاظ  هک  نادب  قرفتم و  هدنکارپ و  ای  مه  اب  دیروخب  هکنآ  رد  یمرج  یکاب و  امش  رب  تسین  ینعی  ًاتاتْـشَأ 
کلام ياضر  مدـعب  ملع  هکنآب  ار  مکح  نیا  دـناهدرک  دـیق  املع  رثکا  ناشیا و  لام  زا  دروخ  دـناوتیم  يزیچ  اـقلطم  تعاـمج  نیا  هناـخ  زا 

دشاب هدش  هناخ  نآ  لخاد  ناشیا  نذاب  هکنآب  دناهدرک  دیق  یضعب  دناهدرک و  فالخ  دنشاب  هتشاد  اضر  مدعب  يوق  نظ  رگا  دشاب و  هتشادن 
زا ایوگ  تسا و  هجویب  رایـسب  دیق  ود  نیا  دشاب و  اهزیچ  نآ  داسف  فوخ  دنروخن  رگا  هک  یئاهزیچ  زا  تسا  زیاج  هک  دـناهتفگ  یـضعب  و 

نوچ هک  دـناهتفگ  تسکلام و  ياضرب  نظ  اـهتروص  نیا  رد  هک  دناهتـشاذگ  نیا  رب  ار  مکح  ياـنب  هک  دـناهدرک  ار  تاصیـصخت  نیا  يارب 
یتروص رد  هکنانچ  مه  دناهدینادرگ  حیرص  نذا  ماقم  مئاق  ار  نیا  ندروخب  دشاب  یضار  نآ  بحاص  هک  تسنآ  اههناخ  نیا  رد  لاح  رهاظ 
رـضاح یـسک  دزن  ار  یماعط  هکنآ  لثم  دـیامنیم  حمـس  تسا و  حـیبق  ندـیبلط  تصخر  تسحـضاو  نذا  نئارق   588 ص : نیقیلا ، قـح  هک 

دابع و حلاصمب  تسا  ملعا  وا  تسادخ و  زا  همه  لاوما  هک  دناهتفگ  یـضعب  مروخب و  ماعط  نیا  زا  هک  دـیهدیم  نذا  هک  دـیوگب  وا  دـنیامن 
دنک یهن  کلام  دنچ  ره  دشاب  هداد  رارق  ناتسود  ناشیوخ و  لاوما  رد  یقح  نینچ  یمدآ  يارب  زا  یلاعتقح  هک  دوشیم  هچ  تسا  قلطم  هیآ 
نذا ریغب  تعامج  نیا  هناـخ  زا  تسین  ندروخ  رد  یکاـب  هک  تسلوقنم  همئا  زا  هک  تسا  هتفگ  عماوجلا  عماـج  رد  هکناـنچ  دروخ  دـناوت  وا 

تصخر تباب  زا  ناشیا  نذا  ریغب  تعامج  نیا  هناخ  زا  ندروخ  تصخر  هک  تسا  هتفگ  نایبلا  عمجم  رد  و  یفارسایب . تجاح  ردقب  ناشیا 
اهنآ ریـش  زا  دشاب  هنـشت  دسرب و  يدنفـسوگ  هلگب  رفـس  رد  ای  دروخب  غاب  نآ  هویم  زا  دوش و  یغاب  لخاد  دشاب و  هنـسرگ  هک  تسا  یـسک 

زا هجوز  لکا  هحابا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدرک  شناگدنب  رب  یلاعت  قح  هک  تسیاهعـسوت  نیا  دـماشایب و 
طیارـش دـشاب و  بجاو  ناشیا  رب  وا  هقفن  رگا  سپ  نادـنزرف  هناخ  زا  ردام  ردـپ و  رداـم و  ردـپ و  هناـخ  زا  دـنزرف  لـکا  دوخ و  جوز  هناـخ 

مدعب ملع  هکنآ  رگم  تسطرـش  نذا  هقفن  بوجو  مدع  اب  دنک و  فرـص  هقفن  رادقم  زا  هدایز  هکنآ  رگم  تسین  نذاب  جایتحا  دـشاب  ققحتم 
ملع ای  کلام  یهن  تروص  رد  زاوج  مدع  رب  دشابن  ققحتم  عامجا  رگا  تسا و  راک  زا  رود  رایسب  نخس  نیا  دشاب و  هتـشاد  کلام  تهارک 

تـصخریب نز  هک  تسا  هدش  دراو  هرارز  تیاور  رد  درک و  دیاب  دییقت  ردق  نامهب  الا  تسین و  رورـض  هیآ  نیا  رد  دییقت  چیه  اضر  مدـعب 
دناوتیم قیدـص  دوخ و  رهوش  هناخ  زا  دـنک  قدـصت  دروخب و  دـناوتیم  نز  هک  تسا  هدـش  دراو  لـیمج  تیاور  رد  دروخ و  دـناوتیم  رهوش 

نیا لام  رد  فرـصت  زاوج  رب  دناهدرک  لالدتـسا  یلوا  قیرطب  سایق  هار  زا  یـضعب  دنک و  قدصت  دوخ و  نمؤم  ردارب  رای و  هناخ  زا  دروخب 
رد ناشیا و  ياهشرف  يور  رب  زامن  ناشیا و  هناخ  رد  نتـسشن  دـننام  ندروخ  زا  دـشاب  رتمک  هاگره  دـناهدش  روکذـم  هیآ  رد  هک  تعامج 

زاوج رب  تلـالد  قباـس  تیاور  هچ  رگا  ناـشیا  لاوما  رد  تافرـصت  تایرورـض و  ریاـس  ناـشیا و  بآـب  نتخاـس  وضو  ناـشیا و  ياـههماج 
ثیداحا زا  یلب  تسا  لکـشم  رابخا  تاـیآ و  تاـمومع  صیـصخت  تیاور  نآ  درجمب  اـما  دومنیم  قیدـص  بیج  نیتسآ و  زا  رز  نتـشادرب 

یمیظع ررض  هک  هیرورض  تالامعتسا  ریاس  ءاجنتـسا و  لسغ و  وضو و  ندروخ و  قح  تاونق  اهرهن و  رد  ار  مدرم  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم 
يارب زا  مزیه  ینعی  شتآ  بآ و  دـنیواسم  نآ  رد  مدرم  همه  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسلوقنم  هچناـنچ  دـشاب  هدوـب  دـشاب  هتـشادن  کـلامب 

کلامب يررـض  هک  اهارحـص  رد  ندرک  زاـمن  نینچ  مه  دـیوریم و  حاـبم  يارحـص  رد  هچنآ  ینعی  هاـیگ  اهارحـص و  اـههوک و  زا  نتخوس 
ار نیمز  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا  رتاوتم  هکنانچ  اهنآ   589 ص : نیقیلا ، قح  زا  ندرک  ممیت  دشاب و  هتـشادن 
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ماتیا لاـم  میق  یـصو و  هک  دـناهدرک  زیوجت  تسا و  هدـینادرگ  هدـننکكاپ  تسا و  هدـینادرگ  زاـمن  ینعی  دوجـس  لـحم  نم  تما  يارب  زا 
( میود  ) درادرب ار  لثملا  ترجا  يرورـض و  جرخ  زا  نیرما  لقا  تسنآ  طوحا  اقلطم و  ای  جاـیتحا  اـب  دـنرادرب  ار  دوخ  لـمع  لـثملا  ترجا 
رادهویم و ناتخرد  ریاس  امرخ و  تخرد  هویم  زا  درذـگیم  وا  رب  هچنآ  زا  دروخب  هک  ار  یمدآ  تسا  زیاـج  هک  تسنآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم 

تلالد زاوج  رب  ثیداحا  تسا و  هدرک  عامجا  ياوعد  نیا  رب  یـسوط  خیـش  هکنیا  یتح  اهنیا  هابـشا  وج و  مدـنگ و  هشوخ  ای  اهنیا  ماـسقا 
دصقب هک  دناهدرک  دیق  دناهدرک  زیوجت  هک  اهنآ  تسا و  هدش  نآ  عنم  رب  هک  یحیحـص  ثیدح  رابتعاب  دناهتـسنادن  زیاج  یـضعب  دنکیم و 
کلام ياضر  نئارق  ات  هک  تسنآ  طوحا  دـشاب و  هتـشادن  کـلام  تیهارکب  نظ  ملع و  درادـنرب و  دوخ  اـب  دـنکن و  داـسفا  دورن و  ندروخ 
دـشاب ریـس  بعل و  وهل و  ضحم  ضرغ  دـشابن و  تراـجت  توـق و  يارب  زا  هک  يدیـص  هک  تسنآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  دروـخن و  دـشابن 

دناهتسناد هرافک  بجوم  یضعب  تسا و  مارح  همئا  ای  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ای  ادخ  زا  يرازیب  هب  ندرک  دای  مسق  تسمارح و 
تمرح ءاملع  نایم  روهـشم  اضیا  ندیرب و  ندـنک و  ار  وم  ندیـشارخ و  ار  ور  ندز و  يور  رب  هچناپط  اهتبیـصم  رد  ار  نانز  تسا  مارح  و 

يارب زا  ار  ندرک  كاچ  نابیرگ  دـناهدرک  زیوجت  یـضعب  براقا و  ریاـس  رهوش و  نز و  يارب  زا  ار  ناـنز  نادرم و  تسندرک  كاـچ  هماـج 
طوحا تسا و  تهارک  راـبخا  زا  یـضعب  رهاـظ  دـناهدرک و  زیوجت  اـقلطم  ار  نز  ندـیرد  هماـج  یـضعب  هربـتعم  تیاور  رد  رداـم و  ردـپ و 
نینچمه ندرک و  تباـبط  تسا  زیاـج  ار  قذاـح  بیبـط  تسمارح و  رـس  ندیـشارت  ترورـض  نودـب  ار  نز  هک  تسنآ  روهـشم  تسکرت و 

جایتحا و تیاهن  اب  اهنیا  لاثما  ندیـشارت و  ندز و  لیم  ندیـشک و  وراد  ار  مشچ  دـشابن و  لتق  نظ  رگا  اههعلـس  ندـیرب  ندرک و  یحارج 
یثلاث هکنآیب  دنـشاب  هرجح  کی  رد  مرحمان  نز  درم و  هک  تسا  مارح  هک  تسنآ  روهـشم  تسین و  زیاج  ار  قذاح  ریغ  اهنیا  زا  کیچیه 

هجوز و ریغ  اب  دراشفین و  ار  شتـسد  دـنک  هحفاصم  هماج  اب  رگا  دـشاب و  نایم  رد  ياهماج  هکنآ  رگم  مرحمان  هحفاصم  ناـشیا و  اـب  دـشاب 
هناگیب و هاوخ  شیوخ و  هاوخ  نز و  درم و  هاوخ  نز و  ود  هاوخ  درم و  ود  هاوخ  تسا  مارح  ندیباوخ  هنهرب  فاحل  کی  ریز  رد  دوخ  زینک 

رگا دـنباوخن و  فاـحل  کـی  ریز  رد  هماـج  اـب  زین  مرحم  درم  نز و  نز و  ود  درم و  ود  هک  تسنآ  طوحا  مرحم و  ریغ  هاوخ  مرحم و  هاوخ 
درم ندیـسوب  زا  ادخ  لوسر  درک  یهن  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  هیوباب  نبا  دننک و  هنایم  ود  ار  فاحل  دـنباوخب 

مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  یترورـضیب و  دـشابن  ياهماج  ناشیا  نایم  رد  دـنباوخب و  رگیدـکی  يولهپ  رد  درم  ود  هکنآ  زا  ار و  درم 
ود ار و  رتخد   590 ص : نیقیلا ، قح  رـسپ و  ار و  رـسپ  رـسپ و  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هدش دراو  رگید  تیاور  رد  دناهتفگ  دنباوخن و  باوختخر  کی  رد  ندیباوخ و  رد  رگیدـکی  زا  دـننک  ادـج  دـیاب  لاس  هد  زا  دـعب  ار  رتخد 
هلاسشـش رتخد  نوچ  هک  تسا  هتفگ  عماج  رد  دیعـس  نب  ییحی  خیـش  دننک و  ادج  ار  ناشیا  باوختخر  دیاب  لاس  شـش  زا  دـعب  هک  تسا 

هکنانچ دناشنن  نماد  رد  دریگن و  رب  رد  دـسوبن و  زین  ار  هلاسجـنپ  هک  تسنآ  طوحا  دریگرب و  رد  دـسوبب و  ار  وا  مرحمان  تسین  زیاج  دوش 
دیاش تسا و  هدش  دراو  هلاسشش  رتخد  ندیناشن  نماد  رد  نتفرگ و  رب  رد  ندیسوب و  زا  یهن  رابخا  رثکا  رد  تسا و  هدش  دراو  یتیاور  رد 
ارهاظ دنک و  مالس  هک  تسا  بحتسم  ندیبلط و  تصخر  تسا  بجاو  بناجا  هناخ  ندش  لخاد  رد  دشاب و  هورکم  شـش  جنپ و  نیبام  رد 

ياههناخ ریغ  اههناخ  رد  دـیوشم  لخاد  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  دـشابن  بجاو  مالـس  نیا  باوج 
دینک ملکت  هک  دـناهدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هماع  دـیریگب و  تصخر  ای  دـینک  ربخ  هکنآ  ات  ناتدوخ 
هناخ نآ  لها  رب  دینک  مالس  هک  دومرف  سپ  ار  هناخ  نآ  لها  دینک  رادربخ  هک  دینک  حنحنت  ای  ربکا  هّللا  ای  هّلل  دمحلا  ای  هّللا  ناحبـس  نتفگب 

تـصخر ندرک و  مالـس  نیا  دومرف  سپ  ددرگرب  الا  دنهدب و  تصخر  رگا  دوش  لخاد  مکیلع  مالّـسلا  دـنیوگب  هبترم  هس  هکنآب  دـناهتفگ 
ات دـیوشم  لـخاد  سپ  ار  يدـحا  هناـخ  نآ  رد  دـیباین  رگا  سپ  ار  یهلا  ماـکحا  دـیوش  رکذـتم  دـیاش  هک  امـش  يارب  زا  تسا  رتـهب  نتفرگ 

امش رب  تسا  رتاناد  امش  ياههدرکب  ادخ  امـش و  يارب  زا  تسا  رتهزیکاپ  نیا  دیدرگرب  سپ  دیدرگرب  دنیوگ  رگا  ار و  امـش  دنهد  تصخر 
رد هک  اهارسناوراک  اهطابر و  دننام  تسین  مدرم  صوصخم  يانکـس  لحم  هک  یئاههناخ  رد  دیوش  لخاد  هک  تسین  یهانگ  تسین و  یکاب 

دینکیم راهظا  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  درخب و  دورب و  دهاوخ  هک  ره  هک  دناهتشاذگ  نتخورف  يارب  یعاتم  ای  تسه  امـش  يارب  زا  یعتمت  اهنآ 
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دنـسب دشاب و  هتـشاد  مکح  نیا  دـشاب  اهنآ  رد  لوخد  نذا  نیارق  هک  مدرم  رثکا  ياههناخناوید  هک  تسین  رود  دـینکیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  و 
( میـس  ) دننکیم رذح  میود )  ) دنونـشیم لوا ) هبترم   ) تسا هبترم  هس  ندـیبلط  تصخر  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم 

ترـضح نآ  زا  حیحـص  دنـسب  ددرگیمرب و  دیبلطن  تصخر  رگا  سپ  دـنهدیمن  تصخر  دـنهاوخ  رگا  دـنهدیم و  تصخر  دـنهاوخ  رگا 
تـسا هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  میهاربا  نب  یلع  تسندرک و  مالـس  لعن و  ندز  نیمز  رب  هدومرف  یلاعتقح  هک  ساـنیتسا  هک  تسلوقنم 

. دش لخاد  ناوتیم  تصخریب  اهنیا  رد  اهایسآ  اهارسناوراک و  تسا و  اهمامح  تسین  راک  رد  ندیبلط  تصخر  هک  ۀنوکـسم  ریغ  تویب  هک 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنسب  ینیلک  591 و  ص : نیقیلا ، قح 

زا حیحـص  دنـسب  اضیا  تسا و  اهنآ  اب  ناشیا  رایتخا  هک  ناشیا  ءایلوا  تصخرب  رگم  مرحمان  نانز  رب  نادرم  دنوش  لخاد  هکنآ  زا  درک  یهن 
هاگره ردپ  دوش و  دوخ  ردپ  هناخ  لخاد  دهاوخ  نوچ  درم  دـبلطب  تصخر  دـیابیم  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

هک ترـضح  نآ  زا  دندیـسرپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رگید  دنـسب  دبلطب و  تصخر  هک  تسین  راک  رد  دوش  دوخ  رـسپ  هناخ  لخاد  دهاوخ 
نم دوب و  وا  دزن  مردپ  نز  دوب و  هدش  توف  مردام  مدیبلطیم و  تصخر  مردپ  رب  نم  یلب  دومرف  دـبلطب  دوخ  ردـپ  رب  تصخر  دـیابیم  درم 

تسا رتوکین  رتهب و  دنک  مالس  رگا  دشابن و  نم  نتفرب  یـضار  دشاب و  هدرک  تولخ  وا  اب  مردپ  ادابم  هک  مدیبلطیم  تصخر  مدوب  كدوک 
رد دنشاب و  هتشاد  رهوش  رگا  شرهاوخ  رتخد و  رب  دبلطب  تصخر  دیابیم  درم  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  هدرک  تیاور  حیحص  دنـسب  اضیا  و 

نذاب رگم  شمراحم  ریاس  هن  شاهلاخ و  هن  شرهاوخ و  هن  شردام و  هناخ  رب  دوشن  لخاد  دـشاب  غلاـب  هک  یـسک  هک  هدومرف  رگید  ثیدـح 
تصخر هک  دیاب  نانمؤم  هورگ  يا  هک  تسا  هدومرف  یلاعت  قح  زاب  تسادخ و  تعاط  مالـس  دنهدیمن و  تصخر  دنکن  مالـس  ات  ناشیا و 

زور بش و  ره  رد  هبترم  هس  نادازآ  زا  ینعی  امش  زا  دناهدیسرن  غولب  دحب  هک  اهنآ  دنیامـش و  نیمی  کلم  هدنب و  هک  اهنآ  امـش  زا  دنبلطب 
اهنیا نتفخ  زامن  تقو  رد  اوه و  یمرگ  تقو  رد  دینکب  هلولیق  باوخ  هک  دـیراذگیم  ار  دوخ  ياههماج  هک  یتقو  رد  حبـص و  زامن  زا  شیپ 

دندرگیم و امش  درگرب  ناشیا  دنبلطن  تصخر  رگا  یکاب  ناشیا  رب  امش و  رب  تسین  دیرادیم  روتـسم  ار  دوخ  هک  تسنآ  هنظم  هک  دنتقو  هس 
ادخ ار و  تایآ  امش  يارب  زا  ادخ  دنکیم  نایب  نینچ  دیراد  جایتحا  رگیدکیب  یـضعب و  رب  امـش  زا  یـضعب  تمدخ  يارب  زا  رگید  تاقوا  رد 

تـصخر هچناـنچ  تاـقوا  همه  رد  دـنبلطب  تصخر  دـیاب  سپ  نادازآ  زا  ینعی  غولب  دـحب  امـش  لاـفطا  دنـسرب  نوچ  تسا و  میکح  اـناد و 
تسا و هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هک  تسا  یتایآ  نومـضم  نیا  تاقوا  ریاس  رد  دازآ  ناغلاب  زا  دـناهدوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  اهنآ  دـندیبلطیم 

هخوسنم تایآ  زا  ار  اهنیا  نارـسفم  زا  یـضعب  یتح  دـناهدشن  اهنآ  هجوتم  ءاـملع  رثکا  هک  دوشیم  طبنتـسم  اـهنیا  رایـسب  دـیاوف  ماـکحا و 
هدومرف یلاعتقح  هکنآ  لوا  تخاس  روکذم  دیاب  زین  ار  دیاوف  زا  یضعب  دنتسین و  خوسنم  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هربتعم  رابخا  دناهتـسناد و 

دننازینک و دارم  دناهتفگ  هماع  نارسفم  زا  یضعب  تسیک  کیلامم  زا  دارم  دنبلطب  تصخر  تاقوا  نیا  رد  هک  ار  کیلامم  تسا  هدرک  رما  و 
حیرص هرارز  ثیدح  دننامالغ و  دناهتفگ  یـضعب  تسه و  زین  هیآ  رهاظ  فالخ  دننکیم و   592 ص : نیقیلا ، قح  رما  نیا  یفن  ام  ثیداـحا 
حیحـص ثیدـح  دـنالخاد و  ود  ره  نازینک  نامالغ و  دـناهتفگ  یـضعب  دنتـسین و  لـخاد  نازینک  سب و  دـننامالغ و  دارم  هک  نآ  رد  تسا 
دنکیم تلالد  هیآ  نیا  هکنآ  میود  هیقت  ای  دشاب  بابحتسا  رب  لومحم  نازینکب  تبـسن  تسا  نکمم  نیا و  رد  تسا  حیرـص  راسی  نب  لیـضف 

ناـمالغ و هک  دوـشیم  تعاـمج  نـیا  لوـق  دـیؤم  دـشاب و  دازآ  ناـشیا و  ناـیم  یقرف  ـالقا  دـشاب و  مرحم  لاـفطا  دـننام  زین  مـالغ  هـکنآ  رب 
دناهتفگ یـضعب  دراد  ینعم  هچ  دنتـسین  فلکم  ناشیا  هکنآ  اب  دشاب  ناذیتساب  لافطا  فیلکت  هکنآ  میـس  دـننادیم  مرحم  ار  نایارـسهجاوخ 

دراد نیاب  راعشا  تسین  ناشیا  امش و  رب  یکاب  هک  تسا  هدومرف  هکنآ  دننکب و  نیا  رب  نیرمت  ار  ناشیا  هک  تسا  ناشیا  يایلوا  فیلکت  دارم 
یبص دارم  ریدقت  ره  رب  تسا و  رهظا  لوا  دـشابیم و  ناشیاب  تبـسن  یبابحتـسا  فیلکت  تسا و  بابحتـسا  لیبس  رب  نیا  دـناهتفگ  یـضعب  و 

ره رد  هک  تسنآ  يارب  زا  هثلث  تاقوا  نیا  صیـصخت  دـناهتفگ  مراهچ  دـنک  تروع  ریغ  تروع و  دـب و  کـین و  ناـیم  زیمت  هک  تسا  زیمم 
دنیاشگیم و ار  رس  دنزیخیمرب و  باوخ  زا  هک  تسا  یتقو  هکنآ  يارب  زا  حبـص  زامن  زا  شیپ  اما  تسندب  رثکا  تروع و  فشک  هنظم  کی 
اههماج و زا  یـضعب  نتخادـنا  رگیدـکی و  اب  تعجاضم  تسا و  هلولیق  تقو  رهظ  تقو  نینچمه  دـننکیم و  زور  هماـجب  بش  هماـج  لیدـبت 
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هک دناهدرکیم  عامج  تاقوا  نیا  رد  دناهتفگ  یضعب  نانز و  اب  تعجاضم  بش و  هماجب  تسا  زور  هماج  لیدبت  تقو  ءاشع  زا  دعب  نینچمه 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ینیلک  تسا و  هدـش  نذا  ریغب  لوخد  زا  عنم  تهج  نیا  زا  دـننکب  لسغ  اب  ار  زاـمن 

يارب زا  ادخ  دشاب و  وت  دوخ  هناخ  نایم  رد  وا  هناخ  دـنچ  ره  تروع  تقو  هس  رد  دـبلطب  تصخر  دـسرب  غولب  دـحب  نوچ  وت  مداخ  دـیابیم 
زا تسا  یلیلعت  دـیکأت و  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  مجنپ  دـنتولخ  تلفغ و  تعاس  اـهنیا  هک  دـنبلطب  تصخر  تاـقوا  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  رما  نیا 

عوجر امـش  رب  ار  ناشیا  جاـیتحا و  ناـشیاب  ار  امـش  نوچ  هک  اریز  تسین  راـک  رد  ناـشیا  نتفرگ  تصخر  تقو  هس  نیا  ریغ  رد  هکنآ  يارب 
تـسا باوـج  مالـس و  يرورـض  ماـکحا  هلمج  زا  و  دوـشیم - راوـشد  همه  رب  راـک  دـنبلطب  تصخر  هک  دـیاب  تاـقوا  همه  رد  رگا  تسا و 

دینک تیحت  سپ  اهتیحت  عاونا  زا  یعونب  ار  امـش  دـننک  تیحت  هاگره  اهوُّدُر  َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  دـیامرفیم  یلاـعتقح 
يارب زا  593 و  ص : نیقیلا ، قح  تسا  دهاش  هدننکباسح و  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  یتسردـب  ار  نآ  دـینک  در  ای  تیحت  نآ  زا  رتوکینب  امش 
رثکا تسا و  مالـس  تیحت  تسا  هتفگ  یـضعب  تیحت  ینعم  رد  تسا  فالخ  لوا ) : ) تسا رورـض  بلطم  دـنچ  قیقحت  هیآ  نیا  داـفم  ناـیب 

ار لعف  لوق و  زا  یکین  ره  دناهتفگ  یضعب  تسلخاد و  نیا  رد  یتیحت  اعد و  ره  دناهتفگ  یضعب  دناهدرک و  ریسفت  نینچ  نییوغل  نیرسفم و 
دنهد سپ  ار  نآ  دیاب  ای  تسا  ششخب  هیطع و  دارم  دناهتفگ  یـضعب  تسنیا و  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  مالک  رهاظ  هچنانچ  تسلماش 
یئاعد مالس و  ره  ای  مالس  صوصخ  دارم  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  رابخا  زا  تسا و  فیعض  رایـسب  لوق  نیا  دنهدب و  نآ  زا  هدایز  ضوع  ای 

هّللا مکمحری  دیئوگب  دنکب  هسطع  امش  زا  یکی  رگا  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  ربتعم  دنـسب  هکنانچ  تسلماش  ار  یمارکا  و 
هک تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهـش  نبا  دـندومرف و  هیآ  نیاـب  داهـشتسا  ترـضح  سپ  مکمحری  مکل و  هّللا  رفغی  دـیوگب  باوج  رد  وا  و 
ادخ دومرف  دندیسرپ  نآ  ببس  زا  درک  دازآ  ار  وا  ترضح  دروآ  ترضح  نآ  يارب  زا  یلگ  ياتکی  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هیراج 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک  تسندرک و  دازآ  لگ  نآ  زا  رتهب  هیآ و  نیا  رد  تسا  هدومرف  بیدأت  نینچ  ار  ام 
نبا زا  نایبلا  عمجم  رد  تسا و  رایـسب  باب  نیا  رد  رابخا  مالـس و  در  دننام  تسا  بجاو  تباتک  باوج  در  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
لها زا  هدننکمالـس  هک  تسا  یتروص  رد  در  دـشاب و  نمؤم  هدننکمالـس  هک  تسیتروص  رد  نسح  اب  تیحت  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع 

تیحت هک  اریز  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  مکیلع  دیوگب و  باوج  رد  مکیلع  مالّسلا  دیوگب  دنک و  مالس  ناملسم  رگا  سپ  دشاب  باتک 
تسا و ناملـسم  يارب  زا  ود  ره  هک  دـناهتفگ  یـضعب  مکیلع و  یئوگیم  دـنک  مالـس  رفاک  رگا  تسا و  مالـس  ياهتنم  نیا  هدرک و  نسحاـب 

تفگ دمآ و  يرگید  هّللا  ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  دومرف  کیلع  مالّسلا  تفگ  لوسر ص و  ترـضح  دزنب  دمآ  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور 
هتاکرب هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  تفگ  دمآ  يرگید  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  کیلع و  مالّسلا  تفگ  ترضح  هّللا  ۀمحر  کیلع و  مالّـسلا 

دایز میـس  يارب  يدرک و  دایز  میود  لوا و  يارب  هّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ  هباحـص  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر  مالّـسلا و  کـیلع  دومرف و  ترـضح 
تسا و تیحت  رد  لخاد  هتبلا  مالـس  ۀـلمجلاب  مدرک و  در  وا  رب  ار  وا  نم  سپ  تشاذـگن  نم  يارب  ار  تیحت  زا  يزیچ  میـس  دومرف  يدرکن 

دـش دهاوخ  روکذم  یلعف  ياهتیحت  زامن و  مکح  دیوگب و  باوج  زامن  ریغ  رد  هک  تسنآ  طوحا  رگید  لوق  ياهتیحت  تسبجاو و  شباوج 
نآ و در  تسا  بجاو  تسا و  حیحص  مالّسلا  مکیلع  ای  کیلع  مالّسلا  دیوگب  رگا  دناهتف  باحصا گ زا  یضعب  میود ) . ) یلاعت هّللا  ءاش  نا 

تسا نیا  دیؤم  تسا و  مالـس  باوج  هکلب  تسین  مالـس  نیا  هک  اریز  تسین  بجاو  شباوج  دیوگب  مالّـسلا  مکیلع  رگا  تسا  هتفگ  همالع 
کیلع تفگ  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن  یـصخش   594 ص : نیقیلا ، قح  هک  دـناهدرک  تیاور  هماـع  هکنآ 

دیوگ وت  باوج  هکنآ  سپ  کیلع  مالـس  وگب  ینک  مالـس  نوچ  تسناگدرم  تیحت  مالّـسلا  کیلع  دومرف  ترـضح  هّللا  لوسر  ای  مالّـسلا 
سیردا نبا  رهاظ  کیلع و  هّللا  مالس  کیلع و  یمالس  مالّسلا و  امالس و  مالس و  رد  دناهدرک  فالخ  نینچمه  مالّسلا و  کیلع  دیوگیم و 

( میـس . ) تسا رهظا  در  بوجو  تسه و  اهنیا  لماش  هیآ  مومع  تسین و  بجاو  مالـس  در  اـهنیا  لاـثما  اـهنیا و  زا  کـی  چـیه  رد  هک  تسنآ 
تسا و نیا  هرکذت  رد  همالع  رهاظ  مکیلع  میدقت  هب  مالّـسلا  مکیلع  دیوگب  باوج  رد  زامن  ریغ  رد  تسا  نیعتم  ایآ  هکنآ  رد  تسا  فالخ 
ود رگا  تسا  هتفگ  تسا و  حیحـص  مالّـسلا  کیلع  دیوگب  دزادنیب و  ار  نآ  واو  رگا  مالّـسلا و  کیلع  دشاب و  سک  کی  هدننکمالـس  رگا 
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نبا دوب و  هماع  مالک  اـجنیا  اـت  تسا  بجاو  يرگید  مالـس  باوج  کـی  ره  رب  دـنک  مالـس  يرگید  رب  کـی  ره  دنـسرب و  رگیدـکیب  سک 
مشاه نب  میهاربا  هنـسح  رد  هکنانچ  تسا  رهظا  يوقا و  نیا  تسا و  یفاک  باوج  رد  مکیلع  مالـس  هک  تسنیا  داقتعا  ار  یعمج  سیردا و 

دیئوگب دنک  مالـس  يرفاک  رگا  مکیلع و  مالـس  دیئوگب  دنک  مالـس  امـش  رب  یناملـسم  رگا  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هکنآ رب  دـنکیم  تلالد  هک  يرابخا  هیآ و  رهاظ  هکنانچ  تسین  بجاو  نسحاب  در  هک  تسنآ  باحـصا  رثکا  مالک  رهاظ  مراهچ ) . ) کـیلع

در هک  دـناهدرک  عامجا  ياوعد  مجنپ ) . ) تسین دامتعا  لحم  تسا و  هماع  قرط  زا  تسا  بجاو  نسحاـب  در  دـشاب  نمؤم  هدننکمالـس  رگا 
هک دـشاب  اهنآ  لخاد  دـیوگیم  باوج  هکنآ  هک  تسطرـش  اما  دوشیم  طقاس  نارگید  زا  یکی  درب  سپ  ینیع  هن  تسا  یئاـفک  بجاو  مـالس 

دوشیمن و طقاس  نارگید  باوجب  دیوگب و  باوج  دیاب  وا  دـشاب  یـصاخ  صخـش  هدننکمالـس  ضرع  رگا  سپ  تسا  هدرک  ناشیا  رب  مالس 
رد تسفالخ  دشاب و  همه  رب  مالـس  شدوصقم  دـیاب  هکلب  ار  یـضعب  دـنادرگ  صوصخم  دوش  لخاد  یعمج  رب  هک  ار  یـسک  تسا  هورکم 

باوج دشاب  زیمم  ریغ  یبص  هدننکمالـس  رگا  دـنکن و  ءافتکا  هک  تسنآ  طوحا  هن  ای  دوشیم  طقاس  نارگید  زا  زیمم  یبص  ندرک  درب  هکنآ 
هک یـسک  تسا و  يروف  در  بوجو  هک  تسنآ  روهـشم  مشـش ) . ) تسا بوجو  هیآ  رهاظ  تسفالخ و  دـشاب  زیمم  رگا  تسین و  بجاو  وا 

باوج تسبجاو  دناهتفگ  ءاملع  رثکا  متفه ) . ) دنک ادا  ات  قوقح  ریاس  دننام  دنامیم  وا  همذ  رب  دناهتفگ  یضعب  تسا و  راکهانگ  دنک  ریخأت 
دونـشب و دشابن  رک  رگا  هک  دیوگب  نانچ  ینعی  دشاب  رک  رگا  اریدقت  دشابن و  رک  رگا  اقیقحت  زامن  لاح  ریغ  رد  دناونـشب  هدننکمالـس  هب  ار 
زا ربتعم   595 ص : نیقیلا ، قح  دنـسب  تسا و  هتفگ  باوج  هک  دوش  موـلعم  وا  رب  هک  دـنکب  یتـکرح  اـی  هراـشا  دـیاب  رک  رب  هک  تسین  رود 

دندرکن در  نم  رب  مدرک و  مالس  هک  دیوگن  ات  دیوگب  دنلب  دیاب  امش  زا  يدحا  دنک  مالس  نوچ  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
مدرک و مالس  نم  هک  هدننکمالس  دیوگن  ات  دیوگب  دنلب  دنکیم  مالس  در  هک  یـسک  دشاب و  هدیناونـشن  ناشیاب  دشاب و  هدرک  مالـس  دیاش  و 
دسیونب و همان  ای  نالف  ای  مکیلع  مالّسلا  دیوگب  ياهدرپ و  ای  يراوید  سپ  زا  دنک  ادن  رگا  هک  تسا  هتفگ  همالع  دنتفگن و  نم  مالس  باوج 

بجاو دناهتفگ  هماع  زا  یضعب  دسرب  واب  تلاسر  ای  همان  ناسرب و  نالفب  ارم  مالس  دیوگب  دتسرفب و  یلوسر  ای  دنک  مالس  وا  رب  همان  نآ  رد 
وا مالک  تسین و  بجاو  رگید  ياـهتروص  رد  باوج و  تسا  بجاو  دونـشب  ار  ادـن  رگا  هک  تسا  هداد  حـیجرت  نآ  زا  دـعب  باوج و  تسا 

دننکیم مالـس  یعمج  زا  تقرافم  سلجم و  زا  نتـساخرب  ماگنه  رد  دـناهدرک  تداع  مدرم  هچنآ  هک  تسا  هتفگ  نآ  زا  دـعب  تسا و  نیتم 
تقرافم ماگنه  مالـس  هک  دوشیم  رهاظ  همالع  مالک  زا  هک  دـیوگ  فلؤم  تسا . تنـس  تسین  بجاو  نآ  باوج  تیحت و  هن  تسا  اعد  نآ 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دانـسالا  برق  رد  يریمح  درادن و  يدنتـسم 
عورـش يریخ  فرح  رد  وا  نتفر  زا  دعب  رگا  مالـسب  ار  دوخ  ناردارب  دنک  عادو  هک  دـیاب  دزیخرب  دوخ  سلجم  زا  يدرم  هاگره  دومرف  مّلس 
ترضح زا  راونالا  عماج  رد  دوب و  دهاوخ  اهنآ  رب  شهانگ  دنک  عورـش  یلطاب  رما  رد  رگا  نآ و  باوث  رد  دوب  دهاوخ  ناشیا  کیرـش  دنک 
ثیداحا نیا  فعض  رابتعاب  ایوگ  مالسب و  ار  ناشیا  دنک  عادو  دزیخرب  دوخ  سلجم  زا  امـش  زا  يدحا  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  تلاسر 

هیآ مومعب  درک و  ناوت  رابخا  نیاب  لالدتـسا  بابحتـسا  تابثا  يارب  زا  هک  تسین  رود  تسا و  هدرکن  اـهنیاب  ءاـنتعا  نیرخأـتم  هقیرط  رب  اـنب 
رثکا تستروع و  نز  يادص  هکنآ  رب  انب  یبنجا  درم  رب  نز  مالس  تسا  مارح  دناهتفگ  یضعب  متشه ) . ) درک ناوتیم  در  بوجو  رب  لالدتـسا 
ندرک مالـس  ناوج  نز  رب  اما  تسین  تباث  توهـش  نودـب  نز  يادـص  ندینـش  تمرح  هک  یتسناد  هکنآ  رب  اـنب  دـناهدرک  فقوت  نیرخأـتم 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  حیحص  هکلب  نسح  دنـسب  وا  ریغ  ینیلک و  هکنانچ  دراد  یتهارک 
زا تشاد  تهارک  نانز و  رب  درکیم  مالـس  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دنتفگیم و  باوج  ناشیا  نانز و  رب  درکیم  مالـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

رجا زا  منکیم  بلط  هچنآ  زا  هدایز  هانگ  نم  رب  دوش  لخاد  سپ  وا  يادص  ارم  دیآ  شوخ  مسرتیم  تفگیم  دنک و  مالس  ناوج  نز  رب  هکنآ 
تـسا فالخ  دننادیم  مارح  ار  یبنجا  رب  مالـس  هک  یعمج  لوق  رب  انب  دناهدرکیم و  نارگید  میلعت  يارب  زا  ار  نیا  ترـضح  ایوگ  باوث و  و 

( مهن . ) روـص نیا   596 ص : نیقیلا ، قح  عـیمج  رد  تسبوـجو  رهظا  هن و  اـی  یبـنجا  رب  تسا  بجاو  وا  مالـس  باوـج  دـنک  مالـس  رگا  هک 
تسین و رهاظ  ناشیا  نایم  یفالخ  تسین و  زیاج  دـناهتفگ  ءاـملع  رثکا  هن  اـی  درک  ناوتیم  همذ  لـها  رب  مالـس  ءادـتبا  اـیآ  هک  تسا  فـالخ 
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ترورض لاح  ریغب  تخاس  دیقم  دیاب  لاح  يا  یلع  تسا و  لکشم  تمرحب  مزج  دشابن  یعامجا  رگا  اما  تسا  هدش  دراو  یهن  رب  ثیداحا 
مظاک ترضح  تمدخب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک  هچنانچ  تحلـصم  و 
یعفن وت  ياعد  یلب  دومرف  ترـضح  ار  وا  منک  اعد  منک و  مالـس  وا  رب  ینارـصن  بیبط  هب  موش  جاتحم  رگا  هک  هد  ربخ  ارم  هک  مالّـسلا  هیلع 
ءادتبا همذ  لها  رب  درک  دیابن  مالس  هک  هتفگ  همالع  تسا و  هدرک  تیاور  ار  نومضم  نیا  زین  حیحـصلاک  نسح  دنـسب  اضیا  دناسریمن و  واب 
دیوگب وا  باوج  هدوب  یمذ  هک  دوش  مولعم  مالس  زا  دعب  دسانشن و  ار  وا  هک  یسک  ای  دشاب  ناما  رد  هک  يرفاک  ینعی  یمذ  رب  مالـس  رگا  و 

هّللا لاطا  ای  ارت  حابـص  دنک  وکین  ادخ  ینعی  کحابـص » هّللا  معنا   » ای ار  وت  ادخ  دـنک  تیادـه  ینعی  هّللا  كادـه  دـیوگب  هکنآب  مالـس  ریغب 
زا حیحـصلاک  نسح  دنـسب  دش و  مامت  همالع  مالک  کیلع  دیوگب و  دنک  مالـس  در  رگا  ار و  وت  ياقب  یلاعتقح  دنادرگ  زارد  ینعی  کئاقب 

کیلع دیئوگب  دنک  مالس  امش  رب  یناملسم  رگا  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  قثوم  دنـسب  کیلع و  دیئوگب  دنک  مالـس  همذ  لها  رگا  مالّـسلا و 

هیلع قداص  ترـضح  زا  رگید  قثوم  دنـسب  مکیلع و  دـیئوگب و  امـش  رب  دـننک  مالـس  رگا  میلـستب و  ار  باتک  لها  دـینکم  ادـتبا  هک  دومرف 
ثیدح رد  مکیلع و  دیوگب  دشاب  هتـسشن  وا  دنک و  مالـس  یـسک  رب  تسرپتب  كرـشم و  ینارـصن و  يدوهی و  رگا  هک  تسلوقنم  مالّـسلا 

رد رگید  ثیداحا  درک و  دیابن  مالسب  ءادتبا  اقلطم  ار  رافک  هک  دش  مولعم  هربتعم  ثیداحا  نیا  زا  سپ  کیلع  وگب  دومرف  حیحـصلاک  قثوم 
واو و نودـب  واوب و  مکیلع  ای و  مکیلع  ای  کیلع  ای و  کیلع  تفگ  دـیاب  ناشیا  باوج  رد  تجاح و  تلاح  رد  رگم  تسا  رایـسب  باب  نیا 

مارح یـضعب  هورکم و  یـضعب  درک  ناوتیم  ناشیاب  ار  مامت  مالـس  اـیآ  دـناهدرکن و  زیوجت  ار  وا  واـب  هماـع  زا  یـضعب  تسا و  زیاـج  ود  ره 
كرت هک  تسنآ  طوحا  تسا و  فالخ  تسا  بجاو  دـش  روکذـم  هک  اهباوج  نیا  زا  یکیب  ناـشیا  باوج  اـیآ  تسکرت  طوحا  دـننادیم و 

هک مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  ماهدیدن و  رابخا  رد  تسا  هتفگ  همالع  ار  مالـس  ریغ  تارابع  نآ  دنکن و 
كایند یف  کل  هّللا  كراب  واب  یئوگیم  دومرف  ینارـصن  يدوهی و  يارب  زا  مینک  اـعد  هنوگچ  هک  دـنتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب 

هک مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضحب  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسنالق  دـلاخ  زا  وـت و  ياـیند  رد  ار  وـت  دـهد  تکرب  ادـخ  ینعی 
اب هحفاصم  متفگ  لاـمب  راوید  اـی   597 ص : نیقیلا ، قح  كاـخب  ار  دوخ  تسد  دوـمرف  دـنکیم  هحفاـصم  نم  اـب  یمذ و  اـب  منکیم  تاـقالم 

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  حیحص  ثیدح  رد  يوشب و  ار  دوخ  تسد  هک  دومرف  دراد  مکح  هچ  تیب  لها  نمشد  یبصان و 
سپ زا  هک  دومرف  ینارـصن  يدوهی و  هحفاصم  رد  قثوم  ثیدـح  رد  دزاسب و  وضو  دـیوشب و  ار  تسد  دـنک  هحفاصم  یـسوجم  اـب  رگا  هک 

دشاب و تبوطرب  هکنآ  رب  دناهدرک  لمح  ار  نتـسش  ءاملع  رثکا  دیوشب و  ار  تسد  دـنک  هحفاصم  تسد  اب  رگا  دـینک و  هحفاصم  وا  اب  هماج 
باوث تلیـضف و  مالـسب  ءادتبا  مالـس و  رد  مهد ) . ) دـناهدرک بابحتـسا  رب  لمح  ار  ریخا  دـشاب و  تسوبی  هب  هکنآ  رب  ار  ندـیلام  كاخ  رب 
یلوا مالـسب  ادتبا  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  درادن و  ار  اهنآ  رکذ  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب 
تسا هدننکادتبا  يارب  زا  هنسح  هن  تصش و  تسا  هنسح  داتفه  مالس  رد  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  لوسر و  ادخب و  تسا 
تسا یسک  مدرم  نیرتلیخب  هک  تسلوقنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  تسا و  هدنیوگ  باوج  يارب  زا  هنـسح  کی  و 

مالّسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ربتعم  دنسب  هیوباب  نبا  تسا و  هدش  دراو  مالس  ءاشفا  تلیضف  رد  رایسب  ثیداحا  مالس و  رد  دیامن  لخب  هک 
ناناملسم زا  يدحا  هب  مالسب  دزرون  لخب  هک  تسنآ  مالس  ياشفا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

یلص لوسر  ترضح  زا  دینک و  تاقالم  هک  ره  رب  دینک  مالس  هک  تسنآ  عضاوت  هلمج  زا  هک  تسلوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
رافغتساب و دیوش  ادج  دیوش  قرفتم  نوچ  هحفاصم و  مالـسب و  دینک  تاقالم  رگیدکی  اب  دینک  تاقالم  نوچ  هک  تسلوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا 
زا ینیلک  دـنک و  تاـقالم  ار  وا  هاـگره  دـنک  وا  رب  مالـس  هک  تسنیا  ناملـسم  رب  ناملـسم  قح  هلمج  زا  هک  دومرف  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد 

دسریمن ناملاظب  ادخ  مالس  هک  یتسردب  ار  ادخ  مالـس  دینک  ءاشفا  هک  تفگیم  ناملـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
تسا هدش  دراو  یضعب  يانثتـسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  تسا و  رایـسب  مالـس  ياشفا  رد  ثیداحا  دینکم و  مالـس  كرت  وا  ملظ  يارب  زا  ینعی 
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ماما و هبطخ  رد  مالس  در  زا  تشاد  تهارک  ریما  ترضح  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  دانـسالا  برق  رد  هکنانچ 
هزانج اب  هک  یسک  درک  دیابن  ناشیا  رب  مالس  هک  دنـسک  هس  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لاصخ  رد  هیوباب  نبا 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  دـشاب و  مامح  رد  هک  یـسک  دور و  هعمج  زامنب  هداـیپ  هک  یـسک  دور و  هار 
يزاب درن  هک  یـسک  دزاسیم و  اهتروص  هک  یـسک  یتسم و  ماگنه  رد  تسم  رب  سک  راهچ  رب  دـینک  مالـس  هکنآ  زا  درک  یهن  ادـخ  لوسر 
اضیا زاب و  جنرطش  رب  دینک  مالس  هکنآ  زا  منکیم  یفن  ار  مجنپ  منکیم  دایز  نم  دنکیم و  رامق  هناخ  هدراهچ  هتخت  رب  هک  یـسک  رب  دنکیم و 

یـسوجم و يدوهی و  درک  دـیابن  مالـس  ناـشیا  رب  هک  دنـسک  شـش  هک  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور 
نانزب دوخ  رعش  رب  هک  يرعاش  رب  دشاب و  هتسشن  بارش  ناوخ  رب   598 ص : نیقیلا ، قح  هک  یسک  دشاب و  طیاغ  رب  هک  یصخش  ینارصن و 
تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  اضیا  دنهدیم و  شحف  ار  رگیدکی  ناردام  یعبطشوخب  هک  اهنآ  رب  دیوگ و  شحف  هفیفع 
بارـش هک  اهنآ  دـننکیم و  يزاب  جنرطـش  درن و  هک  اهنآ  يراصن و  يدوهی و  اـهنآ  رب  ندرک  مالـس  تسین  راوازـس  هک  دـناسک  شـش  هک 

زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  اضیا  رعـش و  يزابب و  دنهدیم  مانـشد  رگیدکی  ناردامب  هک  اهنآ  دنزاونیم و  روبنط  طب و  رب  دنروخیم و 
بارش ياهناوخ  رب  هک  اهنآ  رب  هن  ناتـسرپتب و  رب  هن  ناربگ و  رب  هن  يراصن و  رب  هن  دوهی و  رب  دینکن  مالـس  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ 

هک اریز  هدـنراذگزامن  رب  هن  دـیوگیم و  هنـصحم  نز  رب  شحف  هک  يرعاش  رب  ثنخم و  رب  زاـب و  درن  هن  زاـب و  جنرطـش  هن  دنـشاب و  هتـسشن 
رب هک  یـسک  رب  هن  دروخ و  دوس  هک  یـسک  رب  هن  تسا و  بجاو  شباوج  تسبحتـسم و  وا  مالـس  دنک و  مالـس  در  دناوتیمن  هدـنراذگزامن 

رایسب هغلابم  زاب  جنرطش  رب  مالس  زا  یهن  باب  رد  دنک و  قسف  هینالع  هک  یسک  رب  هن  دشاب و  مامح  رد  هک  یسک  رب  هن  دشاب و  هتسشن  طیاغ 
باب نیا  زا  هماع  دـنایماع و  ثیداحا  نیا  رثکا  نایوار  تسا و  هدـش  دراو  رمخلا  براش  مالـس  زا  یهن  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  تشذـگ و 
تقو مامح و  لثم  دـنک  مالـس  لاوحا  نیا  زا  یـضعب  رد  هک  یـسک  هک  تسنآ  داقتعا  ار  یـضعب  دـناهدرک و  تیاور  رایـسب  قرطب  ثیداحا 

بجاو شباوج  ناملـسم  دـنک  مالـس  رگا  درک و  ناوتیمن  همیرک  هیآ  صیـصخت  ثیداحا  نیاب  تسین و  بجاو  شباوج  زامن  رد  هبطخ و 
دمحا ـالم  هکناـنچ  اـباوث  لـقا  ینعمب  اـی  یعقاو  تهارک  اـی  دـشاب  تهارک  رب  لومحم  تسا  نکمم  تعاـمج  نیا  رب  مالـس  زا  یهن  تسا و 

زا یـضعب  دشاب و  هتـسبن  گنل  هک  تسا  یتروص  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  مامح  رد  مالـس  تهارک  تسا و  هداد  لامتحا  ار  ود  ره  یلیبدرا 
رود دراد و  یفالتخا  ثیداحا  تسین و  هورکم  دـنک  زامن  هک  یـسک  رب  ندرک  مالـس  هک  تسنآ  روهـشم  دـناهدرک و  مالـس  مامح  رد  همئا 

يزاب جنرطـش  درن و  هک  یـسک  رب  درک  دـیابن  مالـس  هک  تسا  هتفگ  نافرعلا  زنک  بحاص  دـشاب و  هیقت  رب  لومحم  یهن  ثیداحا  هک  تسین 
وا ریغ  مالک  رد  دشاب و  یتیصعمب  لوغشم  هک  ره  دنارپ و  رتوبک  بعل  وهل و  يور  زا  هک  یـسک  دنک و  یگدنناوخ  انغ و  هک  یـسک  دنک و 
هک دـناهتفگ  هیفنح  هیعفاش و  زا  یـضعب  تسا  هتفگ  دـشاب و  بوخ  دـنک  مالـس  كرت  رکنم  زا  یهن  دـصقب  رگا  هک  تسین  رود  ماهدـیدن و 

طقاس بجاو  هک  اریز  تسا  عونمم  نیا  مامح و  رد  ای  تجاح  ياضق  ای  نآرق  تئارق  ای  دشاب  هبطخ  لاح  رد  هاگره  مالـس  در  دوشیم  طقاس 
لوغشم ار  وا  هک  دشاب  اسب  هک  اریز  هدنراذگزامن  رب  مالس  تسا  هورکم  هک  تسنآ  نم  دزن  يوقا  یلب  یبودنم  هب  لاغتـشا  ببـس  هب  دوشیمن 

تنس تسا  مالس  بادآ  رد  مهدزای ) . ) دنفیعـض ود  ره  تلع  لوق و  نیا  دنکن  در  رگا  بجاو  كرت  ای  دنک  در  هک  بجاوب  مایق  زا  دنادرگ 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  ینیلک   599 ص : نیقیلا ، قح  هکنانچ  دـیوگب  عمج  باـطخب  ار  مالـس  هک  تسا 

ره هّللا  مکمحری  دیوگیم  دنک  هسطع  هک  یتقو  رد  دشاب  یکی  دنچ  ره  درک  دـیاب  در  تعامج  هغیـصب  ناشیا  رب  هک  دـناسک  هس  هک  تسا 
هّللا مکافاع  دیوگیم  دنکیم  يدرم  يارب  زا  اعد  هک  يدرم  مکیلع و  مالّـسلا  دیوگیم  دنک  مالـس  يدرم  رب  هک  يدرم  دشابن و  ریغ  وا  اب  دنچ 
هکنآ ای  دـنکب  همه  دـصق  دـیابیم  دنتـسه و  اهنآ  ریغ  لامعا و  نابتاک  هکئالم  وا  اب  ینعی  تسه  وا  ریغ  وا  اب  هک  اریز  دـشاب  یکی  دـنچ  ره 

دوش عقاو  رکذم  باطخب  زین  مالـس  دیاب  نز  رب  هکنآب  دراد  يراعـشا  تسا و  رهظا  لوا  دنک و  کیرـش  دصق  رد  ار  نانمؤم  ریاس  هک  دیابیم 
دیوگب هک  یسک  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  رگید  دنس  هب  تسباحصا و  زا  یـضعب  مالک  رهاظ  هکنانچ  دشاب  عمج  هغیـصب  رگا 

مکیلع مالس  دیوگب  هک  یسک  تسا و  هنسح  تسیب  هّللا  ۀمحر  مکیلع و  مالس  دیوگب  هک  یسک  تسا و  هنسح  هد  ثعاب  نآ  مکیلع  مالّسلا 
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زا هدایز  باوج  رد  دراذگب و  یتدایز  هدنیوگ  باوج  يارب  زا  هدننکمالـس و  دورن  هدایز  دـیاب  تسا و  هنـسح  یـس  هتاکرب  هّللا و  ۀـمحر  و 
رب تشذگ  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک  هکنانچ  دیوگن  ررقم  ردق 
زا دینکم  زواجت  دومرف  ترـضح  هناوضر  هترفغم و  هتاکرب و  هّللا و  ۀمحر  مالّـسلا و  کیلع  دـنتفگ  ناشیا  درک  مالـس  ناشیا  رب  یتعامج و 

راوس دنک  مالس  تسا  بحتـسم  تیبلا و  لها  مکیلع  هتاکرب  هّللا و  ۀمحر  دنتفگ  ناشیا  میهاربا  ام  ردپ  اب  دناهتفگ  هکئالم  هچنآ  زا  ام  يارب 
رب لخاد  هک  ره  راوس و  غالا  رب  ود  ره  راوس  رتسا  رب  راوس  بسا  رتگرزب و  رب  دروخ  رتشیب و  رب  مک  هفیاـط  هتـسشن و  رب  هداتـسیا  هداـیپ و  رب 

هدش دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  هچنانچ  تسا  زیاج  دننک  سکع  اهنیا  زا  کی  ره  رگا  سلجم و  لها  رب  دـنک  مالـس  دـیاب  وا  دوش  یـسلجم 
یلَع اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  تسا  هدومرف  یلاعتقح  مهدزاود )  ) لاـفطا رب  درکیم  مالـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا 

هک ادخ  بناج  زا  یتیحت  دوخ  سفنا  رب  دینک  مالـس  سپ  دنچ  هناخ  رد  دیوش  لخاد  هاگره  ینعی  ًۀَبِّیَط  ًۀَکَرابُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًۀَّیَِحت  ْمُکِـسُْفنَأ 
ریـسفت رد  تسا  فالخ  هک  نادـب  هدنونـش  سفن  بیط  بجوم  هزیکاپ و  بیط و  ترخآ و  ایند و  تکرب  اب  تسا  هدرک  ررقم  امـش  يارب  زا 

ینعی ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  ـال  تباـب  زا  دنیامـش  ناـج  هلزنمب  ناـشیا  اـیوگ  هک  تسا  هناـخ  نآ  لـها  رب  مالـس  دارم  هکنآ  لوا )  ) همیرک هیآ  نیا 
« احابص معنا  ریخلا و  ءاسم  ریخلا و  حابص   » تیلهاج شورب  ینعی  دوب  دهاوخ  مالس  تلیضفب  هراشا  هللا » دنع  نم  ۀیحت   » دیـشکم ار  رگیدکی 
، نیقیلا قح  بولق  بیط  تکرب و  بجوتـسم  تسا و  هدیدنـسپ  امـش  رب  ادخ  هک  تسا  یتیحت  نآ  هک  دینکب  مالـس  دـیئوگم و  اهنیا  لاثما  و 

نآ دزنب  نوـچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  باحـصا  هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا  نب  یلع  هکناـنچ  تـسا   600 ص :
َكْوَّیَح َكُؤاج  اذِإ  َو  داتـسرف  یلاعتقح  سپ  دوب  تیلهاج  لها  تیحت  نیا  کئاسم و  معنا  کحابـص و  معنا  دنتفگیم  دـندمآیم  ترـضح 
دومرف ترـضح  سپ  ادـخ  نآـب  ار  وت  تسا  هدرکن  تیحت  هچنآـب  ار  وت  دـنیوگیم  تیحت  وت  دزنب  دـنیآ  هاـگره  ینعی  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اـِمب 

. مکیلع مالّـسلا  دیئوگب  تسا  تشهب  لها  تیحت  نآ  نیا و  زا  تسا  رتهب  هک  یتیحت  هب  ار  نیا  ام  يارب  زا  تسا  هدرک  لدب  ادـخ  هک  ناشیاب 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  رابخالا  یناعم  رد  هیوباب  نبا  تسا و  دوخ  لاـیع  لـها و  رب  مالـس  دارم  هکنآ  میود ) )

عمجم رد  امش و  سفنا  رب  مالس  تسنیا  دنیوگب  وا  مالس  باوج  ناشیا  دوش و  لخاد  هک  یتقو  رد  دوخ  هناخ  لها  رب  تسا  درم  مالـس  دارم 
دشابن یسک  هک  یتقو  رد  تسا  دوخ  رب  مالس  دارم  هکنآ  میس )  ) تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  نومـضم  نیا  نایبلا 

هک هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا  هدرک  تیاور  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  و  نیحلاصلا » هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّـسلا   » دـیوگب هکنآب  هناـخ  رد 
دنع نم  انیلع  مالّسلا  دیوگب  دشابن  یـسک  رگا  ناشیا و  رب  دنک  مالـس  دشاب  هناخ  نآ  رد  یـسک  رگا  دوش  دوخ  هناخ  لخاد  یـصخش  نوچ 

ار کلم  ود  دنک  دصق  هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلا  دیوگب  دنیبن  ار  یـسک  رگا  دناهتفگ  یـضعب  هک  تسا  نینچ  خسن  زا  یـضعب  رد  انبر و 
دوخ لزنم  لخاد  امـش  زا  يدحا  هاگره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  لاصخ  رد  دنـشابیم و  وا  اب  هک 

دیوگب وت  نمؤم  ردارب  هاگره  انبر و  نم  انیلع  مالّـسلا  دیوگب  دشابن  یلها  ار  وا  رگا  مکیلع و  مالّـسلا  دیوگب  دنک  مالـس  دوخ  لها  رب  دوش 
هاگره هک  تسا  لوقنم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ماقملا و  راد  کلحا  مالسلاب و  هّللا  كایح  وگب  مالسلاب  هّللا  كایح 

وت هناخ  ریخات  ناشیا  رب  نک  مالـس  يوش  دوخ  هناخ  لخاد  هاگره  دوش و  زارد  وت  رمع  ات  وا  رب  نک  مالـس  ینک  تاقالم  ارم  تما  زا  يدحا 
میـس هجو  نک و  مالـس  دجـسم  لها  رب  يوش  دجـسم  لخاد  نوچ  هک  تسنآ  دارم  هک  دناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  دوش و  رایـسب  دایز و 

هک دشاب  نیا  هیآ  نیا  زا  دارم  هک  تسین  رود  نیا  رب  انب  درک و  دیابن  ْمُکَسُْفنَأ  رد  یفلکت  هربتعم و  ثیداحاب  تسا  دیؤم  تسا و  هوجو  رهظا 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ترـضح  تیاور  رهاظ  هکنانچ  ام  راگدرورپ  بناج  زا  داب  ام  رب  مالـس  دیئوگب  هکنآب  ادـخ  بناج  زا  دوخ  رب  دـینک  مالس 

ظفلت هک  وا  رب  تسا  بجاو  دنک  مالس  وا  رب  يرگید  دشاب و  زامن  رد  یسک  هاگره  هک  هیماما  ياملع  نایم  تسین  یفالخ  مهدزیـس )  ) تسا
رگا دـناهتفگ  یـضعب  تسین و  لطبم  اقلطم  دـناهتفگ  یـضعب  هن  ای  تسا  لطاب  وا  زامن  دـنکن  رگا  هکنآ  رد  تسا  فالخ  مالـس و  درب  دـنک 

دناهتفگ و رگید  لیصافت  یضعب  الف و  الا  دوشیم و  لطبم  دروآ  لمعب  در  زا  شیپ  601 و  ص : نیقیلا ، قح  مالس  زا  دعب  ار  راکذا  زا  يزیچ 
در رد  هک  یتیروف  ارهاـظ  اـقلطم و  دـیوگن  باوج  يزیچ  رگا  تسا  هداـعا  طوحا  تسا و  لکـشم  نـالطبب  مکح  ماهدرک و  رکذ  راـحب  رد 
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دوش عقاو  یمالک  ای  هملک  يانثا  رد  مالـس  رگا  سپ  دـنیوگن  مالـس  در  كرات  ار  وا  هک  یتیثیحب  دـنک  لیجعت  هک  تسنآ  تسا  ربتعم  مالس 
زامن رد  یمدآ  رب  یسک  دنک  مالس  رگا  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهشم  مهدراهچ )  ) درادن تیروف  اب  تافانم  مالک  ای  هملک  نآ  ندرک  مامت 

زا یظفل  رهب  تسا  هتفگ  سیردا  نبا  مالّسلا و  مکیلع  هب  باوج  تسین  زیاج  دشاب و  نآ  لثمب  باوج  هک  تسا  بجاو  مکیلع  مالـس  ظفلب 
ددرت در  لوصح  رد  دیوگب  کیلع  مکیلع ، ياجب  رگا  تسطوحا و  یلوا و  روهـشم  تعباتم  تسا و  بوخ  دیوگب  باوج  هک  مالـس  ظافلا 

وا دـنکب و  اـعد  دـصق  باوج  رد  هکنآ  رگم  تسین  بجاو  وا  باوـج  دـناهتفگ  یـضعب  دـیوگب  مالّـسلا  مکیلع  هدننکمالـس و  رگا  تسا و 
بوجو تسفالخ و  بحتـسم  ای  تسا  بجاو  ایآ  باوج  دـشاب  زیاج  رگا  تسا و  هدرک  ددرت  هلئـسم  نیا  رد  همـالع  دـشاب و  اـعد  قحتـسم 

هکنآ رب  دـنکیم  تلالد  حیحـص  رابخا  تسا  زیاج  لثمب  باوج  ای  مکیلع  مالـس  تسا  نیعتم  ایآ  بوجو  ریدـقت  رب  تسین و  یتوق  زا  یلاخ 
ریغ رد  مالـس  ریغب  رگید  تایحت  رگا  مهدزناپ )  ) تسین یتوق  زا  یلاخ  ریخت  هب  لوق  دراد و  زین  ضراـعم  دـنچ  ره  تسا  یلوا  لـثمب  باوج 

هکلب طوحا  هن و  ای  تسا  بجاو  باوج  هک  تسفالخ  اهنآ  لاثما  احابص و  معنا  ریخلا و  حابص  تسا و  ریخب  بش  دننام  دنیوگب  ةالص  لاح 
دیوگب باوج  رد  مالس  رگا  رابخا و  زا  یضعب  هیآ و  مومعب  رظن  رگید  مالـسب  ای  رتوکین  ترابعب  ای  لثمب  ای  دیوگب  باوج  هک  تسنآ  رهظا 

تنس تعباتم  هچ  رگا  تسا  رتمک  شاهدسفم  نتفگ  باوج  مالس  ریغب  ببس  نیاب  دیوگب و  مالـس  باوج  هدنیوگ  تیحت  هک  تسنآ  طوحا 
ای دیوگب  یسرافب  رگا  اصوصخ  دوشیم  رتمیظع  لاکشا  دشاب  زامن  رد  هک  دیوگب  یصخشب  یسک  ار  ترابع  نیا  رگا  تسا و  رتشیب  نآ  رد 

هتفگ ققحم  نتفگ و  باوج  ار  وا  تسین  زیاج  دناهتفگ  ققحم  سیردا و  نبا  اهنیا و  لاثما  کیلعن و  مارس  کیل و  اماس  لثم  دیوگب  نحل  اب 
مالس هدنیوگ  مالـس  رگا  هتفگ  همالع  نآ و  زا  منکیمن  عنم  مالـس  در  هن  دنک  اعد  دصق  دشاب و  اعد  قحتـسم  وا و  يارب  دنک  اعد  رگا  تسا 
باوج رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسنآرق و  سکع  هکنآ  يارب  زا  مالّـسلا  کیلع  دـیوگن و  ار و  نآ  لثم  دـنک  در  دـیوگب  مکیلع 

رامع هکنآ  يارب  زا  مالّسلا  مکیلع  دیوگیمن  دیوگیم و  مکیلع  مالس  هک  دومرف  زامن  رد  دنکیم  مالس  وا  رب  هک  يدرم  زا  دیـسرپ  هک  یـسک 
رب دنک  مالس  رگا  هک  تسا  هدومرف  همالع  سپ  دومرف  باوج  نینچ  ترضح  زامن و  رد  درک  مالس  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  رب 

ص: نیقیلا ، قح  مان  رگا  هیآ و  مومع  يارب  مکیلع  مالـس  هب  ظفل و  نامهب  در  تسا  زیاـج  تسا  هدرب  یتیحت  ماـن  رگا  مکیلع  مالـس  ریغب  وا 
ار در  فلتخم  رد  مالـس و  در  هن  دنکب  اعد  دصق  دشاب و  اعد  قحتـسم  رگا  وا  يارب  زا  دـنک  اعد  وا  باوج  رد  تسا  زیاج  دربن  یتیحت   602

مالـس یبرع و  تیحت  هب  باوج  رگا  تسین و  یتوق  زا  یلاـخ  اـعد  دـصقب  در  زاوج  تسا و  لاکـشا  تیاـغ  رد  هلأـسم  دناهتـسناد و  بجاو 
باوج هاوخ  دنکب  زامن  هداعا  ددرگ  راتفرگ  هیلب  نینچب  رگا  هک  تسنآ  طوحا  دشاب و  زیاج  هک  تسین  دـیعب  اعد  دـصق  هب  دـیوگب  حـیحص 

دناونشب واب  هک  دیوگب  دنلب  دیابیم  ار  باوج  هک  تسنآ  روهشم  زامن  يانثا  رد  دننک  مالس  یـسک  رب  رگا  مهدزناش )  ) دیوگن هاوخ  دیوگب و 
ای ندیناونشب  واب  دیاب  زامن  ریغ  دننام  ارهاظ  تسین و  بجاو  زامن  رد  ندیناونـش  هک  تسنآ  ربتعم  رد  ققحم  مالک  رهاظ  دشاب و  نکمم  رگا 

دـشاب هیقت  رب  لومحم  دیاش  دنکیم  ندیناونـش  بوجو  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا  تسا و  هتفگ  وا  باوج  هک  دـنامهفب  واب  هک  دـنک  هراشا 
رد همالع  اقلطم و  تسین  بجاو  باوج  هک  تسنآ  هماع  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  هک  اریز  تسا  هتفگ  يرکذ  رد  همحرلا  هیلع  دیهـش  هکناـنچ 
زا دشاب و  هتشاد  ار  در  باوث  هک  دوخ  سفن  دوخ و  نایم  هتسهآ  ار  مالس  دنک  در  دنک  هیقت  دشاب و  ررـض  ماقم  رگا  هک  تسا  هتفگ  هرکذت 

باوج زین  وا  هک  تسا  زیاج  ایآ  دـشاب  زاـمن  رد  وا  دـیوگب و  مالـس  باوج  يرگید  رگا  مهدـفه )  ) دـشاب هدـش  صـالخ  زین  ناـفلاخم  رظن 
دصقب رگم  تسین  زیاج  دناهتفگ  یضعب  تسا و  قلطمب  هیآ  رما  هک  اریز  تسا  تنـس  دناهتفگ  یـضعب  تسین  زیاج  ای  تسا  تنـس  ای  دیوگب 
جاتحم یمدآ  تاقوا  رثکا  رد  هکنیا  يارب  میداد  یطسب  هلئسم  نیا  رد  ار  نخس  دشاب و  طوحا  كرت  هک  تسین  رود  تشذگ و  هکنانچ  اعد 

هدوب هیده  لماش  همیرک  هیآ  هک  دناهداد  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  یلامتحا  رب  انب  دـناهدشن و  نآ  ضرعتم  ءاملع  رثکا  دـشابیم و  نآ  ماکحاب 
دشخبب یـسکب  يزیچ  هک  یـسک  هک  تسنآ  ءاملع  نایم  روهـشم  هک  نادب  تسا - بسانم  دوش  روکذم  زین  نآ  ماکحا  زا  یـضعب  رگا  دشاب 

وبأ دهدب و  ار  نآ  ضوع  تسا  بجاو  تسا و  ضوع  یـضتقم  هبه  قلطم  هک  دناهدرک  لقن  یـسوط  خیـش  زا  تسین و  بجاو  نداد  ضوع 
دنهدن ضوع  ات  دنهدب و  ضوع  ار  نآ  لثم  القا  دیابیم  تسا و  ضوع  یـضتقم  رتدنلب  هب  رتتسپ  هبه  هک  تسا  هدـش  لیاق  یبلح  حالـصلا 
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ای دنکیم  ضوع  طرش  ای  دشخبیم  يزیچ  هک  یـسک  هک  تسنآ  شلیـصفت  تسا و  ردان  دیعب و  لوق  ود  نیا  تسین و  زیاج  نآ  رد  فرـصت 
دراد خسف  رایتخا  دوب و  دهاوخ  زیاج  بهاو  تهج  زا  دقع  دشاب  هدرک  ضوع  مدع  طرـش  رگا  دراذگیم  قلطم  ای  دنکیم  ضوع  مدع  طرش 
هچنآ هبه  هدننکلوبق  رگا  سپ  دوشیم  مزال  تسا  هدرک  ضوع  نییعت  رگا  سپ  دنک  لمع  طرـش  نآب  دیاب  دشاب  هدرک  ضوع  طرـش  رگا  و 

تسا و فالخ  ار  ضوع  دنک  لوبق  هک  تسا  مزال  ایآ  درک و  دنناوتیمن  خسف  دوشیم و  مزال  همه  درک  لوبق  بهاو  داد و  تسا  هدـش  طرش 
رگا 603 و  ص : نیقیلا ، قح  دهد  ار  ضوع  بهتم  دنچ  ره  دنک  خسف  دـنکن و  لوبق  دـنک و  خـسف  دـناوتیم  تسین و  مزال  هک  تسنآ  رهظا 

شرهاظ دننکن  قافنا  رگا  دوشیم و  مزال  دننک  قافنا  یغلبم  رگیدکی  ياضر  هب  رگا  دنشاب  هدرکن  نییعت  دنـشاب و  هدرک  قلطم  ضوع  طرش 
تقو رد  بوهوم  تمیق  ایآ  دـشاب و  هتـشاد  هبه  موزل  هدارا  رگا  ار  نآ  تمیق  ای  تسا  هدیـشخب  هچنآ  لثم  دـشاب  مزـال  بهتم  رب  هک  تسنآ 

ای طرشب  يافو  تسا  بجاو  بهتم  رب  هک  تسا  فالخ  اضیا  تسا و  فالخ  ضوع  نداد  تقو  رد  نآ  تمیق  ای  دراد  رابتعا  بوهوم  ضبق 
هلبقب تشپ  هلبقب و  ور  تسا  مارح  هک  تسنآ  ءاـملع  ناـیم  روهـشم  و  تسا - رایـسب  هلأـسم  نـیا  عورف  نـیع و  در  رد  نآ و  رد  تـسا  ریخم 

ادخ و ءامـسا  سم  رثکا  نآرق و  تباتک  سم  ار  ضیاح  بنج و  تسا  مارح  اضیا  دننادیم و  هورکم  یـضعب  طیاغ و  لوب و  لاح  رد  ندرک 
لخاد تسا  مارح  اهنآ و  ضاعبا  دراد و  بجاو  هدجـس  هک  هروس  راهچ  ندناوخ  ار  ناشیا  تسا  مارح  اضیا  دناهتـسناد و  مارح  زین  ار  ءایبنا 

اهنآ رد  يزیچ  نتشاذگ  دجاسم و  ریاس  رد  ندرک  ثکم  اقلطم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  دجسم  مارحلا  دجـسم  رد  اهنآ  ندش 
سم دنوشن و  مالّسلا  هیلع  همئا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفرـشم  دهاشم  لخاد  ضیح  تبانج و  اب  هک  تسا  نآ  طوحا  و 
یمرج نودب  ار  هجوز  زینک و  مالغ و  دنکن و  هفیرش  ءامسا  نآرق و  تباتک  سم  هک  تسنآ  طوحا  تسفالخ و  ثدحم  يارب  نآرق  تباتک 

مالغ و بیدأت  تسا  مارح  دناهتفگ  یضعب  تسین و  زیاج  ترورض  ردق  زا  هدایز  ناشیا  بیدأت  تسین و  زیاج  ندرک  رازآ  ندز و  یتنایخ  و 
شش ای  تسا  هنایزات  جنپ  ناشیا  بیدأت  دح  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد  دناهتسناد و  هورکم  رثکا  هنایزات و  هد  زا  هدایز  زینک  كدوک و 

ار یکولمم  دـنزب  هک  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  حیحـص  ثیدـح  رد  تسا و  هدـش  دراو  هبترم  هس  لافطا  بیدأـت  رگید  تیاور  رد  هناـیزات و 
یـسوط خیـش  مالک  رهاظ  كولمم و  ندرک  دازآ  ریغب  تسین  هرافک  ار  هدننز  دـشاب  هدـش  رداص  وا  زا  دـح  بجوم  هکنآ  ینعی  دـح  ردـقب 

خیـش و  هنایزات . هد  ات  درک  دناوتیم  بیدأت  ار  دوخ  مالغ  مرحم  هک  تسا  هدش  دراو  حیحـص  ثیدح  رد  دـنادیم و  بجاو  ار  نیا  هک  تسنآ 
دیـص تامرحم  هلمج  زا  هناـخ و  لوخد  تصخر  رد  هیدـه و  رد  ار  كدوک  لوق  درک  ناوتیم  لوبق  تسا  هتفگ  عماـج  رد  دیعـس  نب  ییحی 

سجن هلاـصالاب  هاوـخ  تسا  مارح  یـسجن  ره  تسمارح و  مرحم  رب  اـقلطم  ارحـص  دیـص  تسمارحود و  ره  مرحم  لـحم و  رب  هک  تسمرح 
نامولظم یسردایرف  تسا و  مارح  دنـشاب  هدرک  لخاد  نآ  رد  مارح  هک  یبکرم  نوجعم و  ره  دشاب و  هدش  سجن  یـسجن  تاقالمب  ای  دشاب 

تسمارح و عضوم  نآ  رد  ندوب  رـضاح  دـناهتفگ  یـضعب  دـشابن  يرای  رب  رداق  رگا  تسا و  بجاو  تردـق  اـب  ناـشیا  زا  ندرک  ملظ  عفر  و 
تایاور زا  یـضعب  رد  نآ و  ندینـشب  دنـشابن  یـضار  هک  یعمج  نخـسب  نداد  شوگ  تسین  زیاج  ندرک و  لقن  غورد  باوخ  تسین  زیاـج 
تهارک رب  لمح  رثکا  دنیـشنن و  اجنآ  رد  درم  دوشن  درـس  اـت  دـشاب  هدـش  مرگ  دـشاب و  هتـسشن  یعـضوم  رد  هک  ینز  هک  تسا  هدـش  دراو 

یهن حیبقب و  رما  دننام  ار  هحیبق  لاوقا  عیمج  تسا  هدرمش  تامرحم  هلمج  زا  یفاک  رد  یبلح   604 ص : نیقیلا ، قح  حالصلا  وبا  دناهدرک و 
تالآ لمع  رثنب و  هاوخ  مظنب و  هاوخ  سکع  رب  دشاب و  تمذم  قحتسم  هک  یـسک  حدم  راکنا و  ریغ  يارب  زا  تارکنم  هدهاشم  نسح و  زا 

ناگدـنرد و نتـشادهاگن  هلتاق و  مومـس  همرحم و  ياههناد  ندرک  بیکرت  اهنآ و  تالآ  مارح و  ياهبارـش  اـپیلچ و  تب و  نتخاـس  راـمق و 
رد هک  یهجو  رب  اهنآ  نداد  رازآ  تسا و  هدشن  دراو  نآ  حبذ  عرـش  رد  هک  یناویح  ندرک  حبذ  تاناویح و  ندرک  یـصخ  تایذوم و  ریاس 

ندرک شقن  نادرم و  يارب  زا  نانز  تنیز  نتخاس  تسا و  هدرک  حابم  اهنآ  زا  عراش  هک  یتاعافتنا  زا  ندرک  يدعت  تسا و  هدشن  دراو  عرش 
نامک لالض و  لها  دباعم  زا  اهنیا  ریغ  هدکـشتآ و  يراصن و  دوهی و  دباعم  نتخاس  فحاصم و  دجاسم و  ندرک  تنیز  الطب  نانز و  يور 

هاوخ قح  ریغب  دالب  رب  نابلقتم  ناـملاظ و  حـیابق و  نـالعاف  ندرک  تناـعا  روجف و  يارب  زا  قسف  لـها  ناـیم  ندرک  عمج  نتخادـنا و  هلولگ 
باوج هکنآ  نودب  دنکیم  نامیا  لها  هلدا  رد  حدق  هک  اهههبـش  رفک و  نتـشون  ندرک و  عمج  يریبدت و  یئارب و  ای  رادرکب  هاوخ  راتفگب و 
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هب نداد  يوتف  تامرحم و  وهل و  سلاجم  رد  ندوب  رـضاح  هیلقن و  هیلقع و  حـیابق  زا  يزیچ  رد  ندرک  یعـس  دـننک و  اهنآ  ضقن  دـنیوگ و 
زا نتـشاد  تهارک  هحیبق و  روما  هدارا  رحـس و  لامعا  نتفرگ  دای  نداد و  دای  دـشاب و  هتـشادن  نآب  ملع  یتفم  مکاح و  هک  يزیچب  ای  لـطاب 

يرای ندرک و  اج  نآ و  ندرک  ظفح  نتفرگ و  دای  نداد و  دای  دزم  نآ و  لمع  دزم  نآ و  تمیق  هدش و  تباث  شتمرح  هچنآ  هبجاو و  روما 
عیارـش و فراـعم و  میلعت  رب  نتفرگ  ترجا  تسا  مارح  نینچمه  تسا و  مارح  همه  نآ  زا  نـتفرگ  ضوـع  يارب  اـی  لـعفب  اـی  لوـقب  نآ  رب 
اههدرم و نداد  لسغ  هماقا و  ناذا و  تعامج و  هعمج و  دـقع  نآرق و  میلعت  ماکحا و  ندرک  يراج  اهنآب و  نداد  يوتف  تاداـبع و  تیفیک 

داهج رب  ترجا  نینچمه  تسا و  مارح  همه  اهنیا  رب  ترجا  ناشیا  ندرک  نفد  ناـشیا و  رب  ندرک  زاـمن  ناـشیا و  نتـشادرب  ناـشیا و  زیهجت 
ندیسوب نارسپ و  هطاول  تسا  مارح  تسا و  مارح  اهنیا  رب  ندرک  يرای  رب  ترجا  تادابع و  ریاس  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  رب  رافک و 

رب رد  ندید و  زا  نآ  تامدـقم  انز و  تسا  مارح  تسدـب و  ندرک  ینم  بلط  مئاهب و  عیمج  یطو  فاحل و  رد  ندـیباوخ  ناشیا  اب  ناشیا و 
یطو دنوش و  كاپ  ات  ءاسفن  ضیاح و  یطو  تسا  مارح  ندـیباوخ و  ولهپ  رد  ندرک و  تولخ  نتفگ و  نخـس  ناشیا و  ندیـسوب  نتفرگ و 

دنکب و نآ  ءاربتسا  ات  انز  زا  دعب  دشاب  هدرک  دقع  هک  ار  ینز  دهدب و  هرافک  ات  دشاب  هدرک  راهظ  هک  ار  ینز  دیوشب و  ار  دوخ  ات  هضاحتسم 
ار وا  ضیح  کیب  ات  دشاب و  هدـیرخ  هک  يزینک  دـنک و  راطفا  ات  رادهزور  دوش و  لحم  وا  ات  همرحم  نز  ندرک  یطو  دوش و  لحم  ات  مرحم 
، نیقیلا قح  هک  ار  ینز  نینچمه  تسا و  مارح  وا  رب  هشیمه  دشاب  هدرک  ناعل  هک  ینز  دوش و  وا  لمح  عضو  ات  هلماح  زینک  دـنک و  ءاربتـسا 
زا یـضعب  اب  تسا  هدرک  رکذ  ار  هرهاصم  عاضر و  بسن و  تامرحم  نآ  زا  دعب  دشاب و  رک  ای  گنگ  نز  نآ  دشاب و  هداد  شحف   605 ص :
اب تسا  قـفاوم  یـضعب  تسا  هدرک  رکذ  باوـبا  نیا  رد  هچنآ  میدوـمنن و  داریا  میدوـب  هدرک  رکذ  نیا  رب  قباـس  ار  رثـکا  نوـچ  تاـهورکم 
وا مالک  تسا  برقا  طایتحاب  ابلاغ  وا  لوقب  لمع  تسا و  هدرک  اصقتسا  باب  نیا  رد  نارگید  زا  هدایز  وا  نوچ  فلاخم و  یضعب  روهـشم و 

یلاعتقح فیلاکت  ریبک و  ردـیب  زا  تسیا  هبح  ریثک و  زا  تسا  یلیلق  میدومن  داریا  تامرحم  باـب  رد  هچنآ  میدومن و  داریا  ماـقم  نیا  رد  ار 
رازه دـناهدرکن  اصقتـسا  هکنآ  اب  ةالـص  رد  الثم  دوشیمن  رـسیم  رایـسب  تادـلجم  رد  اهنآ  ياصقتـسا  تسا و  رایـسب  لاح  ره  باب و  ره  رد 

تابودنم و زا  هلأسم  رازه  هسب  بیرق  تسا و  هریبک  دـشاب  ةالـص  نالطب  بجوم  رگا  تسا و  مارح  یبجاو  ره  كرت  دـناهدرک  رکذ  بجاو 
تسا مارح  نآ  كرت  تسا و  بجاو  ندروآ  اجب  دوخ  لحم  رد  یبجاو  ره  نآ و  تامدقم  طیارش و  اب  دناهدومن  داریا  ابیرقت  ةالـص  ماکحا 

فاکتعا و ةاکز و  موص و  نینچمه  تسا و  مارح  تعدب و  دنروآ  لمعب  بوجو  ناونعب  ای  دننک  نآ  بابحتسا  راکنا  رگا  ار  یبحتسم  ره  و 
رد ار  یمدآ  هک  یفیلاکت  نینچمه  تسا و  مارح  اـهنآ  راـکنا  اـی  اـهنآب  لـالخا  هک  تسا  قلعتم  اـهنیاب  مکح  رازه  نیدـنچ  داـهج و  جـح و 

هقفن و زا  دوشیم  ضراع  ار  وا  رایـسب  فیلاکت  هناخ  لـها  اـب  ترـشاعم  رد  دوش  هناـخ  لـخاد  نوچ  هکنآ  لـثم  دوشیم  مزـال  هفلتخم  لاوحا 
ای دـنهدب  مانـشد  رگا  نتفگن و  ناشیا  يور  رب  فا  ندزن و  فرح  دـنلب  ناشیا  اب  ندرک و  ناشیا  تمرح  ظفح  رداـم و  ردـپ و  نداد  هوسک 

قوقع ثعاب  ثبعب و  ندـیناسرن  ناشیاب  ررـض  نداد و  هوسک  هقفن و  زا  نادـنزرف  اب  اـهنیا و  لاـثما  ندومنن و  هضراـعم  ندرک و  ربص  دـننزب 
روما ریاس  تناضح و  عاضر و  ماکحا  میلعت  تاـمرحم و  كرت  تاـبجاو و  لـعف  رب  ندومن  نیرمت  ندرک و  ناـشیا  تیبرت  ندـشن و  ناـشیا 
تیذا ناشیاب  ثبعب  نتخاس و  ناشیا  یقلخ  جک  اب  ندومرفن و  هقاش  تامدخ  نداد و  هوسک  هقفن و  زا  هجوز  اب  تسا و  رایسب  ناشیاب  هقلعتم 
رابخا رد  لیـصفتب  هک  یقوقح  ریاس  ندرک و  عامج  راب  کی  هام  راهچ  ره  بش و  کی  بش  راهچ  ره  رد  ندیباوخ  ناشیا  دزن  ندـیناسرن و 

ندومنن و ناشیاب  هقاش  فیلاکت  ندومن و  ارادم  زینک  مالغ و  اب  ندومن و  روما  ریاس  تمـسق و  رد  لدع  دنـشاب  ددعتم  رگا  تسا و  روکذم 
ندرک و تیاعر  ار  ناگیاسمه  قح  نامزالم و  همدخ و  ریاس  قوقح  تیاعر  نینچمه  اهنیا و  لاثما  نتـشاذگن و  هنهرب  هنـسرگ و  ار  ناشیا 
زا ناشیا  تایرورـض  زا  اهنیا  لاثما  کمن و  هیامریمخ و  نان و  صرق  دـننام  ندرکن  ناـشیا  زا  نوعاـم  عنم  ندرک و  ریـس  ار  ناـشیا  هنـسرگ 
زا لیو  ياو و  دـیامرفیم  یلاعتقح  تسنوعام و  لخاد  اهنیا  رثکا  نداد  ناشیاب  ترورـض  تقو  رد  فورظ  شورف و  نتـشادن و  غیرد  ناشیا 
زا ار و  نوعام  دـننکیم  عنم  دـننکیم و  ایر  تدابع  رد  هک  اهنآ   606 ص : نیقیلا ، قح  دـنلفاغ  دوخ  زامن  زا  هک  تسیناگدـنراذگ  زامن  يارب 
هک ار  دوخ  هناخ  عاتم  ینکیم و  هک  تسا  یکین  فورعم و  یهدیم و  هک  تسا  یـضرق  نوعام  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
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دـساف دننکـشیم و  ار  یعاتم  ناشیاب  میهدیم  هیراع  هاگره  هک  میراد  اههیاسمه  ام  تفگ  يوار  ةاکز  تسنوعام  هلمج  زا  یهدـیم و  هیراعب 
قوقح هلمج  زا  یهدن و  هک  تسین  یکاب  دـشاب  نینچ  هاگره  هک  دومرف  ترـضح  ناشیاب  میهدـن  هک  تسه  یکاب  ام  رب  ایآ  ار  نآ  دـننکیم 

دـننزن و ثبعب  دـننکن و  راب  ناشتقاط  زا  هدایز  دـنهدب و  اهنآب  بآ  هاک و  تسا  بجاو  دـنرادیم  هاگن  اـههناخ  رد  هک  تسا  یتاـناویح  قح 
قوقح درم و  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ات  درک  سبح  ار  وا  هک  ياهبرگ  باب  رد  درک  باذـع  ار  ینز  یلاعتقح  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور 

نمـشد و تسود و  ترـشاعم  رد  دور  نوریب  هناخ  زا  نوچ  میدرک و  افتکا  یـضعب  هب  تسا  بجاو  رثکا  تسا و  رایـسب  هناخ  لـها  هناـخ و 
روکذم تارشع  باتک  رد  اهنآ  ثیداحا  هک  تسه  رایسب  قوقح  کلذ  ریغ  نتفر و  هار  رد  سلاجم و  رد  هناگیب  انشآ و  ناملـسم و  رفاک و 

ربکت و دسح و  كرت  همذ و  لها  اب  كولس  بادآ  ملـسم و  رب  ملـسم  قح  ینامیا و  ناردارب  ءاقدصا و  نابحاصم و  محر و  قوقح  زا  تسا 
رب نتـسب  ارتفا  ندز و  تمهت  اهنآ و  ندرک  اشفا  ناـشیا و  بویع  ندرک  سـسجت  ناـشیا و  ناـیم  ینیچنخـس  ناناملـسم و  توادـع  هنیک و 

گنتلد راتفگ و  راتفر و  ششوپ و  رد  ءالیخ  ربجب و  قح و  ریغب  هلیبق  هلحم و  رش و  لها  ندیشک  بصعت  ناشیاب و  ندرب  دب  نامگ  ناشیا و 
ملظ و یغب و  ندرک و  یقلخ  جـک  ندز و  اریـسک  یعرـش  ببـسیب  نتفگ و  شحف  نداد و  مانـشد  ندرک و  يدرخیب  تهافـس و  ندـش و 

هینالع ناشیا و  لعفب  ندوب  یـضار  ملظ و  رد  ناشیا  تقفاوم  ناملاظ و  تناعا  ملع و  ریغب  نداد  اوتف  مدرم و  ندرک  هارمگ  لطابب و  راـختفا 
رکنم و زا  یهن  فورعمب و  رما  بوجو  تسا و  هدش  دراو  همیظع  تابوقع  تادیدهت و  کی  ره  رب  هک  اهنیا  لاثما  ندـش و  مراحم  بکترم 

تاعاط لعفب  ار  دوخ  دالوا  لها و  ندرک  رما  ادخ و  نید  رد  ندرکن  هنهادم  ادـخ و  يارب  زا  ندرک  بضغ  هّللا و  یف  ضغب  هّللا و  یف  بح 
زا نافلاخم و  زا  هیقت  نتـسکشن و  ناما  دـهع و  ندرک و  ناشیا  ناـما  تیاـعر  راـفک و  زا  همذ  لـها  اـب  كولـس  تیفیک  یـصاعم و  كرت  و 

ءاضعا و ندیرب  رد  دشابیمن و  هیقت  نتـشک  رد  دـسرن و  نوخب  ات  نتخادـنین  هکلهمب  ار  دوخ  ندرک و  هملظ  يارما  ماکح و  روج و  نیطالس 
زا قحان  یهاوگ  تسا و  فالخ  دوشیمن  هتشک  صخش  نآ  لعف  نیاب  دش و  دهاوخ  هتشک  دنکن  رگا  هک  دنادرگ  اهنیا  لاثما  ندرک و  روک 
ود ره  رد  تسا و  زیاج  رگید  نمؤم  زا  دوخ و  زا  ملاظ  ررض  عفد  يارب  زا  غورد  مسق  رد  دوشن  یـسک  لتق  ثعاب  رگا  داد  ناوتیم  هیقت  يارب 
لام هک  دنک  دای  دنگوس  وا  دنک  بصغ  فنعب  دهاوخ  یملاظ  دـشاب و  ینمؤم  دزن  ینمؤم  لام  هکنآ  لثم  دـنک  هیروت  دـیاب  دـشاب  نکمم  ات 

تـسا زیاـج  زین  رفک  هملک  نتفگ  رد  هیقت  تسین و  نم  دزن  داد  دـیاب  وـتب  هک   607 ص : نیقیلا ، قح  یلاـم  هک  دـنک  دـصق  تسین و  نم  دزن 
زا یـضعب  زا  تسا و  زیاج  همئا  لوسر و  ترـضح  بس  رد  نینچمه  داتـسرف و  دـیجم  نآرق  رد  ار  وا  رذـع  یلاعتقح  درک و  رامع  هکناـنچ 
هک تسنآ  رابخالا  نیب  عمج  ياضتقم  دـشابیم و  هک  دوشیم  رهاظ  یـضعب  رد  دـشابیمن و  ناشیا  زا  يرازیب  رد  هیقت  هک  دوشیم  رهاـظ  راـبخا 

هیقت هکنآ  نایم  دندرک و  رامع  ردپ  ردام و  هچنانچ  دراذگب  دوخ  رب  ار  نتـشک  ناشیاب و  نتفگ  ازـسان  رد  دنکن  هیقت  هکنآ  نایم  دشاب  ریخم 
دراو تایاور  یـضعب  رد  دنکن و  التبم  هیلب  نینچب  ار  یمدآ  هک  یلاعت  قحب  درک  دیاب  هثاغتـسا  درک و  رامع  هکنانچ  دـیوگب  ازـسان  دـنکب و 
زاوج روهشم  دشابیمن و  عتمت  جح  كرت  هزوم و  يور  رب  حسم  رد  دشابیمن و  تارکسم  ریاس  بارش و  ندیماشآ  رد  هیقت  هک  تسا  هدش 
مدـع رب  رایـسب  ثیداحا  دـناهدرک و  زیوجت  ءاملع  رثکا  مارح  رد  دـشاب  رـصحنم  اود  رگا  دـناهدرک و  تالیوأت  ار  ثیداحا  همه و  رد  تسا 
یلغـش هکنآ  لثم  دشاب  یلهـس  تحلـصم  نآ  رد  هک  یغورد  تسلاکـشا و  تیاغ  رد  هلأسم  بارـش و  رد  اصوصخ  تسا  هدـش  دراو  زاوج 

تسین و لاکشا  زا  یلاخ  دنکیم  دصق  ار  یصوصخم  عضوم  تسین و  هناخ  رد  دیئوگب  دیوگیم  دنرادیمزاب  ار  وا  دنیآیم و  یعمج  دراد و 
رد دـننکیم  لاؤس  وا  زا  تسه  هک  یغورد  ره  هک  تسا  هدـش  دراو  هصاخ  هماع و  ثیداحا  رد  تسا و  زیاـج  دـشاب  یعرـش  تحلـصم  رگا 
هک یـصخش  ای  دـنک  مهوت  رگید  ینعم  مصخ  دـشاب و  رگید  ینعم  وا  دارم  هک  دـیوگب  ینخـس  گنج  رد  یـصخش  غورد  هس  رگم  تماـیق 

دنکن و افو  دنکب و  دوخ  لها  اب  هدعو  هک  یـسک  دیوگب و  تسا  هتفگ  يرگید  هچنآ  ریغ  کی  رهب  دنکب و  سک  ود  نایم  حالـصا  دـهاوخ 
روهشم هدعو  فلخ  رد  نتفگ و  تسین  زیاج  دشاب  نانمؤم  نایم  داسفا  نمـضتم  هک  یتسار  تسا  بوخ  حالـصا  يارب  زا  غورد  هکنانچ  مه 

رگم زاوج  مدع  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  تایآ و  دشاب و  هدش  یمزال  دـقع  نمـض  رد  هک  یطرـش  رگم  تسا  هورکم  هک  تسنآ  ءاملع  نایم 
رد یفاک و  لوصا  حرـش  رد  ار  ماکحا  نیا  لیـصافت  دشاب و  هدوب  هدسفم  نمـضتم  نآب  يافو  ای  دشاب  هتفگ  هّللا  ءاش  نا  هدعو  زا  دعب  هکنآ 
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ناشیا میلعت  دـننک و  يرود  ناـشیا  زا  دـیاب  هیفوص و  رثکا  دـننام  تسا  تعدـب  لـها  زا  يرازیب  هبجاو  روما  هلمج  زا  ماهدومن و  داریا  راـحب 
لاوحا زا  لاح  ره  رد  هک  دش  مولعم  سپ  تسین  نکمم  هلاسر  نیا  رد  یهانم  تابجاو و  ياصقتـسا  دننکن و  ینیـشنمه  ناشیا  اب  دـنیامنن و 

نز و زا  قلخ  زا  یفنـص  هفیاط و  ره  ترـشاعم  رد  نوریب و  رد  هاوخ  هناخ و  رد  هاوخ  راـتفگ  رادرک و  رد  تسه  یمدآ  رب  رایـسب  فیلاـکت 
زامن رد  تسا  رـصحنم  تابجاو  هک  دناهدرک  نامگ  مدرم  هک  تسین  نینچ  قساف و  ملاظ و  حلاص و  ناملـسم و  رفاک و  کیلامم و  دنزرف و 

608 ص : نیقیلا ، قح  دـیاب  هشیمه  یمدآ  سپ  اهنیا  لاثما  بارـش و  مالغا و  اـنز و  رد  تسا  رـصحنم  تاـمرحم  ةاـکز و  جـح و  هزور و  و 
تـسا یهلا  سدقا  بانج  ياضر  قفاوم  هک  دنادن  ات  دـنک و  رکفت  یلوق  یلعف و  ره  رد  دـشاب و  دوخ  لاوحا  هجوتم  دـشاب و  هاگآ  ظقیتم و 

زا هبعـش  کی  نیا  دنکب و  رافغتـسا  هبوت و  هبانا و  دوش و  نآ  یفالت  كرادت و  هجوتم  دوش  رداص  وا  زا  یئاطخ  تلفغب  رگا  درواین و  لمعب 
تاعاقیا تالماعم و  باوبا  عیمج  ادخ و  قلخ  فانـصا  ترـشاعم  قیرط  صوصخ  رد  دـش و  اهنآ  زا  یـضعبب  هراشا  هک  دوب  یهلا  فیلاکت 

نآب ار  کی  ره  تسا و  قلعتم  اهنیا  همهب  لمع  ملع و  بوجو  حابم و  ای  هورکم  ای  تنـس  ای  بجاو  ای  مارح  ای  دـنایهلا  فیلاکت  لخاد  همه 
نآ زا  دعب  دیزومایب و  هلأسم  لوا  راجت  هورگ  يا  دومرفیم  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اذـهل  دـننک  لمع  نآب  دـننادب و  دـیاب  تسه  هک  وحن 
اریز دریگب  قح  دهدب و  قح  دنک و  لمع  قحب  هک  یـسک  رگم  تسا  منهج  رد  رجاف  تسا و  رجاف  رجات  هک  یتسردب  دیوش  تراجت  هجوتم 

زا کی  ره  هب  قلعتم  رایسب  ماکحا  تنس و  یضعب  حابم و  یضعب  هورکم و  یـضعب  مارح  یـضعب  دنلالح و  یـضعب  دنراد  عاونا  يرـش  عیب و 
ریصقت دوش و  بکترم  ینادانب  ار  اهنآ  تامرحم  رگا  تسا و  بقاعم  دناد  لالح  ار  اهنآ  مارح  مارح و  ار  اهنآ  لالح  هک  یـسک  تسه  اهنآ 

هیراـع و هعیدو و  حلـص و  نهر و  ضرق و  هراـجا و  ناـمیا و  رد  نینچمه  تـسا و  مدرم  قـحب  هـمذ  لوغـشم  تـسا و  بقاـعم  دـشاب  هدرک 
هک ءالیا  راهظ و  ناعل و  عاضر و  قالط و  حاکن و  رد  نینچمه  دـشابیم و  رایـسب  ماـکحا  مارح و  لـالح و  همه  رد  اـهنیا  لاـثما  هبراـضم و 

قـشع کیلامم و  ماکحا  اضیا  دنتفایم و  نآ  تامدقم  انز و  رد  اهنیا  تفلاخمب  اهنآب و  تسا  قلعتم  یهلا  میظع  فیلاکت  دنجورفب و  قلعتم 
ثیراوم ماکحا  دوشیم و  رورـض  لاح  ره  رد  ار  یمدآ  هک  ندیماشآ  ندروخ و  لالح  مارح و  حیابذ و  دیـص و  ماکحا  هبتاکم و  ریبدت و  و 

هدرک یهلا  تیصعم  دنک  تفلاخم  هک  یسک  ماکحا و  نآب  لمع  تسا  بجاو  تسا  هدرک  تمسق  هثرو  نایم  رد  تلادعب  ار  تیم  لاوما  هک 
بیصعت لوع و  قح  هدناعم  تلالـض و  يور  زا  رمع  هچنانچ  تسا  هدرک  ادخ  نید  رد  تعدب  هدش و  فرـصتم  قح  ریغب  ار  مدرم  قوقح  و 

همه تاریزعت  دودح و  تاید و  صاصق و  هیامر و  قبـس و  ایاصو و  ماکحا  تشاذگ و  مدرم  نایم  رد  تمایق  زور  ات  ار  راثآ  عدـب و  ریاس  و 
یهلا فیلاکت  تسا و  مالع  دـنوادخ  مارح  لـالح و  ناـیب  رد  ثیدـح  بتک  هقف و  باوبا  عیمج  هک  دـش  رهاـظ  سپ  دـنافیلاکت  هلمج  زا 

هک قح  نابلاط  دننادب  ات  اهنآ  زا  یـضعب  رب  دوب  یهیبنت  هراشا و  ماقم  نیا  رد  ضرغ  درک و  ناوتیمن  ءاصحا  اههلاسر  نیا  رد  درادن و  تیاهن 
رـسیم یهلا  سدقا  بانجب  تناعتـسا  ریغب  تسا و  راوشد  تاجن  لیبس  كولـس  تسا و  ریطخ  ادخ  یگدنب  هار  تسین و  ناسآ  ادـخ  تعاطا 

یقتم و هـک  اـهنآ  دـیامرفیم  یلاـعتقح  دـش  دـیابن  دوـخ  هصقاـن  لاـمعاب  رورغم  تـسا و  جاـتحم  هباـنا  هبوـتب و  یمدآ  هتــسویپ  دوـشیمن و 
انیب ناشیا  سپ  دـندرگیم  رادربخ  609 و  ص : نیقیلا ، قح  رکذتم  ددرگ  ضراع  ار  ناشیا  یناطیـش  تالایخ  زا  یلایخ  هاگره  دـنراکزیهرپ 

يراج ناشیا  نایم  رد  ار  همه  دنیامن و  میلعت  قلخب  ار  همه  دیاب  هک  تسا  هدش  دراو  دـکا  ءایـصوا  ءایبناب و  تبـسن  ماکحا  نیا  دـندرگیم و 
رابخا نایوار  ءاملعب و  هک  ره  دننادرگ و  يراج  ناشیا  تبیغ  زا  دعب  دننک و  بیدأت  تاریزعت  دودحب و  دـیامن  تفلاخم  هک  ره  دـننادرگ و 

مکح لوبق  ناشیا و  يوسب  هعفارم  یهلا و  ماکحا  يارجا  رد  ناشیا  تناعا  قلخ  همه  رب  دـناهمئا و  ناـبیان  نیبم و  نید  ماـکحا  ناـظفاح  هک 
هک ره  تسا و  هدرک  در  ار  ام  مکح  دـنک  ناشیا  مکح  در  هک  یـسک  هک  تسا  هدـش  دراو  ربتعم  ثیداحا  رد  هکناـنچ  تسا  بجاو  ناـشیا 

. تسادخب كرش  هبترم  رد  نآ  تسا و  هدرک  در  ار  یلاعتقح  مکح  دنک  در  ار  ام  مکح 

- درک دیاب  هبوت  اهنآ  زا  هک  یناهانگ  نآ و  طیارش  تسا و  هبوت  بوجو  نایب  رد  مود  دصقم 

هراشا
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تسا بلطم  دنچ  نآ  رد  هبوت  لوبق  بوجو 

درک دیاب  هبوت  اهنآ  زا  هک  یناهانگ  تسا و  هبوت  بوجو  نایب  رد  لوا  بلطم 

هک یناهانگ  زا  ای  تسا  بجاو  هبوت  ناهانگ  عیمج  زا  ایآ  هک  تسا  فالخ  هلمجلا و  یف  هانگ  زا  هبوت  بوجو  رد  تسین  یفـالخ  هک  نادـب 
ار رثکا  ای  تسا  بجاو  اهنآ  زا  هبوت  ندوب  رفکم  دوجو  اب  ایآ  تسا  رفکم  ریاغص  ریابک  زا  بانتجا  اب  هک  یتسناد  هک  اریز  دشاب  هدشن  رفکم 

رافغتـسا هباـنا و  ماـقم  رد  دوخ  ناـهانگ  زا  هشیمه  یمدآ  هک  تسنآ  طوحا  اـما  تسا  يوقا  لوق  نیا  تسین و  بجاو  هک  تسا  نآ  داـقتعا 
ناشیا هبوت  ات  دندومرفیم  هبانا  هثاغتـسا و  عرـضت و  اهلاس  یئالوا  كرت  یهورکم و  يارب  هک  یهلا  هاگرد  نابرقم  لاوحاب  دنک  رظن  دـشاب و 

رود یهلا  برق  تحاـس  زا  دـنکیم و  هایـس  ار  یمدآ  لد  هاـنگ  هـکلب  تـسترخآ  تبوـقع  ضحم  هـن  هاـنگ  رثا  اـضیا  تـسا و  هدـشیم  لوـبق 
ناطیـش و يالیتسا  ثعاب  دـنکیم و  سک  نیا  زا  تاعاط  قیفوت  بلـس  دـنادرگیم و  مورحم  یهلا  هصاخ  فاـطلا  قاقحتـسا  زا  دـنادرگیم و 

لوزن ثعاب  هک  دشاب  اسب  تسا و  هریبک  هریغص  رب  رارصا  ددرگیم و  رارـصا  بجوم  هانگ  ندرمـش  لهـس  اضیا  ددرگیم و  ریابک  رب  تأرج 
وفع يرایـسب  زا  ادـخ  تسا و  امـش  ياههدرک  زا  دـسریم  امـشب  هک  یتبیـصم  ره  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچناـنچ  ددرگ  هیویند  ياـهالب 

هک دندیسرپ  دوشیمن  هدیزرمآ  اهنآ  هک  یتسردب  دیرامشیم  ریقح  هک  یناهانگ  زا  دیسرتب  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دنکیم و 
ماما ترـضح  زا  مشاب و  هتـشادن  یهانگ  نیا  ریغ  رگا  نم  لاحب  اشوخ  دـیوگیم  دـنکیم و  یهانگ  یمدآ  هک  تسنآ  دومرف  تسمادـک  اهنآ 
هیلع قداص  ترـضح  زا  دنکن و  نآ  زا  هبوت  رافغتـسا و  دـنکب و  یهانگ  هک  تسنآ  هانگ  رب  رارـصا  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم 

دنکیم رثا  وا  لد  رد  هتسویپ  ددرگیم  یهانگ  بکترم  هک  یسک  هک  یتسردب  هانگ  لثم  دنکیمن  دساف  ار  لد  زیچ  چیه  هک  تسلوقنم  مالّسلا 
یناـف ياـیند  هجوتم  ددرگرب و  ادـخ  زا  وا  يور  دریگن و  رارق  نآ   610 ص : نیقیلا ، قح  رد  یلاعتقح  هک  دـنادرگیم  نوگنرـس  ار  وا  لد  اـت 
یهانگ ببـسب  رگم  دوشیمن  ضراع  يرامیب  دیآیمن و  دردب  يرـس  دیآیمن و  گنـسب  یئاپ  دهجیمن و  یگر  چیه  هک  دومرف  اضیا  ددرگ و 
یمدآ هک  دوـمرف  دـنکیم و  مورحم  يزور  زا  ار  یمدآ  هاـنگ  هک  دوـمرف  اـضیا  تسا و  رتـشیب  دـنکیم  وـفع  ادـخ  هچنآ  دـنکیم و  یمدآ  هک 

یهانگب رگم  دنک  بلـس  وا  زا  هک  دهدیمن  یـسکب  ادخ  یتمعن  چیه  هک  دومرف  دوشیم و  مورحم  بش  زامن  زا  نآ  ببـسب  دـنکیم و  یهانگ 
نوچ تسه  نامیا  زا  يرون  يدیفـس و  هطقن  وا  لد  رد  ینمؤم  هدنب  ره  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دوش و  رداص  وا  زا  هک 

ار يدیفس  مامت  هکنآ  ات  دوشیم  دایز  درک  هدایز  رگا  دوشیم و  وحم  درک  هبوت  رگا  دسریم  مهب  يدیفس  نآ  رد  یهایـس  هطقن  دنکیم  یهانگ 
زا هک  ار  یهانگ  هکنآ  رد  تسفالخ  اضیا  ددرگیمنرب و  یبوخ  ریخب و  زگره  شبحاص  دیـسر  هک  دـح  نیاـب  دـناشوپیم  ار  نآ  دریگیم و 
هک اریز  تسا  بجاو  هشیمه  هبوت  هک  دـناهدش  لـئاق  همـالع  ریـصن و  هجاوخ  هن  اـی  تسا  بجاو  نآ  زا  هبوت  زاـب  اـیآ  تسا  هدرک  هبوـت  نآ 
زا باقع  لوا  هبوتب  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  تایآ و  هک  اریز  تسا  رظن  لحم  نخـس  نیا  تسا و  بجاو  هشیمه  حـیبق  لعف  رب  تمادـن 

لمعب ات  دشاب  هانگ  رگا  تسا  حیبق  هانگ  رب  مزع  هکنآ  تسین و  مولعم  دشاب  رمتسم  هشیمه  مزع  تمادن و  نیا  دیاب  هکنیا  دوشیم و  طقاس  وا 
ابلاغ هک  اریز  دشاب  باب  نیا  زا  هک  تسین  رود  زین  تمادن  كرت  هّللا و  ءاش  نا  دش  دـهاوخ  روکذـم  نیا  زا  دـعب  هکنانچ  تسا  وفعم  درواین 

قاقحتـسا هکنیا  رد  لاح  يا  یلع  دوب و  دهاوخ  هبوت  وزج  کی  دوش  بترتم  نآ  رب  یباقع  هکنیا  ریدقت  رب  دـنوشیمن و  کفنم  رگیدـکی  زا 
دنشاب لئاق  نیاب  تسین  مولعم  زین  ناشیا  تسین و  یکش  ددرگیمنرب  تیصعم  لصا  رب  باقع 

[ ضعبم هبوت  رد   ] نیملکتم نایم  تسفالخ  میود  بلطم 

یضعب زا  هبوت  دنک و  هبوت  ناهانگ  همه  زا  دیابیم  هکنآ  ای  یـضعب  نود  دنک  هبوت  ناهانگ  یـضعب  زا  هک  تسا  حیحـص  ضعبم  هبوت  ایآ  هک 
دناهدرک و لوا  لوق  رایتخا  یعمج  یلح و  همالع  دناهدرک و  ریخا  لوق  رایتخا  ءاملع  زا  یضعب  ریصن و  هجاوخ  تسین  حیحـص  یـضعب  نود 
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نتفگ غورد  زا  دوش و  ناملـسم  دنک و  هبوت  رفک  زا  هک  يرفاک  هک  دیآیم  مزال  هن  رگا  تسا و  نیا  قح  دننادیم و  حیحـص  ار  ضعبم  هبوت 
کی هک  دنک  هبوت  هکنآ  لثم  تقوم  هبوت  تحـص  رد  دـناهدرک  فالخ  اضیا  دـشاب و  منهج  رد  دـلخم  دـشابن و  لوبقم  شاهبوت  دـنکن  هبوت 

فالخ اضیا  دنکن و  ار  هانگ  نآ  زگره  هک  دنک  مزع  هب  وا  رد  هک  تسا  طرش  هک  اریز  تسین  حیحص  هک  تسنیا  قح  دنکن  ار  یهانگ  لاس 
تـسا یفاک  المجم  هک  تسنآ  يوقا  دنک  هبوت  درامـشب و  ار  ناهانگ  لیـصفتب  دیاب  ای  تسا  حیحـص  المجم  یـصاعم  زا  هبوت  ایآ  هک  تسا 

دشاب هتشادن  رطاخب  لیصفتب  هک  یتقو  اصوصخ 

تسا هبوت  ینعم  رد  میس  بلطم 

نیا زا  ندروخ  بارش  زا  دوش  نامیشپ  رگا  سپ  تسا  هانگ  هک  تهج  نیا  زا  تسا  ناهانگ  زا  ینامیشپ  هبوت  دناهتفگ  یضعب  نآ  طیارـش  و 
هک هدنیآ  رد  ار  نآ  باکترا  مدع  رب  مزع  دناهدرک  طرـش  رثکا  دنک و  كرت  لاح  رد  هک  دـیاب  تسین و  هبوت  دـناسریم  واب  ررـض  هک  تهج 
هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  رد  اذهل  تسا و  یعقاو  ینامیـشپ  تمادن و  مزال  مزع  نیا  دـناهتفگ  یـضعب  دوشن و  نآ  بکترم  زگره 

ناهانگ ررض  نتـسناد  لوا )  ) زیچ هسب  رگم  دوشیمن  لصاح  هبوت  هک  دناهتفگ  نیققحم  زا  یـضعب  هبوت و  يارب  زا  ینامیـشپ  مدن و  تسیفاک 
هاگره سپ  ددرگیم  اهنآ  رـشابم  هک  یـسک  يارب  زا  دناهدنـشک  ياهرهز  هکنآ  میـس )  ) وا بوبحم  هدنب و  نایم  دنباجح  اهنآ  هکنآ  میود ) )

زا تسا  هدـش  توـف  وا  زا  وا  بوـبحم  هکنآ  زا  ددرگیم  ملأـتم  هک  ددرگیم  ضراـع  ار  وا  رگید  تلاـح  دـیناسر  مهب  نیقی  تسناد و  ار  نیا 
ار زیچ  هس  دنکیم  دصق  هک  دـسریم  مهب  رگید  تلاح  تلاح  نیا  زا  دـنیوگیم و  ینامیـشپ  تمادـن و  ار  فسأت  ملأت و  نیا  ناهانگ و  ندرک 

دنکن هانگ  نآب  دوع  رمع  رخآ  ات  هک  هدنیآب  تسا  قلعتم  میود )  ) دوب نآ  بکترم  هک  ار  یهانگ  دـنکیم  كرت  هک  لاحب  تسا  قلعتم  لوا ) )
مدرم ملاظم  زا  تسا و  هدش  توف  وا  زا  هک  ار  یتادابع  دنک  ءاضق  هک  درک  ناوت  یفالت  ار  هچنآ  دنک  یفالت  هک  هتشذگب  دراد  قلعت  میـس ) )

رب تسا  هاگ  دنوشیم و  لصاح  بیترتب  روما  نیا  ندرک  دصق  نآ و  زا  ینامیشپ  تسا و  هانگ  ررـض  تفرعم  هک  رما  هس  نیا  سپ  دیآ  نوریب 
نآ هرمث  ار  دـصق  نآ  دـننادیم و  نآ  همدـقم  ار  تفرعم  دـننکیم و  قالطا  اهنت  تمادـن  رب  رثکا  دـننکیم و  قالطا  ار  هبوت  مسا  اهنیا  عومجم 

طیارـش تسا  یتدابع  زین  هبوت  نوچ  دننکیم و  قالطا  ار  هبوت  مزع  تمادن و  عومجم  رب  هک  تسا  هاگ  دوشیم و  بترتم  نآ  رب  هک  دـننادیم 
نوچ دـشابن و  ایرب  بوشم  دـشاب و  ادـخ  يارب  زا  هبوت  هک  دـیاب  سپ  تسا  صالخا  تادابع  طیارـش  هدـمع  تسا و  ربتعم  نآ  رد  تاداـبع 

تشهب لیصحت  هبوت  زا  ضرغ  رگا  هک  دناهتفگ  زین  اجنیا  رد  دننادیم  صالخا  یفانم  ار  منهج  زا  یصالخ  تشهب و  عمط  ءاملع  زا  یـضعب 
هک دـنادیم  تسا  هدـیمهف  ار  تین  ینعم  هک  یـسک  تسا و  رایـسب  بهذـم  نیا  نالطب  رب  لیالد  تسین و  حیحـص  دـشاب  منهج  زا  تاجن  اـی 

ینعم ود  نیا  زا  ار  تین  قلخ  هماعب  تبـسن  دـشاب  ناشیا  روظنم  ینعم  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  قلخ  رثکاب  تبـسن  تین  تاجرد  يالعا 
بارش هک  ره  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  تیاور  ود  یفاک  رد  تسا و  قاطی  ام ال  فیلکت  ندرک  یلاخ 

زا یلاـعتقح  زا  دـشاب  یلـضفت  نیا  هک  تسا  نکمم  دـناسرب و  وا  ماـکب  تشهب  رهمب  رـس  بارـش  زا  ادـخ  دـنک  كرت  ادـخ  ریغ  يارب  زا  ار 
دشابن یقیقح  هبوت  دنچ  ره  بارش  كرت  صوصخ 

دننکیم هبوت  اهنآ  زا  هک  تسا  یناهانگ  عاونا  نایب  مراهچ  بلطم 

ندیشوپ لثم  دومن  دیاب  نآب  نایتا  رگا  دشابن  رگید  رما  عبتتسم  رگا  هانگ  هک  دناهتفگ  هیماما  ياهقف   612 ص : نیقیلا ، قح  نیملکتم و  رثکا 
زا دشاب  رگید  رما  عبتتـسم  رگا  دـنکن و  نآب  دوع  دـعب  هک  دـنک  مزع  نآ و  زا  دوش  نامیـشپ  هک  تسا  سب  نیمه  نآ  زا  هبوت  يارب  زا  ریرح 
رما نآب  نایتا  هکنآ  نایم  دـشاب  ریخم  هک  دـشاب  اسب  دـنک و  نآب  نایتا  هک  هبوت  تسا  بجاو  یلام  ریغ  اـی  یلاـم  مدرم  قوقح  ایادـخ  قوقح 

دنکب و نایتا  هک  نآ  رب  تردق  اب  تسا  بجاو  هرافک  رد  ندرک  دازآ  هدنب  دننام  ادـخ  هیلام  قوقح  سپ  هانگ  زا  هبوتب  ءافتکا  نایم  دـنکب و 
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دح ریغ  ای  تسا  دح  ایادخ  هیلام  ریغ  قوقح  هانگ و  نآ  زا  هبوتب  يافتکا  نایم  دـنکب و  رما  نآب  نایتا  هکنیا  نایم  دـشاب  ریخم  هک  دـشاب  اسب 
هکنآ نایم  دنک و  هماقا  وا  رب  ار  ادخ  دح  هک  ماما  بیان  ای  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  دنکب  هانگ  نآب  رارقا  هکنآ  نایم  تسا  ریخم  تسا  دح  رگا 

اب ایآ  دوشیم و  وا  زا  هانگ  عفر  هبوتب  دوب و  دهاوخن  وا  رب  يدح  دوشن  تباث  عرـش  مکاح  دزن  رگا  سپ  دنکن  نآ  راهظا  هبوتب و  دـنک  ءافتکا 
دوشیم طقاس  وا  زا  هانگ  دحب  هک  تسنآ  ثیداحا  رثکا  رهاظ  تسا و  لاکشا  لحم  هن  ای  دوشیم  طقاس  وا  زا  هانگ  دنکن  هبوت  رگا  دح  تماقا 

زا تفگ  هک  نارمح  زا  تسلوـقنم  نسح  دنـسب  هکناـنچ  دـنک  باـقع  ار  وا  ود  ره  ترخآ  اـیند و  رد  هک  تسا  رتمـیرک  نآ  زا  یلاـعتقح  و 
رتمیرک ادخ  هک  دومرف  ترضح  دوب  دهاوخ  بقاعم  ترخآ  رد  ایآ  دننک  راسگنس  ار  وا  هک  یصخش  زا  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

( میود  ) تسا هدـیزرمآ  هک  یهاـنگ  لوا )  ) تسا مسق  هس  هاـنگ  هک  تسا  لوـقنم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  و  نیا . زا  تـسا 
وا ادخ  هک  تسیاهدنب  هانگ  هدیزرمآ  هانگ  میراد  واب  فوخ  میراد و  شبحاص  يارب  زا  دیما  هک  یهانگ  موس )  ) تسین هدیزرمآ  هک  یهانگ 

دوشیمن هدیزرمآ  هک  یهانگ  دـنک و  باقع  ار  وا  راب  ود  هک  تسا  رتمیرک  رتمیلح و  نآ  زا  ادـخ  دـشاب  هدرک  باقع  شهانگ  رب  ایند  رد  ار 
هک تسا  یهانگ  میـس  هانگ  درذـگیمن و  نم  زا  یملاظ  ملظ  هک  دـنکیم  دای  مسق  دوخ  لالج  تزعب و  تمایق  رد  ادـخ  تسناگدـنب  هملظم 

دیما وا  يارب  زا  زین  اـم  دراد  دوخ  راـگدرورپ  زا  دـیما  دـسرتیم و  دوخ  هاـنگ  زا  تسا و  هدرک  وا  يزور  هبوت  تسا و  هدیـشوپ  قلخ  رب  ادـخ 
دشاب دح  ریغ  ادخ  قح  رگا  تسا و  هبوت  طیارشب  لالخا  لامتحا  رابتعاب  فوخ  ایوگ  دیوگ  فلؤم  میـسرتیم . وا  باقع  زا  میراد و  تمحر 

نآ يارب  زا  دیع  زامن  دننام  درادن  اضق  هک  يزامن  هرافک و  هزور و  ياضق  ةاکز و  نداد  لثم  درک و  دـیاب  اضق  هک  یئاهزامن  ياهاضق  لثم 
دریمب قح  بحاص  رگا  ناکما و  ردقب  نآ  زا  دنادرگ  يرب  ار  دوخ  همذ  هک  تسا  بجاو  دشاب  یلام  رگا  سانلا  قح  اما  تسین و  یفاک  هبوت 

قح دنک  عربت  وا  بناج  زا  هک  هناگیب  ای  وا  ثراو  ای  دوخ  صخش  نآ  رگا  سپ  دنیوا  ماقم  مئاق  هقبط  ره  رد  وا   613 ص : نیقیلا ، قح  هثرو 
تمایق زور  ات  دنام  وا  همذ  رب  دنادرگن و  ادا  ار  لام  نآ  رگا  دوشیم و  ۀـمذلا  ءيرب  وا  ثراو  ثراوب  ای  وا و  ثراوب  ای  بحاصب و  دـناسرب  ار 
تیاور هچناـنچ  درک  دـهاوخ  بلط  لوا  بحاـص  هک  دـناهتفگ  ءاـملع  رثـکا  دوب  دـهاوخ  یک  وا  هدـننکبلط  تماـیق  رد  هک  تسا  فـالخ 

ماماب هچ  رگا  درک  دنهاوخ  نآ  بلط  اهثراو  رخآ  دناهتفگ  یضعب  تسا و  هدش  دراو  باب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یحیحص 
ار وا  ثراو  ای  قح  بحاص  هاگره  هک  دشاب  مزاع  دیاب  دباین  ار  وا  ثراو  ای  وا  رگا  دوب و  دهاوخ  ادـخ  قح  دـناهتفگ  یـضعب  دوش و  یهتنم 

دـشاب یلام  ریغ  قح  رگا  دهدب و  واب  زاب  دشابن  یـضار  قدصتب  دسرمهب و  شبحاص  رگا  دنک و  قدصت  دوش  سویأم  رگا  دناسرب و  دـبایب 
زا یـضعب  دـشابن  نکمم  رگا  دـشاب و  نکمم  رگا  دـنادرگرب  لـطاب  داـقتعا  نآ  زا  ار  وا  دـنکب و  قحب  داـشرا  دـیاب  دـشاب  هدرک  هارمگ  رگا 

لماک هبوت  رب  لمح  رثکا  تسین و  لوبقم  وا  هبوت  دـنادرگنرب  دـناهدش  هارمگ  وا  تعدـبب  هک  ار  اهنآ  همه  اـت  هک  تسا  هدـش  دراو  تاـیاور 
وت ردپ  نم  هک  لوتقم  رـسپ  هب  دیوگب  هکنآ  لثم  دنکب  لوتقم  يایلواب  ار  دوخ  سفن  میلـست  هک  تسا  بجاو  دشاب  صاصق  رگا  دـناهدرک و 

دشاب هدیرب  ار  یسک  زا  يوضع  رگا  نینچمه  نک و  وفع  یهاوخیم  رگا  ریگب و  تید  یهاوخیم  رگا  شکب و  ارم  یهاوخیم  رگا  ماهتشک  ار 
هتفگ واب  شحف  هک  صخـش  نآ  رگا  شحف  لثم  دـشاب  دـح  رگا  دـنکب و  تید  ای  صاصق  نیکمت  دـنک و  مالعا  دورب و  وا  ثراو  ای  وا  دزن 

ار وا  هک  تسا  فالخ  دنادن  رگا  دنک و  وفع  ای  دنزب  دح  ای  دنکب  نیکمت  هک  دیاب  زاب  تسا  هدش  رداص  وا  زا  لعف  نیا  هک  دشاب  ملاع  تسا 
رثکا همالع و  ریـصن و  هجاوخ  دنک و  طقاس  وا  هکنآب  رگم  دوشیمن  طقاس  یـصخش و  زا  تسا  یقح  دناهتفگ  یـضعب  هن  ای  درک  دـیاب  مالعا 

همذ ءاربا  المجم  رگا  دوشیم و  وا  هنیک  توادع و  بجوم  تسا و  وا  تیذا  دیدجت  ثعاب  هک  اریز  درک  دیابن  مالعا  هک  دـناهدش  لئاق  ءاملع 
دراد و مکح  نیا  تسه  نآ  رد  سانلا  قح  نوچ  زین  نآ  یسک  هجوز  اب  هّللاب  ذایعلا  دشاب  هدرک  انز  رگا  نینچمه  دبلطب و  دیبلط  دناوت  وا  زا 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  تسا و  نینچ  زین  نآ  دشاب  هدرک  یـسک  تبیغ  رگا 
ینک و دای  ار  وا  هک  تقو  ره  ياهدرک  وا  تبیغ  هکنآ  يارب  ینک  رافغتـسا  هک  تسنآ  دومرف  تسیچ  تبیغ  هرافک  هک  دندیـسرپ  هلآ  هیلع و 
وا تبیغ  هکنآ  زا  دهاوخب  رذع  تسبجاو  هک  تسا  هتفگ  دیرجت  رد  ریصن  هجاوخ  دشاب و  هدیسرن  واب  تبیغ  هکنآ  رب  ار  نیا  دناهدرک  لمح 
اریز دبلطب  وا  زا  رذع  دیاب  تسا  هدیسر  صخش  نآب  تبیغ  رگا  هک  تسا  هتفگ  دیرجت  حرش  رد  همالع  دشاب و  هدیـسر  واب  رگا  تسا  هدرک 
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واب یملا  هک  اریز  ندـیبلط  وا  زا  تیلح  تسین  مزـال  تسا  هدیـسرن  واـب  رگا  دـنک و  كرادـت  هک  دـیاب  تسا  هدـیناسر  واـب  ار  مغ  ررـض  هک 
نآب دوع  زگره  هک   614 ص : نیقیلا ، قح  نآب  دـنک  مزع  ادـخ و  يارب  زا  دوش  نامیـشپ  هک  تسا  بجاو  مسق  ود  ره  رد  تسا و  هدـیناسرن 

یجالع تسا  هدیـسر  هدش  هدرک  تبیغب  تبیغ  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ۀعیرـشلا  حابـصم  رد  دـنکن و 
هرافک رد  هک  تسا  هتفگ  نیدـلا  نیز  خیـش  وا و  يارب  زا  نک  شزرمآ  بلط  تسا  هدیـسرن  واـب  رگا  یبلطب و  تیلح  وا  زا  هکنآ  ریغب  تسین 
یـسک دزن  سک  ره  زا  هکنآ  يرگید  وا و  يارب  زا  ینک  رافغتـسا  هک  تسنآ  تبیغ  هراـفک  هکنآ  یکی  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  ود  تبیغ 

وا تانـسح  زا  دـشابن و  یمهرد  راـنید و  هک  دـیایب  يزور  هکنآ  زا  شیپ  دـبلطب  تیلح  وا  زا  هک  دـیاب  وا  ضوـع  رد  دـشاب  هدوـب  ياهملظم 
ثیدح ود  نیا  نایم  عمج  هار  دیازفایب و  وا  ناهانگ  رب  قح  بحاص  ناهانگ  زا  دشاب  هتشادن  تانـسح  رگا  دنهدب و  قح  بحاصب  دنریگب و 

مینک لمح  ار  ندیبلط  تیلح  دبلطب و  تیلح  وا  زا  هک  دسرن  واب  شتسد  هکنآ  ای  تسا  هدیـسرن  هکنآ  رب  مینک  لمح  ار  رافغتـسا  هک  تسنآ 
ضحمب هبوت  ای  هبوت  ققحت  رد  تسا  طرش  روما  نیاب  نایتا  هکنآ  رد  تسا  فالخ  هک  نادب  دسر و  واب  شتسد  دشاب و  هدیسر  واب  هکنآ  رب 

تـسین طرـش  هک  تسا  ریخا  لوق  ءاملع  نایم  روهـشم  دـنرگید  تابجاو  اهنآ  دوشیم و  ققحتم  هبوت  هانگ  نآب  دوع  مدـع  رب  مزع  تمادـن و 
رابخا زا  یـضعب  زا  دوب و  دـهاوخ  بقاعم  اهنآ  كرت  رب  هکلب  دوب  دـهاوخن  بقاـعم  هبوت  كرت  رب  دـنکن  رگا  دـناهبوت و  تـالمکم  زا  هکلب 

. تسا طوحا  نیا  دنشاب و  طرش  هک  دوشیم  دافتسم 

تسا هبوت  تقو  نایب  رد  مجنپ  بلطم 

مومـس رد  هکنانچمه  دـناهلتاق  مومـس  هلزنمب  ناهانگ  هک  اریز  ددرگیم  مثآ  نآ  ریخأتب  تسا و  يروف  بجاو  هبوت  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ 
ار وا  هکنآ  زا  شیپ  هبوتب  دیامن  تردابم  هک  دنک  هانگ  هک  یسک  رب  تسا  بجاو  نینچمه  دنک  كاله  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دنک  اوادم  دیاب 
ود نیا  هبوت  ریخأت  يارب  رگید  هانگ  ود  دنک  ریخأت  رگا  دنک و  هبوت  دیاب  زین  نآ  زا  دوب و  دـهاوخ  رگید  هانگ  هبوت  ریخأت  سپ  دـنک  كاله 

مینک تمسق  زین  هقیقد  تصشب  رگا  تعاس  کی  ردق  رد  دسریم  هکنآ  ات  دوریم  الاب  جنرطش  هفعاضم  ناونعب  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  هانگ 
هثلاث و هیناث و  رب  رگا  درک  ناوتیم  هبوت  زین  هقیقد  زا  رتمک  رد  نوچ  دنوشیم و  زجاع  نآ  باسح  زا  رهام  نابساحم  هک  دوشیم  عمج  ردق  نآ 

ياج هچ  مینک و  تمـسق  اهنیا  رب  ار  لاس  هام و  زور و  هکنآ  ياج  هچ  درک  دناوتیمن  ار  وا  باسح  یـسک  یلاعتقح  ریغب  مینک  تمـسق  هعبار 
ناهانگ و درک  ناوتیمن  ءاصحا  ار  یهلا  ياهتمعن  هکنانچمه  هک  دـش  مولعم  سپ  مینک  تمـسق  تبـسن  نیاـب  ار  یهاـنتم  ریغ  ناـهانگ  هکنآ 

یتقوب یتقو  زا  دـنکیم و  هبوت  ریخأت  فیوست و  هک  یـسک  هک  دـناهتفگ  نیققحم  زا  یـضعب  درک و  ناوتیمن  ءاـصحا  زین  ار  هدـنب  تاریـصقت 
لجا هکنآ  لوا )  ) دنامب ملاس  يرگید  زا  هک  تسا  لکـشم  دـنامب  ملاس  یکی  زا  رگا  هک  میظع  رطخ  ود  نایم  تسا  ددرتم  دزادـنایم  رگید 

هدومرف  615 ص : نیقیلا ، قح  یلاعت  قح  هکنآ  تقو  دـسرب  ددرگ و  دودـسم  هبوت  هاگرد  درذـگب و  كرادـت  تقو  دریگب و  ار  وا  نابیرگ 
دنک تعاس  کی  زور و  کی  تلهم  بلط  دنتـساوخیم و  هچنآ  نایم  ناشیا و  نایم  دوش  لیاح  ینعی  َنوُهَتْـشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلـیِح  َو  تسا 
سپ گرم  ار  امـش  زا  يدحا  دیایب  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  تسین  یتلهم  ارت  رگید  تشذـگ  تلهم  تقو  دـنیوگ  واب 
هدرپ هک  یماگنه  رد  رضتحم  هک  دناهتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیرسفم  زا  یـضعب  یکیدزن  لجا  ات  ارم  يدرکن  ریخأت  ارچ  اراگدرورپ  دیوگ 

ياهشوت منک و  هبوت  مهاوخب و  دوخ  راگدرورپ  زا  رذع  ات  زور  کی  ارم  نک  ریخأت  توم  کلم  يا  دیوگیم  دوش  هتـشادرب  وا  هدید  شیپ  زا 
نک ریخأت  تعاس  کی  دـیوگ  تسا  هدـنامن  زور  تسا و  هدـش  مامت  وت  رمع  رخآ  ياـهزور  دـیوگ  توم  کـلم  یحلاـص  لـمع  زا  مرادرب 

ترـسح و سأـی و  ياـههعرج  دوش و  ادـیپ  وا  قـلح  رد  هرغرغ  دـندنبب و  وا  يور  رب  ار  هبوـت  رد  سپ  تسا  هدـش  ماـمت  زین  اـهتعاس  دـیوگ 
هّللاب ذوعن  دربب  تراغب  زین  ار  شنامیا  ناطیـش  لاوحا  بارطـضا  لاوها و  نیا  رد  هک  دشاب  اسب  دوخ و  رمع  ندرک  عیاض  رب  دشونب  يدـیماان 

هک اریز  دشابن  وحم  لباق  هک  دسرب  نیر  عبط و  هبترمب  ددرگ  عمتجم  مکارتم و  وا  لد  رب  یـصاعم  ياهتملظ  هک  تسنآ  میود )  ) کلذ نم 
رایـسب ناهانگ  تملظ  نوچ  دسریم و  مهب  هنیآ  رد  یگریت  سفن  زا  هکنانچمه  دسریم  مهب  وا  لد  رد  یگریت  دنکیم  یمدآ  هک  تیـصعم  ره 
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رد دنهدن  الج  ار  نآ  دنامب و  تلاح  نیا  رب  یتدم  نوچ  دریگیم و  كرچ  دنمدب  رکم  هنیآ  رب  ار  سفن  راخب  هکنانچ  دوشیم  نیر  دـش  عمج 
هبوتب دیـسر و  مهب  نآ  رد  رایـسب  هانگ  رثا  نوچ  یمدآ  لد  نینچمه  تسین  ءالج  لباق  رگید  هک  دنادرگیم  دساف  ار  وا  دوریم و  ورف  شمرج 

ْمِِهبُوُلق و یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  تسین  جالع  لباق  نآ  زا  دـعب  دـسریم و  عبط  هبترمب  تفاین  ءـالج  هحلاـص  لاـمعا  و 
تعیرـش رما  وا  هک  دسریم  يدحب  هکنآ  ات  دـش  روکذـم  باب  نیا  رد  ثیداحا  هکنانچ  دـنیوگیم  دوسا  سوکنم و  عوبطم و  بلق  ار  لد  نیا 

یتقو هبوت  لوبق  تقو  رخآ  هک  نادـب  دـنادرگیم  لـیاز  ار  شناـمیا  دـنکیم و  ترفن  یهلا  ماـکحا  لوبق  زا  وا  لد  دوشیم و  لهـس  وا  رظن  رد 
واب منهج  رد  ای  تشهب  رد  ار  دوخ  ياـج  اـی  دـنیبب  ار  توم  کـلم  هکنآـب  دـنکب  ترخآ  روما  هنیاـعم  دـناسر و  مهب  گرمب  مزج  هک  تسا 

یعامجا تقو  نیا  رد  دیامن و  هدهاشم  دنوشیم  رضاح  توم  تقو  هک  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ای  دنیامن 
هک یتقو  ات  دننکیم  هئیـس  لامعا  هک  اهنآ  يارب  هبوت  تسین  هک  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هکنانچ  تسین  لوبقم  دنکیمن و  هدیاف  هبوت  هک  تسا 

يارب زا  میاهدرک  ایهم  ار  ناشیا  رفک  تلاح  رب  دـنریمیم  هک  اهنآ  هن  لاحلا و  مدرک  هبوت  نم  دـیوگیم  دوشیم  رـضاح  ناـشیا  زا  یکیب  گرم 
زا دنکب و  ترخآ  روما  هنیاعم  هک  تسنآ  توم  روضحب  دارم  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هدـنروآدرد و  یباذـع  ناشیا 

دنکن  616 ص : نیقیلا ، قح  رغرغ  هک  مادام  دنکیم  لوبق  ار  هدنب  هبوت  ادخ  هک  دـناهدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تبـسن میحر  دـنوادخ  فاـطلا  هلمج  زا  هک  دـناهتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  دوـش و  رهاـظ  شقلح  رد  رغارغ  دـسرب و  شیوـلگب  حور  ینعی 

دسرب و هنیـسب  ات  دیآ  الابب  ینأت  جیردتب و  اهاپ و  تشگناب  حور  عزن  رد  دنک  ادتبا  هک  ار  حاورا  ضباق  تسا  هدرک  رما  هک  تسنآ  ناگدنبب 
شیپ دنکب  هبانا  هبوت و  تیصو و  دنادرگب و  دوخ  دنوادخ  يوسب  ار  لد  يور  دناوت  تلهم  تدم و  نیا  رد  هکنآ  ات  دسرب  قلحب  نآ  زا  دعب 

ادخ و دای  دنک  تقرافم  هک  شحور  دنک و  ادخ  دای  دبلطب و  تیلح  مدرم  زا  دشابن و  لوبقم  شاهبوت  دـنکب و  ترخآ  روما  هنیاعم  هکنآ  زا 
رد ار  هانگ  يوسب  دوع  مدـع  رب  مزع  رگا  هکنآ  رد  ناملکتم  دـناهدرک  فالخ  و  ددرگ . وکین  وا  تبقاع  دـشاب و  وا  ناـبز  رب  یلاـعتقح  رکذ 

درک و هبوت  سپ  دندیرب  ار  وا  رکذ  نآ  زا  دـعب  یـسک و  درک  انز  هکنآ  لثم  دـشاب  هتـشادن  هانگ  نآ  يوسب  دوع  رب  تردـق  هک  دـنکب  یتقو 
هک تسه  يردان  لوق  تسلوبقم و  دناهتفگ  رثکا  هن  ای  تسلوبقم  وا  هبوت  ایآ  دـناسرمهب  انز  هب  تردـق  رگا  دـنکن  دوع  انزب  رگید  درک  مزع 

هبوت و لوبق  رد  تسا  فـالخ  دـناسرمهب  تومب  بلاـغ  نظ  هک  دـناسرمهب  یفوـخم  ضرم  رگا  نینچمه  تسا و  هجویب  تسین و  لوـبقم 
تسین لوبقم  هبوت  باذع  لوزن  زا  دعب  هک  دوشیم  رهاظ  هربتعم  رابخا  همیرک و  تایآ  زا  یـضعب  زا  تسلوبقم و  وا  هبوت  هک  تسنآ  روهـشم 

هک یئادـخ  رگم  تسین  یئادـخ  هک  مدروآ  نامیا  تفگ  قرغ  ار  وا  تفایرد  هک  یتقو  اـت  نوعرف  هصق  رد  تسا  هدومرف  یلاـعتقح  هکناـنچ 
يدرکیم و تیـصعم  رتشیپ  هکنآ  لاح  يدید و  ار  باذـع  هک  يروآیم  نامیا  لاحلا  هک  دومرف  لیئربج  لیئارـسا  ینب  واب  دـناهدروآ  نامیا 

ناشیا نامیا  ار  ناشیا  دهد  عفن  سپ  دـنروایب  نامیا  هک  ياهیرق  لها  زا  دـناهدوبن  ارچ  هک  تسا  هدومرف  نیمز  رد  ناگدـننک  داسفا  زا  يدوب 
اـیند و یناگدـنز  رد  ار  هدـننکراوخ  باذـع  ناـشیا  زا  میتخاـس  لـیاز  باذـع  ندـش  لزاـن  زا  شیپ  دـندروآ  ناـمیا  نوچ  سنوی  موق  رگم 

مالّـسلا هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  ربتعم  دنـسب  هیوباـب  نبا  زا  ناـشیا و  ردـقم  لـجا  اـت  ار  ناـشیا  میدومن  رادروخرب 
هکنیا يارب  زا  دومرف  ترـضح  وا  یگناگیب  درک  رارقا  ادخب و  دروآ  نامیا  هکنآ  لاح  ار و  نوعرف  درک  قرغ  ادـخ  تلع  هچب  هک  دندیـسرپ 
باـب رد  تسا  یلاـعتقح  مکح  نیا  تـسین و  لوـبقم  باذـع  ندـید  تـقو  رد  ناـمیا  دـید  ار  باذـع  هـک  دوـب  یتـقو  رد  وا  ندروآ  ناـمیا 

ْمُُهنامیِإ ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  تسا  هدومرف  یلاعتقح  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 
سپ میدرکیم  کیرـش  ادخ  اب  هک  اهنآب  میدش  رفاک  یئاهنتب و  ادخب  میدروآ  نامیا  دـنتفگ  ار  ام  باذـع  دـندید  نوچ  ینعی  انَـسَْأب  اَْوأَر  اََّمل 

وت راگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  دیایب  هک  يزور  هک  تسا  هدومرف  ار و  ام  باذـع  دـندید  نوچ  ناشیا  نامیا  ناشیاب  دـشخبب  عفن  هکنآ  دوبن 
ار و يریخ  لمع  دوخ  نامیا  رد  دشاب  هدرک  بسک  ای  رتشیپ  دـشاب  هدرواین  نامیا  هک  وا  نامیا   617 ص : نیقیلا ، قح  ار  یسفن  دهدیمن  عفن 

هدـیاف هک  رتشیپ  درادـن و  هدـئاف  يروآیم  نامیا  لاحلا  هک  دـنتفگ  واب  سپ  درک  نامیا  راـهظا  تفاـیرد  ار  وا  قرغ  نوچ  نوعرف  نینچ  مه 
ینب رب  ندرک  متـس  مدرم و  ندرک  هارمگ  یئادـخ و  ياوعدـب  نیمز  رد  يدرکیم  داـسفا  يدرکیم و  یناـمرفان  يدرواـین و  ناـمیا  تشاد 
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مارح لالح و  هک  دـشابیم  ادـخ  زا  یتجح  یماما و  نیمز  رد  هتبلا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اضیا  لیئارـسا و 
نیمز زا  تجح  هک  تمایق  زور  زا  شیپ  زور  لهچ  رگم  نیمز  زا  تجح  ددرگیمن  عطقنم  دـناوخب و  ادـخ  يوسب  ار  مدرم  دـنادب و  ار  ادـخ 

دنهاوخ قلخ  نیرتدب  هورگ  نآ  دشاب و  هدرواین  نامیا  رتشیپ  هک  یسک  نامیا  دشخبیمن  عفن  ددرگیم و  هتسب  هبوت  ياهرد  دوشیم و  هتـشادرب 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزنب  دمآ  یبارعا  هک  تسا  روکذم  ماما  ریسفت  رد  دوشیم و  مئاق  ناشیا  رب  تمایق  هک  اهنآ  دنناشیا  دوب و 
ات دوشیمن  هتـسب  مدآ و  دـنزرف  يارب  زا  تسا  حوتفم  هبوت  رد  هک  دومرف  ترـضح  ددرگیم  لوـبق  تقو  هچ  اـت  هبوـت  هک  ارم  هد  ربـخ  تفگ 
زا باتفآ  هک  تسا  نیا  دنکیمن  عفن  نآ  زا  دـعب  نامیا  هک  تسا  هدومرف  راگدرورپ  هک  تایآ  یـضعب  برغم و  فرط  زا  باتفآ  دـنک  عولط 

. دنک عولط  برغم 

تسا هبوت  عاونا  نایب  رد  مشش  بلطم 

هجرد هک  يدحب  ات  دوریم  الاب  هدـنیآ و  رد  لعف  مدـع  رد  دـنک  مزع  هتـشذگ و  زا  ددرگ  نامیـشپ  هک  یتسناد  هک  تسنآ  نآ  بتارم  لقا  و 
هّللا رفغتسا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  روضح  رد  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  هغالبلا  جهن  رد  هچنانچ  تسا  ناقیدص  ناربمغیپ و 
عقاو ینعم  شش  رب  هک  تسا  یمسا  نآ  تسا و  نییلع  هجرد  رافغتسا  تسیچ  رافغتسا  ینادیم  دنیـشن  وت  يازع  رد  تردام  دومرف  ترـضح 

ات ار  ناشیا  قح  نیقولخم  يوسب  ینک  ادا  هکنآ  میـس )  ) ینکن نآب  دوع  زگره  هکنآب  مزع  میود )  ) تسا هتـشذگ  زا  ینامیـشپ  لوا )  ) دوشیم
هدوب و بجاو  وت  رب  هک  ياهضیرف  ره  يوسب  ینک  دـصق  هکنآ  مراهچ )  ) دـشابن وت  همذ  رب  یـسک  قح  یـشاب و  كاـپ  ندرم  تقو  رد  هکنآ 
نزحب و يزادگب  ار  نآ  تسا  هدـیئور  مارحب  وت  ندـب  رد  هک  یتشوگ  يوسب  ینک  دـصق  هکنآ  مجنپ )  ) ینک ادا  ار  نآ  قح  ياهدرک  عیاض 

ردق نآ  ار  تعاط  ملا  دوخ  مسجب  یناشچب  هکنآ  مشش )  ) دیورب اهنآ  نایم  رد  هزات  تشوگ  دبسچب و  وت  ياهناوختساب  وت  تسوپ  ات  هودنا 
هک یسک  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هّللا و  رفغتـسا  یئوگب  نآ  زا  دعب  سپ  ار  تیـصعم  توالح  ياهدیناشچ  واب  هک 

ع)  ) قداص ترضح  زا  ربتعم  ياهدنسب  نارگید  ینیلک و  دنک و  ءازهتسا  هک  تسا  یسک  دننام  نآ  زا  دنکیم  رافغتسا  هانگ و  رب  تسا  میقم 
وا هبوت   618 ص : نیقیلا ، قح  دنک  لوبق  ادخ  لاس  کیب  شگرم  زا  شیپ  دنک  هبوت  هک  ره  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور 

سپ دـنکیم  لوبق  ار  وا  هبوت  ادـخ  دـنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  هام  کی  سک  ره  دومرف  هام  کی  تسا  رایـسب  لاس  کـی  هک  دومرف  سپ  ار 
تسا رایسب  هتفه  کی  دومرف  سپ  دیامرفیم  لوبق  ار  وا  هبوت  ادخ  دنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  هتفه  کی  هک  ره  تسا  رایـسب  هام  کی  دومرف 

زا شیپ  دـنک  هبوت  سک  ره  تسا  رایـسب  زور  کـی  دومرف  سپ  دـنکیم  لوبق  ار  وا  هبوت  ادـخ  دـنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  زور  کـی  هک  ره 
دناهدرک لالدتـسا  دـناهدرک و  خـسن  رب  لمح  ار  ثیدـح  نیا  ءاملع  رثکا  دـنک و  لوبق  ار  وا  هبوت  ادـخ  دـنیبب  ار  ترخآ  روما  هنیاـعم  هکنآ 

کی القا  هک  تسنآ  لماک  هبوت  هکنآب  هبوت  بتارم  فالتخاب  تسا  هراشا  نیا  هک  تسنآ  ریقف  نامگ  تسا و  زیاج  لعف  زا  شیپ  خسن  هکنآب 
هکنآ ات  نینچ  مه  دوشن و  رـسیم  نآ  رگا  دنکب و  لاس  کی  ار  دوخ  لاوحا  حالـصا  ار و  تاف  ام  كرادت  دـنک و  هبوت  گرم  زا  شیپ  لاس 

ینامسیر هبوت  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هعیرـشلا  حابـصم  رد  دومرف و  نایب  ار  هبوت  يارجا  بتارم  لقا  رخآ  رد 
زا ار  هدنب  تسا  راچان  تسا و  یهلا  تیانع  ددم  هدنب و  ادخ و  نایم  تسیا  هلیسو  تسا و  هتخیوآ  ناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  هدیـشک  تسا 

هبترم زا  تسا  رطاخ  شیوشت  رـس و  بارطـضا  زا  ناربمغیپ  هبوت  سپ  دنراد  هبوت  ناگدنب  زا  ياهقرف  ره  لاوحا و  همه  رد  هبوت  رب  تموادـم 
ياهروطخ زا  ادخ  ناتسود  ءایلوا و  هبوت  تسادخ و  دای  ریغب  ندیـشک  سفن  زا  ءایـصوا  ینعی  ناگدیزگرب  ءایفـصا و  هبوت  لاصو و  برق و 

رد تسا  یملع  یتفرعم و  ار  ناشیا  زا  کی  ره  تسا و  ناهانگ  زا  ماوع  هبوت  تسادخ و  ریغب  ندش  لوغشم  زا  صاوخ  هبوت  تسا و  هفلتخم 
هتـسویپ دـیوشب و  ترـسح  بآ  رد  ار  دوخ  نطاب  هک  تسنآ  ماوع  هبوت  اما  دـماجنایم  لوطب  شحرـش  نآ  رما  ياهتنم  ناشیا و  هبوت  لـصا 

هک درامـشن  ریغـص  ار  دوخ  هانگ  دشاب و  فئاخ  دوخ  رمع  هیقب  رب  دشاب و  هتـشاد  هشیمه  هتـشذگ  رب  تمادن  دـشاب و  دوخ  تنایخب  فرتعم 
دوخ سفن  دنک  سبح  ادخ و  تعاطا  زا  وا  زا  تسا  هدش  توف  هچنآ  رب  دشاب  نایرگ  فسأتم و  هتسویپ  ددرگ و  وا  یتسـس  لسک و  بجوم 
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سفن هتـشذگ و  ناهانگ  يوسب  دوع  زا  ار  وا  درادب  هاگن  هبوتب و  يافو  رب  دـنک  ظفح  ار  وا  هک  ادـخ  يوسب  دـنک  هثاغتـسا  تاوهـش و  زا  ار 
در ناشیاب  ار  مدرم  ملاظم  دنک و  ءاضق  تسا  هدش  توف  وا  زا  تادابع  زا  هچنآ  تدابع و  نادـیم  رد  دـنک  راوهر  راومه و  ار  دوخ  شکرس 

دوخ تبقاع  رکف  رد  هتسویپ  دشاب و  هنشت  هزور  ببسب  اهزور  دشاب و  رادیب  تدابع  هب  ار  اهبش  دنک و  رایتخا  يرود  دب  نابحاصم  زا  دنک و 
هکنآ ات  ءالب  تنحم و  دزن  دنامب  تباث  ءاخر و  تدش و  رد  درادب  قح  هداج  رب  میقتسم  ار  وا  هک  دنک  لاؤس  دیوجب و  يرای  ادخ  زا  دشاب و 
تـسا وا  تاجرد  تعفر  وا و  لامعا  باوث  یتدایز  بجوم  تسناهانگ و  ثول  زا  ندـش  كاپ  بجوم  هبوت  هک  اریز  دـتفین  نیباوت  هجرد  زا 

هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ار و  نایوگغورد  دنادیم  دنتفگ و   619 ص : نیقیلا ، قح  تسار  هک  ار  اهنآ  دنادیم  ادخ  هک  دـیامرفیم  ادـخ 
ياهزامن دنک و  یضار  ار  نامصخ  هک  دیاب  تسین  بئات  وا  ددرگن  رهاظ  وا  رب  هبوت  رثا  هاگره  هدننکهبوت  هک  تسلوقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هزور يرایسب  هب  دنادرگ  کیراب  ار  دوخ  ندرگ  درادزاب و  تاوهش  زا  ار  دوخ  سفن  قلخ و  نایم  رد  دنک  ینتورف  عضاوت و  دنکب و  ار  اضق 
سرت زا  دنک  مخ  ار  دوخ  تشپ  ماعط و  ندروخ  مکب  دنک  رغال  ار  دوخ  مکـش  بش و  يرادیب  تدابعب و  دنک  درز  ار  دوخ  گنر  اهزور و 

رد رکفتب  دوش  کشخ  شتـسوپ  توم و  کلم  سرت  زا  ددرگ  مرن  شلد  تشهب و  قوش  زا  دزادـگب  ار  دوخ  ياهناوختـسا  منهج و  شتآ 
هک یسک  دومرف  ترضح  هن  دنتفگ  بئات  تسیک  دینادیم  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  هبوت و  رثا  تسا  نیا  لجا 

سابل دنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین  بئات  دنکن  دایز  ار  تدابع  دنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین  بئات  دـنکن  یـضار  ار  نامـصخ  دـنک و  هبوت 
ار و دوخ  شلاب  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین  بئات  دـهدن  رییغت  ار  دوخ  ناقیفر  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین  بئات  دـهدن  رییغت  ار  دوخ 
دنک و هبوت  هک  یسک  تسین  بئات  دهدن  رییغت  ار  دوخ  تین  ار و  دوخ  قلخ  دنک و  هبوت  هک  یسک  تسین  بئات  دهدن  رییغت  ار  دوخ  سلجم 

تـسین بئات  درادـن  هاگن  وغل  زا  ار  دوخ  نابز  دـنادرگن و  هاتوک  ار  دوخ  ياهوزرآ  دـنادرگن و  خارف  ار  دوخ  فک  دـیاشگن و  ار  دوخ  لد 
وا هبوت  تسا و  راکهبوت  وا  دنامب  میقتسم  اهتلصخ  نیا  رب  هاگره  تسین  بئات  دتـسرفن  ترخآب  ار  دوخ  هوق  زا  هدایز  دنک و  هبوت  هک  یـسک 

هبوت ینعم  رد  دناهدرک  فالخ  حوصن و  هبوت  ادخ  يوسب  دـینک  هبوت  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یهورگ  يا  تسا  هدومرف  یلاعتقح  تسلوبقم و 
رگید تیاور  رد  رتهب و  دـشاب و  وا  رهاظ  لثم  یمدآ  نطاب  هک  تسنآ  حوصن  هبوت  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حوصن و 

زا دعب  هک  تسیا  هبوت  نآ  هک  دومرف  رگید  تیاور  رد  دوشن و  نآ  بکترم  زگره  هک  دـشاب  هتـشاد  مزع  دـنک و  هبوت  هک  تسنآ  هک  دومرف 
وا هک  ار  یـسک  شناگدنب  زا  درادیم  تسود  ادخ  هک  دومرف  ترـضح  مینکیمن  دوع  ام  زا  کیمادک  تفگ  يوار  دـنکن  هانگ  رد  دوع  نآ 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  ینیلک  دـنک و  هبوت  نآ  زا  دـعب  دـنک و  هانگ  دوش و  ضراع  اـههنتف  ار 

رگا تفگ  يوار  تسنامیا  لها  صوصخم  نیا  دریگ و  رـس  زا  ار  راک  هبوت  زا  دـعب  سپ  دوشیم  هدـیزرمآ  درک  هبوت  هاگره  نمؤم  ناـهانگ 
دوخ و ناهانگ  رب  دوش  نامیـشپ  ینمؤم  هک  يراد  نامگ  هک  دومرف  تسنوچ  درک  هبوت  زاب  هانگ و  رد  درک  دوع  زاب  رافغتـسا  هبوت و  زا  دعب 

هدیزرمآ زاب  دنک  رافغتسا  هبوت و  ار و  هانگ  دنک  ررکم  رگا  تفگ  يوار  دنکیمن  لوبق  ار  وا  هبوت  ادخ  دنک  هبوت  ناهانگ و  زا  دنک  رافغتـسا 
میحر هدنزرمآ و   620 ص : نیقیلا ، قح  ادخ  شزرمآب و  دنکیم  دوع  ادخ  هبوت  رافغتساب و  نمؤم  دنک  دوع  دنچ  ره  دومرف  ترضح  دوشیم 

حوصن هبوت  دـناهتفگ  یـضعب  ادـخ و  تمحر  زا  ار  ناـنمؤم  نکن  دـیماان  هک  راـهنز  تائیـس  زا  دـنکیم  وـفع  ار و  هبوـت  دـنکیم  لوـبق  تسا 
هک دنک  تحیصن  ار  نارگید  هک  تسیاهبوت  دناهتفگ  یضعب  هانگ و  نآب  دنک  دوع  هک  دراذگن  دنک و  تحیـصن  ار  شبحاص  هک  تسیاهبوت 

شهاوخ هشیر  هک  تسیا  هبوت  هک  دناهتفگ  یـضعب  دـشاب و  ادـخ  يارب  زا  صلاخ  هک  تسنآ  دـناهتفگ  یـضعب  دـنروآ و  لمعب  ار  نآ  لثم 
هن هانگ  رثا  هک  اریز  دـنک  وحم  تادابع  تاعاط و  رونب  تسا  هدیـسر  مهب  لد  رد  هک  ار  ناـهانگ  تملظ  دـنادرگ و  لـیاز  لد  زا  ار  تاوهش 

هکئالم دزاـسیم و  ردـکم  ار  سک  نیا  حور  دـنادرگیم و  هریت  ار  یمدآ  هکلب  دوش  فرطرب  ینامیـشپ  هک  تسا  باـقع  قاقحتـسا  ضحم 
ار هناخ  نآ  اهتدم  دیآ و  رد  هناخب  يدزد  رگا  دنادرگیم  مورحم  یناحبس  هصاخ  تامحرت  زا  ار  یمدآ  دنامریم و  سک  نیا  زا  ار  تمحر 

هناخ رد  يدـیدم  تدـم  ینمـشد  ای  دـشاب  باوخ  رد  هناخ  بحاص  دوش و  لخاد  يرومعم  يارـس  رد  یتسم  ای  دوش  فرـصتم  ضراعمیب 
اهتدم ات  دیآیمن  ردب  ینادابآ  هیلحب  دننک  ردب  هناخ  زا  ار  نمشد  نآ  ای  تسم  نآ  ای  دزد  نآ  هکنآ  ضحمب  دشاب  یبارخ  لوغـشم  ینادابآ 
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ددرگیمنرب و یلوا  تلاحب  دریگن  ضوع  ار  هدـیدزد  ياهعاتم  درواین و  حالـصاب  ار  اهبارخ  دـیاین و  رب  ارـس  نآ  ریمعت  حالـصا و  ماقم  رد 
هیام دنشاب و  یبارخ  رد  لد  يارس  رد  اهلاس  هاگره  ناهانگ  شهاوخ  لثم  یتسم  ناطیش و  دننام  ینمـشد  یناسفن و  تاوهـش  دزد  نینچمه 
رظن دوش و  رادـیب  نوچ  دـشاب  تلفغ  باوخ  رد  ربخیب و  هناخ  بحاص  دنـشوک و  یبارخ  رد  هتـسویپ  دـنیابر و  ار  هحلاص  لامعا  ناـمیا و 

هدـیدرگ هریت  یـصاعم  دودـب  نیزم  ياهناخ  هتـسکش و  تالآ  فورظ و  هتفر و  تراغب  هناخ  بابـسا  ناریو و  بارخ و  دـنیب  ياهناـخ  دـنک 
هناخ زا  ار  رگتراغ  دزد  رافغ  کلم  هاگردب  هثاغتسا  رافغتسا و  هلان و  هآ و  ریشمش  هزین و  ریت و  هب  ددرگ و  نامیـشپ  مدان و  هکنآ  ضحمب 

دیدـم ياهتدـم  دـیاب  هکلب  ددرگیم  نادابآ  ناریو  هناخ  نیا  یک  دـشاب  تصرف  رظتنم  دنیـشنب و  نیمک  رد  هناـخ  نوریب  رد  وا  دـنک و  نوریب 
دنک هلازا  لد  راوید  رد و  زا  ار  یصاعم  ياهیگریت  دریگب و  ضوع  ار  هحلاص  لامعا  هدیدزد  ياهعاتم  دنک و  نادابآ  ار  هناخ  دنک و  یعس 
نک رظن  دش  دناوت  لوا  زا  رتهب  هکلب  دیدرگرب  دناوت  یلوا  تلاحب  دـیاش  تقو  نآ  دـنادرگ  دودـسم  نامیا  هنازخ  زا  ار  ناطیـش  ياههنخر  و 
لاس دصیـس  مدآ  ترـضح  دناهدرک  اهکرادت  هچ  یئالوا  كرت  ای  یهورکم  باکترا  يارب  زا  دـننید  نایاوشیپ  هک  نیلـسرم  ءایبنا و  لاوحاب 

زا هایگ  هک  تسیرگ  ردق  نیا  دواد  ترـضح  دش  لوبق  شاهبوت  ات  دیـسر  مهب  شاهدید  بآ  زا  رهن  ود  شکرابم  يور  رد  هکنآ  ات  تسیرگ 
نخس  621 ص : نیقیلا ، قح  ماقم  نیا  رد  تسا و  نیا  لماک  هبوت  تخوسیم  هاـیگ  نآ  هک  دیـشکیم  رابـشتآ  هآ  دـیئوریم و  شاهدـید  بآ 

تسین اهنآ  رکذ  ياج  هلاسر  نیا  تسا و  رایسب 

تسا هبوت  لوبق  بوجو  نایب  رد  متفه  بلطم 

تـسا بجاو  ادـخ  رب  القع  ایآ  هکنآ  رد  تسا  فالخ  هبوتب و  باقع  دوشیم  طقاس  هکنآ  رد  مالـسا  ياملع  نایم  تسین  یفـالخ  هک  نادـب 
یتمحر تسا و  هدرک  اطع  دوخ  مرکب  یلاعتقح  هک  تسا  یلـضفت  هکنآ  ای  دوب  دهاوخ  هدرک  ملظ  دنک  باقع  هبوت  زا  دـعب  رگا  هکنآ  یتح 

دوخ هدـعوب  لمع  هک  تسا  بجاو  یلاعتقح  رب  هدـعو  ياـضتقمب  لاـحلا  تسا و  هدرک  تما  نیاـب  تبـسن  اـی  داـبع  همهب  تبـسن  هک  تسا 
یناث لوقب  هیماما  نیملکتم  رثکا  یلح و  همالع  یسربط و  خیـش  یـسوط و  خیـش  دنلئاق و  یناثب  هرعاشا  دناهدش و  لئاق  لواب  هلزتعم  دیامرفب 
هبوت لوبق  هک  تسنآ  قح  تسا و  هدرکن  نیفرط  دـحاب  مزج  تسا و  هدرک  فقوت  باـب  نیا  رد  دـیرجت  رد  ریـصن  هجاوـخ  دـناهدش و  لـئاق 

رد دزرمایب و  ار  رمع  مامت  ناهانگ  دوع  مدع  رب  مزع  تمادن و  ضحمب  هک  تما  نیا  رب  تسادـخ  لضف  ضحم  تسین و  بجاو  اقلطم  القع 
لقن دـشن و  لوبقم  ناشیا  هبوت  دـندشن  هتـشک  لیئارـسا  ینب  زا  سک  رازه  نیدـنچ  ات  لجع  تدابع  رد  هکناـنچ  هدوبن  نینچ  زین  هقباـس  مما 

دیامرفیم نیدجاسلا  دیس  ترـضح  هلماک  هفیحـص  رد  دشیمن و  لوبقم  ناشیا  هبوت  دندیربیمن  دناهدرک  هانگ  نآب  ار  يوضع  ات  هک  دناهدرک 
رگم وا  ياهلضف  زا  میرامـشن  رگا  وا و  لضف  زا  رگم  ار  نآ  میرامـشیمن  هک  هبوت  رب  ار  ام  درک  تلالد  هک  ار  يدـنوادخ  منکیم  دـمح  هک 
نینچ دوب  دـهاوخ  گرزب  ام  رب  وا  لضف  دوب و  دـهاوخ  لیلج  ام  يوسب  وا  ناسحا  دوب و  دـهاوخ  وکین  ام  دزن  وا  تمعن  هنیآره  ار  هبوت  نیا 

ات وت  يوسب  میرگب  رگا  یهلا  ای  تسا  هدومرف  رگید  ياعد  رد  زاب  دـندوب و  ام  زا  شیپ  هک  اـهنآ  يارب  زا  هبوت  رد  ادـخ  هقیرط  تنـس و  دوبن 
منک عوکر  میاهاپ و  دوش  هراپ  هراپ  ات  تدابعب  متـسیاب  دوش و  عطق  میادص  هک  منک  هلان  ناغف و  ردـق  نآ  نم و  ياهمشچ  ياهکلپ  دـتفیب 
لوط رد  مروخب  ار  نیمز  كاخ  دـکرتب و  نم  مشچ  ياههقدـح  ات  وت  يارب  زا  منک  هدجـس  دوش و  ادـج  مه  زا  متـشپ  تارقف  اـت  وت  يارب  زا 
دنلب ار  دوخ  رظن  سپ  دوش  هدـنام  منابز  ات  لاوحا  نیا  لالخ  رد  منک  دای  ار  وت  دوخ و  راگزور  رخآ  ات  مماـشایب  رتسکاـخ  بآ  دوج و  رمع 
یتقو رد  ارم  دیزرمآ  یهاوخ  رگا  ار و  دوخ  ناهانگ  زا  هانگ  کی  وحم  لامعا  نیاب  موشن  بجوتسم  وت  مرـش  زا  نامـسآ  قافآ  يوسب  منکن 

زا دـش  دـهاوخن  بجاو  زگره  نیا  سپ  مدرگ  وت  وفع  قحتـسم  هک  یماگنه  رد  نم  زا  درک  یهاوخ  وفع  موش و  وت  ترفغم  بجوتـسم  هک 
دوب و منهج  شتآ  مدرک  ارت  هک  یتیـصعم  لوا  رد  نم  يازج  هک  اریز  بوجو  لیبس  رب  دـش  مهاوخ  نآ  لـها  نم  هن  قاقحتـساب و  نم  يارب 

تسا رامشیب  رابخا  هیعدا و  رد  نیماضم  نیا 
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تسا زیچ  دنچ  نآ  هدومرف و  اهنآ  زا  وفع  هدعو  دیامرفیمن و  هذخاؤم  اهنآ  رب  یلاعتقح  هک  تسا  يروما  نایب  رد  متشه  بلطم 

ترـضح زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نارمع  نب  دـمحم  زا  ینیلک  هکناـنچ  دـشابن  یمدآ  راـیتخاب  هک  تـسا  سفن  ثیدـح  هسوـسو و  لوا ) )
هّللا و الا  هلا  وگب ال  دوش  نینچ  نوچ  تسین  نآ  رد  یهانگ  دومرف  ترـضح  دوش  رایـسب  دـنچ  ره  هسوسو  زا  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

ترـضح دـتفایم  یمیظع  رما  نم  لد  رد  هک  درک  ضرع  ترـضح  نآـب  جارد  نب  لـیمج  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیحـصلاک  نسح  دنـسب 
ربتعم دنسب  اضیا  دش و  فرطرب  متفگ  هّللا  الا  هلا  درک و ال  روطخ  نم  رطاخ  رد  يرما  نینچ  تقو  ره  تفگ  لیمج  هّللا  الا  هلا  وگب ال  دومرف 
مدـش قفاـنم  نم  هّللا  لوسر  اـی  تفگ  ادـخ و  لوسر  دزنب  دـمآ  يدرم  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  تسا  هدرک  تیاور  نارمح  زا 
ینعی رضاح  نمشد  هک  منک  نامگ  ینک  مالعا  هک  يدمآیمن  نم  دزن  يدوب  هدش  قفانم  رگا  ياهدشن  قفانم  هک  مسق  ادخب  دومرف  ترضح 
قحب ارت  هک  يدـنوادخ  نآ  قحب  يرآ  تفگ  درم  نآ  تسا  هدرک  قلخ  ار  وت  یک  هک  تسا  هدیـسرپ  وـت  زا  وـت و  دزنب  تسا  هدـمآ  ناـطیش 
هدمآ هار  نیا  زا  تسا  هدشن  بلاغ  امـش  رب  هانگ  لامعا و  هار  زا  هدمآ  امـش  دزنب  ناطیـش  هک  دومرف  ترـضح  دوب  نینچ  هک  تسا  هداتـسرف 

زا حیحـصلاک  نسح  دنـسب  دنک و  دای  یگناگیب  ار  ادخ  دهد  ور  تلاح  نیا  ار  هک  ره  دـنازغلب  نید  هار  زا  دـنک و  هارمگ  ار  امـش  هک  تسا 
هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  شرخآ  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم 

ماما ترضح  تمدخب  یصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  حیحص  دنسب  اضیا  تسنامیا و  ضحم  هّللا  نیا و  هک  دومرف  مّلس 
ادـخ رگا  هک  دنتـشون  باوج  رد  ترـضح  دـنکیم  روطخ  وا  رطاـخ  رد  هک  یئاـهزیچ  زا  درک  تیاکـش  تشون و  مالّـسلا  هیلع  یقت  دـمحم 

ادخ لوسر  يوسب  دندرک  تیاکش  یهورگ  هک  دنتشون  سپ  دهدیمن  وت  رب  یئالیتسا  یهار و  ار  ناطیـش  درادیم و  تباث  قح  رب  ارت  دهاوخ 
تـسا بحا  دـنک  هراپ  هراپ  ار  ناشیا  ای  دزادـنا  ریزب  يدـنلب  ياج  زا  ار  ناشیا  داب  رگا  هک  دـیآیم  رد  ناشیا  رطاـخ  رد  هک  دـنچ  يروما  زا 

هک يدـنوادخ  نآ  قحب  دومرف  یلب  دـنتفگ  دـیباییم  دوخ  سفن  رد  ار  نیا  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  دـننک  نآب  ملکت  هکنآ  زا  ناشیا  يوسب 
هّللاب و اّنمآ  دیئوگب  دنک  روطخ  امش  رطاخ  رد  يرما  نینچ  نوچ  سپ  تسا  نامیا  صلاخ  حیرص و  نیا  هک  تسا  وا  تردق  هضبق  رد  مناج 

فلؤم ادخب  رگم  تسین  تاعاط  رب  یتوق  یـصاعم و  زا  یعنام  وا و  لوسر  ادـخب و  میدروآ  نامیا  ینعی  هّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  هلوسر و ال 
تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ربتعم  دنـسب  هک  تسنآ  لوا  دناهتفگ  هجو  دنچ  تسا  نامیا  حیرـص  ضحم و  نیا  هکنآ  رد  دـیوگ 

یـسرتیم تسا و  هدرک  روطخ  وت  رطاـخب  يرما  نینچ  ارچ  هک  يراد  وت  هک  یفوخ   623 ص : نیقیلا ، قح  نیا  هک  تسنآ  دارم  هک  دـناهدرک 
نیا هکنآ  میود  وت  رطاـخ  رد  نیا  زا  رتدـب  نیا و  روطخ  زا  يدرکیمن  اورپ  يدوبن  نمؤم  رگا  تسناـمیا  ضحم  زا  یـشاب  هدـش  كـاله  هک 
يوش نیقی  بحاص  قح  بهذـم  رد  ات  ینک  لطاب  ناهرب  لیلدـب و  هک  ینارذـگیم  رطاخ  رد  ار  هلطاب  تـالامتحا  نیا  هک  تسناـمیا  ضحم 
نیاب ار  امـش  دزادـنیب  یـصاعم  رفکب و  ار  امـش  هکنآ  زا  تسا  هدـش  سویأم  ناطیـش  نوچ  هک  تشذـگ  قباـس  ثیدـح  رد  هک  تسنآ  میس 

دیحوتب رما  رد  تسا و  یناعم  نیرتهب  تسا  لوقنم  ماما  زا  هک  لوا  ینعم  تسنامیا و  ضحم  تلاح  نیا  ببـس  سپ  دناسریم  تیذا  سواسو 
ات دوش  يراج  دـیحوتب  وا  نابز  سپ  دـبایرد  تلاح  نیا  رد  ار  وا  گرم  ادابم  هکنآ  لوا  هجو  دـناهتفگ  هجو  دـنچ  تلاـح  نیا  عفد  يارب  زا 

حیرـصت دـشاب و  رگید  هلا  ار  هلا  هکنآ  زا  تسا  هداتف  وا  رطاـخ  رد  ار  هچنآ  دـنکیم  یفن  هکنآ  میود )  ) دورب اـیند  زا  هبیط  هملک  نیاـب  هکنآ 
نیاب تهج  نیاب  دنکیم و  وا  هدنیوگ  زا  وا  هسوسو  عفد  دـناریم و  ار  ناطیـش  هبیط  هملک  نیا  هکنآ  میـس )  ) تسین وا  زج  یهلا  هکنآب  دـنکیم 

( مجنپ  ) دشابن يدجوم  ار  وا  سپ  ددرگیم  یهتنم  واب  تانکمم  هلـسلس  هک  دنکیم  نآ  هدافا  هکنآ  مراهچ )  ) ار رـضتحم  دننکیم  نیقلت  هملک 
دنک هدارا  ار  نآ  یمدآ  هک  یتیصعم  میود  دوب . دناوتیمن  جایتحا  تیقولخمب و  فصتم  دشاب  لامک  تافص  عیمجب  فصتم  هک  یسک  هکنآ 

مالّسلا هیلع  قداص  ای  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  حیحصلاک  دنسب  ینیلک  هکنانچ  دیامرف  وفع  دوخ  لضفب  ار  نآ  یلاعتقح  درواین  لمعب  و 
نم ندب  رد  نوخ  دـننام  ار  وا  ار و  ناطیـش  نم  رب  يدـینادرگ  طلـسم  اراگدرورپ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

ار نیا  مداد  رارق  وت  يارب  زا  مدآ  يا  هک  درک  یحو  یلاعتقح  تفای  مناوت  تاجن  وا  رش  زا  هک  هد  رارق  يزیچ  نم  يارب  زا  يدینادرگ  يراج 
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هنسح هک  دنک  دصق  هک  ره  دوشیم و  هتـشون  هانگ  کی  دروآ  لمعب  رگا  دوشیمن و  هتـشون  وا  رب  دنکب  یهانگ  دصق  وت  تیرذ  زا  هک  ره  هک 
تفگ نک  دایز  اراگدرورپ  تفگ  دوشیم  هتشون  وا  يارب  زا  هنسح  هد  دروآ  لمعب  رگا  دوشیم و  هتشون  وا  يارب  هنـسح  کی  دنکن  رگا  دنکب 
يارب زا  ار  هبوت  دومرف  نک  دایز  اراـگدرورپ  تفگ  مزرمآیم  ار  وا  هاـنگ  دـنکب  رافغتـسا  دـنکب و  یهاـنگ  هک  ره  هک  مداد  رارق  وت  يارب  زا 

هک تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  حیحـص  دنـسب  و  ارم . تسا  سب  اراگدرورپ  تفگ  دسرب  ولگب  ناج  ات  ماهدرک  نهپ  ناشیا 
نآ تسا و  مورحم  یقـش و  سپ  ددرگ  یهلا  باـقع  قحتـسم  اـهنیا  دوجو  اـب  هک  یـسک  هدومرف  ررقم  یلاـعتقح  هک  تسا  تلـصخ  راـهچ 
زا هنـسح  کی  وا   624 ص : نیقیلا ، قح  تینب  درواین  لمع  هب  رگا  دروآ  لمعب  ار  هنـسح  هک  دـنک  دـصق  هک  یـسک  تسا  اـهنیا  اهتلـصخ 

دنکن رگا  دروآ  لمعب  ار  هئیس  هک  دنک  دصق  رگا  دنـسیونیم و  وا  يارب  زا  هنـسح  هد  ار  هنـسح  نآ  دروآ  لمعب  رگا  دنـسیونیم و  وا  يارب 
وا تسار  بناج  رد  تسا و  تانـسح  هدنـسیون  هک  یکلم  دنهدیم و  تلهم  ار  وا  تعاس  تفه  دنکب  رگا  دوشیمن و  هتـشون  وا  رب  هانگ  چیه 

دنکب ياهنـسح  نیا  زا  دعب  دیاش  نتـشون  رد  نکم  لیجعت  هک  تسا  وا  پچ  بناج  رد  تسا و  تائیـس  هدنـسیون  هک  یکلمب  دیوگیم  تسا 
دیوگب رگا  دنکب  يرافغتـسا  دـیاش  ای  ار  تائیـس  دـنکیم  فرطرب  تانـسح  هک  یتسردـب  دـیامرفیم  یلاعتقح  هک  اریز  دـنک  وحم  ار  نیا  هک 

هتشون یهانگ  وا  رب  هیلا  بوتا  مارکالا و  لالجلا و  وذ  میحرلا  روفغلا  میکحلا  زیزعلا  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه  الا  هلا  يذلا ال  هّللا  رفغتـسا 
نیا رب  ار  هانگ  سیونب  دیوگیم  تائیـسب  تانـسح  بحاص  دنکن  رافغتـسا  دنکن و  نآ  زا  دعب  هنـسح  درذـگب و  تعاس  تفه  رگا  دوشیمن و 
هدش روکذـم  تسا  دارفا  لمکا  هکنآ  رابتعاب  رافغتـسا  نیا  صوصخ  دـشاب و  یفاک  رافغتـسا  قلطم  دـیاش  هک  دـیوگ  فلؤم  مورحم . یقش 

هک کلم  ود  هک  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  دوخ  ردپ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  هداز  ماما  زا  ربتعم  دنـسب  اضیا  دشاب و 
يوب هک  دومرف  ترـضح  دـیامنیم  نآ  لعف  هدارا  هدـنب  هک  بوخ  لعف  ای  دـب  لعفب  دـنناسریم  مهب  ملع  ایآ  دـنمدآ  پچ  تسار و  بناج  رد 

وبشوخ وا  سفن  دنکیم  هنسح  دصق  هاگره  هدنب  هک  دومرف  هن  متفگ  دنرگیدکی  لثم  وبـشوخ  ياهزیچ  يوب  تسا و  هلـضف  لحم  هک  فیثک 
اجب ار  نآ  رگا  سپ  درک  هنـسح  دـصق  تسین  يراک  وا  اب  ارت  هک  شاب  هک  دـیوگیم  پچ  تسد  کلمب  تسار  تسد  کلم  دـیآیم  نوریب 

دیآیم نوریب  وب  دب  شـسفن  درک  یهانگ  دصق  نوچ  دنـسیونیم  وا  يارب  زا  سپ  تسا  وا  دادـم  شناهد  بآ  تسا و  وا  ملق  وا  نابز  دروآ 
بآ تسا و  وا  ملق  شنابز  دروآ  اجب  ار  نآ  رگا  سپ  درک  یهانگ  دـصق  هک  شاـب  دـیوگیم  تسار  تسد  کـلمب  پچ  تسد  کـلم  سپ 
ْنَِمل ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هک  نادب  دسیون و  وا  رب  سپ  تسا  وا  دادم  شناهد 

دنکیم باسح  ار  نآ  دینک  ناهنپ  ای  تسا  امش  ياهسفن  رد  هچنآ  دینک  رهاظ  رگا  ینعی  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی 
نیا مومع  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  ادخ  دهاوخیم و  ار  هک  ره  دنکیم  باذع  دـهاوخیم و  هک  ره  يارب  زا  دزرمآیم  سپ  نآب  ادـخ  ار  امش 

سفن رد  هچ  ره  هکنآ  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  اریز  تشذـگ  قباـس  بلطم  بلطم و  نیا  رد  هک  یثیداـحا  اـب  تسفلاـخم  رهاـظ  بسحب  هیآ 
هدارا اههسوسو و  لماش  نیا  دنکیم و  باذـع  دـهاوخ  رگا  دزرمآیم و  دـهاوخ  رگا  دـیامرفیم  هبـساحم  نآ  رب  ادـخ  دوشیم  لصاح  یمدآ 

وفع نایعیش  زا  ینعی  تسا  هعیش  ءاشی  نمب  دارم  تسا و  هعیش  صوصخم  اهنآ  زا  وفع  هک  مینک  عمج  شور  نیاب  تسا  نکمم  تسا و  هانگ 
لماش  625 ص : نیقیلا ، قح  مومعب  هک  اریز  تسین  یلاکـشا  زا  یلاخ  هیلقع  دـعاوق  قفاوم  زاب  رگا  دـنکیم  هذـخاؤم  ار  هعیـش  ریغ  دـنکیم و 

یلاعتقح ال لوقب  تسا  خوسنم  هیآ  نیا  هک  دـناهتفگ  یعمج  هک  تسا  هتفگ  یـسربط  خیـش  تسین و  یمدآ  يراـیتخا  هک  تسه  یتاروطخ 
عسو و رد  هک  يرما  فیلکت  هک  اریز  تسین  حیحص  نخس  نیا  دناهدرک و  لقن  یفیعـض  ثیدح  باب  نیا  رد  اهَعْـسُو و  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی 
هک دیاب  سپ  دنک  خسن  نآ  زا  دعب  دنک و  فیلکت  یلاعتقح  هک  دوب  دناوتیم  نوچ  سپ  القع  تسا  حیبق  تسین و  زیاج  دـشابن  یمدآ  تقاط 

لخاد هچنآ  اما  تسا و  روتسم  ام  زا  هک  دنچ  يروما  تادارا و  تاداقتعا و  زا  دش  دناوت  قلعتم  نآب  یهن  رما و  هک  دشاب  يزیچ  هیآ  زا  دارم 
هّللا یلـص  لوسر  ترـضح  هتفگب  لقع و  لیلدـب  تسین  هیآ  رد  لخاد  دـنکیم  روطخ  یمدآ  راـیتخایب  هک  اـههسوسو  زا  تسین  فیلکت  رد 

رد هچنآ  تسا  هتفگ  سپ  دـننارذگب  اـهرطاوخ  رد  هچنآ  زا  دـننک و  شوـمارف  هچنآ  زا  تما  نیا  زا  دـناهدرک  وـفع  هک  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و 
نآ رب  دوخ  بلق  دقع  نآ و  رب  یمدآ  دنکیم  مزع  هچنآ  رب  دنکیم  هذخاؤم  دنکیمن و  هذخاؤم  نآ  رب  ادخ  یـصاعم  زا  دـنکیم  روطخ  رطاوخ 
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رب دهدیم  ازج  هکنانچ  نآ  رب  ار  وا  دهدیم  ازج  ادخ  تسا و  یبلق  لاعفا  هلمج  زا  نآ  سپ  درادهاگن  نآ  زا  ار  دوخ  دناوتیم  هکنآ  اب  دـنکیم 
نآ رب  یلاعتقح  هک  تعاط  رب  مزع  فالخب  تسا  هدرکن  زونه  هک  ار  تیـصعم  نآ  لـعف  يازج  هن  دـهدیم  ار  مزع  يازج  اـما  حراوج  لاـعفا 

مادام دراد  زامن  باوث  ینعی  تسا  زامن  رد  دشکیم  زامن  راظتنا  هک  یسک  هک  هدمآ  رابخا  رد  هکنانچمه  دهدیم  ار  تعاط  لصا  يازج  مزع 
هذخاؤم رب  دراد  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا  یسربط و  خیش  مالک  دش  مامت  ناگدنب  رب  تسادخ  تامعن  فیاطل  زا  نیا  دشکیم و  راظتنا  هک 

يوریپ ینعی  ًالُؤْسَم  ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  تسا  یلاـعتقح  لوق  بولق  لاـعفا  رب 
دینکن نامتک  تسا  هدومرف  زاـب  دـنوشیم و  هدرک  لاؤس  اـهنیا  همه  لد  مشچ و  شوگ و  هک  یتسردـب  يرادـن  نآـب  ملع  هک  ار  يزیچ  نکم 

نابز رب  هک  وغل  ياهدنگوسب  ادخ  ار  امـش  دنکیمن  هذخاؤم  تسا  هدومرف  زاب  وا  لد  تسا  راکهانگ  ار  نآ  دنک  نامتک  هک  ره  ار و  یهاوگ 
دنکیم هذخاؤم  نکیل  تسا و  هدومرف  رگید  ياج  رد  دیاهدرک و  نآ  رب  لد  دقع  هچنآ  رب  ار  امـش  دنکیم  هذـخاؤم  نکیل  دوش و  يراج  امش 
هدومرف زاب  دشابیم و  هذخاؤم  اهلد  لعف  رب  هک  دوشیم  مولعم  اهنیا  لاثما  تایآ و  نیا  زا  سپ  امـش  ياهلد  تسا  هدرک  بسک  هچنآب  ار  امش 

تیاور هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  تسا و  هداد  لدب  تبـسن  ار  يوقت  ِبُولُْقلا و  يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  تسا 
دنرادـیم تسود  هک  ار  اهنآ  تسا  هدومرف  دـیدهت  یلاعتقح  تسا و  اجنیا  رد  يراکزیهرپ  يوقت و  دومرف  دومن و  لدـب  هراشا  هک  دـناهدرک 

باذع و دیعو  هک  اهنیا  لاثما  هنیک و  ضغب و  دـسح و  كرـش و  رفک و  اضیا  تسا و  لد  راک  تبحم  نانمؤم و  رد  ددرگ  شاف  هحیبق  روما 
رد رایسب  هوجو  دشاب و  هدوبن  اهنآ  رب  هذخاؤم  هک  دوب  دناوتیم  نوچ  سپ  تسبولق  لاعفا  زا  تسا  هدش  اهنآ  رب   626 ص : نیقیلا ، قح  باقع 

دـشاب و لاب  روطخ  ضحم  هک  تسنآ  لوا )  ) تسا مسق  دـنچ  رب  بولق  لاعفا  هک  تسنآ  شقیقحت  تسا و  هتفگ  رابخا  تایآ و  ناـیم  عمج 
لحم دوشیمن و  بترتم  نآ  رب  یباـقع  هکنآ  رد  تسین  یفـالخ  دـش و  روکذـم  هک  تسا  لوا  مسق  نآ  دـشابن و  يراـیتخا  نآ  رد  ار  یمدآ 

يرایتخا هماعب  تبـسن  زین  نآ  تاقوا  بلاغ  دوش و  مض  نآـب  هدارا  هکنآ  نودـب  تسا  تیـصعم  شهاوخ  توهـش و  میود )  ) تسین فیلکت 
رـسپ هب  دـنکیم  رظن  ای  درادـن  لعف  نآ  هدارا  اما  دـسریم  مهب  وا  سفن  رد  شهاوخ  رایتخایب  دـنکیم و  هطاول  انز و  لیخت  هکنآ  لـثم  تسین 

هک تسا  هدش  دراو  اذهل  تسین  فیلکت  لحم  تسین و  يرایتخا  زین  نیا  درادن و  یتیـصعم  هدارا  اما  دوشیم  وا  قشاع  دصق و  نودب  یلوبقم 
ای دنک  رظن  توهـش  دـصق و  يور  زا  رگید  راب  هکنآب  تسا  وت  رب  یناث  رظن  دـتفیب و  وا  رب  رظن  رایتخا  نودـب  رگا  ینعی  تست  يارب  لوا  رظن 

دـشاب رایتخایب  رخآ  رد  دنچ  ره  دشاب  بقاعم  هک  تسین  رود  دشاب  يرایتخا  قشع  ءدبم  رگا  درادب و  رمتـسم  شهاوخ  يور  زا  ار  رظن  نآ 
ادخ دای  زا  هک  دندنچ  یلد  هک  دومرف  قشع  زا  دـندرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هکنانچمه 

رابتعاب بلق  توهـش  لوصح  تیـصعم و  دصق  زا  دعب  هک  تسنآ  میـس )  ) تسا هدیناشچ  اهنآب  ار  دوخ  ریغ  تبحم  یلاعتقح  دناهدش  یلاخ 
رد هدارا  سپ  دـیآ  لمعب  لعف  نآ  دـیاب  هک  دـنکیم  مکح  دـنکیم و  روصت  لعف  نآ  رد  یلجاـع  عفن  تاـبوقع  زا  تلفغ  تاوهـش و  زا  ثول 
زا دـعب  تسهاگ  مزع  لوصح  ددرگیمن و  لعف  زا  وا  عنام  يویند  فوخ  ایح و  دـسریم و  مزع  دـحب  ات  دوشیم  يوق  دوشیم و  ثداـح  سفن 

نامیشپ مزج  زا  دعب  هکنآب  دیاین  لمعب  لعف  هک  تسا  نکمم  زاب  هدارا  ندیدرگ  موزجم  مزع و  زا  دعب  دشابیم و  رایـسب  تارکفت  تاددرت و 
هک سفن  لیم  توهـش و  لوصح  تیـصعم و  روصت  لصا  رب  سپ  دوش  رذـعتم  وا  رب  لـعف  نآ  هک  دـسرمهب  یعناـم  اـی  دوش  لـفاغ  اـی  دوش 

دـشاب رایتخاب  رگا  دـناهتفگ  یـضعب  تسین و  یباقع  زین  نآ  رب  هک  تسنآ  رابخا  رهاظ  لـقع  مکح  اـما  دـشابیمن و  یباـقع  تسین  يراـیتخا 
یقیاع و يارب  زا  درواین  لمعب  ار  لعف  دوش و  لـصاح  لـعف  رب  مزع  هدارا و  رگا  تسین و  بقاـعم  دـشاب  راـیتخا  نودـب  رگا  تسا و  بقاـعم 

ادخ سرت  يارب  زا  رگا  هک  دناهدش  لئاق  لیصفتب  هماع  زا  یـضعب  تسین و  مزع  نآ  رب  هذخاؤم  ار  وا  هک  تسا  رایـسب  رابخا  رهاظ  زاب  یعنام 
مزع هئیس  رفکم  هنسح  نآ  دوشیم و  هتـشون  وا  يارب  زا  هنـسح  دوب  هدرک  هک  يدصق  نآ  زا  دوش  مدان  دنک و  لعف  كرت  ازج  زور  تبوقع  و 

هیماما نیملکتم  زا  یضعب  دوشیم و  هتشون  وا  رب  هانگ  کی  دشابن  ادخ  سرت  زا  دشاب و  رگید  یقیاع  يارب  زا  لعف  كرت  رگا  تسا و  لعف  رب 
تیصعم هدارا  هدنب  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک  یتیاورب  دناهدرک  لالدتسا  دناهدرک و  ناشیا  تعباتم 

رب دروآ  لمعب  ار  هئیس  رگا  دیامرفیم  یلاعتقح  دنکب  یهانگ  دهاوخیم  وت  هدنب  نیا  ار  راگدرورپ   627 ص : نیقیلا ، قح  دنیوگ  هکئالم  دنک 
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تیاور ترـضح  نآ  زا  اـضیا  نـم و  يارب  زا  رگم  تـسا  هدرکن  كرت  هـک  اریز  دنـسیونب  هنـسح  دـنک  كرت  رگا  نآ و  لـثمب  دیــسیونب  وا 
ار یناملـسم  حبـص  رد  هک  دنک  مزع  بش  رد  هک  یـسک  هک  مینادیم  ام  دناهتفگ  دوخ و  تاین  رب  رگم  مدرم  دنوشیمن  روشحم  هک  دـناهدرک 

تـسنآ باب  نیا  رد  عطاق  لیلد  دوشیم و  روشحم  دوخ  تین  رب  تسا و  هدرم  هانگ  رب  رـصم  دریمب  بش  نآ  رد  دنکب و  ینز  اب  انز  ای  دـشکب 
دنتفگ دنشتآ  رد  ود  ره  لوتقم  لتاق و  دنشکب  رگیدکی  رب  ریشمش  ناملسم  ود  هاگره  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک 

دراو هماـع  قیرط  زا  راـبخا  نیا  هک  دـیوگ  فلؤم  تسا  هدرک  يرگید  لـتق  هدارا  هکنآ  يارب  دومرف  تسا  منهج  رد  ارچ  لوتقم  هّللا  یبن  اـی 
هکنآ يارب  دشاب  فوقوم  هنسح  نتـشون  هک  تسا  نکمم  لوا  ثیدح  میلـست  ریدقت  رب  دنکیمن و  هربتعم  رابخا  نآ  اب  هضراعم  تسا و  هدش 

هک یلاثم  تسین و  حیرص  تسا و  لمجم  میود  ثیدح  هئیـس و  هن  دوشیم و  هتـشون  هنـسح  هن  دشابن  ادخ  يارب  زا  رگا  دشاب و  ادخ  يارب  زا 
وا ربارب  رد  ندیـشک و  ریـشمش  زا  دـشاب  لاـعفا  نآـب  هدارا  دارم  هک  تسا  نکمم  ثیدـح  تسا و  عوـنمم  تـسا و  نخـس  لوا  تـسا  هـتفگ 

لصا رب  هن  دوشیم - بقاعم  هئیـس  رب  مزعب  هک  دنیوگیم  دنوشیم  بقاعم  هک  دناهدش  لیاق  هک  اهنآ  ندش و  دوخ  لتق  رب  وا  نیعم  نداتـسیا و 
دیاقع و لوصا  رد  کش  هلطاب و  دـیاقع  زا  تسا  بولق  لاعفا  مراهچ )  ) دوشیم بترتم  لعف  لصا  رب  رگید  هئیـس  دروآ  لمعب  رگا  سپ  لعف 

اهنیا لاثما  ناشیاب و  نظ  ءوس  نانمؤم و  هنیک  دسح و  دقح و  دننام  تسا  همیمذ  قالخا  مجنپ )  ) تسا بقاعم  اهنآب  هک  تسین  یکش  نآ  رد 
اهنیا و لصا  هن  تسا  تیصعم  اهنیا  راهظا  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  رابخا  زا  يرایسب  دنکن و  راهظا  دنچ  ره  دننادیم  تیـصعم  ار  اهنیا  رثکا  و 

دشاب نانمؤم  صوصخم  تیصعم  هدارا  رب  هذخاؤم  مدع  هک  تسنآ  رهاظ  نید و  رد  جرح  مدع  هلهـس و  هحمـس  تعیرـشب  تسا  بسنا  نیا 
هک تسا  هدوب  نیا  ایند  رد  ناشیا  تین  هک  دـندلخم  منهج  رد  نیا  يارب  منهج  لها  هک  تسا  هدـش  دراو  هک  یثیدـح  اب  درادـن  تافانم  سپ 

اهقف و رثکا  مالک  رهاظ  هک  نادب  تفگ  ناوتیم  زین  رگید  ياهباوج  دننکب و  ادخ  تیصعم  دنشاب و  رفاک  هشیمه  دنـشاب  ایند  رد  دلخم  رگا 
تـسا هدومن  ترفغم  هدعو  تسا و  هدیـشخب  ار  اهنآ  دوخ  لعفب  یلاعتقح  اما  تسا  مارح  نآ  رب  مزع  تیـصعم و  هدارا  هک  تسنآ  نیملکتم 

حیبق هدارا  هک  تسا  هتفگ  دیرجت  رد  ریصن  هجاوخ  هچنآ  سپ  دزرمآیم  ار  اهنآ  یلاعتقح  رئابک  بانتجا  اب  تسا و  تیصعم  هریغص  هکنانچ 
ِناتَِفئاط ْتَّمَه  ْذِإ  یلاعتقح  لوق  لیوأت  رد  یضترم  دیس  تشذگ و  نیا  لثم  زین  حالـصلا  وبأ  مالک  رد  وفع و  اب  درادن  تافانم  تسا و  حیبق 

مزع هکنآ  هن  درک  روطخ  ناشیا  رطاخب  نبج  لـشف و  هک  تسنآ  دارم  هک  تسا  هتفگ  اـمُهُِّیلَو  ُهَّللا  َو   628 ص : نیقیلا ، قح  الَشْفَت  ْنَأ  ْمُْکنِم 
دناهتفگ هکنآ  یتح  دناهدرک  دح  زا  زواجت  یتعامج  تسا و  تیـصعم  نآ  رب  مزع  تیـصعم و  هدارا  تسا  هتفگ  نآ  زا  دـعب  دـندرک  نآ  رب 
یتمادن هن  ار و  یباقع  تیصعم  تین  دنکیمن  ریثأت  تسا  هتفگ  دعاوق  رد  دیهش  خیـش  و  تسا . رفک  رفک  رب  مزع  تسا و  هریبک  هریبک  رب  مزع 

سپ تسا  هدرک  اهنآ  زا  وفع  یلاعت  قح  هک  رابخا  رد  تسا  هدـش  تباـث  هک  تسا  یئاـهزیچ  هلمج  زا  نآ  اوشن و  نآ  بکترم  هک  ماداـم  ار 
دنکیم رثا  تین  نیا  ایآ  دوش  رهاظ  وا  رب  شفالخ  سپ  دـنادیم  تیـصعم  هک  ار  يرما  دوش  بکترم  دـنکب و  یتیـصعم  تین  رگا  تسا  هتفگ 

تیصعم تین  رب  سب و  تسا و  هدرک  تیصعم  تین  هک  تسنآ  هلزنمب  سپ  تسا  هدشن  تیـصعم  قادصم  هک  تهج  نیا  زا  تسا  رظن  لحم 
هدومن یـصاعم  رب  تأرج  تسا و  هدرک  تعیرـش  تمرح  کته  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تهج  نیا  زا  تسین و  هذـخاؤم  نآ  لعف  نودـب 
یمارح لعف  نآ  هب  هیبش  رکـسم و  بارـش  ندـیماشآ  وحنب  دـماشایب  ار  یحابم  رگا  هک  دـناهتفگ  ام  باحـصا  زا  یـضعب  هکنآ  لاح  تسا و 
تـسا رظن  لحم  هک  رگید  رما  دنچ  دشاب و  هتـشاد  لخد  حراوج  لعف  مامـضناب  هکلب  دشابن  تین  ضحم  يارب  زا  دیاش  دوب و  دهاوخ  هدرک 

هک ددرگ  مولعم  نآ  زا  دعب  دنک و  عامج  وا  اب  تسا و  هیبنجا  نز  هک  دنک  نامگ  دـبایب و  يرگید  هناخ  رد  ار  دوخ  زینک  ای  نز  هک  نآ  لوا 
نآ میـس  تسا  رهاط  هک  دوش  رهاظ  سپ  تسا  ضیاح  هک  دنک  نامگ  دنک و  یطو  ار  دوخ  هجوز  هک  نآ  میود  تسا  هدوب  وا  هما  ای  هجوز 

مراهچ تسا  هدوب  وا  کلم  هک  دوش  رهاـظ  سپ  دروخب  دریگب و  ربجب  تسوا و  کـلم  هک  دـنادن  دـنیبب و  يرگید  تسد  رد  ار  یماـعط  هک 
هک دنک  نامگ  دشکب و  ار  یـصخش  هک  نآ  مجنپ  تسا  هدوب  وا  کلم  هک  دوش  رهاظ  سپ  ناودع  دصقب  دنک  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  هک  نآ 

هلمج زا  یضعب  هک  تسا  هتفگ  نیدلا  ءاهب  خیش  دوب و  خیـش  مالک  اجنیا  ات  تسا  هدوب  رده  شنوخ  هک  دوش  رهاظ  سپ  تسا  مدلا  نوقحم 
نآ رد  زامن  هک  دشاب  هدوب  مکحب  ملاع  تسا و  بوصغم  ای  تسا  ریرح  هکنآ  نامگب  ياهماج  رد  دنک  زامن  هک  ار  نیا  دناهدرمش  روص  نیا 
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تسا لطاب  شزامن  هک  نآ  رد  تسا  هدرک  ددرت  تسا و  حابم  ای  تسین  بصغ  تسا و  جوزمم  هک  دوش  رهاظ  زامن  زا  دعب  سپ  تسا  لطاب 
رد یهن  هک  دوب  دـناوتیم  یـسک  دزن  زاـمن  تحـص  یلب  تسا  لـطاب  شزاـمن  هک  نآ  رد  تسین  يددرت  هک  تسنآ  یلوا  تسا و  حیحـص  اـی 
زا ربتعم  حیحص و  رایسب  ياهدنسب  دیامرفیمن  هذخاؤم  اهنآ  رب  یلاعتقح  هک  تسا  يروما  رئاس  نایب  رد  میس  دنادن  داسف  مزلتـسم  ار  تادابع 
نم تما  زا  تسا   629 ص : نیقیلا ، قح  هتشادرب  یلاعتقح  هک  تسلوقنم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هصاخ  هماع و  قیرط 

یمدآ رب  دزادـنیب  یئوهآ  بناجب  يریت  هک  درک  هدارا  هکنآ  لثم  دوش  رداص  وا  زا  تلفغب  رایتخایب و  هک  يرما  ینعی  اطخ  لوا )  ) ار زیچ  هن 
هدرک نآ  رد  ار  دوخ  دهج  لذـب  دـنکب و  یمکح  رد  یعرـش  مکاح  ای  هلأسم  رد  یتفم  هک  یئاطخ  درک و  حورجم  ای  تشک  ار  وا  دروخ و 
اهنیا لعاف  رب  یهانگ  اهنیا  رد  دـشاب  هدرکن  نآ  رد  يریـصقت  دـنکب و  یئاطخ  يرامیب  هجلاعم  رد  بیبط  ای  دـشاب  هدرکن  يریـصقت  دـشاب و 

وا رب  یهانگ  دـشکب  اریـسک  باوخ  رد  رگا  نینچمه  هلقاع و  رب  دوشیم  مزـال  تید  لوا  رد  تسه و  یـضعب  رد  يویند  هذـخاؤم  اـما  تسین 
دناهتفگ یـضعب  بیبط  رد  روهـشم و  رب  انب  تسا  لاملا  تیب  رب  مکاح  ياطخ  تسا و  هلقاع  رب  ای  وا  لاـم  رد  دوشیم  مزـال  تید  هکلب  تسین 

طقاس وا  زا  نامـض  دنکب  وا  همذ  ءاربا  دنکیم  وا  هجلاعم  هک  یـسک  نآ  رگا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دوخ و  لام  رد  ار  تید  تسا  نماض  اقلطم 
نکر كرت  رگا  دنچ  ره  دنکب  یبجاو  كرت  ای  یهانگ  یشومارف  يور  زا  هک  یـسک  رب  تسین  یباقع  ینعی  تسا  یـشومارف  میود )  ) دوشیم

دنادن و هچنآ  میـس )  ) دوشیم مزال  وهـس  هدجـس  یـضعب  لاعفا  زا  یـضعب  كرت  رد  دنکب و  ار  زامن  هداعا  یـشومارف  يور  زا  زامن  رد  دنکب 
ناوتیم لالدتـسا  نیاب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دراد و  تلالد  نیا  رب  رایـسب  رابخا  تایآ و  دـشاب و  روذـعم  اقلطم  لهاج  هک  تسنآ  شرهاـظ 

تـساجنب لهاج  هک  یـسک  زامن  لثم  دناهدش  لئاق  نیاب  هصاخ  دراوم  رد  املع  رثکا  اما  مکح  دراوم  لهج  ای  دـشاب  هلأسم  لهج  هاوخ  درک 
لهاج هک  یـسک  نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  تقو  جراخ  تقو و  رد  زامن  هداعا  هک  تسنآ  روهـشم  هک  دوجـس  عضوم  ای  ندـب  ای  هماج 
حاکن دنک و  كرت  اهنآ  عضاوم  رد  تافخا و  رهج و  بوجوب  دشاب  لهاج  هک  یـسک  ای  دنک  زامن  نآ  رد  هماج و  ای  ناکم  تیبصغب  دـشاب 

ریـصقت رد  رگا  دشاب  باقع  هذخاؤم  مدع  دارم  رگا  دناهدرک و  رکذ  دوخ  عضوم  رد  هک  اهنیا  لاثما  دش و  روکذم  اقباس  هک  نانچ  هدـع  رد 
نآ تقاط  هک  دنچ  يزیچ  مراهچ )  ) دراد تلالد  نیا  رب  رایـسب  هیلقع  هلدا  ماکحا و  عیمج  رد  تسا  مومع  شرهاظ  دشاب  هدرکن  صحفت  رد 

یتقاط هک  ار  يزیچ  ام  رب  نکم  راب  ام  راگدرورپ  يا  ینعی  ِِهب  اَنل  َۀَـقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هچنانچ  دنـشاب  هتـشادن 
دوش عقاو  یلاعتقح  زا  هک  تسا  لاحم  تسا و  حـیبق  ادـخ  رب  دـنچ  ره  تسا و  قاطی  ام ال  فیلکت  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  نآـب  ار  اـم  تسین 

یلاعتقح دـشیم و  لزان  هقباس  مما  رب  هک  تسا  اـهتبوقع  اهباذـع و  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  دـشاب و  دـبعت  لـیبس  رب  ندرک  اـعد  تسا  نکمم 
هقباس مما  رد  هک  تسیاهقاش  فیلاـکت  دارم  هک  تسنآ  رهظا  تسا و   630 ص : نیقیلا ، قح  هتشادرب  تما  نیا  زا  تلاسر  ترـضح  تکربب 

نآب دشاب  هدش  رطـضم  هک  يزیچ  مجنپ )  ) دشاب دارم  ینعم  نیا  ارهاظ  ثیدح  نیا  رد  تسا و  هدینادرگ  ناسآ  یلاعتقح  تما  نیا  رد  دوب و 
رد بارش  ندیماشآ  رارطضا و  لاح  رد  سجن  بآ  ندیماشآ  دشاب و  كاله  فوخ  هک  یتقو  رد  هتیم  ندروخ  لثم  دشاب  ادخ  دزن  زا  هاوخ 

روهـشم رب  انب  دشاب  هدش  نآ  رد  رـصحنم  اود  هک  یتقو  رد  مارحب  يوادت  دشابن و  رگید  عیام  دشاب و  هدـش  دـنب  شیولگ  رد  همقل  هک  یتقو 
دراو ثیدح  رد  نآ و  ندیـشک  مشچب  یتح  بارـش  رد  اصوصخ  مارحب  يوادت  زاوج  مدـع  رب  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  رابخا  ءاملع و  نایم 

هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  رد  دـشک و  وا  مشچب  منهج  شتآ  زا  یلیم  یلاعتقح  دـشک  مشچب  رکـسم  زا  یلیم  هک  ره  هک  تسا  هدـش 
ار و تامرحم  ریاس  هکلب  دننادیمن  زیاج  اقلطم  ار  رکـسم  يوادت  ءاملع  زا  یـضعب  تسا و  هدادن  رارق  افـش  وا  رد  یمارح  چـیه  رد  یلاعتقح 

دنادرگ حورجم  ار  وا  یسک  ای  دزاس  دراو  دوخ  رب  یتحارج  هک  یـسک  دننام  وا  ریغ  لبق  زا  ای  دشاب  شدوخ  لبق  زا  هاوخ  تسا  زاوج  رهـشا 
ریاس هکلب  ترورـض  تقو  رد  هتیم  ندروخ  تسین  زیاج  ار  يداع  یغاب و  هک  دـناهتفگ  املع  راطفا و  يوسب  دوش  رطـضم  ناضمر و  هاـم  رد 

دشابن يداع  یغاب و  دوش و  رطـضم  هک  ره  سپ  ینعی  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْـضا  ِنَمَف  تسا  هدومرف  یلاعتقح  هک  اریز  تامرحم 
ماما رب  جورخ  هک  تسنآ  یغاب  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  تسا  فالخ  يداع  یغاب و  ینعم  رد  وا و  رب  تسین  یهانگ  سپ 

تسا و دیـص  بلاط  یغاب  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  دوشیمن و  لالح  هتیم  اهنیا  رب  دور و  ینز  هارب  هک  تسا  یـسک  يداع  دـنک و 
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هک تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح  رد  درک و  دنناوتیمن  زامن  رـصق  دوشیمن و  لالح  هتیم  اهنیا  رب  دـنوش  رطـضم  اهنیا  رگا  تسا  دزد  يداع 
دروخیم قمر  دس  ردقب  هک  دناهتفگ  رثکا  تسا و  دزد  يداع  لایع و  هقفن  يارب  زا  هن  دوریم  راکشب  يزاب  وهل و  يارب  هک  تسا  یسک  یغاب 

دوشیم لالح  هارکا  هب  هک  یئاهزیچ  تشذگ  هیقت  ماکحا  رد  دننک و  هارکا  نآ  رب  ار  وا  هک  تسا  يزیچ  مشـش )  ) دوش ریـس  هک  ردـق  نآ  هن 
دناهتفریم يرفـسب  هک  یتقو  رد  دـناهدرکیم  ریطت  برع  نایم  رد  هکنآ  لثم  دـب  ياـهلافب  سفن  رثأـت  زا  تستراـبع  نآ  تسا و  هریط  متفه ) )

دب لاـفب  دـیایب  ناـشیا  ریت  مدـب  پچ  بناـج  زا  رگا  دـناهتفرگیم و  بوـخ  لاـفب  دوـش و  ادـیپ  وا  تسار  بناـج  زا  هک  يراکـش  اـی  یغرمب 
قح دننادیم  دب  لافب  دننیبب  دوخ  هار  رس  رب  ياهتشک  ای  هزانج  دنور  يدصقم  ای  يرفسب  رگا  هک  تسا  عیاش  زین  مجع  نایم  رد  دناهتفرگیم و 

هذـخاؤم و عفر  دارم  هکنآ  لوا  دراد  لامتحا  دـنچ  دـشابیمن  تما  نیا  رد  هریط  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هکنآ  631 و  ص : نیقیلا ،
نآ يارب  ادـخ  دوشن  رثأـتم  وا  زا  سفن  هک  دوشیمن  تسین و  يراـیتخا  نوـچ  دـسر  رطاوـخب  يرما  نینچ  ار  یـسک  رگا  ینعی  دـشاب  باـقع 

ریطت نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد  هچنانچ  دنکب  رما  نآ  ياضما  ادـخ و  رب  دـنک  لکوت  هک  تسنآ  شاهرافک  دـیامنیمن و  هذـخاؤم 
هّللا یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدیسر  ناشیاب  هچنآ  تکربب  تما  نیا  زا  دشاب  نآ  ریثأت  عفد  دارم  هک  تسنآ  میود  نکم  انتعا  رذگب و  ینک 

نآ ررـض  عفد  يارب  زا  دناهدرک  تیاور  هک  يراکذا  هیعدا و  ادخ و  رب  لکوت  نآب و  يانتعا  مدع  زا  مالّـسلا  هیلع  همئا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
رایسب ثیدح  نیا  زا  ینعم  نیا  دناهدیمهف و  هماع  رثکا  هیاهن و  بحاص  هکنانچ  نآ  زاوج  مدع  دشاب و  نآ  زا  عنم  نآ  عفرب  دارم  هکنآ  میس 
فیعض یمدآ  لکوت  رگا  هک  تسنآ  اهنآ  نایم  عمج  ياضتقم  تسا و  فلتخم  هریط  ریثأت  باب  رد  ثیداحا  تسا و  رهظا  لوا  ینعم  دیعب و 

( متـشه . ) دـنکیمن رثا  دـنکن  نآ  نأشب  انتعا  دـشاب و  يوق  ادـخ  رب  شلکوت  رگا  دـنکب و  ریثأت  تسا  نکمم  دوش  رثأتم  نآ  زا  سفن  دـشاب و 
هتفاـین تاـجن  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  تسا و  قلخ  رد  رکفت  هسوسو و 

دوخ دسح  دیامرفیمن  راکب  نمؤم  هکنآ  رگم  دـسح  هریط و  قلخ و  رد  هسوسو  رکفت و  تسا  وا  زا  رتتسپ  هک  ره  يربمغیپ و  اهنآ  زا  تسا 
لاوحا رد  رکفت  ببـسب  دوشیم  ثداح  هک  دـشاب  ناطیـش  ياههسوسو  دارم  هکنآ  لوا )  ) دراد لامتحا  دـنچ  زین  هرقف  نیا  ریدـقت  ره  رب  ار و 

نآ عفر  هک  اریز  دیامرفیمن  هذخاؤم  نآ  رب  یلاعتقح  ناشیا و  لاعفا  لاوحا و  زا  دوشیم  هدهاشم  هچنآ  ببسب  ناشیاب  ندرب  دب  نامگ  قلخ و 
حدـق هکنآب  دـنکن  نآ  بجومب  لمع  دـیامنن و  راهظا  دـنکن و  مکح  نامگ  نیاب  هک  وا  رب  تسا  بجاو  نکیل  تسین  نکمم  سفن  زا  اـبلاغ 

رد نکم و  مزج  قیقحت و  ینک  نامگ  نظ و  هاگره  هک  تسا  هدـش  دراو  هماع  ثیداحا  رد  دـنکب و  ناـشیا  تداهـش  در  ناـشیا و  رد  دـنک 
تـسنآ میود )  ) تسا اهنخـس  نیرتغورد  ندرب  دب  نظ  هک  یتسردب  ندرب  دب  نامگ  زا  دینک  رذح  راهنز  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  ثیدح 

هدرک داجیا  یک  تسا و  هدیرفآ  یک  ار  ادخ  هکنآ  ءایـشا و  قلخ  ءدـبم  رد  سفن  رد  دوشیم  ثداح  هک  دـشاب  یـسواسو  رد  رکفت  دارم  هک 
( میس  ) تشذگ هسوسو  رد  هچنانچ  دوب  دهاوخ  كرـش  رفک و  بجوم  اهنآب  دنک  ملکت  رگا  هک  يروما  زا  اهنیا  لثم  تساجک و  رد  تسا و 
تایذوم و سیلبا و  قلخ  دـننام  ملاع  رد  رورـش  زا  یـضعب  قلخ  رد  تمکح  دابع و  لاـمعا  قلخ  اـضق و  رد  دـشاب  ندرک  رکفت  دارم  هکنآ 

یلاخ اهنیا  زا  یـسک  مک  هک  يروما  زا  اهنیا  لثم  نآ و  رد  رافک  ندوب  دـلخم  منهج و  قلخ  رافک و  قلخ  رایخا و  رارـضا  رب  رارـشا  نیکمت 
مهب یلاعتقح  تمکح  لدـع و  رد  یکـش  نآ  ببـسب  632 و  ص : نیقیلا ، قح  سفن  رد  ددرگن  رقتـسم  هاـگره  تسا  وفعم  اـهنیا  دـشابیم و 

دیامنیم رترهاظ  لوا  ینعم  ماقم  نیا  رد  بلب و  دنکن  ملکت  هکیمادام  ینعی  هفشب  قطنی  مل  ام  تسه  همتت  نیا  هیوباب  نبا  تیاور  رد  دسرن و 
ای تسین  یصاعم  لخاد  دنکن  راهظا  هک  يدسح  هک  دوشیم  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  نابزب و  ای  تسدب  دنکن  رهاظ  هک  مادام  تسا  دسح  مهن ) )

نیا درک و  دناوت  یلاخ  نیا  زا  ار  دوخ  یسک  مک  هک  اریز  تسا  بسنا  یهلا  تمحر  تعسو  هب  اما  تسا  روهـشم  فالخ  نیا  تسا و  وفعم 
یتسناد و هچنانچ  دـشاب  زین  هریط  هسوسوب و  قلعتم  دـنکن  راـهظا  هک  ماداـم  تسا  نکمم  تسا و  جرح  بجوم  قلخ  رثکاـب  تبـسن  فیلکت 

دـشاب لاصخ  نیا  عومجم  صاصتخا  دارم  دـیاش  تسا  لاحم  وا  زا  شرودـص  تسا و  حـیبق  یلاعتقح  رب  نوچ  یناعم  رثکا  رب  انب  اهنیا  رثکا 
هک تسا  هدش  دراو  رایـسب  ثیداحا  ملعی و  هّللا  مما و  ریاس  تما و  نیا  نایم  دـشاب  كرتشم  یـضعب  هکنآ  اب  درادـن  تافانم  سپ  تما  نیاب 

تجح باب  نآ  رد  دیامرفن و  نایب  مدرم  يارب  زا  ار  يرما  ات  رذع و  لوبقب  تسا  یلوا  ادخ  دوش  دراو  هدـنب  رب  ادـخ  بناج  زا  هک  يرما  ره 
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زا ار  فیلکت  ملق  تسا  هتـشادرب  ادخ  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  اضیا  دنکیمن و  باذـع  ار  ناشیا  نآ  كرت  رب  دـنکن  مامت  ناشیا  رب 
ترـضح زا  ربتعم  دنـسب  یـسوط  خیـش  دوش و  رادـیب  ات  تسا  باوخ  رد  هک  یـسک  زا  دوش و  لقاع  اـت  هناوید  زا  دوش و  ملتحم  اـت  كدوک 
دیـسیونم هک  دندابع  لامعا  نابتاک  هک  مارک  ناظفاحب  دـنکیم  یحو  یلاعتقح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر 

تمدخ رد  تفگ  هک  هیطع  نب  یلع  زا  حیحصلاک  نسح  دنـسب  تسا  هدرک  تیاور  یفاک  رد  یگنتلد و  تقو  رد  نم  نمؤم  هدنب  رب  یهانگ 
ار وا  ادخ  ایآ  بضغ  دح  رد  دوشیم  رداص  يرما  وا  زا  هک  یصخش  زا  درک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  يدرم  مدوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

هلاسر رد  هیوباب  نبا  دیامن و  هذـخاؤم  وا  زا  دروآ و  ردـب  اج  زا  ار  وا  هک  تسا  رتمیرک  نآ  زا  ادـخ  دومرف  ترـضح  نآب - دـنکیم  هذـخاؤم 
تقاـط هچنآ  زا  رتـمک  رگم  ار  دوخ  ناگدـنب  تسا  هدرکن  فیلکت  یلاـعت  هّللا  هک  تسنآ  فیلکت  رد  اـم  داـقتعا  هک  تسا  هتفگ  تاداـقتعا 

عـسو وا و  یناسآ  عسو و  ردقب  رگم  ار  یـسفن  ادخ  تسا  هدرکن  فیلکت  ینعی  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  تسا ال  هدومرف  هکنانچ  دـنراد 
هچنآ زا  رتمک  رگم  ار  ناگدنب  تسا  هدرکن  فیلکت  ادخ  هک  دنگوس  ادخب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا و  تقاط  زا  رتمک 

جنپ مهرد  تسیود  ره  رد  هزور و  زور  یـس  یلاس  رد  زامن و  جـنپ  زور  بش و  ره  رد  ار  ناشیا  تسا  هدرک  فیلکت  هک  اریز  دـنراد  تقاط 
. دنراد اهنیا  همه  زا  هدایز  تقاط  ناشیا  جح و  کی  رمع  مامت  رد  مهرد و 

- تمایق رما  ياضقنا  زا  دعب  ملاع  لاوحا  نایب  رد  همتاخ 

ص: نیقیلا ، قح  قلخ  ادخ  هک  قیقحتب  تفگ  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  دناهدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  یـشایع  هیوباب و  نبا 
زا ار  ناـشیا  درک  قلخ  دنتـسین  مدآ  نادـنزرف  زا  ناـشیا  هک  ملاـع  تفه  تسا  هدرک  قلخ  ار  نیمز  هک  يزور  زا  نیمز  رد  تسا  هدرک   633

ار رـشب  نیا  ردپ  درک  قلخ  سپ  دوخ  ملاع  اب  يرگید  زا  دعب  یکی  نیمز  رد  ار  ناشیا  دـینادرگ  نکاس  سپ  نیمز  يور  زا  ینعی  ضرا  میدا 
تـسا هدوبن  یلاخ  هدرک و  قلخ  ار  تشهب  هک  يزور  زا  نانمؤم  حاورا  زا  تشهب  تسا  هدوبن  یلاخ  هّللا  هن و  وا  زا  ار  وا  تیرذ  درک  قلخ  و 
تشهب لها  ياهندب  یلاعتقح  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  دینک  نامگ  دیاش  تسا  هدرک  قلخ  ار  منهج  هک  يزور  زا  نارفاک  حاورا  زا  منهج 
دهاوخن تدابع  یـسک  ار  ادخ  دـنادرگ  نکاس  منهج  رد  ناشیا  حاورا  اب  ار  منهج  لها  ياهندـب  دتـسرف و  تشهب  يوسب  ناشیا  حاورا  اب  ار 

قلخ هکلب  تسین  نینچ  دنیامنب  وا  میظعت  دننکب و  وا  یگناگی  هب  داقتعا  دـننک و  تدابع  ار  وا  هک  دـیرفآ  دـهاوخن  یقلخ  وا و  دالب  رد  درک 
رب هک  دیرفآ  دهاوخ  رگید  نامسآ  درادرب و  ار  ناشیا  هک  دیرفآ  دهاوخ  رگید  نیمز  دننک و  تدابع  یگناگی  هب  ار  وا  هک  دنیرفآیم  رگید 
ایآ تسا  هدومرف  اهنامـسآ و  دنوش  لدب  نیمز و  ریغب  نیمز  دوش  لدب  هک  يزور  تسا  هدومرف  ادخ  هک  ياهدینـشن  ایآ  دـنکفیب  هیاس  ناشیا 

تمایق زا  دعب  هک  تسا  یتقلخ  نیا  دارم  هزات و  قلخ  رد  دنراد  کش  دناههبـش و  رد  ناشیا  هکلب  لوا  قلخ  زا  میدمآ  گنتب  میدش و  هدـنام 
یناـف یلاـعتقح  نوچ  هک  دومرف  مود  هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ربتعم  دنـسب  لاـصخ  رد  اـضیا  دـش و  دـهاوخ 

زا ریغب  ار  یملاع  دنکیم  هزات  منهج  رد  ار  منهج  لها  تشهب و  رد  ار  تشهب  لها  دـنادرگیم  نکاس  ار و  ملاع  نیا  ار و  قلخ  نیا  دـنادرگیم 
هک نیمز  نیا  ریغب  ار  نیمز  دـنکیم  قلخ  ناشیا  يارب  زا  دنتـسرپب و  یگناگیب  ار  وا  هک  هدام  رن و  ریغ  زا  دـنکیم  داجیا  هزات  قلخ  ملاع و  نیا 

هدیرفآ ار  ملاع  کی  نیمه  ادخ  هک  ینک  نامگ  دیاش  دشاب  ناشیا  رس  يالاب  رب  هک  نامسآ  نیا  ریغب  ینامـسآ  دنـشاب و  نآ  يور  رب  ناشیا 
رد وت  هک  تسا  هدیرفآ  مدآ  رازه  رازه  ملاع و  رازه  رازه  یلاعت  كرابت و  قح  هک  مسق  ادخب  هکلب  تسا  هدیرفاین  امـش  ریغب  یقلخ  تسا و 

بلطم نیا  ضرعتم  هیماما  ناملکتم  دـناهدرک و  داریا  هربتعم  بتک  رد  نیثدـحم  رباکا  ار  ثیداحا  نیا  هک  نادـب  یئاهمدآ  اهملاع و  نیرخآ 
رایسب رابخا  دشاب و  مزج  عطق و  ثروم  هک  تسا  هدیسرن  يدحب  اما  درادن و  هیعطق  لوصا  هیلقع و  هلدا  اب  تافانم  دناهدشن و  تابثا  یفنب و 

دیئامنم راکنا  درب و  تردابم  دنک  عانتما  اهنآ  لوبق  زا  امـش  لقع  دسرب و  امـشب  ام  زا  هک  هبیجع  ثیداحا  هبیرغ و  روما  هک  تسا  هدش  دراو 
لامتحا ریوجت و  هبترم  رد  مینکیمن و  شعوقوب  مزج  مینکیمن و  اهنیا  راکنا  سپ  دـینک  در  امب  ار  شلیوأت  دـینکم و  اـهنآ  لـئاق  بیذـکت  و 
هـسدقم ترجه  زا  هن  دـص و  رازه و  لاس  مظعملا  نابعـش  رهـش  رخآ  رد  نیقیلا  قح  باـتک  دـش  ماـمت   634 ص : نیقیلا ، قح  میراذـگیم .
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نآ نارظان  زا  سمتلم  هدش  هتشون  لاغتشا  مکارت  رد  لاجعتسا  هب  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح 
نایعدم رثکا  هدش و  وحم  اهنآ  راثآ  تسا  اهلاس  هک  هیماما  هسردنم  لوصا  دیدجت  میمرت و  نوچ  دـنیاینرب و  ضارتعا  ددـص  رد  يدوزب  هک 

هلاسر نیا  رد  دناهتـشادرب  هرتاوتم  رابخا  همیرک و  تایآ  زا  تسد  هتخاس  شیوخ  هودـق  ار  هلزتعم  لوصا  دـناهدومن و  اـهنآ  زا  ضارعا  ملع 
نیملاعلا و بر  هّلل  دمحلا  دنیامن  دای  ریخ  ياعد  نارفغ و  بلطب  یهاگ  دنیامنن و  لدبم  نارفکب  ار  نآ  رکش  ماهدومن  داریا  رودقملا  بسح 

نیرهاطلا نیبیطلا  نیعمجا  هلآ  دمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالّسلا  ةالصلا و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
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: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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	(يازدهم) لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقي وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
	(دوازدهم) فان تظاهرا عليه فان اللّه هو موليه و جبريي و صالح المؤمنين
	(سيزدهم) أَ جَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ
	(دليل چهاردهم) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّة
	(پانزدهم) قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب
	(شانزدهم) آيه نجوي است
	(هفدهم) آيه وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا
	(هيجدهم) قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي
	(نوزدهم) وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُون
	(بيستم) قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْنا
	(بيست و يكم) الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآب

	مقصد ششم در بيان احاديث متواتره است
	اشاره
	فصل اول در حديث غدير خم است
	فصل دويم در حديث منزلت است
	فصل سيم در بيان اختصاص آن حضرت است بمحبت خدا و رسول
	فصل چهارم در بيان اختصاص حضرت امير عليه السّلام بحضرت رسول صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم در اخوت و هم راز بودن و ساير امور و در آن چند مطلب است:
	مطلب اول اخوت است
	مطلب دويم آنكه آن حضرت صاحب اسرار خدا و رسول او بود
	مطلب سيم [به امر رسول خدا همه درها بسوي مسجد مسدود شد مگر در خانه علي عليه السلام]
	مطلب چهارم [شكستن بتهاي كعبه بر دوش رسول خدا صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم]

	فصل پنجم [در بيان الحق مع علي و علي مع الحق]
	فصل ششم در بيان افضليت آن حضرت است بر ساير صحابه
	فصل هفتم [نصوص صريح در امامت ايشان و تجاهل مخالفان]
	فصل هشتم در بيان مطاعن آن جماعتي كه غصب حق آن حضرت كردند
	اشاره
	(مطلب اول) در مطاعن أبو بكر است
	مطلب دويم در بيان قليلي از بدع و قبايح اعمال و شنايع افعال عمر است
	مطلب سيم در بيان قليلي از مطاعن عثمانست


	مقصد هفتم در بيان امامت ساير ائمه است صلوات اللّه عليهم
	اشاره
	طريق اول طريق نص است
	[طريق] دويم افضليت است
	(طريق سيم) عصمت است
	(طريق چهارم) معجزه است
	(طريق پنجم) اجماعست

	مقصد هشتم در بيان اثبات وجود امام دوازدهم و غيبت آن حضرت است-



	جلد دوم از كتاب حقّ اليقين
	مشخصات كتاب
	[تتمه باب پنجم در امامت]
	مقصد نهم در اثبات رجعتست
	اشاره
	اول حقتعالي فرموده است يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا
	دويم حقتعالي فرموده است وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُون
	سيم قول حقتعالي إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلي مَعاد
	چهارم موافق قول خدا وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ ... لَإِلَي اللَّهِ تُحْشَرُون
	پنجم قول حقتعالي وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَر
	ششم- وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْني دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون
	هفتم- رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْن
	هشتم- إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهاد


	باب [ششم] در اثبات معاد است
	اشاره
	فصل اول در اثبات معاد جسماني است
	فصل دويم در دفع شبهههاي معاد جسماني
	فصل سيم در اقرار بحقيقت مرگ و توابع آنست و در آن دو مطلب است
	فصل چهارم در احوال عالم برزخ است
	اشاره
	فايده اول در بيان بقاي روح است در برزخ-
	فايده ثانيه در بيان سؤال و ضغطه و ثواب و عقاب قبر است-
	فائده ثالثه در بيان محل روح است و جسد مثالي در عالم برزخ

	فصل پنجم در بيان بعضي از شرايط و علامات قيامت است كه پيش از نفخ صور واقع ميشود و عمده آنها چند چيز است:
	فصل ششم در بيان نفخ صور است و فناء اشياء:
	فصل هفتم در بيان ساير احواليست كه حقتعالي خبر داده است كه پيش از قيامت واقع خواهد شد
	فصل هشتم در بيان حشر وحوش است
	فصل نهم در بيان احوال اطفال و مجانين و اشباه ايشانست
	فصل دهم در بيان ميزانست و حساب و سؤال و رد مظالم
	اشاره
	(و اما حساب و سؤال و حكم در مظالم عباد)

	فصل يازدهم در بيان سؤال از رسل و شهادت شهداء و دادن نامهها بدست راست و چپ و بعضي از احوال و اهوال روز قيامت است:
	فصل دوازدهم در بيان وسيله و لوا و حوض و شفاعت و ساير منازل حضرت رسالت و اهل بيت او است در قيامت:
	فصل سيزدهم در بيان صراط است
	فصل چهاردهم در حقيت و حقيقت بهشت و دوزخ است-
	فصل پانزدهم در بيان صفتي چند است كه در آيات و اخبار از براي بهشت وارد شده است و اعتقاد بآنها لازم است.
	فصل شانزدهم در بيان بعضي از صفات و خصوصيات جهنم و عقوبات آنست
	فصل هفدهم در بيان اعراف است
	فصل هيجدهم در بيان جماعتي است كه داخل جهنم ميشوند و جمعي كه در آن مخلد ميباشند و جمعي كه در آن مخلد نميباشند
	فصل نوزدهم در بيان معاني ايمان و اسلام و كفر و ارتداد است و احكام آنها
	فصل بيستم در بيان انواع گناهست و توبه از آنها و در آن دو مقصد است
	(مقصد اول) در بيان گناهان صغيره و كبيره است
	مقصد دوم در بيان وجوب توبه است و شرايط آن و گناهاني كه از آنها توبه بايد كرد-
	اشاره
	مطلب اول در بيان وجوب توبه است و گناهاني كه از آنها توبه بايد كرد
	مطلب دويم خلافست ميان متكلمين [در توبه مبعض]
	مطلب سيم در معني توبه است
	مطلب چهارم بيان انواع گناهاني است كه از آنها توبه ميكنند
	مطلب پنجم در بيان وقت توبه است
	مطلب ششم در بيان انواع توبه است
	مطلب هفتم در بيان وجوب قبول توبه است
	مطلب هشتم در بيان اموري است كه حقتعالي بر آنها مؤاخذه نميفرمايد و وعده عفو از آنها فرموده و آن چند چيز است



	خاتمه در بيان احوال عالم بعد از انقضاي امر قيامت-
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